Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen/niet meer ontvangen? Stuur een mailtje naar gelukzoekers@outl ook.com

Agenda:
Maandag 7 november:
Crea-Café
Ook Crea-Cafe op 6
dec., 9 jan., 14 febr,
6 maart en 4 april
Dinsdag 15 november:
Workshop
“Gelukkiger? Dat kan!”
in GS De Bosuil, Overijse

Dinsdag 24 januari:
Workshop “Geluk 2.0”
in GS De Bosuil, Overijse

Inschrijven via:
gelukzoekers@outlook.com

Meer info:
www.gelukzoekers.com

Nieuws:
Vanaf nu kun je

gelukzoekers
ook volgen via:

Nieuwsbrief Gelukzoekers
Jaargang 3, nr. 4

Nu Gelukzoekers erkent is als vereniging
door de Cultuurraad van Overijse komen we
ineens met veel nieuwe mensen in contact.
Zo ook met Roger Rogge, de voorzitter van
vzw voedselhulp. Hij vertelde ons vol vuur
over deze bijzondere vereniging. Het doel
van de VZW Voedselhulp Overijse is de
verdoken armoede op te sporen en aan arme
en noodlijdende personen te helpen met
voedsel, kleding, enz. Wel 947 mensen
in onze streek maakten afgelopen jaar gebruik van de diensten van
Voedselhulp. Het mooie van deze vereniging is dat er geen enkele betaalde kracht rondloopt. Alle 59 medewerkers zijn vrijwilligers. Alles wat
je geeft komt terecht bij de mensen die hulp nodig hebben. Wie er recht
hebben op die hulp wordt niet door henzelf bepaald maar door het
plaatselijk OCMW (centrum voor maatschappelijk werk). Al die vrijwilligers geven hun tijd om mensen te helpen. Zij weten als geen ander hoe
het voelt als je een ander kunt helpen door te geven. Maar het is
natuurlijk ook fijn om eens te ontvangen. Vandaar dat Gelukzoekers aan
alle vrijwilliger die willen en kunnen op dinsdag 15 november een gratis
workshop over geluk aanbiedt. In de laatste ALV hebben we vertelt over
Gelukzoekers, hebben we hen vertelt wat wij willen doen om deze
vrijwilligers eens iets te geven. Met een klein voorproefje in de vorm van
het uitdelen van gehaakte hartjes sloten we de vergadering af.
(meer info: www.voedselhulp-overijse.be)

De tip van deze editie van FEEL-GOOD-BOOK is:

“Geluk voor kinderen”
van Leo Bormans
Gelezen en aanbevolen door
Annemieke Ooteman, Hoeilaart:
“Zo’n prachtige boek. Een plezier om voor te lezen. En een perfect cadeau. De
tekeningen van de vogels zijn prachtig. Ieder gezin moet dit boek eigenlijk in huis
hebben.” Aldus Annemieke Ooteman
“ Ooit heb ik een lezing van Leo Bormans bijgewoond en heb de volle anderhalf uur
ademloos geluisterd. Die man is zo enthousiast en inspirerend en dat straalt dit boek
ook helemaal uit.” Geschikt om voor te lezen voor kinderen vanaf 5 jaar.
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Inspirerend Tedex filmpje:
In praise of slowness van Carl
Honore.
Journalist Carl Honore gelooft dat de klemtoon
die de westerse wereld legt op snelheid onze
gezondheid, productiviteit en levenskwaliteit
ondermijnt. Maar er broeit een terugslag; gewone mensen een rem beginnen te zetten op
hun al te moderne leven. Met humor brengt hij
dit onderwerp en zet je tot nadenken en je gaat je afvragen of al dat multi tasken
en van hot naar haar rennen en niks willen missen uiteindelijk wel zo gelukkig
maakt.

Wat een geluk om zoveel geluk
te mogen schenken.

Als je een lichtje opsteekt voor iemand anders, zal het
ook je eigen pad verlichten (Boedha)

Het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup neemt jaarlijks een enquête af
bij vele honderden bedrijven over de hele wereld. ‘Heb je een beste
vriend op het werk?’ is één van de vragen. Het bleek dat het antwoord op
deze vraag een van de beste voorspellers is van de emotionele betrokkenheid van mensen bij hun baan.

