AGENDA:

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

9 januari:
Crea-Café
Maandag

(Ook Crea-Cafe op dinsdag 14
febr, en maandag 6 mrt)

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

13 maart:
Lezing: Eindelijk Geluk (t)
Workshop: Gelukkiger?
Dat kan!
Bibliotheek, Eindhoven
Maandag

Inschrijven via:

gelukzoekers@outlook.com
Meer info:

www.gelukzoekers.com
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Brownies & Downies
nu ook in België

Op zoek naar een leuk
high tea adresje
stuitte ik op Brownies en
Downies (B&D) . Dit
inclusie franchise
restaurant is in vijf jaar
tijd gegroeid naar wel 43
filialen in Nederland en
1 (!) in België. Een
inclusie restaurant in België? Mijn interesse was
gewekt. Enige tijd terug
(nieuwsbrief 1603) was ik bij
vzw De Kerselaar
(tehuis voor personen met een handicap) en daar zei men mij dat
het niet eenvoudig is om iemand met een beperking

mee te laten werken in een winkel of restaurant. De wet- en regelgeving in België is heel
anders dan in Nederland. Hoe zou Evi Tuitjer van B&D Baarle Hertog dit toch voor
elkaar hebben gekregen?
Samen met Annemieke Ooteman ging ik op een zaterdagochtend naar Baarle en we spraken
daar met Evi. Wat een stoere griet! Met haar 28 jaar heeft ze vorig jaar besloten haar
passie voor zorg en horeca te combineren en een B&D te openen in haar woonplaats.
De 100.000 euro die ze nodig had voor de verbouwing en het opstarten van de zaak had ze
in één week bij elkaar d.m.v. crowd funding. Vriendin Bo werd haar rechterhand en Ralf is
een droomkok; immers niet elke kok is geschikt om met kanjers (zoals ze de medewerkers
met een beperking noemen) te werken. Helaas is het niet alleen maar “wind mee”. Het blijkt
niet toegestaan om met vrijwilligers te werken en de mensen met een beperking mogen alleen een stage doen bij B&D. Evi is nu bezig het statuut van de zaak van BVBA te wijzigen
naar VZW en hopelijk wordt het dan wat makkelijker.
Dat je droom naleven je energie geeft en je gelukkig maakt werd ons wel duidelijk uit Evi’s
verhaal. Onder de indruk van de inzet en het doorzettingsvermogen van Evi en met
een goed gevulde maag verlieten wij het pand en hopen het beste voor B&D Baarle. Dus
mocht je daar ooit in de buurt zijn, stap dan zeker naar binnen!!!
Oordelen
Een 24 jarige man zit met zijn vader in de trein en de jonge man staat bij het raam en roept enthousiast
“de bomen gaan achteruit. De wolken bewegen met ons mee”. Een koppel dat in dezelfde coupe zit kan het
niet laten en zegt tegen elkaar “Die vader zou best die zoon naar een goede dokter nemen want er is
duidelijk een draadje los”. De vader die het hoort zegt: “Daar komen we juist vandaan. Mijn zoon was
praktisch blind en na zijn operatie kan hij nu weer zien vandaar zijn enthousiasme over alles wat hij
ziet. “ Moraal: oordeel niet tot je het hele verhaal kent.
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Blijven leren maakt gelukkig
een voorbeeld van een lifelong learner: met 24 opleiding economie afgerond, met
34 organisatie sociologie, met 44 promotie human capital development en na 10
jaar schrijven en publiceren op 54 hoogleraar Nyenrode.).

Nadat hij kort inging op hoe (technologische) veranderingen zich in
een steeds sneller tempo voltrekken ging zijn verhaal over een leven
lang leren. Met dat diploma wat je op je 23e haalt red je het niet meer
tot je pensioen. Je moet blijven leren en je ontwikkelen en je
specialiseren. Blijven leren draagt ook bij tot een gelukkiger
leven. Leer van elkaar. Bedrijven zullen (moeten) veranderen van workplace in learnplace. Organiseer masterclasses op de werkvloer. Leer in nuggets (kleine hapjes).
Richt je steeds op groei en verbetering. En: “Find your Ikigai”. Ikigai is Japans voor
datgene waarom je ’s ochtends je bed uitkomt.
Learn or Lose, inaugural lecture.
Ook van Nick’s hand is het boek “De verandering begint bij jou” over positieve
psychologie op het werk.

FEEL-GOOD-BOOK
De tip van deze editie van FEEL-GOOD-BOOK is van:
Karin Montague-Damen uit Brussel

“Domweg gelukkig, in de Dapperstraat”
De bekendste gedichten uit de Nederlandse
literatuur”. (‘Bijeengebracht en ingeleid door C.J.
Aarts en M.C. van Etten’). Het is een bloemlezing
van Nederlandstalige (en dus ook Vlaamse)
gedichten door de eeuwen heen.
Ik heb dit boek in 1994 voor mijn verjaardag
gekregen en ik pak het nog altijd regelmatig op.
Toen ik jaren geleden met slechts een paar koffers
en dozen naar Hong Kong verhuisde, ging dit boek
mee. De recensie op de achterflap zegt ‘Dit boek is te
beschouwen als het
zakbijbeltje voor de ware
poëzieliefhebber.’ Gek genoeg
zie ik mijzelf helemaal niet als
een enorme poëzieliefhebber,
maar de

gedichten in dit boekje raken
mij iedere keer weer. Wat mij
betreft: een aanrader!

Inspirerend
TEDtalk filmpje:
Vraag je je wel eens af of je het
juiste vak hebt gekozen? Of je op

de juiste plek zit? Kijk dan
absoluut naar dit filmpje.
Laura Berman Fortgang laat je
ontdekken wat jouw "eigeel" (zoals
zij het noemt) is. De schil van het
ei is je functie maar het eigeel is,
wie jij bent op het werk. Als het
jouw eigeel is om informatie over
te dragen ben je prima op je plek
als docent maar misschien net zo
goed achter de infobalie van het
toeristenbureau of op het toneel.
We denken
teveel in beroepen (de schil) maar
beter is om te kijken naar wat we
het liefste doen.

Als je snel wilt gaan, ga dan alleen.
Als je ver wilt komen, ga dan samen. (Afrikaans gezegde)

Vriend Nick van Dam werd onlangs benoemd tot hoogleraar op
Nijenrode. Ik was er bij toen hij zijn inaugurele rede hield met de titel
“Learn or Lose”. Zijn verhaal was zeer inspirerend. ( Zelf is hij trouwens

