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Gelukzoekers initiatief: de

Klaverkussentjes

Steeds wanneer ik er met de Gelukschenkerij op uit trek of ik een lezing of workshop geef
deel ik gehaakte hartjes uit. Iedereen die wil krijgt er twee; een om zelf te houden, omdat we
immers allemaal wel wat geluk kunnen gebruiken, en een om weg te geven. Deze hartjes
worden steeds in dankbaarheid aangenomen. Bijna altijd heeft degene die de hartjes aanneemt al in gedachte aan wie hij of zij een hartje wil geven.
Voortbordurend op dit idee kwam ik ineens met het plan het (letterlijk) groter aan te pakken.
Ik heb zeven kussentjes in de vorm van een klavertje genaaid. Elk van de leden van het inspiratieclubje van Gelukzoekers een kussentje gegeven. Zij hebben een cijfer op het kussentje genaaid en voorzien van een uitleg het kussentje de volgende dag ergens in Overijse
neergelegd. Onder de titel “7 maart- 7 vrouwen- 7 geluksbrengers” ging deze actie van
start. We hopen dat de kussentjes steeds gevonden gaan worden door mensen die wel wat geluk kunnen gebruiken en het dan na een tijdje weer ergens op een openbare plek neerleggen
zodat het opnieuw gevonden kan worden. Via de facebookpagina van Gelukzoekers is
de reis van de geluksbrengers te volgen.

TEDtalk tip:
Mo Gawdat: How
to be happy

^ Van links naar rechts: Karin Montague, Marijke van Son, Jacqueline
van Noordenne, Annemieke Ooteman, Nancy Hoopman, Sinne Mantels,
Margot ‘t Hart.

<= De workshop en lezing in Eindhoven waren een groot
succes. Voor de workshop waren er meer belangstellenden dan
in ‘t lokaal pasten. Met kunst en vliegwerk toch 21 mensen
kunnen plaatsen. De leeftijd varieerde van 19 tot bijna 80 jaar.
Iedereen zóó enthousiast. Zeer tevreden ging ik weer naar huis.
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WIN-WIN-WIN

Om mij te bedanken voor de workshop “Geluk werkt” die ik had
gegeven bij de firma Van der Erve mocht ik een goed doel
kiezen, waar ze dan 1000 (!!!) euro aan zouden doneren. Daar
hoefde ik niet lang over na te denken en koos voor WeForest.
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, worden er door
vzw WeForest (opgericht door mijn buurvrouw Marie-Noelle
Keijzer) overal ter wereld bomen geplant. Vanaf de oprichting
van Gelukzoekers proberen we WeForest te steunen (maar
aangezien we alles eigenlijk voor niets doen komt er niet veel
binnen en valt er ook niet veel te delen). Hoe GAAF dat er nu ineens 1000 euro naar deze
prachtige stichting gaat (www.weforest.org). Hier worden zowel WeForest als Van der Erve als
Gelukzoekers gelukkig van.

De workshop “Geluk werkt” bied ik gratis aan. Wil je dat ik met
deze praktische workshop met de vijf geheimen van een gelukkig
werkleven naar jouw bedrijf kom? Stuur n mailtje voor meer info

Een boekenkast vol geluk

wens.

Inmiddels heb ik zeker twee meter boeken over geluk gelezen waarvan er anderhalve meter
in mijn boekenkast staat. In de boeken zitten post-its bij
mooie/inspirerende stukjes. Op dit moment ben ik al die
passages van de boeken die het meeste indruk op mij
hebben gemaakt opnieuw aan het lezen, met als doel de
aller– aller- allermooiste stukjes/citaten/metaforen te
selecteren. Die stukjes gaan dan de basis vormen van een
nieuwe voordracht.
Als ik over geluksboeken wil vertellen en eruit wil
voorlezen moeten ze natuurlijk wel tof worden
gepresenteerd, dus ben ik met oude materialen een gave
nieuwe boekenkast aan het bouwen. Een kast waar je blij
van wordt als je het ziet en precies op maat voor al mijn
geluksboeken en zo gemaakt dat ‘ie makkelijk uit elkaar
te halen is en meegenomen kan worden op locatie.
Met dit idee (zie afbeelding) in gedachte ben ik aan de
slag gegaan. In de volgende nieuwsbrief hoop ik
een foto van het resultaat te kunnen laten zien.

Alles begint met een

Volg de reis van
onze
geluksbreng
kussentjes via de
facebookpagina.

Hartelijk welkom in het
bestuur van Gelukzoekers
aan Margot ‘t Hart. Als lid
van ons inspiratieclubje
vanaf het eerste uur
kunnen we ons geen beter
bestuurdlid
wensen.

