
Als je iemand een cadeautje wilt 
geven is dopamine meestal niet 
het eerste waar je aan denkt. 
Eerder bonbons. Of misschien een 
bosje ruikertjes. Maar ik verzeker 
je: een portie van dit spul is een 
prachtig geschenk. Het geeft de 
ontvanger een positief gevoel, en 
is ook nog eens duurzaam.

Duurzaam geluksstofje
Dopamine is namelijk een van 
de vier gelukshormonen. Je 
hersenen maken dat aan als je 
positieve aandacht krijgt, zoals 
een compliment. Dit geluksstofje 
maakt je blij. En van dat blije gevoel 
wil je natuurlijk meer. Dus doe je 
je best om weer die waardering te 
krijgen. Op die manier haalt een 
compliment het beste in iemand 
naar boven. Reken maar dat dat 
duurzaam is.

400 lichtpuntjes
Positieve aandacht is de basis 
van ons project WIJ(K) GELUK. 
We startten dat samen met het 
KunstenHuis en Dynamo Advies. 
Met diverse acties brengen we in 
deze tijd lichtpuntjes in de wijk.
Zo is er de rozenactie. Insteek is dat 
een buur een medebuur een roos en 
een handgeschreven kaartje geeft. 
Als kleine blijk van waardering. Die 
tweede buur geeft ook weer een 
roos door. En zo verder, als een 
denkbeeldig lint van rozen door de 
wijk. Deze actie werd een succes in 
gemeente De Bilt. Het leverde meer 
dan 400 prachtige lichtpuntjes op.

Twee benen
De waardering spatte ervan af. Wat 
een hartverwarmers. Een van de 
meest ontroerende berichten op 
een kaartje vond ik: “Ik kan haar niet 
missen. Zij is als twee benen voor 
mij”. Fantastisch toch?
Ik zou er wel een tijdje op kunnen 
lopen. Enfin. Mocht je nog eens op 
zoek gaan naar een aardigheidje 
om weg te geven, vergeet dan 
niet dat het mooiste wat je kunt 
geven dopamine is. In de vorm van 
oprechte, welgemeende aandacht.

Samen voor De Bilt organiseert 
ontmoetingen tussen bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties. Zo 
stimuleren wij betrokken ondernemen
in de gemeente De Bilt en versterken
wij de lokale samenleving.
www.samenvoordebilt.nl
Het project WIJ(K) GELUK wordt 
ondersteund door Tap DELA, Rabobank 
Stimuleringsfonds, Gemeente De Bilt en 
Mens en zijn Natuur.
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