Ruut Veenhoven

Al bijna 40 jaar wordt Ruut Veenhoven (78) dé geluksprofessor van
Nederland en de peetvader van geluksstudies genoemd. Ruut is emeritus
hoogleraar sociale condities in menselijk geluk. Sinds 1985 is hij de
directeur van de World Database of Happiness waarin alle (inter)nationale
onderzoeken naar geluk zijn terug te vinden. Momenteel werkt hij aan de
Gelukswijzer, een tool waarmee je kunt meten wat jouw geluksscore, in
vergelijking tot anderen, is. In deze interessante aflevering legt Ruut uit
waarom mensen tegenwoordig gelukkiger zijn dan vroeger. We buigen
ons over vragen als “wat is geluk?” en “wat maakt gelukkig?”. We praten
over de invloed van COVID-19, de economie en religie op geluk en
waarom Nederland zo hoog scoort, als het om geluk gaat, in vergelijking
tot andere landen. Ruut heeft het over keuzestress en geluksfactoren en
over het monitoren van je eigen geluk met de Gelukswijzer.

Ook deze gasten mag je niet missen
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Met de billen bloot tegen
discriminatie

Als protest tegen discriminatie op basis van iemands huidskleur, gaan
Stan Nijenhuis en Alain Dikken met de billen bloot, letterlijk. Het
indrukwekkende boek ‘Marble or Bronze, WTF! moet het instrument
worden dat racisme voor eens en voor altijd laat verdwijnen. “Een beeld
zegt meer dan duizend woorden!” Zo werd het idee geboren om door
middel van (naakte) beelden een boodschap over te brengen. Het boek
moet de lezers doen inzien dat voor de schoonheid tussen mensen, net
als bij beelden het geval is, de oorsprong en de kleur van geen belang is.
Te vaak speelt huidskleur helaas wel nog een rol bij het vormen van
meningen en het maken van beslissingen. Dit moet in 2021 nu een keer
klaar zijn! Marble or Bronze WTF! (MORB) is bedacht om gesprekken
over discriminatie aan te moedigen en taboes te doorbreken. Op de
website van MORB is informatie in te winnen, interviews te bekijken en
het boek en promotiemateriaal te bestellen. Het salonboek is ook gratis
online te bekijken door het klikken op deze link. In het MDT-nieuws zijn er
drie artikelen verschenen over MORB. U kunt deze hier lezen.

MORB expositie
De MORB expositie trekt nu langs
scholen, gemeentes en
provinciehuizen in Nederland. U
kunt een email sturen als u graag
wilt dat de borden met de
afbeeldingen ook op uw locatie
komen te staan.

HOPE XXL Directeur, Chris

van de Ven
Het is positief dat we hebben
ingezien dat oorlogen niets dan
ellende brengen. We weten zo
langzamerhand dat de dialoog,
gebaseerd op rede, niet
zaligmakend maar wel is te
verkiezen boven dood en geweld.
Mijn moeder is mijn
voorbeeldfiguur; ze probeerde
altijd het beste te zien in mensen
en wist dat er aan iedereen wel
wat op te merken valt. Ik ben niet
perfect, de ander ook niet, maar
samen er het beste van maken
tussen geboorte en dood geeft zin
aan het leven. Ons geluksniveau
wordt positief beïnvloed als we
veel meer nadruk leggen op de
inbreng van mensen zelf.
Niet de overheid maar de burger moet het voortouw nemen. Samen er
toe doen en proberen zo veel mogelijk mensen er bij te betrekken. Mijn
advies voor een gelukkig leven is dat we zelf de regie moeten nemen
over ons leven en niet te veel klagen. Het leven is hartstikke lastig. Je hebt
niet gevraagd geboren te worden en tegenslagen treffen iedereen, maar
wel in verschillende onrechtvaardige mate. Jouw leven hoeft niet perfect
te zijn, maar een acht, cum laude, is een mooi streven. Ik adviseer je
om goed te zijn voor jezelf en de anderen om je heen. Mijn leven
waardeer ik op een 9,9!

Deze spreuk van de maand is ingezonden door Petra van Dreumel. Heb jij
ook mooie spreuk die je wilt delen, e-mail deze dan naar pr@hopexxl.com. Als jouw spreuk wordt geselecteerd, krijg je een prachtige HOPE
XXL goodiebag thuisgestuurd. Vergeet daarom niet om je woonadres in
de e-mail te zetten!

Verklaard: Artikel 1 van de Liemerslist

Iedereen een Acht op de schaal van
tien
Het eerste en meest belangrijke artikel van de Liemers List definieert een
globale doelstelling voor de rest van de 21ste eeuw. De mens zou
idealiter al zijn ontwikkeling en vernuft moeten inzetten om ervoor te
zorgen dat iedereen op aarde in het jaar 2100 een goed leven heeft.
Deze doelstelling is extreem ambitieus. Het vergt sterke aanpassingen
aan huidig beleid in de wereld gericht op het mogelijk maken van
duurzame en eerlijke ontwikkeling voor iedereen. Daarnaast doet de
doelstelling eer aan het feit dat het waarschijnlijk inherent is aan de
menselijk conditie dat het leven nimmer absoluut perfect kan zijn. Het
streven naar een 10, hetzij voor een kleine groep hetzij voor iedereen,
lijkt ons per definitie onmogelijk. Er zijn altijd aspecten aan het leven die
beter kunnen zijn en dat valt niet te veranderen. Bovendien vergt het
naar waarschijnlijkheid enorm veel meer inspanningen om het leven van
iemand die het al heel goed heeft nog net iets beter te maken in
vergelijking met de moeite die het kost om het leven van iemand die het
momenteel minder heeft naar een goed niveau te tillen. Om deze reden
wordt dan ook ingezet op het bereiken van een 8 voor iedereen.
Je kunt, als je wilt, meedenken en meepraten over de totstandkoming van
de zesde versie van De Liemerslist. Stuur ons in dat geval een e-mail.

Bekijk de
ontwikkelingen van
HOPE XXL in de
eerste tien jaar

Als je het leuk vindt om HOPE XXL te volgen op haar missie naar een

wereld waarin iedereen zijn of haar leven met een acht waardeert, kun je
lid worden van de HOPE XXL-Basecamp community. Als
Basecampgebruiker kan je chatten en mailen met andere leden binnen de
HOPE XXL community. Bovendien vind je in Basecamp foto's, filmpjes,
publicaties en brochures en nog veel meer over HOPE XXL. Ook als je
zelf een leuk idee hebt voor een Tr8-Project of je wilt meedoen met een
project, kan je dat binnen Basecamp kenbaar maken. Voor een korte
uitleg over Basecamp, hebben we deze korte animatievideo voor je
gemaakt. Stuur ons een e-mail als je lid wilt worden van de HOPE XXLBasecampcommunity, dan sturen wij je een uitnodiging om een account
aan te maken.

HOPE XXL heeft een slimme tool ontwikkeld, genaamd
Stroomlijners, die jongeren ertoe moet zetten om thuis bewuster
met water en energie om te gaan. Naast de website met allerlei
besparingstips komen er ludieke filmpjes uit, de jongeren nudgen tot
het zuiniger omgaan met water en energie. Door periodiek de
meterstanden te registreren, en deze te vergelijken met het verbruik
van een jaar ervoor, kunnen de jongeren zien of er gas, water en
elektriciteit is bespaard. Zo kunnen ze een extra zakcentje
verdienen. In de handige app worden naast de meterstanden ook
de uitbetalingen bijgehouden en kunnen de deelnemende jongeren
met ouders, buren en familieleden bespaarafspraken maken. De app
wordt momenteel getest en gaat naar verwachting nog dit jaar live.
Wij houden u in deze nieuwsbrief natuurlijk op de hoogte.

Volg HOPE XXL op
onze socials
Deze e-mail wordt u eens per maand toegezonden door stichting HOPE
XXL, Horsterparklaan 4, 6922 NR Duiven. Klik hier als u zich hiervoor
wenst uit te schrijven.

