
WAT MAAKT JOUW GELUK?

Hoe gelukkig voel jij je in buurt?
Zet een kruisje op de lijn (van 0 tot 10)

Welk voorwerp symboliseert jouw geluk? 

0 10

En.. welk verhaal hoort hierbij?

Vraag 1:

Vraag 2:

1.
Nummer 13 is een ongeluksgetal. 
Dat maakte ons nieuwsgierig naar welk geluk er ook 
schuilgaat achter huisnummers 13!

Studenten van de HAN en Helicon gingen met die vraag op 
stap. Ze belden aan bij alle nummers 13 in Nijmegen Oost. 
Ze gingen in gesprek over geluk en leefplezier.  

Nu stellen we de vraag aan alle bewoners/ook aan jou!

De studenten vroegen 
elke bewoner naar 

hun geluk en een voorwerp 
dat daar voor symbool staat.

De antwoorden waren 
verrassend.



Waar zie jij geluk in je buurt?

Welke kleine acties zouden dit geluk vergroten? (en kunnen jullie 

hier samen iets in doen?) 
-
-
-

Wat (of wie) maakt geluk in jouw buurt?

Vraag 3:

Vraag 4:

Vraag 5:

2.

GELUK IN JE BUURT



Is het mogelijk om gelukkiger te worden? 
Onderzoek wijst uit dat 40% van ons geluk afhangt van simpele activiteiten. 

Deze zomer gaan veel mensen op vakantie in eigen huis en buurt. 
Voor een beetje geluk hoef je niet ver weg. Daarom maken we een:

Plaatsen ?

Verhalen ?

En welke activiteiten kan je doen?
We zullen bij jullie Borrelbaas vragen 
welke ideeën jullie aandragen. 

Kan je ons vertellen wat
hier volgens jou niet in mag ontbreken?

Vraag 6:

3.

REISGIDS VAN KLEIN GELUK IN NIJMEGEN OOST



Wat neem  je mee uit dit gesprek?

Krijgt dit gesprek nog een vervolg?  (…als je het leuk vond…)

Hoe gelukkig werd je van dit gesprek?
Zet een kruisje op de lijn (van 0 tot 10)

0 10

Vraag 7:

Vraag 8:

Laatste vraag:

4.TOT SLOT



Krijgt dit gesprek nog een vervolg?  (…als je het leuk vond…)

We hopen dat jullie een gelukkig gesprek 
hebben gehad!

Heb je vragen of goede ideeën? Je 

kan met ons contact opnemen:

 
Lotje van Leeuwen

info@wijzijnnijmegen.nl 

Carlo Steenbergen

c.steenbergen@spectrumelan.nl

Gelukkig zijn wij niet alleen, we doen dit project samen met:

5.

Een leuk idee is snel bedacht, maar hoe ga je het uitvoeren? Wij weten uit ervaring dat 
het heel leuk kan zijn om samen iets in je buurt te doen. We weten ook dat je daar soms 
wat hulp bij kan gebruiken. En wij kunnen jullie hierbij helpen. Met advies of gewoon 
even sparren. Je kan gebruik maken van ons netwerk en soms is er ook geld beschikbaar. 
Vanuit ‘Wij Zijn Nijmegen’ en de Leefbaarheidsalliantie van de provincie kunnen we je 

hierbij helpen. 
Kijk voor voorbeelden eens op: leefbaarheid.gelderland.nl, 

of op: www.nijmegen.nl/diensten/wijken/goed-idee-voor-uw-wijk/

En met ondersteuning van:


