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Door Ma ri j e Rave l l i
Amsterdam. Gratis knuffels uitde-
len aan passanten, liedjes spelen voor
mensen met liefdesverdriet, en stie-
kem sinterklaascadeautjes stoppen in
schoenen bij de moskee. Het zijn stuk
voor stuk acties van het Blijbedrijf.
Een stichting waarbij vrijwilligers (de
Blijbrigadiers) creatieve acties hou-
den om de wereld wat vrolijker te
stemmen. Inmiddels zijn er twintig
Blijbrigades; in totaal bijna tweehon-
derd vrijwilligers.

Aanstaande zaterdag pakt het Blij-
bedrijf uit met een eerste landelijke
actie: de caissière-actie. Die dag delen
de brigades door heel Nederland in-
gepakte cadeautjes uit aan klanten in
de supermarkt. Als zij vervolgens hun
boodschappen op de band leggen ver-
stoppen ze het cadeautje van het Blij-
bedrijf tussen de artikelen.

Elena Simons, initiatiefnemer van
het Blijbedrijf, zweeft bijna weg bij
het idee. „Het is spannend hoe de
caissière reageert wanneer ze het pak-
ketje vindt. Ze kan ‘m niet scannen en
zal waarschijnlijk aan de klant vragen
wat het is. Dan vertelt de klant dat het
cadeautje voor haar is. Dat is precies
wat het Blijbedrijf wil, met een sim-
pele verrassing mensen blij maken.”

Het Blijbedrijf is een project van
stichting Wonder, een bedrijfje dat
maatschappelijk betrokken acties en
projecten ontwikkelt om mensen aan
het denken te zetten over onderwer-
pen als milieu, integratie, armoede,
maar ook omgangsregels. „Met als
speerpunt: plezier”, vult Simons aan.

Lotte Kreiter heeft sinds kort de or-
ganisatie van de vrijwilligers – die zij
consequent ‘deelnemers’ noemt – on-
der haar hoede. „Het is niet zo dat on-
ze deelnemers enkel iets voor ons

Louis XV
Groningen, Oude Kijk in ‘t Jatstr. 47
Telefoon (050) 311 69 51
Keuken open 11.30-17.00 uur
Gemiddelde prijs 3-gangen à la car-
te 34,00 euro
Categorie: Wijnbar

Dit concept met verschillende ruim-
ten vind je in een voormalige wijn-
winkel, waar je als je wilt de hele
avond kunt doorbrengen. Na een
wijntje in de wijnbar op naar het eet-
gedeelte en tot slot lekker loungen of
naar de bar. Over de ambiance niets
dan goeds, maar de kwaliteit van eten
en drinken scoort wisselende berich-
ten. Het wijnbeleid is kariger dan het
decor doet vermoeden, al valt op het
eten weinig aan te merken.

Goed | Hier toevallig terecht geko-
men en heerlijk gegeten. Vriendelijke
bediening, redelijke prijzen en gezel-
lige sfeer. Leuk dat je lekker kunt na-
borrelen op de bank, supergezellig.
(16-10-2007 T. S. te Den Haag)

Matig | Het eten is niet bijzonder,
maar wel goed klaargemaakt. De am-
biance is een frisse combinatie van
een moderne zaak met retroklassieke
aankleding. De combinatie van de
mogelijkheid om te eten met wijnbar
en loungegedeelte maakt het een
leuk concept. Maar de wijnkennis
van de bediening is onder de maat.
(28-08-2007 S. de B. te Groningen)

v© Eet en recenseer mee op
nrc.nl/iens

Muzikanten geven tips
Den Haag: Bazart, Loosduinsekade
725. Tijd: 20.00u. Entree: 5 euro. Inl:
070-3239652 en www.bazart.nl

Vanavond zullen Ro Krom (Kraak &
Smaak), David Hollestelle (Herman
Brood), Martijn Westerholt ( Delain/
Within Temptation) en Kevin Aper
(The Apers) in Bazart een tipboekje
opendoen over de zakelijke kant
rondom hun band. Tijdens het pro-
gramma Bands & Beyond zullen zij
hun ludieke acties, slimme trucs en
stomme fouten op het gebied van PR,
netwerken, marketing, publiciteit,
boekingen en touren in het buiten-
land onder leiding van presentator
Jasper van Vugt (OO R) ongecensu-
reerd bespreken.

Paul van Els over taoïsme
Delft: Speakers, Burgwal 45-49. Tijd:
20.15u. Inl: www.sg.tudelft.nl

Waarom slaat iemand met de mede-
deling „ik wil liever als een schildpad
in de modder baggeren” een hoge
functie af? Welke woorden gebruikt
iemand om te vertellen dat de hoog-
ste waarheid niet verwoord kan wor-
den? Taoïstische denkers in het oude
China staan bekend om hun prikke-
lende, onorthodoxe en paradoxale
uitspraken. Wat bewoog hen en hoe
konden hun denkbeelden gedijen in
een cultuur die waarde hecht aan au-
toriteit en conformiteit? Dr. Paul van
Els (opleiding Talen en Culturen van
China van de Universiteit Leiden)
vertelt over het taoïsme.

De Dikke van Dale
Utrecht, Theater Kikker. Tijd: 20.00u.
Entree: 12 euro. Inl/res: 0900-
3300033; www.theaterkikker.nl

Theaterproductiehuis Zeelandia –
organisator van Zeeland Nazomer-
festival – speelt de reizende voorstel-
ling De Dikke Van Dale. Heleen Ver-
burg schreef dit toneelstuk geïnspi-
reerd op het tragische leven van
Johan Hendrik Van Dale (1828-1872),
de man achter het woordenboek van
de Nederlandse taal. De voorstelling
geeft een kijkje in het hoofd van Van
Dale. Naast een uitgebreide tournee
door Zeeland, is het stuk ook te zien
in Utrecht, Den Haag en Antwerpen.

Salsa tapasavond
Rotterdam: Engels Grandcafé Res-
taurant. Tapas: 18.00u. Workshop:
20.00u. Inl: www.engels.nl

Vanavond houdt Engels Grandcafé
Restaurant in samenwerking met
dansschool Salsaventura een Salsa
tapasavond. De workshop is van
20.00 uur tot 21.00 uur. Voorafgaand
aan de workshop wordt er een tapas-
schotel geserveerd om in de sfeer te
komen en energie op te doen voor de
eerste salsadans. Aansluitend aan de
workshop is er een swingende salsa-
party waar de eerste salsapassen in
praktijk gebracht kunnen worden.

Vreeman fotografeert
Tilburg. De tentoonstelling is t/m12
januari 2008 in 013. Inl: www.weare
allphotographer snow.com

Het kan in november zomaar gebeu-
ren dat je gefotografeerd wordt door
de burgemeester van Tilburg, Ruud
Vreeman. Deze maand zwerven na-
melijk acht camera’s langs verschil-
lende mensen door Tilburg. Het pro-
jectteam van de foto-expositie We are
all photographers now laat de identiteit
van Tilburg vastleggen door fotogra-
fie. Wat is typisch Tilburg, wat is de
identiteit van de stad? De foto’s wor-
den opgeslagen in het fotoarchief van
de tentoonstelling en worden tevens
een digitaal onderdeel van deze ten-
toonstelling .

Women Inc.
Amsterdam: Pakhuis de Zwijger,
Piet Heinkade 179. Tijd: 20.00u. En-
tree: gratis. Inl: www.women-inc.nl

„In veel opzichten voelen we ons niet
anders dan mannen. Naar ons idee
hebben we gelijke kansen en worden
we in de maatschappij niet per defi-
nitie benadeeld vanwege ons vrouw-
z ij n . ” Marjolijn van Heemstra en Ha-
nina Ajarai stellen deze week de
vraag waar het ‘v r o u w z ij n ’ dan wél
door wordt bepaald. Welke keuzes in
het leven van de vrouw bepalen het
‘v r o u w z ij n ’? Werk, studie, partner,
wel of geen kinderen en wanneer?

© 7 redenen om uit te gaan

doen. Als zij blijdschap geven, krijgen
zij die ook weer terug”. Kreiter noemt
het een gelukstreffer dat ze bij het
Blijbedrijf werkt. „De leukste actie
vind ik de beschuitactie. Dan delen
Blijbrigadiers beschuit met muisjes
uit om de geboorte van een nieuwe
dag te vieren.”

Het Blijbedrijf bestaat nu één jaar
en er zijn plannen om ook het be-
drijfsleven te interesseren voor de
vriendelijk bedoelde acties. Elena Si-
mons geeft lezingen en de workshop
Hoe maak je een blij bedrijf? is in de
maak. Krijn Peter, die samen met Ele-

na Simons de zakelijk leiding op zich
heeft genomen: „Tijdens die work-
shops zetten we met mensen binnen
het bedrijf een Blijbrigade op. Het
personeel kan zo de directie uitdagen
voor een watergevecht of ze kunnen
voor een dagje liftboy zijn, en gratis
massages geven.”

De oorsprong van het Blijbedrijf en
stichting Wonder is minder vrolijk.
Die is namelijk gebaseerd op wraak,

vertelt Simons, met een knipoog wel-
iswaar. „In mijn klas op de middelba-
re school zat een clubje van drie jon-
gens die ontzettend stoer en rebels
waren. Zo liepen ze in hun nakie door
de klas toen een van hen een spreek-
beurt over streaken hield. En bij een
juf die altijd ontzettend veel aanteke-
ningen gaf, haalde er eentje een ou-
derwetse typemachine tevoorschijn
waarop hij luid en demonstratief
ging typen.”

Het komt erop neer dat Simons
graag bij hen wilde horen, maar ze
mocht niet bij het clubje. „Sindsdien
probeer ik net zulke, of zelfs leukere
acties te verzinnen als die jongens uit
mijn klas.”

Winstgevend is het Blijbedrijf niet,
maar ijsfabriek Ben & Jerry’s gaf 5000
euro opstartkosten, en de Protestant-
se Diaconie Amsterdam stelde voor
een schappelijke prijs bedrijfsruimte
b e s ch i k b a a r.

En natuurlijk zijn er ook mensen
die helemaal geen zin hebben in de
acties van het Blijbedrijf. Sommigen
kunnen de opgelegde vrolijkheid niet
waarderen. Tenslotte staat niet ieder-
een ‘s ochtends om 9.00 uur te wach-
ten op een gratis knuffel van een
vreemde. „Maar dat is niet erg”, zegt
Lotte Kreiter, „we dringen niets op.
Ons doel is mensen blij te maken en
als dat niet lukt, doen we een stapje
terug .” Wel zo veilig, aldus Simons.

Beschuit met muisjes om
een nieuwe dag te vieren
Blijbedrijf wil met zijn acties mensen vrolijker maken

© Zaterdag vinden caissières
in heel Nederland cadeautjes
op hun lopende band.

© Het Blijbedrijf wil straks
ook het bedrijfsleven gaan
opvrolijken met hun acties.

De Uitzwaaiservice van het Blijbedrijf zwaait mensen uit op het station. Foto Paul Gofferje

Cadeautjes voor caissières en actie ‘Schirmtaxi’

. Geïnteresseerden kunnen zich op-
geven als vrijwilliger bij een be-
staande Blijbrigade. Aanmelden via
de website. Je kunt ook een nieuwe
brigade oprichten. De missie is: hoe
meer blije mensen hoe beter.

. Door het hele land voeren de Blij-
brigadiers verschillende acties uit.
Kijk in de agenda op de site.

. Aanstaande zaterdag (24 novem-
ber) houdt het Blijbedrijf de eerste
landelijke actie: de caissière-actie,
waarbij caissières worden verrast
met cadeautjes van klanten.

. Blijbedrijf: ook in het buitenland.
Hester Marijnis kende het Blijbedrijf
in Nederland en vond het initiatief
zo leuk dat ze besloot het idee mee
te nemen naar het Oostenrijkse
Salzburg. Samen met jongeren
heeft ze de eerste actie woensdag 26
september uitgevoerd: de ‘S ch i rm -
taxi’, ofwel Paraplutaxi. Mensen
werden met paraplu in de stromen-
de regen naar hun plek van bestem-
ming begeleid.

v© Meer informatie over het Blij-
bedrijf, foto’s en actieverhalen:
w w w. b l i j b e d ri j f. n l

1 UIT ETEN MET IENS

2 MUZIKANTEN 3 LEZING

4 TO N E E L

5 W ORKSHOP

6 F OTO G R A F I E 7 TALKSHO W

... en daarna dansen

Van Dale Foto Lex de Meester

v© Tips voor Vanavond uit? Mail
naar nextagenda@nrc.nl.

© De oorsprong van
het Blijbedrijf is
gebaseerd op wraak §

Initiatiefnemer Elena Simons


