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De ervaringen die we hebben, verrijken ons leven. Het gaat daarbij niet om het geluk 
dat we ervaren door materiële zaken, zoals een nieuwe jas of auto. Dergelijke geluk-
smomenten vervagen. Het gaat om de ervaring van een heerlijke wandeling of een 
bijzondere dag met een vriend of vriendin. Dat soort zaken blijven ons bij en geven zin 
aan het leven. Haal deze ervaringen zo nu en dan eens terug en zoek dergelijke erva-
ringen op. De Braziliaanse schrijver Paulho Coelho zei niet voor niets: “Wees dapper. 
Neem risico’s. Niets kan een ervaring vervangen.”

Geluksman Chiel van der Linden denkt dat het ‘een kéér per dag delen’ van een geluk-
servaring ook helpt. Hij ontwikkelde hiervoor het platform OneGoodThing en de soci-
ale app HappyWe. “Door mensen deelgenoot te maken van jouw geluk, voelen we ons 
allemaal gelukkiger. Dagelijks een portie geluk voor ik, wij en de wereld. Zodat ‘de 
wereld een genietschap van gewoon geluk’ wordt”, stelt Van der Linden van Geluks-
man.com. Begin vandaag nog met het delen van jouw geluksmomenten via HappyWe. 
De uitdaging ligt klaar in de appstore of ga naar multiplyhappiness.nl.

We schijnen gelukkiger te worden door minder te klagen. Door minder te zeuren 
kunnen we positiever door het leven gaan. Dit zorgt ervoor dat we ons mentaal en 
fysiek beter voelen en over meer energie beschikken. Als we klagen of mopperen is 
stress veelal de rode draad. Hoe voorkomen we dat? Uiteraard door goed voor onszelf 
te zorgen. Het kan ook helpen problemen en irritaties van een andere kant te bekijken. 
Probeer eens niet te oordelen over anderen. Daarnaast is het misschien eens tijd voor 
iets anders. Het feit dat we klagen over het werk en collega’s, geeft wellicht aan dat dit 
het moment is voor een carrièresprong of gewoon een weekendje weg?

Zorg voor meer dopamine, een zeer belangrijke stof voor ons welzijn. Als het lichaam 
niet genoeg dopamine aanmaakt, voelen we ons sneller depressief en hebben we 
minder energie. Niet alleen een dagelijkse portie beweging zorgt voor aanmaak ook 

bepaalde voedingsstoffen helpen daarbij. Denk aan voeding die rijk is aan tyrosine en 
antioxidanten voor het beschermen van de dopaminecellen. Producten als sojaproduc-
ten, vis, vlees, zuivel, bananen, noten en avocado’s zijn rijk aan tyrosine. Antioxidan-
ten zijn onder meer te vinden in verschillende bladgroenten, noten, pitten, bloemkool, 
mandarijnen en paprika’s.

Genoeg inspiratie om het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet te zien. Neem het heft 
in eigen hand en onderzoek in hoeverre bovengenoemde tips een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan je levensgeluk.

Dit nieuws verscheen online als The Optimist Daily. 

Ga naar www.theoptimist.nl voor meer optimistisch nieuws.

zeventien landen verkrijgbaar zijn.
Volgens Korteweg zal de overname niet 
ten koste gaan van de ingrediënten die de 
vegetarische slager gebruikt. De voedselin-
dustrie staat natuurlijk bekend om uitgeholde 
voeding en het gebruik van de vele door de EU 
goedgekeurde E-nummers. Mede dankzij een 
kritische toon van de consument worden deze 
teruggebracht. Ook in producten van Unilever.

Vijf jaar blijft de oprichter nog meewerken 
aan nieuwe producten of aan verbetering van 
het huidige assortiment. “De samenwerking 
biedt juist perspectief voor De Vegetarische 
Slager doordat we in het komende onderzoeks-
centrum van Unilever in Wageningen kunnen 
werken”, aldus Korteweg in Trouw.

Desondanks is op sociale media te zien dat 
veel mensen vallen over het feit dat een mul-
tinational de Vegetarische Slager overneemt. 
Alsof het bedrijf zijn ziel aan de duivel ver-

koopt. Maar is het juist niet van belang dat de producten van het merk in de smaak 
vallen bij de massa en breed onder de aandacht komen? Voor velen zou vegetarisch 
en/of veganistisch juist gemeengoed moeten worden.

Is het echt bezwaarlijk dat de vegetarische slager lijkt te worden opgeslokt? Er zijn 
nog genoeg initiatieven die wellicht wat hulp kunnen gebruiken in het genereren 
van bekendheid of gewoon nieuwe klanten kunnen gebruiken. Denk aan het lokale 
initiatief Botanic Bites of aan The Dutch Weed Burger. Maar ook Albert Heijn en 
Hanos leren het trucje al. “Of je wortel lust.” De ketens leveren de Knakwortel voor 
vegetariërs die geen groenten lusten. Het is natuurlijk wel een groeimarkt die vlees-
vervanger. Tenslotte kunnen we beter allemaal minder of geen vlees meer eten.

Dit nieuws verscheen online als The Optimist Daily. 

Ga naar www.theoptimist.nl voor meer optimistisch nieuws.

Sleutels voor meer geluk in 2019
Veel dagelijkse zaken staan in verband met ons geluk. Maar wat kunnen we 
doen voor nog meer levensgeluk? Om het nieuwe jaar positief en optimistisch 
te beginnen hebben we de beste tips op een rij gezet. Begin vandaag nog!
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Het kan niet ontgaan zijn; het nieuws dat Unilever De Vegetarische Slager heeft 
overgenomen. Een voedselgigant die hiermee zichzelf vegetarisch in een keer 
op de kaart zet. Dat klinkt als de zoveelste overname door een reus van een 
‘Kleinduimpje’, maar is dat echt zo erg?
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Oprichter Jaap Korteweg van de Vegetarische 
Slager is te bestempelen als een creatieve cu-
linaire tovenaar en tevens fijnproever op mas-
saniveau. De gegadigden voor een overname 
stonden al enige tijd in de rij. De keuze voor 
Unilever was een logisch gevolg van samen-
werkingen die plaatsvonden op projectbasis 
sinds 2016. Denk hierbij aan de ontwikkelde 
vegetarische “gehacktballetjes” in satésaus van 
Unox en de hulp van Unilever bij de ontwikke-
ling van de vegetarische biefstuk die het NOS 
nieuws haalde.

Eerlijk is eerlijk. Door de overname is het 
merk, ondanks dat het al enige bekendheid 
genoot, sinds eind 2018 in een klap beroemd. 
Het is Korteweg hierom te doen. Hij wil 
namelijk de grootste vegetarische slager ter 
wereld worden. Het internationale netwerk 
van Unilever in 190 landen biedt daarvoor alle 
mogelijkheden, aldus de oprichter van wie 
de vleesvervangers momenteel nog maar in 

Kleintjes worden groot 
De markt van vleesvervangers

Lezing Chamlang; enige Neder landse vrouwenexpeditie naar Himalayatop

Gehoor geven aan roep van de bergen

Opgegroeid met ouders die van wildkamperen 

houden, hun dochter meenemen de bergen in 

en haar leren om de natuur lief te hebben, is 

het voor Myra een logische stap om geologie te 

gaan studeren. “Tijdens mijn geologisch veld-

werk in Noorwegen leerde ik het landschap ont-

rafelen. Ik ervoer dat stilte niet beangstigend is 

en leerde dat tijd doorbrengen alleen niet het-

zelfde is als eenzaam zijn.” Paradoxaal genoeg 

ervaart ze tegelijkertijd de waarde van mense-

lijk contact, de noodzaak ervan misschien zelfs 

wel. “Geen mens kan zonder anderen, dat is 

inherent aan het mens-zijn. We hebben elkaar 

nodig.” Hier wordt een basis gelegd voor de 

vele reizen die nog zullen volgen. De schrijf-

ster leert hoe ze zowel op zichzelf kan zijn als 

zich kan laven aan het contact met anderen. 

Tijdens de ontmoetingen met de bewoners van 

de berggebieden waar ze doorheen reist krijgt 

ze toegang tot de meest persoonlijke verhalen. 

Verhalen die verteld moeten worden en Myra 

uitnodigen om ze op papier te zetten. “Ik ben 

vele keren naar het Himalayagebied gereisd, 

naar Nepal, Tibet en Ladakh. Iedere keer dat 

mensen mij hun levensverhaal toevertrouwden, 

heb ik dat als een groot geschenk ervaren. Voor 

mij is het heel belangrijk dat ik deze verhalen 

op een goede manier kan weergeven. Op een 

manier die recht doet aan de geschiedenis van 

deze mensen.”

Thuiskomen in de bergen

Het feit dat de bergbeklimster er vaak voor kiest 

om soloreizen te maken en niet terugdeinst 

voor expedities onder barre omstandigheden, 

doet de vraag rijzen of het haar om de span-

ning gaat. “Nee”, zegt ze, “het gaat mij niet om 

het opzoeken van het gevaar. Wat ik vind in de 

bergen is een gevoel van thuiskomen. Zowel in 

de natuur als bij de mensen die er wonen.” Bij 

toeval komt ze in 1986 terecht in het Himalaya-

gebergte. Omdat ze tijdens een eerdere klim-

tocht in de Alpen haar enkel breekt en daardoor 

geen baan als geologe kan zoeken, heeft ze 

ruimte om als tweede chauffeur een toeristen-

busje naar Nepal te rijden. Dit spontane besluit 

blijkt van grote invloed te zullen zijn op de rest 

van haar leven. “Ik had meteen een klik met 

de Himalaya. Om daar alleen rond te mogen 

lopen, die schoonheid in me op te kunnen ne-

men… het geeft me de kans om bij te tanken 

en energie op te doen. Andere mensen hebben 

een connectie met de zee of met de woestijn, 

ik heb dat met de bergen.”

Elkaar nodig hebben

Niet alleen de ontzagwekkende omgeving is 

debet aan haar gevoel van thuiskomen, ook 

de bergbewoners dragen daar aan bij. “Het is 

bijzonder – zeker als je solo reist – om je zo 

welkom te voelen in de bergen.” Ze vraagt 

zich af of het mensonvriendelijke landschap er 

mede voor zorgt dat de mensen in deze gebie-

den een grote mate van solidariteit ontwikke-

len. “Iedereen die daar woont heeft te kampen 

met dezelfde barre omstandigheden. Wanneer 

ze vast komen te zitten door het slechte weer, 

dan hebben ze elkaar nodig. Ze moeten meer 

op elkaar kunnen bouwen dan bij ons in het 

westen.” Onze westerse samenleving is gericht 

op zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Elkaar 

nodig hebben is voor velen eerder een teken 

van zwakte dan een vanzelfsprekend goed. “Ie-

mand in je huis opnemen zullen mensen hier in 

Nederland dan ook niet zo snel doen, terwijl het 

daar geen probleem is om onderdak te vinden 

wanneer ik een dorpje binnenkom.”

Op dit moment is de avonturierster met een 

project bezig waarin ze in haar eentje door de 

bergen van het zuidelijkste puntje van Noorwe-

gen naar de Noordkaap trekt. Over een maand 

vertrekt ze met tent, slee en ski’s naar het hoge 

noorden om weer een deel van haar solotocht 

af te leggen. “Ik denk dat mijn vijfde boek hier 

over zal gaan. Zoals een deel van mijn eerdere 

boeken ging over de bevolking die ik trof tijdens 

mijn tochten, ben ik nu opnieuw op wonderlijke 

verhalen gestuit die verteld moeten worden. Ik 

ben in contact gekomen met de Sami, een van 

oorsprong nomadisch volk dat in het noorden 

van Zweden, Noorwegen, Finland en Rusland 

woont. Het is ongeloofl ijk hoe deze mensen on-

derdrukt werden en vaak nog steeds!” Alsof de 

verhalen de schrijfster vinden; de roep van de 

bergen lijkt de roep van het bergvolk.

Zintuigen op scherp

Wanneer Myra alleen door de ruige gebieden 

trekt, openen haar zintuigen zich voor de om-

geving. De stilte van de sneeuw, het ruizen 

van de wind, de kleuren van gesteente, de 

warmte van de zon en de geur van kou vinden 

haar ogen, haar neus, haar huid en haar oren. 

“Ik ontdekte dat er twee manieren zijn om een 

bergtocht te maken; je kunt dóór het landschap 

lopen, of ín het landschap lopen. Wanneer je ín 

een landschap loopt, zie je veel meer, heb je 

oog voor het kleine en voelt het alsof je in een 

soort cirkel loopt of een bol.” Dus niet zozeer 

van het ene punt naar het andere punt, maar 

meer in het moment zelf, ontvankelijk voor de 

omgeving. Een logisch gevolg van haar vele so-

loreizen? “Wanneer je alleen reist sta je meer 

open voor wat er op je af komt, zowel voor de 

indrukken in de natuur als voor de mensen die 

je tegenkomt op je pad.” Hoewel Myra graag 

alleen reist, heeft ze ook altijd genoten van de 

reizen die ze samen maakte met haar inmiddels 

overleden echtgenoot Hans. “Om al dat moois 

te kunnen delen met je geliefde is heel fi jn. Maar 

ook met anderen, zoals ik deed toen ik groepen 

begeleidde en mijn liefde voor de bergen en de 

natuur met hun kon delen.”

Het leven is een soloreis waarbij we anderen 

nodig hebben. De bergbeklimster kan heel 

goed alleen zijn en hecht net zoveel waarde 

aan samen zijn of reizen met anderen. Iedere 

tocht heeft zijn eigen kwaliteit. Zo blijkt tijdens 

de vrouwenexpeditie naar de Chamlang dat 

niet de top het hoogtepunt is, maar de weg er 

naar toe. “Om samen zo’n indringende ervaring 

te delen, heeft een enorme impact gehad op 

ons allemaal. We waren compleet van elkaar 

afhankelijk, onze levens waren letterlijk – door 

een touw – met elkaar verbonden. We zaten zo-

gezegd allemaal in het zelfde schuitje en moes-

ten het met elkaar redden. Dat gaf zo’n groot 

gevoel van samenzijn.” Een unieke tocht en een 

bijzondere ervaring. Op 21 februari vertelt Myra 

over de expeditie en hoe deze reis de levens 

van de zes vrouwen tot op de dag van vandaag 

nog steeds beïnvloedt.

www.myraderooy.nl | www.museumhw.nl
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Bergbeklimster Myra de Rooy maakte ontelbare reizen door verschillende berg-

gebieden en liet zich tijdens haar tochten inspireren tot het schrijven van vier 

boeken. Haar laatste boek verhaalt over de eerste en enige Nederlandse vrou-

wenexpeditie waar zij in 1988 deel van uitmaakte. Met vijf andere vrouwen be-

klom ze de Chamlang, een ruim 7000 meter hoge top in het Himalayagebergte 

zonder hulp van sherpa’s of dragers. Op 21 februari geeft zij een lezing over 

deze expeditie in het Streekmuseum Hoeksche Waard.

Op dit moment is de avonturierster met een soort cirkel loopt of een bol.” Dus niet zozeer 

om soloreizen te maken en niet terugdeinst 

voor expedities onder barre omstandigheden, 

doet de vraag rijzen of het haar om de span-

ning gaat. “Nee”, zegt ze, “het gaat mij niet om 

het opzoeken van het gevaar. Wat ik vind in de 

bergen is een gevoel van thuiskomen. Zowel in 

de natuur als bij de mensen die er wonen.” Bij 

toeval komt ze in 1986 terecht in het Himalaya-

gebergte. Omdat ze tijdens een eerdere klim-
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