
50

Voorbeeld 1: Help-Portrait.com

Jeremy Cowart is een fotograaf die in 2009 de beweging Help-Portrait.com startte. Zijn bedoeling was om een foto te maken 

van mensen die het moeilijk hebben en hen die foto gratis te geven. Een geschenk van de fotograaf omdat die de gave en het 

materiaal heeft om een mooie portretfoto te maken en zo iemand anders gelukkig kan maken en weer hoop kan geven. Wat in 

Amerika begon met een handvol fotografen en vrijwilligers is uitgegroeid tot een beweging van meer dan 10.000 fotografen, 

12.000 vrijwilligers op meer dan 1.000 locaties in 46 landen. In Nederland is deze actie ook doorgebroken na een impuls van 

Fotograaf Frank Doorhof.

Bronnen:  http://help-portrait.com/ 

 http://www.help-portrait.nl/ 

 http://www.youtube.com/watch?v=abEUVv342GU

Voorbeeld 2: Het blijbedrijf

Op steeds meer plekken ontstaan “Blijbrigades”. Het initiatief startte in Nederland, maar ook in ons land heeft het initiatief 

ingang gevonden. “Blijbrigades” zijn groepen mensen die uitsluitend voor het plezier mensen blij maken, bijvoorbeeld door 

fietsen te versieren, door saaie plekken op te fleuren met bloemen of door mensen zomaar te knuffelen. Een beetje gek, maar 

de wereld wordt er wel vrolijker van.

Bron:  http://www.blijbedrijf.nl/ (voorbeelden vind je bij ‘Actieverhalen’)

Voorbeeld 3: “Ik wil mensen blij maken” - 
project Hayat

Het poppen- en figurentheater “Het Firmament” ontwikkelde een intercultureel figurentheater waarmee ze rondgingen in ver-

schillende ziekenhuizen om persoonlijke levensverhalen uit te wisselen over de taal- en cultuurgrenzen heen.

Verscheidene patiënten van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) in Edegem kregen in 2008 een privéverteller op be-

zoek. Vier vertellers van het project Hayat schuimden een heel weekend de gangen van het hospitaal af om zieken op te vrolij-

ken met hun verhalen.

Bronnen: http://www.hetfirmament.be/pers/20081222_GvA_projectHAYAT(1).pdf 

 http://www.hetfirmament.be/content/view/180/121/

Voorbeeld 4: Please – Tom Helsen

Gelukkige mensen leven langer en gezonder. Daarom voert CM, onder de noemer ‘Pluk je geluk’, campagne om te werken aan 

je eigen geluk. De tv-spot draagt de boodschap ‘Geluk leeft van lach tot lach uit’ en de muziek is van de hand van Tom Helsen.

Bron: http://www.youtube.com/user/CMVlaanderen

Voorbeeld 5: Wildbreiers

“Wildbreien of ‘Yarn Bombing’ komt overgewaaid uit Texas, waar winkeluitbaatster Madga Sayef in 2005 aan de wieg stond 

van de milieuvriendelijke graffiti. Zes jaar geleden breide de Texaanse voor het eerst een roze hoesje voor de klink van haar 

voordeur. Vandaag vind je de wildbreiers terug in alle hoeken van de wereld, zelfs in Vlaamse scholen…”

Bron: Wildbreiers veroveren Limburg, Het Belang van Limburg, 21 juni 2011 (internet, http://www.hbvl.be/limburg/hasselt/wildbreiers-veroveren-limburg.aspx)

Bronnen: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BT3DH68T 

 http://www.focus-wtv.be/nieuws/algemeen/wildbreiers-klaar-om-veurne-te-veroveren/article-4000003981344.htm
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