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Geluk zit in kleine dingen

Geluk zit in kleine dingen; je kent deze uitdrukking vast wel. Vaak zie je om je heen van die kleine dingen die je een 
glimlach of een verbaasd gezicht bezorgen. Een schilderij van gevallen bladeren in prachtige kleuren, dat zo maar op de 
grond ligt. Alsof de kunstenaar even weg is, maar het straks thuis aan de muur zal hangen. En natuurlijk het besef dat 
die foto van je kindje in dit prachtig licht wel erg mooi is geworden. Of dat fotootje van dat mooie, paarse paddenstoeltje 
dat je net op Facebook plaatste en dat door heel veel mensen werd geliket. 

Je voelt het geluk als je recht in de ogen wordt aangekeken door dat hert met dat grote gewei in de hertenkamp.  Of je 
zit op een bankje in de herfstzon en je beseft dat de jas nog best uit kan in oktober. Hoe blij word je als je kinderen 
heerlijk ziet rennen door het bos; ze springen in grote hopen bladeren die ze met handenvol in de lucht gooien. En 
prachtig toch, als je een eekhoorn met zijn bek vol beukennootje ziet zoeken naar een goede plek om ze te verstoppen 
voor de winter.  O ja, ook zo fijn: kijken naar de vallende blaadjes die gekleurd door de lucht dwarrelen. Probeer die dan 
maar eens te volgen tot ze landen op de grond. Zo zijn er veel leuke en mooie momenten, die stuk voor stuk zorgen voor 
een momentje van klein geluk.

En over klein geluk gesproken, ze zijn er weer hoor: ieder jaar is het Kabouterweek in Sonsbeek. Dit is de enige tijd van 
het jaar dat wij als grote reuzen zo dicht bij de kleine kabouters kunnen komen. Letterlijk duizenden kleine en grote 
kabouterfans lopen langs de huisjes, een schooltje en zelfs een kabouter-supermarktje. Geloof me, een beroemde 
kabouter heeft ooit gezegd: “Klein geluk voor de mens, is als groot geluk voor een kabouter”.
En zo is het: al het kleine geluk in het park betekent groot geluk voor de stad.


