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Dat iemand aan je denkt! 

 

Natuurlijk maak je tijd voor haar ook al heb je zo'n drukke volle agenda. Toch fijn 
dat je zo'n vriendin voor haar kan zijn. 

Je werkt hard en hebt zeker hart voor de zaak! Je baas waardeert dat en geeft je een 
salaris, misschien wel een flink salaris. Dat herkent iedereen. Maar wat als er iets mis 
gaat.... je wordt ziek. Er komt een moment in het jaar dat je je weer gewaardeerd wilt 
voelen. En ja, dat moment heeft en krijgt iedereen! 

Attenties.... 
Iedereen kent ze... het bloemetje voor je verjaardag, als je ziek bent of een jubileum(wat 
tegenwoordig al uitzonderlijk is). Of met kerst het standaard kerstpakket dat je denkt... 
wat moet ik hiermee? Of dat lust ik niet? 
Het gaat om dat ene gebaar dat iemand aan je denkt. Is het niet je baas, collega, je 
partner of je vriendin die echt zijn/haar waardering aan je wilt uiten. 
Als iemand in loondienst is en ziek wordt, wordt er na een week of twee een bloemetje 
gestuurd. Wellicht na een week of drie wordt er nog eens gebeld. Maar daarna....wordt 
het stil. 
Wat denkt de zieke medewerker....mijn baas mist mij niet eens.. ik ben vervangbaar. 
Dat gevoel wil niemand, toch?! 

Ander voorbeeld: Je vriendin vraagt aan je of je kan komen want ze zit ergens mee en 
wilt alleen met jouw hierover praten. Natuurlijk maak je tijd voor haar ook al heb je zo'n 
drukke volle agenda. Toch fijn dat je zo'n vriendin voor haar kan zijn. 
Enige tijd later ben je zo weer bezig met de waan van de dag... Ineens denk je aan haar en 
neemt haar mee lunchen.... Ze zal je dankbaar zijn dat je ná haar lastige periode er nog 
steeds voor haar bent! 

Dat gevoel van waardering is het belangrijkste wat je voor een ander kan doen. 
Dat gevoel kan je aan iedereen zelf geven. Je hoeft geen zieke medewerker of een 
verdrietige vriendin te hebben, dat gevoel kan je ook al op straat creëren. 
Zeg iemand gedag die bijvoorbeeld al op leeftijd is of help je buurman/ vrouw met 
klusjes of boodschappen. 
 
Het zit het niet in spullen krijgen....ook al is het wel verrekte leuk!  
Kijk eens bij mijn attenties die ik aan kan bieden.....ja, de traditionele staan er ook op. 

Ik garandeer je ..... je krijgt waardering terug! 

 


