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WorldHappinessCafe opent deuren 
 
Op de VN-WereldGeluksDag (20.03.23) opent het gloednieuwe 

WorldHappinessCafe. Het enige doel is om te vieren dat geluk zich 

vermenigvuldigt wanneer het gedeeld wordt. Het is een uniek in-app Café waar 
mensen van over de hele wereld hun dagelijkse geluksmoment gaan delen. 
 
Laat geluk groeien door te delen 

Initiator ‘Geluksman’ Chiel van der Linden: “Geluk wordt groter als je het deelt en dit 
kan letterlijk over de hele wereld. Stel je voor dat je op 21 maart wakker wordt met 
het geluksmoment van een garnalenvisser in Tanzania, een leraar in Venezuela, een 
student in India of een kok in Turkije. Stel je dan voor dat jij hen extra vreugde brengt 
door simpelweg jouw geluksmoment met hen te delen.” Vanaf 20 maart kan dat, via 
een speciaal WorldHappinessCafe in de Nederlandse app HappyWe. Reeds twee 
miljoen keer werden gebruikers in Nederland gelukkiger via deze gratis app 
HappyWe, waarmee Van der Linden bezig is de “hele wereld zichzelf meer licht te 
laten geven”. 
 

Unieke Challenge 

Met het WorldHappinessCafe start HappyWe een challenge: zoveel mogelijk landen 
verbinden in geluk. Doel is dat tussen 20 maart en 21 juni vanuit alle 196 landen van 
de wereld tenminste één persoon een geluksmoment deelt met mensen uit andere 
landen. Dit digitale café is open van 20 maart tot 22 juni 2023. De Challenge wordt 
om 17.00 uur feestelijk gestart in Antropia, Zeist. 

 

Hoe het WorldHappinessCafe werkt  
Uniek in de app is dat je willekeurig met maximaal acht personen gedurende drie 
dagen verbonden wordt. In deze groep worden geluksmomenten gedeeld. Anderen 
geven aan dat ze hier gelukkiger van zijn geworden. Van der Linden: “Door dagelijks 
je geluksmoment op te schrijven én te delen, plus die van anderen te zien, vang je 
twee geluksvliegen in één klap. Je traint als het ware je ‘geluksspier’, waardoor je 
meer oog hebt voor het kleine geluk van vandaag. En meteen door te delen 
vermenigvuldig je het geluk, en kleur je onze wereld iets lichter. ‘Your smile can 
travel the world’, en zo kan dit café uiteindelijk onze hele wereld gelukkiger kleuren.” 
De app van HappyWe bestaat nu 10 jaar. In 2020 werd het miljoenste 
Geluksmoment gedeeld. In 2023 het twee miljoenste. De app is nu rijp voor 
wereldwijd gebruik. 
 

Pure app belofte  
Op massale likes gerichte sociale media die zich richten op ‘kijk eens hoe mooi, 
goed, gezellig ik ben’, zijn precies het tegenovergestelde van wat HappyWe doet. In 
deze app kun je alleen je eigen geluksscore zien. Gegevens worden niet verkocht, er 
zijn geen advertenties en er wordt niet op verslaving ingezet, gebruikers mogen 
maximaal drie updates per dag doen.  
  

Start van de Challenge 

Het in-app WorldHappinessCafe wordt maandag 20 maart om 17 uur symbolisch 
geopend op locatie bij Optimist Magazine: Antropia, Hoofdstraat 8, Zeist. 



 

Het WorldHappinessCafe is een Nederlands initiatief van MultiplyHappiness en 
Optimist magazine. 
Lees meer over het WorldHappinessCafe en de challenge op 
WorldHappinessCafe.org. 
Lees meer over HappyWe op HappyWe.nl. 
 

Opening: 20 maart, 16.00-18.00u Antropia Zeist.  
Aanmelden kan via: redactie@theoptimist.nl.  
 
In 2021 schreef NRC dit verhaal over Van der Lindens missie met HappyWe. 

http://worldhappinesscafe.org/
http://happywe.nl/
mailto:redactie@theoptimist.nl
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/21/geluk-is-er-om-te-delen-dus-daar-is-nu-een-app-voor-a4062640

