
IntelliMen uitdaging #43

Begin niet, voordat u klaar bent met uitdaging #42.  Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf 
Uitdaging #1

Uitdaging: Wees deze week tenminste drie verschillende keren vrijgevig
Toelichting: Wie zijn er guller, mannen of vrouwen? Zonder twijfel zijn het de vrouwen, met een overweldigende 
meerderheid. Als je een groep vrouwen samen ziet eten, delen ze. Ze delen advies, schoonheidstips en complimenten 
met een open hart voor elkaar. Als je een groep mannen ziet, dan houden ze elkaar meestal voor de gek, praten ze 
over het werk, kijken ze naar sport of doen ze andere alledaagse dingen. Mannen delen zelden.

Een reden hiervoor is hun competitieve geest. Het is heel belangrijk voor mannen om zich te voelen alsof ze de eerste 
zijn, de beste, het meeste dit of het meeste dat. Dat is de reden waarom mannen de neiging hebben om voor zich te 
houden wat ze hebben, zodat ze niet “hun voorsprong verliezen” en de concurrentie een voordeel geven. Een andere 
reden is het belang dat ze hechten aan geld. Mannen associëren geld met succes. Ze denken dat hoe meer geld ze 
hebben, hoe beter het is. Dat is waarom ze denken: “Waarom zou ik geld weggeven als ik er zo hard voor heb gewerkt? 
Als die persoon geld wil, waarom gaat hij/zij dan niet gewoon werken, net als ik?”

Vanwege deze twee punten hebben mannen niet de neiging om vrijgevig te zijn. Ze beschermen wat ze hebben. Ze 
houden eraan vast. Ze houden de lippen stijf op elkaar wat betreft hun geheimen en denken dat dit slim is.

Maar dat is niet zo.

Het is slim om te geven. Wanneer je geeft, bewijs je dat je groter bent dan geld. Dat is wat Glen James heeft bewezen. 
Glen leefde 5 jaar lang op straat in Boston. Op een mooie dag in september 2013, terwijl hij door de straten liep zoals 
altijd, vond Glen een rugzak met $40.000. Als je het vindt, is het niet gestolen, toch? Glen was het daar niet mee eens. 
Hij bracht de rugzak naar het dichtstbijzijnde politiebureau, waar toevallig ook een paspoort in zat. De eigenaar van de 
rugzak werd gevonden en het geld werd teruggegeven. Het verhaal trok de aandacht van de media over de hele 
wereld. Nadat dit verhaal op het nieuws kwam, werd een man in een andere staat, Ethan Whittington, geïnspireerd 
door Glens gebaar en begon hij een campagne op het internet om geld in te zamelen om Glen van de straat te krijgen. 
Een maand later had de campagne $160.000 opgeleverd. Glen zei: “Iedereen die niet al dat geld terug zou hebben 
gebracht, is op de een of andere manier ziek. Ik zie er misschien ziek uit, maar ik ben geniaal!”

Glen en Ethan zijn zeldzame mannen in deze wereld. De meerderheid van ons zou niet hebben gedaan wat zij deden 
als we in hun schoenen hadden gestaan. Maar toch, kijk eens wat voor beloning hun acties opleverden.

Elke IntelliMan is vrijgevig (of leert dit te zijn).

Jouw uitdaging deze week is om vrijgevig te zijn op ten minste drie verschillende manieren. Het moeten situaties zijn 
waarin er geen persoonlijk gewin is, gewoon uit een verlangen om goed te doen voor anderen. Er zijn vele manieren 
om te geven, er zijn veel dingen om te geven (het gaat niet altijd om geld) en er zijn veel mensen die moeten 
ontvangen. Dingen die je kunt doen, zijn onder andere tijd vrijmaken om te spelen met je zoon (als je dit zelden doet), 
een collega op het werk iets leren en helpen bij een kerkproject. Er zijn overal mogelijkheden. Denk er eens over na en 
gebruik je talenten op de best mogelijke manier. Wees gul! Geef! Wees niet bang om niet genoeg te hebben. Wees 
blij voor degenen die ontvangen.



Notebook: Noteer hoe je je voelde tijdens deze uitdaging. Was het moeilijk? Waarom? Hoe reageerde de persoon aan 
de ontvangende kant? Hoe kun je vanaf nu vrijgeviger zijn?
Officiële Buddy: Geef je partner een dezer dagen een cadeau, iets dat je dankbaarheid en vriendschap laat zien.
Deadline: Begin onmiddellijk met deze opdracht en maak het af voordat je verdergaat met Uitdaging #44.
Plaats een bericht: Nadat (echt pas nadat!) je klaar bent met deze uitdaging, plaats je jouw opmerkingen op de 
Facebook-pagina van IntelliMenWorld (niet op je eigen profiel) of op Twitter, met als titel: #intellimenchallenge43 
completed: I am bigger  than money. (Voeg opmerkingen toe. Misschien kun je een van je vrijgevige daden en het 
resultaat ervan beschrijven.)

MAAK EEN LIJST VAN DINGEN DIE JE ZOU KUNNEN DOEN OM JE VRIJGEVIGHEID DEZE WEEK TE UITEN. DENK OOK NA 
OVER WIE DAT HET MEEST NODIG HEEFT. 

WAS HET MOEILIJK OM TE GEVEN? WAAROM?

WAT WAREN DE DRIE VRIJGEVIGE DINGEN DIE JE HEBT GEDAAN EN HOE REAGEERDEN DE MENSEN?

WAT IK HEB GELEERD VAN DEZE UITDAGING:

☐Maak notities hiervan in uw Notebook
☐Mijn partner en ik hebben gesproken over de opdracht
☐Ik postte mijn commentaar op Facebook / Twitter




