
IntelliMen uitdaging #52

Begin niet, voordat u klaar bent met uitdaging #51.

Uitdaging: Organiseer een bijeenkomst voor mannen om te praten over hoe het intellimen-project jou heeft 
geholpen en moedig ze aan om zelf de uitdagingen  te doen.
Toelichting: Nodig vrienden bij je uit om een middag naar een voetbalwedstrijd te kijken. Nodig wat jongens uit 
voor pizza op een vrijdagavond. Kom samen in de kerk met een aantal andere mannen die je kent. Verzamel een 
groep mannen voor een fietstocht op zaterdagochtend. Maak een presentatie voor je collega's in een vergaderzaal.

Hoe je het ook doet, zorg voor een excuus om een aantal mannen bij elkaar te verzamelen.

Het idee is om vrienden of collega's bij elkaar te verzamelen en vervolgens 5 of 10 minuten over het IntelliMen-
project te praten.

“Hey, Richard, Joe, Paul... Zin om de wedstrijd bij mij thuis te kijken dit weekend? Ik zorg voor hapjes en drankjes. 
Daarna wil ik het even hebben over een cool project waar ik mee bezig ben geweest. Komen jullie ook?”

Doe iets wat het moeilijk maakt om nee te zeggen. Mannen vinden het leuk om te ontspannen, plezier te hebben, 
iets interessants te doen en natuurlijk om gratis te snacken. Wees creatief en gul. Verzamel zo veel mogelijk 
mannen.

Voor de dag dat jullie bij elkaar komen, print je een paar exemplaren van het IntelliMen-manifest: http://
rna.to/1E3RP7S. Als je over het project praat, wees dan kort en duidelijk. Kom meteen ter zake en wees enthousiast. 
“Oh nee! Mijn team heeft verloren, maar luister even. Ik heb het afgelopen jaar iets gedaan wat echt een verschil in 
mijn leven heeft gemaakt. Het heet het IntelliMen-project. In eerste instantie verwachtte ik er niet veel van, maar 
toen gebeurde dit... (praat over je positieve ervaringen.) Omdat dit me zoveel heeft geholpen en omdat het een van 
de laatste uitdagingen is om te delen met een paar vrienden wat het project voor mij heeft gedaan, is hier een 
exemplaar van het Manifest, voor het geval dat je er zelf naar wilt kijken. En nog iets... Het is gratis. Je hoeft er niets 
voor te betalen!”

Afhankelijk van de tijd en interesse, kun je misschien wel het Manifest aan ze voorlezen. Zo niet, laat ze het dan mee 
naar huis nemen. Ze zullen waarschijnlijk vragen hebben over hoe het werkt, maar omdat je er nu al een jaar mee 
bezig bent, kun je ze goede antwoorden geven.

Doe je best om hen aan te moedigen om mee te doen. Jouw uitdaging is om ten minste één vriend aan het project 
mee te laten doen. Doe goed je best! Deze uitdaging is jouw “doop” bij IntelliMen – het bewijs van jouw vermogen 
om deze keten van heilzaamheid door te laten gaan. Breek de keten niet!

Bereid je dan voor op de laatste uitdaging.

Notebook: Ideeën voor het organiseren van de bijeenkomst: maak een lijst met vrienden, familieleden en 
collega’s die je kunt uitnodigen voor een samenzijn of een interessante activiteit. Loop je contactenlijst na in je 
telefoon en computer en maak een lijst met alle mensen die je zou kunnen uitnodigen. Beslis wat je gaat doen. 
Plan de datum en tijd en nodig iedereen uit.

Officiële Buddy:  Jij en je partner kunnen samen deze uitdaging doen en alle gasten op één plek brengen. Als je 
dat doet, kunnen jullie allebei praten over je ervaringen. Maar als het niet kan vanwege de afstand, doe het dan 
individueel.

https://www.youtube.com/watch?v=h9T_6utAFFY


Deadline: Begin onmiddellijk met deze opdracht en maak het binnen een maand af.

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:

#intellimenchallenge52 completed: I held a get together with my friends and ** 
(number) joined the project. (Voeg hier welke opmerking dan ook aan toe.)

WELKE VRIENDEN WIL IK UITNODIGEN VOOR DE BIJEENKOMST?
WAT GAAN WE DOEN?
HOEVEEL KWAMEN ER UITEINDELIJK EN WIE GING ER MEEDOEN AAN HET PROJECT?

Wat heb ik geleerd van deze uitdaging:

Datum waarop ik deze uitdaging heb voltooid: ___/____/______

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

☐ Mijn partner en ik hebben gesproken over de 
opdracht
☐ Ik postte mijn commentaar op Facebook / Twitter




