
Zwaai Route
Een zwaaisteen nodigt jou uit om te zwaaien 
naar de bewoner waar de zwaaisteen voor het 
huis ligt. Of naar iemand die je tegenkomt op 
straat. Misschien is het je buurvrouw, je oma, 
of een onbekende. Wie het ook is… jij bent van 
harte uitgenodigd om te zwaaien! Als je zwaait 
naar een ander komt er vanzelf een glimlach 
op jou gezicht en die van de ander. Doordat jij 
zwaait laat je de ander merken dat je hem ziet 
staan, dat hij er toe doet. Veel mensen vinden 
het gezellig wanneer er naar hen gezwaaid 
wordt. Dus zie jij een zwaaisteen…. 
Zwaaien maar!

Als je zwaait dan: Gaan jij en de ander glimlachen

- Geef jij jezelf en de ander een momentje 
 van gezelligheid
- Laat jij de ander zien dat je hem/haar ziet   
 staan (of zitten :))

Mooi hé! 
Daarom is zwaaien zo belangrijk. En de Zwaaisteen 
helpt jou om op plekken te zwaaien waarvan jij 
niet zou weten dat daar iemand woont die heel blij 
wordt van jouw gezwaai. Je komt de Zwaaisteen 
niet alleen tegen bij huizen, maar ook op plekken 
waar veel mensen langslopen. Zwaai je mee?
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Zwaai naar iemand die je 
in huis ziet zitten

Zwaai naar iemand die je 
op straat tegenkomt. Let 
eens op: Gaat de ander 
glimlachen van jouw zwaai?

Zwaai naar iemand die aan 
het werk is. Bijv. De bus-
chauffeur, postbode of de 
straatveger

Teken een smiley in je 
handpalm en verras een 
ander met jou vrolijke 
zwaai.

Plaats jouw zwaaifoto onli-
ne en vertel daarbij waar-
om jij zwaaien belangrijk 
vindt
#zwaaienvooreenglimlach 
#zwaaisteen

Zwaai naar een onbekende 
en maak bewust  
oogcontact

Zwaai naar jezelf en de 
spiegel met een reuze 
glimlach

Zwaai expeditie
Limmen

Akersloot

Wil je de precieze locaties weten 
of een route maken, scan de code!


