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Arne Hermans, ondernemer, wijnkenner en auteur

“Een droom realiseren
vraagt inzet en actie”
Christina Van Geel, Stem & Pen

‘Arne Hermans, made people happy.’ Dat mag zijn grafschrift zijn. Dat is zijn ultieme droom. Mensen gelukkig
maken. Hij doet dat op verschillende manieren. Met de online wijnshop en pop-upwinkel Feelgoodwines, via
vastgoedbeheer voor studenten Diggit Studentlife, thuis omringd door vrouw en kinderen. Nu ook met een
boek: ‘Feel good, de G-spot van Geluk’. Een vrije geest, een diepe denker, een onvermoeibare ondernemer,
een grootse dromer.
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vraagt inzet en actie.
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Graag werken is een bron van
geluk
“Hard werken was voor mij nog nooit
een bron van stress. Veel uren kloppen
is niet belastend, zolang je kan doen wat
je graag doet. Ik sta heel graag op om
druk bezet te zijn en van hier naar daar te
vliegen. Mijn interne processor staat ook
nooit stil. Ik ben een héle bezige bij. Als

“De ene droom
leidt naar de
andere, daagt
je uit en geeft
je kracht.”
Arne Hermans

ik in mijn tuin een flesje wijn opentrek,
dan gonst er van alles door mijn hoofd.
Maar die processor in mijn hoofd wordt
voldoende gekoeld door de vrijheid die
ik als ondernemer heb om mijn dromen
te realiseren. En door de voldoening
om zaken in gang te kunnen zetten.
De flexibiliteit ook om ook aandacht te
besteden aan andere aspecten van mijn
leven: mijn gezin en mijn kinderen.
Ik heb nooit eerder zoveel tijd
overgehouden voor mijn kinderen
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als het voorbije jaar. De vreugde om
mijn kinderen te zien opgroeien, die
G van Geliefden, dat blijft voor mij dé
belangrijkste bron van geluk en stuurt
mijn doen en laten in belangrijke mate.
Dat klinkt misschien vreemd uit de mond
van een ondernemer, maar net mijn
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wens om meer tijd door te brengen met
mijn gezin was voor mij een belangrijke
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factor om te beginnen ondernemen. Je
foto Luc DM

