
Koffie:

1. Vraag aan de ander wat hij als jouw 
positieve punten ziet

2. Hou een gesprek met iemand en vraag hoe 
het met die persoon gaat

3. Spreek met je knuffelcontact over welke 
positieve trek jullie beiden zouden willen 
hebben

4. Maak een lijstje met positieve dingen over 
iemand

5. Vraag aan je gezin wat een positieve 
familietrek is

Thee:

1. Kijk naar foto’s met je omgeving en laat je 
hierdoor inspireren

2. Laat je inspireren door hetgeen waarover je 
knuffelcontact veel kennis heeft

3. Doe zot en neem gekke foto’s met je 
knuffelcontact

4. Kijk naar een Ted Talk

5. Bekijk de eerste website of video bij het 
opzoeken van een onderwerp waarover je 
meer wilt te weten komen

Wijn:

1. Drink een glaasje met een onbekende 
medemens

2. Kijk voor een tijdje in de ogen van je 
partner

3. Knuffel met je knuffelcontact en kom 
tezamen tot een synchronische ademhaling

4. Geniet samen met je partner van een bad

5. Mediteer samen met je knuffelcontact

Bruiswater:

1. Denk na  elke effecten het zou geven mocht 
je de hele dag glimlachen naar anderen

2. Geniet van de knuffel die je van je 
knuffelcontact krijgt

3. Geef de ander complimenten

4. Geniet met je collega van het werk die je 
samen doet

5. Motiveer je partner om iets te doen dat hij 
al een lange tijd wilt doen

Voor jezelf:

1. Geef de ander uitleg over een onderwerp 
waar jij veel over weet 

2. Hou de ander op de hoogte door gekke 
foto’s doorheen de dag te sturen

3. Leer iets waarmee je anderen kan helpen

4. Doe samen met je knuffelcontact iets wat jij 
graag doet

5. Voer een huishoudelijke taak uit dat jij 
graag doet en jouw partner niet

Voor onbekenden:

1. Doneer bloed

2. Ga eens langs bij een repair café met 
kapotte spullen

3. Bedank de ander die jou geholpen heeft, 
zoals de buschauffeur

4. Doe een schenking van oud gerief bij GIFT-
Gent

5. Geef oude bruikbare spullen een nieuw 
leven bij de kringwinkel in plaats van deze 
weg te gooien

Voor bekenden:

1. Help je partner met de afwas

2. Vertel aan een dierbare dat je de persoon 
graag ziet

3. Stuur je vriend(in) een berichtje met de 
vraag hoe het met de persoon gaat

4. Kook voor de ander

5. Doe boodschappen voor een familielid die 
moeilijk ter been is

Voor natuur:

1. Verplaats je vandaag samen met je 
knuffelcontact enkel te voet

2. Probeer een daguitstap te doen waarbij je 
ecologische voetafdruk zo klein mogelijk is

3. Let vandaag met jouw gezin op wat de 
maaltijd van impact heeft op het milieu

4. Gebruik het openbaar vervoer samen met 
je collega’s

5. Probeer vandaag samen met je 
knuffelcontact een dag milieubewust te 
leven

Voorbeelden voor week 2: thema je medemens
Momenten van verstilling kunnen op vier manieren ... 

Momenten van een kleine goedheid kunnen betekenis hebben voor …


