
Koffie:

1. Geniet van een glaasje water en durf na te 
denken over hoe het met je gaat

2. Loop door de regen en vraag jezelf af wat 
jouw passies zijn

3. Neem een bad en ga na wat je grootste 
verwezenlijkingen in het leven zijn

4. Geef je planten water en denk na wat jou 
zou helpen om open te bloeien

5. Loop in de ochtend door de mist en stel 
jezelf de vraag wat jij nog mist in jouw 
leven

Thee:

1. Laat je inspireren door de geluiden van een 
rivier

2. Ga na wat er door jou heen gaat wanneer 
je naar sneeuwlandschappen kijkt

3. Luister naast een beekje naar de geluiden 
in de omgeving en probeer deze te 
herkennen

4. Kijk naar foto’s van regenstormen en laat je 
inspireren door de schoonheid van de 
natuur

5. Welke gedachtes komen in jou op wanneer 
je door de mist loopt

Wijn:

1. Ga naar een vijver en kijk naar de 
bewegingen van het water

2. Luister naar het geluid van lopend water en 
kom tot rust

3. Loop door de mist en luister naar het ritme 
van jouw hart

4. Blijf na een werkdag even in je auto zitten 
en luister naar de regen die op jouw auto 
valt

5. Sluit voor even je ogen onder de douche en 
laat het water over je heen strome

Bruiswater:

1. Geniet van de momenten in bad

2. Laat jouw lekker drankje smaken

3. Was je gezicht met liefde

4. Geniet van het moment dat je door de 
regen wandelt

5. Maak een lekker tasje soep

Voor jezelf:

1. Drink vandaag twee liter water

2. Maak zelf een ijsje

3. Begin je dag met het drinken van een groot 
glas water

4. Doe zot en dans in de regen

5. Maak plezier door te zwemmen in een 
rivier

Voor onbekenden:

1. Deel waterflesjes uit bij warm weer

2. Geef bij regenweer een paraplu aan 
iemand

3. Lok bij warm weer een watergevecht uit 
met een onbekende

4. Geef de plantjes van een onbekende water

5. Deel verfrissende waterspray uit bij warm 
weer

Voor bekenden:

1. Start een water-/ballonnengevecht met je 
gezin

2. Daag je knuffelcontact uit om vandaag twee 
liter water te drinken

3. Eet met heel het gezin ijsjes

4. Breng een familielid een drankje zonder 
tegenzin

5. Zeep je partner in onder de douche

Voor natuur:

1. Koop vandaag geen flesjes water maar 
drink een glaasje water van de kraan

2. Vang regenwater op en geef je bloemen 
daarmee water

3. Raap afval op bij een strandschoonmaak

4. Gebruik regenwater om je auto te wassen

5. Neem vandaag een korte douche in plaats 
van een bad

Voorbeelden voor week 4: thema schoon water
Momenten van verstilling kunnen op vier manieren ... 

Momenten van een kleine goedheid kunnen betekenis hebben voor …


