
Koffie:

1. Ga in het gras liggen en denk na hoe het 
met je gaat

2. Ga buiten van de zon genieten en ga na wat 
jij nodig hebt om terug op te laden

3. Ga met jezelf wandelen en denk na wat je 
van vandaag verlangt

4. Ga naar het bos en denk na wat je tot rust 
brengt

5. Ga naar een beek en denk na wat jou drijft 
in het leven 

Thee:

1. Ga op zoek naar een inspirerende video 
over de natuur

2. Geniet van de zonsopgang of de 
zonsondergang

3. Ga fietsen en laat je inspireren door wat je 
ziet

4. Lees iets informatief over de planeet

5. Laat je inspireren door de geluiden in het 
bos 

Wijn:

1. Ga wandelen en luister naar 
jouw ademhaling in plaats van muziek

2. Ga mediteren in het dichtstbijzijnde bos

3. Kom tot rust door naar natuurgeluiden te 
luisteren

4. Kom tot rust door naar de sterren te kijken

5. Denk na over jouw leven terwijl je in jouw 
tuin ligt

Bruiswater:

1. Ga genieten van de buitenlucht en kijk om 
je heen

2. Kijk naar de wolken en vertel wat je ziet

3. Laat je vandaag verwonderen door je 
gsm een hele dag uit te laten

4. Maak jezelf een kopje thee, kijk naar hoe 
het water kookt en neem de tijd

5. Geniet van een nachtwandeling

Voorbeelden voor week 1: thema natuur
Momenten van verstilling kunnen op vier manieren ... 

Momenten van een kleine goedheid kunnen betekenis hebben voor …

Voor jezelf:

1. Laat je hond buiten in het buurtpark uit

2. Speel en knuffel je huisdier in de 
buitenlucht

3. Begin je dag met te joggen in het bos

4. Eet vandaag geen vlees

5. Ga wandelen met een hond uit het asiel

Voor onbekenden:

1. Ruim de bladeren in de voortuin van 
iemand op

2. Ruim de uitwerpselen van je huisdier 
buitenhuis op

3. Steek je handen uit je mouwen om voor 
een zwerfvuilvrije omgeving in jouw buurt 
te zorgen

4. Doe vrijwilligerswerk in een 
organisatie dicht bij jouw buurt

5. Vraag een onbekende buur of je hem 
ergens mee kan helpen

Voor bekenden:

1. Pluk een bloem en geef het aan je dierbare

2. Maak een grote wandeling 
met knuffelcontact

3. Verzorg de bloemen van je moeder

4. Poets het terras van een familielid

5. Koop vandaag iets lokaal voor je 
knuffelcontact

Voor natuur:

1. Koop vandaag bij een biowinkel zoals Fair 
Trade producten

2. Raap onderweg naar je werk het afval op

3. Ga vandaag uitsluitend met de fiets

4. Plant een boom

5. Geef de dieren in de buurt broodresten als 
dit mag


