
Koffie:

1. Schrijf je gedachten neer

2. Denk na over hoe je jouw dromen zou 
kunnen bereiken

3. Durf na te denken over je zorgen

4. Schrijf op wat je stressoren zijn en hoe je ze 
kan verbeteren

5. Maak een to-do lijst wanneer je 
overweldigd bent

Thee:

1. Koop en lees dat boek dat je al zo lang wilt 
lezen

2. Zet je favoriete nummer eens luid op en 
dans als een zot

3. Herontdek je favoriete spel

4. Lees je favoriete quotes

5. Maak een afspeellijst die past bij je humeur

Wijn:

1. Laat de TV vandaag een hele dag uit

2. Neem de tijd om te stretchen en laat de 
spanning uit je lichaam stromen

3. Schrijf drie doelen bij jouw intenties voor 
de week op

4. Geniet van een lekker dutje

5. Maak het gezellig door kaarsjes aan te 
steken

Bruiswater:

1. Kook in plaats van avondeten een lekker en 
uitgebreid dessert

2. Kam je haar met liefde en geluk

3. Verander een negatieve gedachte die je 
hebt in een positieve uitdaging

4. Probeer eens iets nieuws

5. Laat je gsm aan de kant liggen als dat kan

Voor jezelf:

1. Maak je favoriete gerecht

2. Poets vandaag je huis zodat je deze avond 
in een proper huisje zit

3. Begin vandaag met het eten van twee 
stukken fruit

4. Ga deze avond op tijd slapen en sta 
morgenvroeg op tijd op

5. Geef jezelf vijf complimenten

Voor onbekenden:

1. Laat een lief briefje achter op een publieke 
plaats

2. Bak iets lekkers en deel het uit

3. Zet eens een inspirerend boek in een 
boekenruilkast

4. Geef een compliment aan iemand die je op 
straat tegenkomt

5. Knik en glimlach naar de ander
Voor bekenden:

1. Geef je knuffelcontact een massage

2. Laat een briefje met een compliment 
achter voor je collega

3. Geef je kind(eren) een dikke knuffel

4. Schrijf een brief aan iemand over wat je 
hen echt zou willen vertellen

5. Maak vandaag tijd vrij om samen met je 
kind(eren) te spelen

Voor natuur:

1. Eet vandaag geen vlees

2. Laat bewust geen afval achter of neem het 
afval van de ander mee wanneer de hij het 
is vergeten

3. Doe vandaag mee aan Too Good To Go

4. Eet je volledige bord op

5. Ga vandaag met jezelf lokaal winkelen

Voorbeelden voor week 3: thema zelfzorg
Momenten van verstilling kunnen op vier manieren ... 

Momenten van een kleine goedheid kunnen betekenis hebben voor …


