
Een lijstje per dag 3 

Dag 1: Durf jij je dromen te volgen? 

Dag 2: Ben jij een dromer, denker of een doener? 

Dag 3: Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? 

Dag 4: Welke kans wil je nog eens grijpen? 

Dag 5: Welke alledaagse dingen maken jou gelukkig? 

Dag 6: Wat stel je uit? 

Dag 7: Wat is jouw favoriete genre boeken? 

Dag 8: Hoe laad jij jezelf op? 

Dag 9: Welke film heeft echt indruk op je gemaakt? waarom 

Dag 10: Welk boek heeft echt indruk op je gemaakt en waarom? 

Dag 11: Wat vind je moeilijk in je leven op dit moment? 

Dag 12: Wat is je favoriete dag van de week? 

Dag 13: Welke klus moet er echt nog gebeuren in je huis? 

Dag 14: Hoe ervaar jij de corona crisis? Wat zal er blijvend veranderen denk je? 

Dag 15: Je krijgt 1000 euro wat zou je hier mee doen? 

Dag 16: Als je nog een huisdier mocht aanschaffen wat zou dat zijn? 

Dag 17: Ik wordt moe van……. 

Dag 18: Als ik bekend zou zijn dan zou dat zijn omdat ik………………… 

Dag 19: Wat zegt je vriendin over jou als plus punt 

Dag 20: Wat moet je echt nog leren in het leven? 

Dag 21: Vanavond eet ik…. 

Dag 22:  Mijn laatste online aankoop was…… 

Dag 23: Wat zou je kiezen? Een cursus tekenen, schilderen, schminken, tatoeëren, of een boek schrijven en waarom 

Dag 24: Morgen ga ik….. en houd je hier aan. 

Dag 25: Mijn doel voor 2020 is, en houd je het al vol 

Dag 26: Kies, goud, zilver of nep sieraad 

Dag 27: Ik had een rot gevoel over…. 

Dag 28: Gelukkig dat is achter de rug…… 

Dag 29: Ik wordt blij van…. 

Dag 30: Dit weekend ga ik…. 
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