
124 125

Een lijstje om zelf aan te vullen

Eengoedleven.nu is...

 ✧ Bramen plukken en de eerste braam van het jaar eten

 ✧ Het strand voelen met je blote voeten

 ✧ De hand van je kind aan je pink

 ✧ Lopen door de paarse heide

 ✧ De warmte van de zon op je huid

 ✧ Voorzichtig voelen of het ijs al dik genoeg is en dan de eerste 
slagen op zingend ijs

 ✧ Zwemmen in zee

 ✧ Het zout op je huid en een zoute zoen geven of krijgen

 ✧ Goede gesprekken voeren

 ✧ Ook boos en verdrietig mogen zijn

 ✧ Samen delen

 ✧ Iemand troosten bij groot verdriet

 ✧ Een kaart ontvangen van iemand die aan je denkt

 ✧ Beter worden

 ✧ Je rijk voelen

 ✧ Je kind geboren zien worden

 ✧ Als je kind voor het eerst doorslaapt

 ✧ Luisteren naar mooie muziek

 ✧ Fietsen op een nieuwe fiets

 ✧ Fietsen op een oude fiets 
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 ✧ Fietsen

 ✧ Een buffer hebben, waardoor je je geen zorgen meer maakt  
over geld

 ✧ Blij zijn met jezelf

 ✧ Dat je opgevangen wordt als je moet vluchten

 ✧ Een berg beklimmen en van het uitzicht genieten

 ✧ Niet één maar zelfs twee marmotten in het wild zien

 ✧ Heel hard een LP opzetten en dan dansen in de woonkamer met 
je kinderen

 ✧ Oud en nieuw vieren met ouwe trouwe vrienden

 ✧ Een geweldig goed boek lezen of een gedicht dat je raakt

 ✧ Piano spelen

 ✧ Je kind piano leren spelen

 ✧ Op bezoek gaan bij je oude oma met wie je zulke leuke 
gesprekken hebt 

 ✧ Dat die oma je nog steeds volstopt met lekkers en je sokken 
breit 

 ✧ Dankbaar zijn voor een mooie dag

 ✧ Zo’n grote zwerm vogels zien overvliegen

 ✧ Het gevoel dat je het goed hebt, dat jullie het goed hebben

 ✧ Dat er mensen zijn die van je houden

 ✧ Dat er mensen zijn van wie jij kunt houden
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Vul zelf de lijst aan:

En eengoedleven.nu is voor mij...
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