
101 DINGEN IN1001 dagen 

deflowfabriek.be



J              aren geleden maakte ik mijn

eerste '101 dingen in 1001 dagen'-lijst.            

Om er zeker van te zijn dat ik de lijst zou

afwerken, vertelde ik het aan heet wat

mensen en zette ik het op mijn

toenmalige blog. Het leuke daarvan was

dat ik soms van vrienden of kennissen

een aanbod kreeg om samen iets van

die lijst te schrappen. Ik kreeg zelfs van

een volledig onbekende een gratis

‘schminkbeurt’ aangeboden! Hoe cool is

dat?

Wat is het niet?
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Om te beginnen is het geen to do-lijst, dus het is ook niet de bedoeling om al die

dingen die je nog 'moet' doen erop te zetten. Integendeel. Het doel is net om meer

weg te geraken van het 'moeten'.

Het is ook geen bucketlist en dus met andere woorden een opsomming van

allemaal coole dingen en plaatsen die je afgevinkt wil hebben. Ook daar zijn we

vaak niet in tune met onszelf en wat we echt willen en zit er soms ook een beetje

'moeten' in.

https://deflowfabriek.be/


Het is een lijst die opgedeeld is in

verschillende categorieën en die

passen helemaal bij wie jij bent. Bij je

waarden, bij wat écht belangrijk is voor

jou, bij je drijfveren enz. 

Die bepalen zal dus een eerste

oefening zijn en vaak ook al niet

makkelijk op zich. Want heel wat

waarden of drijfveren zijn  eigenlijk

'bullshit waarden'. Dingen die je

belangrijk vindt omdat dat zo hoort of

verwacht wordt, maar het zijn daarom

geen dingen die jou drijven. Dat is nog

iets heel anders!
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Toen ik startte waren de categorieën niet hetzelfde dan wat ik nu zou kiezen, dus

dit is puur ter inspiratie en om een idee te geven hoe zo'n lijst eruit ziet. Als ik nu

terug lees, kan ik zeggen dat de lijst een grote inspiratie geweest is voor mij en

mij dat duwtje gegeven heeft om mijn eigen voeten te gaan volgen en van het

typische pad af te wijken. Het heeft ervoor gezorgd dat ik in Zuid-Afrika beland

ben, als volledig zelfstandige werk en eigenlijk mijn leven destijds 180° gedraaid

heb.

Wat denk je... Doe je mee?

P.S.: Je hoeft er niet voor naar Zuid-Afrika te verhuizen! Al mag dat natuurlijk altijd... ;-) 

Wat is het wel?

Sofie

https://deflowfabriek.be/
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Mijn '101 dingen in 1001 dagen'-lijst:
Naar New York vliegen in de voetsporen van Carrie

Ijsland of Noorwegen bezoeken

Opnieuw een grote reis maken (van minstens drie weken)

naar een ander continent

Gooi een 'dart-pijltje' in een kaart en trek naar de

bestemming van je 'dart-pijltje'

Ga een weekend op citytrip met een vriendin

Bezoek Engeland, Schotland of Ierland

Ga op last-minute trip

Ga kamperen met minstens vijf vrienden

Bezoek een vriend(in) in het buitenland

Ga baden in een warmwaterbron

Schrijf je in op couchsurfing.com en laat iemand bij je

logeren en/of ga bij iemand logeren

 Ontdek de wereld!
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Bezoek 10 musea/bezienswaardigheden 

13. Ga op spelletjesweekend

14. Ga paardrijden op het strand

15. Ga naakt zwemmen 

16. Stap de auto in of de trein op en beslis pas waarheen je rijdt

als je vertrekt

Trek erop uit!

https://sofieleemans.be/


Sofie Leemans  |  Follow Your Feet  |  sofieleemans.be

17. Laat je fotograferen voor tien Belgische trekpleisters.

18. Trek er een weekend alleen op uit

19. Kijk naar de zonsondergang op een speciale plaats (op een

onbewoond eiland in Zweden...)

20. Ga wandelen in je eigen stad en trek minstens 50 foto's

21. Slaap een nacht in een hangmat of alleszins op een speciale

slaapplek

22. Ga picknicken met een mand (of zak) vol eten en drinken

23. Overnacht in een hotel en spring daar op bed en doe een

kussengevecht

Wat niet is... kan nog komen!

24. Rijbewijs halen

25. Leer iets nieuws met foto's doen (bewerken, lomografie,...)

26. Volg een workshop over iets helemaal buiten je gekende

interesseveld

27. Volg een cursus in avondschool op regelmatige basis

28. Start opnieuw met theater en doe minstens met drie stukken

mee

29. Leren naaien (minstens vijf lessen)

30. Start een therapie opleiding

Creatief-creatiever-creatiefst

31. Maak een muur vol foto's, posters, herinneringen,... 

32. Creeër een eigen kledingstuk

33. Maak je geheim project af

34. Ontwerp een origineel kado voor je moeder

35. Bedenk een nieuw 'project' voor op je blog / een blog

36. Start met het schrijven van een boek

37. Maak een fotoboek mét tekst over de leukste momenten en

herinneringen uit je leven

38. Schrijf vijf gedichtjes

https://sofieleemans.be/
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39. Teken een zelfportret

40. Geef minstens 3 zelfgemaakte kado's

41. Doe een maand mee aan het ’26 Things Photo Project’

Een eigen huis... een plek onder de zon!

42. Schilder iets in huis (muur, trap, tegels, raam,...) 

43. Zoek origineel behangpapier en behang een muur

44. Maak of vind gordijnen voor de slaapkamer

45. Richt de badkamer opnieuw in (schilderen, nieuw meubel,...)

46. Zet een schutting (of zorg ervoor dat de buren niet meer in je

tuin kunnen gluren of er alvast meer moeite mee hebben)

47. Maak een kruidentuintje (mag in potten)

48. Doe iets met de binnenkant van het tuinhuisje + de deur

49. Schilder de deur van de slaapkamer

50. Pas de elektriciteit aan (of laat het aanpassen)

51. Verfraai het tuinhuis langs de buitenkant

Het oog wil ook wat...

52. Organiseer of ga naar een kledingruilbeurs

53. Geef alle kleren die je langer dan een jaar niet gedragen hebt

weg

54. Laat je professioneel opmaken voor je naar een feestje gaat

55. Koop een maand geen nieuwe kleren of schoenen

56. Laat iemand anders een outfit voor je kiezen en draag die ook

57. Kleur je haar

58. Zoek een ‘Little Black Dress’

59. Start (opnieuw) met een vaste sport op regelmatige basis (en

hou dat tenminste drie maand vol)

60. Fiets een maand lang elke dag

61. Ontbijt een week lang al zittend én uitgebreid (meer dan één

Een gezonde geest in een gezond lichaam

https://sofieleemans.be/
http://sh1ft.org/projects/index.php/26-things-previous-lists-archive/
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Doorbreek de sleur!

65. Kijk een maand geen TV (mag in vier aparte weken)

66. Bezoek tien restaurants waar je nog nooit gegeten hebt

67. Leer koffie of thee drinken

68. Ga eens op 'blind date'

69. Post een geheim

70. Maak pasfoto's in een kotje met minstens één iemand anders

71. Verras 5 mensen

72. Geef een volstrekt vreemde een compliment

73. Klaag een week lang helemaal nergens over

74. Doe tien goede daden

75. Doe een altruïstische daad (of iets wat dicht in de buurt komt,

want echt altruïstisch bestaat volgens mij niet)

76. Stuur iemand een tof postpakket

77. Zoek een pennevriendin of -vriend

78. Stuur tien postkaarten op naar wildvreemden

(www.postcrossing.com)

79. Geef vijf 'ik-zag-dit-en-moest-aan-jou-denken-kadootjes'

zonder speciale reden

80. Stuur iemand een echte brief

81. Praat een volledige dag niet

82. Koop een goudvis en zorg dat hij/zij minstens drie maand

blijft leven

83. Verkoop een zelfgemaakt object

84. Start een bijberoep als zelfstandige

 boterham of iets speciaals, zoals iets warms of iets met fruit)

62. Een maand geen fast food eten

63. Ga een week lang elke dag slapen voor 12 uur

64. Drink een week lang enkel water

https://sofieleemans.be/
http://www.postsecret.com/
http://www.postcrossing.com/
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... en altijd iemand in de buurt die van je houden kon

85. Kook een driegangenmaaltijd voor vrienden

86. Organiseer een feestje zonder een specifieke reden

87. Spreek af met iemand die je minstens een jaar niet gezien

hebt

88. Beleef een romantisch weekend met iemand

89. Kus met iemand in de gietende regen

90. Geef elk jaar een feestje voor je verjaardag

91. Bel minstens 1X per maand met moeder/vader/broer/zus

(uitzondering: op reis!)

92. Ga onaangekondigd op bezoek bij iemand

93. Laat mensen die belangrijk voor je zijn weten dat je hen

graag ziet door een kaartje of een brief te sturen

94. Organiseer een pyjama party

95. Trek er met vrienden een dagje verkleed op uit

En nog een beetje vanalles...

96. Maak een testament

97. Open een pensioenspaarrekening

98. Zoek/creeër een plek waar je je echt helemaal thuis voelt

99. Ruim je volledige fotomap op de computer op en gooi alle

overbodige foto’s weg

100. Zet 15 mensen aan ook een ‘101 dingen in 1001 dagen-lijst’

maken

101. Maak een nieuwe ‘101 dingen in 1001 dagen-lijst’ 

... en nu jij!

https://sofieleemans.be/

