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Dit boek zal je leven veranderen, echt waar. Geen paniek, het is
geen zelfhulpboek en je zal niet overspoeld worden met filosofische
levensvragen. Maar van dit boek ga je dansen in de regen, het laat je in
bomen klimmen, levens redden en de wereld zien. Je wordt er slimmer
door en met een beetje geluk krijg je er zelfs een topconditie van en
komen al je dromen uit.
Toegegeven, dat is misschien niet helemaal waar. De enige persoon die je
dromen kan waarmaken ben jij! Maar het geeft je wel een duwtje in de rug.
We hebben allemaal dromen die door een drukke levensstijl nog niet zijn
uitgekomen. Dingen die we uitstellen naar later omdat het nu te druk is.
Maar wat als dit later is? (Oops, filosofische levensvraag!). Laten we ‘ooit’,
‘later’ en ‘als’ even schrappen uit ons woordenboek en leven in het nu.
Dit boek helpt je op weg met 500 ideeën die je leven verrijken.
Ik daag je uit om al die dingen te doen of toch degene die jij leuk vindt,
want het is jouw leven. Er zijn geen spelregels en er staat geen tijdslimiet
op. Vanaf pagina 169 is er plaats voorzien voor jouw persoonlijke doelen
en om jouw droomleven te ontwerpen. Je vindt er vijf tips die je helpen
de perfecte bucketlist op te stellen.
Ben je klaar voor nieuwe avonturen? Ready, set, go!
Deel je ervaringen via Instagram, Facebook of Twitter met de hashtag
#abucketlistlife. Dat kan een motiverende quote zijn, een foto van jezelf
terwijl je een van de uitdagingen uit dit boek aangaat of een foto van dat
tropische eiland dat je al lang eens wilde bezoeken.
Op www.abucketlistlife.com kan je je laten inspireren door foto’s van
anderen.

Stop dreaming,
start doing!
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TODAY IS THE

YOUNGEST

you’ll ever be.

so if not now, WHEN...

1. V Een bucketlist maken.
a

Proficiat, je eerste item is al aangevinkt. Doe zo voort!

2. a Met een hond gaan wandelen. Of met een kat,
een konijn of een goudvis.

Als dat laatste je lukt, wil ik daar graag het bewijs van zien! #abucketlistlife

ontvangen.
a Een liefdesbrief schrijven of a er een
_____ _____ _____ __
Aan_ _____ _____ _____ ___ / Van _____

3.

Love you
X forever

4. a In de regen dansen.

Like nobody’s watching!

5. e Een concert van ____________________
Vul hier je favoriete artiest/band in.

bijwonen.
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e En op de eerste rij staan.

6. a Een voedselgevecht houden.
Als je het liever wat netter houdt in de keuken, geldt a een sneeuwballengevecht
a een watergevecht of a een moddergevecht ook.
Ben je écht geen waaghals (of zelfs een beetje saai) dan wordt a een kussengevecht ook goedge
keurd.

7. e Op een podium staan en e een staande ovatie krijgen. Applaus!
8.

a Met een tandem fietsen

.

9. e Een vuurtje stoken.
Buiten! Je wilt je huis immers niet in rook laten opgaan.
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10.

a

10 hoofdsteden bezoeken, want je bent een man/vrouw van de wereld!
a

_________________

a

_________________

a
a

a

a

_________________

a

_________________

a

a

_________________

_________________

a

_________________

11. e

_________________

_________________

_________________

Je grootste angst overwinnen:
__________________________
Want je bent toch geen mietje?!

12. e De zon zien zakken in de zee.
Nu zit je 3 dagen met dit liedje in je hoofd. Alvast mijn excuses!

a

Met je blote voeten in het gras lopen.

13.

Opletten voor hondendrollen!
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a Je eerste grijze haar uittrekken. Je bent … jaar jong!

14.

u

(Ja, je ziet het goed! Hier is ruimte open gelaten om die grijze haar op te plakken; jakkes!)

15. a Op 'blind date' gaan. (Dit wordt sterk afgeraden als je een relatie hebt

!)

16. e

Een overdosis _________________ eten.

Aanrader: snoep, chocolade of popcorn.
Afrader: chilipepers (oh, de day after) en look, vooral als je nog naar
die blind date moet.
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17.

Je e kleinkinderen zien opgroeien.

18.

Maar eerst e mama e papa worden.

19.

Proficiat!

a Een (mensen)leven redden. Spannend! Hoe voelt
het om een held te zijn?

20.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
____ _________________________________

21.

a Bloed doneren (Dan mag je

meteen ook nummer 19 aanvinken)

Een brief schrijven aan jezelf binnen 10 jaar a
------------------------------------------>

e Een dakloze helpen
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Jij hebt het hart op de juiste plaats!

22.

a
21. - Kleef hier de brief naar je toekomstige zelf in een gesloten omslag. Je mag hem
pas openmaken op .. / .. / 20.. . Kan je je nieuwsgierigheid 10 jaar lang bedwingen?
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