
 

 

- meer avontuur in je dagelijks leven  -  

Doe mee aan de 21-day Adventure Challenge  
30 Adventure Challenges voor thuis  
die jouw leven avontuurlijker maken 

 
 
Hoe krijg je meer avontuur in je dagelijks leven? En hoe krijg je een avontuurlijkere 
mindset? Vaak zijn het de kleine uitdagingen in het leven, de mini-avonturen, die je 
vooruithelpen en je grenzen verschuiven. Een ’21- Day Adventure Challenge voor thuis‘  
(je kunt hem ook in 30 dagen doen) is een manier om je routines te doorbreken en je 
comfortzone te rekken.  
 

 
 
 

Hier een checklist. Kies iedere dag één challenge, streep ze af of verzin je eigen uitdaging. Of 
kies er één om 21 dagen lang te doen. 
 

c Muziek luisteren die je nooit eerder hebt geluisterd (en ook niet zou luisteren) 
Een ontdekkingsreis op Spotify of luister naar een playlist met onbekende nummers 
van anderen. 

 
c Iets eten wat je nooit eerder hebt gegeten 

Een bijzonder Algerijns visgerecht, bijvoorbeeld, als je nooit vis en Algerijns eet. 
 

c Een film kijken die je nooit zou kijken 
Je gaat namelijk altijd naar films die jou aanspreken, maar dat is erg binnen je 
comfortzone. Tijd voor iets anders. Kijk bijvoorbeeld eens op Picl.nl. Of bekijk een van 
de top 10 beste films met avontuurlijke vrouwen (zie het artikel op Alice goes Wild 
onder Wildelicious Magazine: Boeken en film. 

 
c Een boek lezen uit een écht andere cultuur 

Er bestaat een mooi project, ‘Read around the World’, (zie gelijknamige website), 
waarbij een vrouw in een jaar één boek uit ieder land heeft gelezen. 

 
c Contact opnemen met een oude vriend of vriendin 

Je hebt niet voor niets geen contact meer, dus het kan ongemakkelijk voelen. 
Gewoon doen! 



 

 
 
 
 

 
c Een praatje maken met een vreemde op afstand 

Tsja, hoe pak je dat nu aan als je afstand moet houden. 
 

c Milieudag 
Vandaag wil ik alles bekijken vanuit het milieu en in ieder geval iets concreets doen 
voor de omgeving. 

 
c Je gekste recept maken 

Voor mij is dat het Cacao-drankje recept van Thor, een soort tovenaarsbrouwsel van 
een IJslandse goeroe, met wie we een heuse cacaoceremonie hebben gedaan. Het 
heeft niets met warme chocomel met slagroom te maken. Heb jij ook zo’n gek 
recept? Vandaag is de dag. 

 
c Een dag vasten 

Ja, iedereen om me heen doet het. Maar ik haak halverwege de dag af. Gaat het 
lukken? En jou? 

 
c Complimentendag 

Vandaag is iedereen om je heen lief, mooi, geweldig en fantastisch.❤ 
Wat is het effect? 

 
c Een dag Vegan eten 

Wat is dat nu eigenlijk? En wat doet dat met je, zo’n dag zonder dierlijke producten, 
zelfs geen kaas en melk? Even in verdiepen, want het zit overal in. 

 
c Een dag geen telefoon en social media 

Ik ben er – ook door mijn werk - een slaaf van. Zeker nu, tijdens de crisis. Ben je ook 
benieuw hoe je leven er dan uitziet? 

 
c Een verhaal of gedicht schrijven 

Verzin een mooi thema over iets wat je nu bezighoudt. Of schrijf in 30 dagen een 
roman als je er een langere Challenge van maakt. 

 
c Spel- en speeldag 

Bekijk vandaag de wereld vanuit een speelse, creatieve blik. Kan dat nog, een kind 
zijn? Mens-erger-je-nieten of iets leuks maken van een wc-rol? 

 
c Iets betekenen voor je omgeving vanuit huis 

Hoe kun je vandaag bewust helpen? Kun je online iets betekenen, voor de 
Voedselbank bijvoorbeeld, of andere initiatieven? De crisis verbindt en laat ons out-
of-the-box denken. Wat kun jij doen, denk daar vandaag over na. 

 
 



 

 
 
 
 
 

c Leef je in in een dier 
Tsja, wat kies je dan? Je hond, of wordt het toch een muis? Vraag jezelf telkens af: 
hoe zou die kat, hond of giraf het zien en doen? 

 
c Bezoek een online museum waar je nooit eerder bent geweest 

Veel musea kun je tegenwoordig een online bezoek brengen, zoals het Brits museum. 
Van Berlijn tot Seoul zijn musea te bezoeken, even googlen op ‘virtual museum’. Wat 
heb je opgestoken? 

 
c Begin een nieuw stukje tuin 

Ja, dat kleine hoekje of die bloempot verdient aandacht. Zet er niet de eerste beste 
tuincentrumplant of Albert Heijn-plant in, maar kijk eens naar iets anders. Kun je er 
een mini-wereldje van maken? Een mini-bosje, of ga je vergeten groenten planten? 

 
c Wordt spiritueler 

Goed, op yoga zit tegenwoordig iedereen wel. Maar doe nu eens iets anders. Vraag 
eens wat je spirituele vrienden doen, en probeer dat eens op te zoeken. Luister naar 
die goeroe, mediteer eens of doe die ademhalingssessie. 

 
c Schrijf een brief aan jezelf of een ander 

Schrijf eens een ouderwetse brief en stop die in een envelop. Stuur hem naar een 
ander of berg hem op in een lade voor later. 

 
c Vakantiedag! Indoor picknick of buiten kampvuur 

Vandaag is het vakantie! Vlaggetjes aan de bomen, tent eventueel opzetten. Tijd 
voor een picnic, barbecue of kampvuur.  

 
c Organiseer een online party of borrel met een (ongewone) groep vrienden 

Ook dit kan uit de comfort zone zijn, maar via Zoom en andere apps kun je een 
meeting houden met je vrienden. 

 
c Bestudeer de sterren 

Normaal kijk je naar de hemel en geloof je het wel. Zie ik het goed, is de hemel nu 
helderder dan ooit zonder al die broeikasgassen? Download een apps om de sterren 
te bestuderen. 

 
c Maak een nieuw kunstwerk 

Wordt het een dromenvanger of een waterverfschilderij? Gebruik je creativiteit! 
 

c Doe iets uit je jeugd wat je nu niet meer doet 
Wat deed je toen je klein was? Hinkelen, de handstand? Ik stond vaak op mijn hoofd. 
Kun je het nog terugroepen? 

  



 

 
 
 
 
 

c Doe een online cursus om iets nieuws te leren 
Het is even zoeken, maar misschien is het tijd om nu die gratis cursus gitaarspelen, 
zang of wat dan ook te doen. 

 
c Luister naar een online lezing waar je normaal nooit naar zou luisteren 

Online zijn er nu allerlei lezingen te beluisteren, bijvoorbeeld bij de School of Life. 
Wat steek je ervan op? 

 
c Maak een video van je kluizenaars-dag 

Maak een verslag van je dag en probeer dit te monteren op je laptop. Leuk om later 
op terug te kijken: hoe zag een dag in isolatie er nu uit? 

 
c Verschuif al je meubels 

Het verschuiven van alle meubels geef een nieuw kijk op je huis. Hoe dan? 
 

c Kleed je alsof je naar een feest gaat 
Voor je het weet loop je de hele dag in comfortabele hoodies. Probeer eens ander: 
kleed je mooi, maak je op. En? Wat doet het met je? 

 
c ……………………………………. 

 
c ……………………………………. 

 
c ……………………………………. 

 
 
 
 

Deel je ervaringen op Instagram! 
#21dayadventurechallenge #alicegoeswild 

 
Alice is benieuwd! 

 

 
 
 
 


