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- Schrijf dagelijks  5 minuten over je dag. 

- Stuur dagelijks een ansicht met het verhaal van de 

dag naar je eigen adres, bundel ze later.  

- Schrijf lijstjes. Kies een inspirerend onderwerp 

voor je dagelijkse lijstje. 

• Wat heeft je het meest geraakt? 

• Wie heb je vandaag ontmoet? 

• Wat heb je vandaag voor het eerste gedaan 

of beleefd? 

• Wat heb je vandaag gegeten? 

• Wat heeft je vreugde gegeven? 

• Welke nieuwe dingen heb je geleerd 

vandaag? 

• Hoe moest je afzien vandaag? 

• Wat was het mooiste? 

• Kies een eigen thema. 

- Hou een heel klein stemmings-logboekje bij en 

beschrijf iedere dag met één woord je stemming 

van die dag. 

-Teken of beschrijf de plek waar je vandaag bent. 

- Beschrijf een inzicht, een voornemen, een 

verlangen, een gesprek of een tekst die je vond of 

las. 

- Schrijf zomaar zonder doel iedere dag 5 minuten.  

- Maak het schrijven kort en plezierig. Het is geen 

WERK! 
 

Dit zijn tips uit Het SchrijfHandboek 

Van Saskia de Bruin & Uitgeverij de Zaak 

www.saskiadebruin.nl     
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