


Wat doe ik om
positief te blijven?

Waar geloof ik in waar helemaal geen bewijs
voor is?

Ik waardeer jou, omdat:

Wat zou ik nooit doen voor 20 miljoen euro?
 

Wat is mijn favoriete woord in het Nederlands? Wat komt het dichtst in de buurt van echte magie?

Beschrijf onze relatie/band in drie woorden?

In welke fictionele karakter
herken ik mezelf?

 

Als ik nu mijn naam zou moeten
veranderen, wat zou ik mezelf noemen?

 

Over mij



Hoe was ik als kind?

In welk boek of welke serie zou ik
willen leven?

Welke app gebruik ik het
meest op mijn telefoon?

Als ik 10.000 euro zou winnen, wat
zou ik met het geld doen?

Wat is mijn favoriete ijssmaak?

Vriendschap is...

Mijn levensmotto is

Over wat ben ik lekker ouderwets?

Zou ik liever iets slimmer of knapper
willen zijn?

Als de politie mij nu zou oppakken, wat zouden
mijn vrienden denken dat ik heb gedaan?

Wat weet bijna niemand over mij?
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