Wat vond je
lastig in 2019?

Is er iets wat je
een specifiek
persoon uit jouw
directe omgeving
toewenst voor
2020?

Wat ik jou
(kies iemand)
meer zou
willen zien
doen is…

Wat heeft je in
2019 rijker
gemaakt?

Noem iets waar
je naar uitkijkt
in 2020

Noem iets waar
je tegenop ziet
in 2020.

Wat wil je NIET
meenemen naar
2020?

Wat wens jij
de wereld in
2020?

Wat ik lastig
vond in 2019
was…

Is er iets wat je
een specifiek
persoon uit jouw
directe omgeving
toewenst voor
2020?

Wat ik jou
(kies iemand)
meer zou
willen zien
doen is…

Wat heeft je in
2019 rijker
gemaakt?

Noem iets waar
je naar uitkijkt
in 2020.

Noem iets waar
je tegenop ziet
in 2020.

Wat wil je niet
meenemen naar
2020?

Wat wens jij
de wereld in
2020?

Welk liedje
hoort voor jou
bij 2019?

Wie heb je
gemist in 2019
en met wie zou
je in 2020
(meer) in
contact willen?

Wat ik tegen
jou (kies
iemand) wil
zeggen is….…

In 2020 ben ik
van plan om…

Wat zou 2020
echt heel leuk
maken?

Wat was een
mooie
ontmoeting in
2019?

Hoe was je werk
in 2019 en wat
zal er veranderen
in 2020?

Wat is een
mooie
herinnering
aan de zomer?

Het woord dat
het jaar 2019
voor jou het
best omschrijft
is…

Welk zaadje
zou je willen
planten voor
2020?

Wat je in 2020
gaat leren is…

Hoe wil je in
2020 Oud en
Nieuw vieren?

Wat jij vindt
dat … (kies
iemand) goed
heeft gedaan in
2019 is…

Wat ga je in
2019 eindelijk
afmaken?

Aan wie ga je in
2020 een brief
schrijven?

Waar ben je
het meest
dankbaar
voor?

Wat ga je jezelf
nu eindelijk
vergeven?

Wat dacht je
toen je dit jaar
jarig was?

Wat was je
grootste
teleurstelling dit
jaar?

In 2020 ga je in
je familie…

Wat was je
grootste
opluchting dit
jaar?

In 2020 ga je
in je relatie…

Waar ga je in
2020 mee
ophouden?

Wat was het
meest
creatieve dat
je in 2019
deed?

