#makeadate2020 kletspot
Printen, knippen, kletsen! Stop de vragen in een pot en laat je verrassen!

Wanneer heb jij voor het laatst heel hard gelachen?

Wie of wat is jou belangrijkste inspiratiebron?

Waar droomde je als kind van?

Met wie zou je een dag willen ruilen?

Wat doe jij over 20 jaar?

Wat zou je uit willen vinden (op het gebied van voedsel en landbouw)?

Wat zou je doen als een dag minister president zou zijn?

Wat zou je doen als je een dag onzichtbaar zou zijn?

Wat eten we over 10 jaar?

Wat is jou favoriete seizoen?

Welke uitdaging zou je nog eens willen aangaan?

Als je de hele dag één gerecht moest eten, wat zou dat dan zijn?

Wat is de mooiste of belangrijkste les die jij hebt geleerd in het leven?

Wat zijn de drie belangrijkste waarden in jouw leven?

Welk boek of welke film heeft diepe indruk op je gemaakt?

#makeadate2020 kletspot
Waar ben jij trots op?

Wat is nou het tofste onderwerp waarover je graag praat? Of iets wat je echt wilt vertellen aan
mensen?

Waar ben je het meest dankbaar voor?

Zou je zonder internet kunnen leven?

Waar maak je je zorgen om (als het gaat over landbouw en voedsel) en waarom?

Wat zijn de drie dingen waarmee je niet zonder kunt leven?

Wat is je meest favoriete deel van de dag?

Wat was het engste moment in je leven?

Wat versta jij onder duurzaamheid?

Welke gedachten houden je de laatste tijd bezig?

Hoe kijk jij tegen de wereld aan?

Hoe krijgen we mensen dichter bij elkaar (gemeenschap & vrede creëren)?

Als je een dier zou kunnen zijn, welke zou je dan zijn?

Als je morgen een paar miljoen in de loterij zou winnen, hoe zou je het uitgeven?

Wat is de reden dat je opstaat?

#makeadate2020 kletspot
Wat is de reden dat je opstaat?

Waarom doe je wat je doet?

Wat zou je willen bereiken?

Waar ben je trots op?

Waar wordt je blij van?

Welke muziek stijl vind je mooi?

Hoe ga je om met onenigheden en conflicten?

Wie vind jij een inspirerend persoon (als het gaat over landbouw en voedsel)?

Wat houdt je de laatste tijd echt bezig?

Wat is jou favoriete ding of activiteit in de wereld?

Als je een stukje in je dagboek zou schrijven over onze ontmoeting, wat zou je dan schrijven?

Waar denk je aan als je denkt aan kringlooplandbouw?

Koop je altijd Nederlandse producten?

Waar let je op tijdens het boodschappen doen?

Wat is jou favoriete Nederlandse product?

Kunnen we in Nederland zelfvoorzienend voedsel produceren?

