
Wat betekent thuis voor jou? 

Hoe wil je je thuis voelen? Omschrijf o.a. concrete gevoelens.

Klopt dit gevoel met je huis zoals het nu is? Waarom wel of niet?

1. Thuis  
Beantwoord de vragen hieronder over je huis/kamer/woonplek. 

Werkboek module 7 Wonen
In deze module gaan we kijken naar wonen met als doel dat je ontdekt hoe wonen kan
bijdragen aan ontspannen leven als HSP.  Wonen doen we allemaal en is ons plekje op aarde.

Bekijk video 1 van module 7



Hal

Keuken

Woonkamer

Bekijk video 2 van module 7

wat is het doel van de ruimte?
wat is de sfeer?
hoe voelt de ruimte?
en klopt dit bij wat je wilt?
wat zou je eventueel anders willen? 

2. De ruimtes in je huis
Ga eens alle ruimtes in je huis na en schrijf kort op:



Slaapkamer 1

Slaapkamer 2

Slaapkamer 3



Slaapkamer 4

Badkamer

Werkkamer



Zolder

Schuur/berging/garage

Overige ruimte



Hoe voel jij je bij de bouwstijl/architectuur/indeling van je huis?

Wat vind je fijn of zou je anders willen? Mist er iets of wil je dingen anders?

Heb je daar invloed op? Zo ja, wat zou je kunnen doen?

3. De omgeving
We hebben gekeken naar je huis aan de binnenkant, maar wat vind je van het huis en de
omgeving? Beantwoord de volgende vragen: 



Hoe voel jij je in je buurt/omgeving?

Wat heb jij in je omgeving nodig om je prettig te voelen? (Mensen, stad, rust,
 groen, etc.)

Is dit aanwezig of missen er dingen? Heb je nog dromen op dit gebied?



Ik hoop dat je veel groei hebt mogen doormaken, ga zo door! 
Zou je mij nog even een mailtje willen sturen naar margreetbronk@gmail.com
dat je de HSP Academie hebt afgerond? Dankjewel :)
 
Liefs, 
Margreet

Zo maak je een moodboard:
1.      Zorg voor de juiste spullen:
1x A3 of A4 formaat wit stevig karton of een schildersdoek.
Woontijdschriften en andere tijdschriften die jou aanspreken
Schaar 
Lijm 
1x wit A4 papier 
 
2. Knip of scheur alles uit wat je aanspreekt en plak uiteindelijk alleen op wat
je echt het allermooist vindt. Het mag helemaal volgeplakt zijn of wat leger.
Probeer wel zoveel mogelijk met plaatjes te werken en niet met tekst. Het
gaat om het voelen van een sfeer. 
 
3. Neem er ruim de tijd voor en maak je bord op een plek waar je
je ontspannen voelt. Gezellig muziekje aan, kopje thee erbij en maak er voor
jezelf een fijn momentje van. Misschien vind je het fijn om het samen met je
partner, huisgenoot of kinderen te maken.
 
4. Zet dit moodboard op een prominente plek neer en laat het zeker een
maand staan. Kijk na die maand of de stijl je nog steeds aanspreekt en of je
er niet op uitgekeken bent.  Ga dan kijken wat je toe kunt passen, doe dat
vooral bewust en geleidelijk aan. 

Bekijk video 4 van module 7, hier is geen opdracht meer bij. 

Bekijk video 3 van module 7 
 4. Moodboard
Maak een moodboard voor de stijl die je in huis zou willen. 


