
1. Hoe leven en overleven met weinig geld? 

2. Hoe beslis je of je autoriteiten 
gehoorzaamt of niet? 

3. Hoe gebruik je je handen om te helen? 

4. Hoe leer ik te durven zeggen wat ik denk? 

5. Hoe op een ethische en duurzame manier 
aan handel te doen? 

6. Hoe kan ik minder bang zijn? 



7. Welke kennis zou je kunnen delen die je niet 
op school geleerd hebt? 

8. Wat kunnen we van onze dromen leren? 

9. Hoe kunnen we meer en beter luisteren? 

10. Wat zijn interessante alternatieven voor 
representatieve democratie? 

11. Welke rituelen en praktijken om te rouwen,  
ken je? 

12. Hoe kun je op een ethische manier wonen? 

13. Hoe leef je een erotisch leven? 



14. Wat zouden we nooit mogen vergeten uit het 
verleden? 

15. Hoe durven « nee » te zeggen? 

16. Wat zijn nuttige open source applicaties? 

17. Hoe kun je meer plezier hebben in het leven? 

18. Wie is jouw heldin?

19. Hoe kun je machtsmisbruik weerstaan? 

20. Wie heeft jou iets geleerd dat je niet op 
school hebt mee gekregen? 



21. Hoe verander je je leven drastisch?  

22. Hoe kan je gelukkig zijn als oudere persoon 
in deze maatschappij? 

23. Welke waarden uit jouw cultuur/culturen zou 
je graag willen delen? 

24. Hoe kunnen we gebruik maken van 
leegstaande gebouwen? 

25. Hoe andere relaties te beleven dan (seriële) 
monogamie? 

26. Welke plek/welk land, dat jij kent, verdient 
meer aandacht ? 

27. Hoe structurele discriminatie bestrijden?  
(op basis van gender, leeftijd, seksuele 
oriëntatie, klasse, ras, fysieke capaciteiten, 
uiterlijk, religie, …)? 



28. Over welke plek in deze stad wil je graag 
spreken? 

29. Hoe kunnen we technologie ethisch en 
ecologisch maken? 

30. Hoe kunnen we wederzijdse seksuele 
instemming (consent) in de praktijk brengen? 

31. Hoe eis je politieke macht op, ook als je nog 
heel jong bent? 

32. Hoe zorg je ervoor dat sociale media je niet 
vergiftigen? 

33. Hoe een betere relatie met de natuur 
ontwikkelen? 

34. Hoe kunnen we onze kinderen feministisch 
opvoeden? 



35. Welke rituelen uit het verleden zouden we 
opnieuw in gebruik moeten nemen? 

36. Hoe ga je om met verslavingen? 

37. Hoe gentrificatie tegen gaan? 

38. Welke filosofie verdient meer aandacht? 

39. Hoe ga je om met een relatie die eindigt? 

40. Hoe beter ademen? 

41. Wat kunnen jonge mensen leren van oude 
mensen? 



42. Hoe als alleenstaande ouder (over)leven? 

43. Wat zijn interessante media om je te informeren? 

44. Hoe ervaren bomen de wereld? 

45. Wat zou je graag leren dat je nooit op school 
leerde? 

46. Hoe leven met depressie? 

47. Wat kunnen oude mensen leren van jonge 
mensen? 

48. Wat te doen als je het gevoel hebt geboren te 
zijn met het verkeerde biologische geslacht? 



49. Hoe kunnen we meer lachen? 

50. Wat zijn interessante zorgsystemen die niet 
voldoende bekend zijn? 

51. Wat leer jij van de natuur? 

52. Welke wetenschappelijke kennis verdient 
meer aandacht? 

53. Over welke technologieën weten we niet 
genoeg? 

54. Hoe sociale onrechtvaardigheid bestrijden, 
op dagdagelijkse basis? 

55. Hoe kun je je blijvend engageren in een 
relatie (vriendschap/familie/liefde)? 



56. Wat doe jij met je gekte? 

57. Hoe zou de geschiedenis eruit zien als die 
geschreven zou zijn door vrouwen? 

58. Wat zijn interessante besluitvormingsprocessen 
die we onvoldoende kennen? 

59. Hoe kunnen we economisch wonen? 

60. Hoe kunnen we beter onze zintuigen 
gebruiken? 

61. Hoe met verschillende generaties 
samenleven op een betekenisvolle manier? 

62. Spreek je een taal die aan het verdwijnen is? 



63. Hoe kinderen opvoeden tot liefdevolle mensen? 

64. Ken jij heksen? 

65. Hoe kunnen we ons lichaam beter leren kennen? 

66. Hoe kunnen we tijd op een niet-normatieve 
manier beleven? 

67. Hoe kunnen mensen vreedzaam samenleven? 

68. Hoe kan ik mijzelf verdedigen als vrouw? 

69. Welk rechtssysteem is het meest rechtvaardige? 



70. Hoe kun je je ethisch kleden? 

71. Wat zijn niet-normatieve familie-configuraties? 

72. Hoe kan technologie bijdragen tot een betere 
levenskwaliteit voor alle wezens? 

73. Wat zijn jouw remedies tegen pijn die te 
maken heeft met het vrouwelijke lichaam?
(menstruatie, pms, menopause, endometriose) 

74. Hoe kun je je voeden zonder de aarde te 
beschadigen? 

75. Hoe begin ik een revolutie? 

76. Hoe leer je empathie? 



77. Spreek je een dierentaal? 

78. Hoe politiegeweld te stoppen? 

79. Hoe kunnen we beter onze mobiliteit 
organiseren? 

80. Wat zijn alternatieven voor het kapitalisme? 

81. Kunnen we iets leren van jouw 
familiegeschiedenis? 

82. Hoe maak je je coming-out als LGTBQI+? 

83. Hoe kom je een lockdown door? 



84. Hoe kun je jezelf empoweren door je eigen 
stijl te vinden? 

85. Wie regeert de wereld echt? 

86. Hoe kun je voor jezelf zorgen? 

87. Hoe kan ik reageren als ik getuige ben van 
agressie/geweld? 

88. Hoe communiceer je met niet-menselijke 
wezens? 

89. Hoe kunnen we onze maatschappij, cultuur 
en mindset dekoloniseren? 

 



90. Hoe vorm je een community? 

91. Wat doe je met al je verbeelding? 

92. Hoe reageer je op hate comments (sexistisch, 
racistisch, homofoob,...)? 

93. Hoe kun je meer weten en je geheugen beter 
gebruiken? 

94. Hoe ethisch en duurzaam boeren? 

95. Welke periode binnen de geschiedschrijving 
verdient meer aandacht? 

96. Hoe kun je van jezelf houden? 


