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Hallo lieve lezer!  
 
Wat leuk dat je de Mindful Huishouden Challenge aangaat! Het 
doel is dat je na deze twee weken meer leefruimte, overzicht en 
rust in je huis ervaart.  
 
Dit ga je bereiken door dagelijks een korte opdracht te doen, 
variërend van 5 tot 30 minuten. Echt waar, meer tijd hoef je er 
niet aan te besteden!  
 
Naast deze dagelijkse opdrachten daag ik je uit om elke dag extra 
spullen weg te doen. Op de eerste dag zoek je 1 voorwerp dat je 
weg doet, op de tweede dag zoek je 2 voorwerpen, op de derde 
dag 3 voorwerpen, enzovoorts.  
 
Is het de eerste dag misschien moeilijk, je zult merken dat het na 
een paar dagen steeds makkelijker wordt – en dat je het 
misschien zelfs wel een uitdaging gaat vinden.  
 
 
 
 

 
 
 
En weet je niet zo goed waar je moet beginnen? Onder elke dag-
opdracht krijg je van mij een tip waar je nog meer spullen kunt 
vinden om weg te doen. 
 
Heb je er zin in? Hartstikke leuk! Laat me tussentijds vooral ook 
weten –via de mail of via social media – hoe het met de 
challenge gaat, wat je van de opdrachten vindt en of het lukt om 
alle dagen genoeg spullen te vinden om weg te doen. Ik ben 
benieuwd! 
 
Ik wens je heel veel succes, maar vooral ook heel veel plezier de 
komende twee weken.  
 
 
Veel liefs, 
Laura van Mindful Huishouden 
  

Mindful Huishouden Challenge 
– in 14 dagen meer leefruimte, overzicht 

en rust in je huis 
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Wat heb je deze week nodig? 

 
 Kookwekker of ander alarm (bv op je telefoon) 
 Je agenda 
 Grote kartonnen doos – je ‘weg-doos’ –, bijvoorbeeld 

een verhuisdoos of bananendoos 
 Plastic insteekhoesje 
 Bakje of mapje voor visitekaartjes 
 Creditcardmapje 
 Afwasspullen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Week 1 

 
De eerste week van deze challenge staat in het teken van 
opstarten.  
 
Je begint met een aantal kleine klusjes, zodat je er een beetje 
in kunt komen. Daarna begint het echte werk en ga je aan de 
slag met horizontale oppervlakken in huis.  
 
Tip: Gebruik elke dag een kookwekker of alarm, zodat je 
maximaal 30 minuten bezig ben.  
 
Is de tijd om en ben je nog niet (helemaal) klaar? Dat geeft 
niet, het hoeft niet altijd in één keer af. Ruim je spullen op en 
plan gelijk ná deze challenge nog een keer 30 minuten in je 
agenda om de klus af te maken. 
 
Veel succes! 
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Dag 1. Tijd plannen en plek maken 

 
Deze eerste dag krijg je gelijk twee opdrachten van me. Dat 
lijkt misschien wat veel, maar geen paniek, ze zijn klein – 
maar wel heel belangrijk.  
 
De eerste is dat je voor de komende 14 dagen tijd in je agenda 
plant om deze challenge te kunnen doen. Het hoeft niet veel 
te zijn: zoals gezegd, maximaal 30 minuten per dag is genoeg. 
 
Voor de tweede opdracht heb je een grote kartonnen doos 
nodig. Omdat je gedurende de komende weken aardig wat 
spullen weg gaat doen, is het de bedoeling dat je in huis een 
vast plekje zoekt voor deze ‘weg-doos’. Je gaat hem namelijk 
gebruiken om de spullen in te doen die naar de 
kringloopwinkel of de gemeentewerf kunnen of naar iemand 
die je er blij mee kunt maken. Zet hem het liefst dicht bij de 
buitendeur zodat je hem gelijk weg kunt brengen als hij vol 
is  
 
 
 
Zoek vandaag 1 voorwerp dat je gelijk in de “weg-doos” of de 
vuilnisbak kunt doen. Kijk bijvoorbeeld eens op je salontafel. 
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Dag 2. Portemonnee 

 
Tijd voor je eerste opruim-project. Pak je portemonnee erbij 
en haal alles er eens uit – pasjes, kaartjes, bonnetjes en ook 
het geld – en bekijk het kritisch.  
 

 Gebruik je de pasjes nog?  
 Of zijn ze al verlopen?  
 En de bonnetjes – zijn die van hele grote bedragen?  

 
Gooi alles wat overbodig is weg, doe je geld weer terug en 
stop de bonnetjes die je moet bewaren (omdat het 
bijvoorbeeld garantiebewijzen zijn) in een plastic mapje bij je 
administratie. Kaartjes die je niet weg wilt doen stop je in een 
apart bakje of mapje voor visitekaartjes en pasjes die je maar 
heel sporadisch gebruikt in een creditcardmapje. Dat ruimt 
op! 
 
 
 
 
Vandaag zoek je 2 dingen die de vuilnisbak of de “weg-doos” 
in kunnen. Nadat je net je portemonnee hebt opgeruimd, vind 
je misschien ook nog wel iets in je handtas of werktas dat weg 
kan. 
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Dag 3. Tien-minuten-rondje 

 
Vandaag maak je kennis met deze Mindful-Huishouden-
opruimtruc.  
 
Zet vanavond voordat je naar bed gaat de kookwekker op 10 
minuten en maak in die tijd een opruimrondje door huis. Dus 
geen uitgebreide opruimsessie, maar zorg dat alles voor het 
oog weer een beetje opgeruimd is en je morgen in een 
‘opgeruimd’ huis wakker wordt.  
 
Tien minuten lijkt niet veel, maar je kunt in die tijd een hele 
hoop dingen doen. Wil je weten wat? Lees dan eens het 
artikel Tien minuten… op mijn website. 
 
 
 
 
Zoek voordat je aan het tien-minuten-rondje begint vandaag 
3 dingen voor je “weg-doos”. Bijvoorbeeld in je nachtkastje. 
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Dag 4. Mindful Afwassen 

 
Normaal heb je het afwassen waarschijnlijk het liefst zo snel 
mogelijk achter de rug, I know. Maar vandaag ga je al je 
zintuigen gebruiken tijdens het afwassen, dus laat die 
vaatwasser even voor wat het is en give it a try.  
 
Als je je handen in het water steekt, voel dan de temperatuur 
van het water.  
Voel het glibberige afwasmiddel op je handen.  
En probeer bij alles wat je vast pakt en afwast eens om de 
vorm en textuur van het voorwerp te voelen.  
Ruik je de geur van het afwasmiddel?  
En wees eens helemaal stil om te luisteren of je de 
zeepbelletjes kunt horen ploppen?! 
 
Op deze manier wordt het vervelende afwasklusje gelijk een 
hele andere beleving! 
 
Tip: lees ook eens het artikel Mindful afwassen – hoe doe je 
dat? op www.mindfulhuishouden.nl. 
 
 
 
Heb je al nagedacht over de 4 spullen die vandaag weg 
kunnen? Zoek eens in de bestek-lade of je keukengerei hebt 
dat je minstens een jaar niet meer hebt gebruikt. 
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Dag 5. Badkamer planchet 

 
De komende drie dagen pakken we horizontale oppervlakken 
aan in huis en vandaag beginnen we met het badkamer 
planchet. Je weet wel, dat plankje onder de spiegel, waar het 
altijd overvol is met spullen.  
 
Pak één voor één de spullen van het planchet en vraag jezelf 
bij alles de volgende drie dingen af:  
 

 Hoort dit hier?  
 Gebruik ik het nog?  
 Is het nog heel?  

 
Is op één van deze vragen het antwoord “Nee”? Breng het dan 
naar de plek waar het wel hoort, of doe het weg! 
 
 
 
 
Begint het wegdoen van spullen al makkelijker te worden? 
Kijk dan vandaag eens of je 5 extra spullen kunt vinden in de 
badkamer.  
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Dag 6. Boekenplank 

 
Een boekenkast vol met stoffige boeken die nooit meer 
gelezen worden, kan behoorlijk deprimerend zijn en 
bovendien is het zonde. Dus vandaag ga je één boekenplank 
opruimen.  
 
Pak alle boeken één voor één van de plank en probeer te 
voelen of je blij wordt van het boek dat je vast hebt. Het kan 
heel moeilijk zijn om boeken weg te doen, maar probeer je 
puur en alleen af te vragen: als ik nu in een boekenwinkel 
stond, zou ik dit boek dan voor mijn plezier kopen? 
 
Tip: ga de boeken niet allemaal inkijken – dit zorgt voor 
vertraging en maakt dat je onnodig gaat twijfelen. Probeer de 
beslissingen vanuit je gevoel te maken – dit weet je vaak al 
binnen een seconde. 
 
Wil je meer tips over het opschonen van je boekenkast? Lees 
dan eens het artikel How to organize… Je boekenkast. op mijn 
website. 
 
 
 
 
Na de boeken zijn de 6 extra voorwerpen van vandaag 
natuurlijk een eitje. Vooruit, bekijk de rest van de boekenkast 
eens of er nog meer boeken zijn die je een nieuw thuis gunt. 
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Dag 7. Magneetplek 

 
De laatste opdracht van deze eerste week mag je zelf 
invullen: je mag zelf bepalen welke magneetplek in je huis je 
op gaat ruimen.  
 
Een magneetplek is een plek in huis die een enorme 
aantrekkingskracht heeft, waardoor er allerlei spullen en 
papieren op komen te liggen; over het algemeen spullen die 
geen ‘eigen’ plekje in huis hebben óf spullen die je niet gelijk 
op hun ‘eigen’ plekje terug legt nadat je ze gebruikt hebt.  
 
Vandaag dus aan jou de taak om je huiskamer eens rond te 
kijken en de belangrijkste magneetplek op te ruimen. Gun alle 
spullen die je tegenkomt voor eens en altijd een vast plekje 
in huis. Gun je het ze niet? Doe ze dan weg!! 
 
 
 
 
En misschien weet je nóg wel een magneetplek in huis waar 
je de 7 extra spullen kunt vinden om vandaag weg te doen. 
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Opdrachten lijst 

 
Dag 1: 

 Tijd plannen en plek maken 
 1 voorwerp 

 
Dag 2: 

 Portemonnee 
 2 voorwerpen 

 
Dag 3: 

 Tien-minuten-rondje 
 3 voorwerpen 

 
Dag 4: 

 Mindful afwassen 
 4 voorwerpen 

 
Dag 5: 

 Badkamer planchet 
 5 voorwerpen 

 
Dag 6: 

 Boekenplank 
 6 voorwerpen 

 
Dag 7: 

 Magneetplek 
 7 voorwerpen 

 

 
Dat was alweer de eerste week. 

 
Je hebt niet alleen de eerste oefening in mindful huishouden 
ervaren, maar je hebt ook al een aantal belangrijke plekken 
in huis opgeruimd én ook nog eens bij elkaar opgeteld 28 
extra spullen weggedaan.  
 
De lijst hiernaast kun je gebruiken om de opdrachten van de 
1e week af te strepen. Dat geeft een lekker gevoel, toch?! 
 
En zie je hoeveel je gedaan hebt? Daar mag je best trots op 
zijn!   



12 
 

 
Wat heb je deze week nodig? 

 
 Kookwekker of een ander alarm 
 Je ‘weg-doos’ 
 Tijdschriftencassettes (2 stuks) 
 Je computer/laptop 
 Boodschappentas 
 Oud-papierbak 
 Schoonmaakspullen 
 Pen en papier 
 Een lege schoenendoos (of 2) 
 Vuilniszakken  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Week 2 

 
Deze tweede week staat in het teken van papieren (zowel de 
digitale als de tastbare) en kastjes. 
 
Want hoewel je het overzicht in je papieren kwijt kunt raken 
als je geen duidelijk systeem hebt voor het doen van je 
administratie, zo kun je ook in je mailbox aardig de weg kwijt 
raken. Dus daar gaan we dit eerste deel van de week mee aan 
de gang.  
 
Het laatste deel van deze challenge gaan we ons wagen aan 
een paar belangrijke kastjes in huis. Want we stoppen aardig 
wat spullen weg achter deurtjes en in laatjes, maar ooit zijn 
ook die die vol.  
 
Tijd om ze eens goed uit te mesten en ook daar orde op zaken 
te stellen. 
 
Veel succes!! 
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Dag 8. Post 

 
Maak vandaag ergens in huis twee postvakjes:  
 

 Een “Doen-vakje” én  
 Een “Bewaren-vakje”.  

 
Verzamel daarna alle post en papieren die je in je woonkamer 
kunt vinden en verdeel ze over de postvakjes. Post waar nog 
iets mee moet (betalen, bellen, goed doorlezen) stop je vanaf 
nu in het “Doen-vakje”. Post waar je verder niets mee hoeft, 
maar die wel bewaard moet worden gaat in het “Bewaren-
vakje”.  
 
Vanaf vandaag slingert je post niet meer rond, raak je het dus 
niet meer kwijt en heb je aan het einde van elke week 
duidelijk overzicht over welke acties je nog moet ondernemen 
naar aanleiding van de post.  
 
Tip: gebruik rechtopstaande tijdschriftencassettes als 
postvakjes in plaats van liggende vakjes, op die manier hou je 
makkelijker overzicht én het scheelt ruimte. 
 
 
 
 
Begint het al een uitdaging te worden om spullen te vinden 
die je weg kunt doen? Kijk vandaag eens op je bureau of er 8 
dingen liggen die weg kunnen. 
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Dag 9. Tijdschriften en kranten 

 
Dit vind ik zelf een van de leukste opdrachten van deze 
challenge: tijdschriften en kranten opruimen. Waarom? 
Omdat het veel voldoening geeft én je met minimale 
inspanning een hoop ruimte kunt creëren. 
 
Verzamel in een boodschappentas alle tijdschriften en 
kranten die je in huis kunt vinden en ga aan tafel zitten.  
Zet de papierbak naast je neer en pak steeds een klein 
stapeltje tijdschriften en kranten uit de boodschappentas om 
uit te zoeken.  
 
Hou de volgende bewaartermijnen aan: 
 
 Krant (dagblad)  maximaal 3 dagen bewaren 
 Weekblad  maximaal 3 weken bewaren 
 Maandblad  maximaal 3 maanden bewaren 
 Catalogi of jaarbladen  tot er een nieuwe uitkomt, 

anders maximaal 1 jaar 
 
 
 
 
Vandaag zoek je 9 voorwerpen om weg te doen. Heb je er al 
eens aan gedacht om onder je bed te kijken? 
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Dag 10. Digitale post 

 
En dan is het vandaag tijd om je mailbox op te schonen. Nee, 
geen paniek, het hoeft niet in een keer helemaal.  
 
Beperk je vandaag tot de mailtjes van de afgelopen 30 dagen.  
 
Verwijder eerst alle mails die niet meer van toepassing zijn, 
zoals mailtjes over oude afspraken of vergaderingen of 
mailtjes die je al afgehandeld hebt.  
 
Schrijf jezelf daarna uit voor de nieuwsbrieven van de 
afgelopen maand die je niet meer wilt ontvangen: onderaan 
elke nieuwsbrief vind je een knop of link waarmee je dat heel 
makkelijk kunt doen.  
 
Zijn de 30 minuten nog niet om? Denk dan eens na over (voor 
jou handige) categorieën voor archiefmappen in je mail.  
 
Tip: Maak er niet te veel – maximaal 7 – om te voorkomen 
dat je het overzicht kwijt raakt. 
 
 
 
 
De 10 dingen die je vandaag weg moet doen, mogen ook 
bijvoorbeeld van het bureaublad op je computer zijn. 
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Dag 11. Mindful schoonmaken 

 
Schoonmaken is een klusje wat de meeste mensen – inclusief 
mijzelf – niet zo heel leuk vinden. Vandaag zet je de eerste 
stap om deze mindset te veranderen: probeer te accepteren 
dat schoonmaken erbij hoort.  
 
Begrijp me niet verkeerd: je hoeft niet net te doen alsof je het 
wél leuk vindt. Maar probeer het eens van een positieve kant 
te bekijken: wat zal het fijn schoon zijn als je straks klaar bent! 
En hoe dankbaar zou jij zijn – als je een huis was – als je 
bewoonster/bewoner je schoonmaakte als dank, omdat ze in 
je mogen leven. 
  
Realiseer je tenslotte dat het schoonmaken van je huis vele 
malen meer energie kost als je het met tegenzin doet, dan 
wanneer je het vanuit een ontspannen acceptatie doet.  
 
Dus zet de kookwekker op 30 minuten, kies een ruimte in huis 
waar je nodig schoon moet maken, pak je schoonmaakspullen 
erbij en ga – ja, zonder te zuchten – aan de slag.  
 
 
 
 
Het gaat gesmeerd, vandaag alweer 11 spullen voor in je 
“weg-doos” of in de prullenbak. Kijk eens bij je 
schoonmaakmiddelen of daar iets van weg kan.  
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Dag 12. Kruiden en specerijen 

 
Dit is de eerste ‘kastjes-opdracht’ en we beginnen klein. 
Vandaag is de opdracht om een plank uit een keukenkastje op 
te ruimen: de plank van je de keukenkruiden en specerijen.  
 
Zoek ze allemaal bij elkaar en check:  
 

 De houdbaarheidsdatum. 
 Dubbele potjes of zakjes met dezelfde kruiden.  

 
Kom je kruiden of specerijen tegen die je het afgelopen jaar 
niet hebt gebruikt? Doe ze weg, ook al is de 
houdbaarheidsdatum nog niet verlopen – de kans is minimaal 
dat je ze het komende jaar wel gaat gebruiken. 
 
Doe tenslotte alle kruiden en specerijen bij elkaar in een 
mandje of een oude schoenendoos en zet ze weer terug in het 
keukenkastje. 
 
 
 
 
Het uitzoeken van 12 dingen die wegkunnen vandaag is 
ondertussen natuurlijk een makkie. Toch inspiratie nodig? 
Kijk dan eens in je kledingkast naar oude kledingstukken die 
je in kunt leveren in de kledingcontainer of bij het Leger des 
Heils.  
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Dag 13. Medicijnkastje 

 
Heb je een medicijnkastje en verbanddoos? Of slingeren je 
pillen en poeders overal en nergens door het huis?  
 
In het eerste geval ga je gelijk aan de slag, in het tweede 
geval pak je eerst een oude schoenendoos om alle losse 
spullen in te verzamelen.  
Pak ook gelijk een plastic afvalzakje waar je straks de oude 
medicijnen in kunt doen om weg te brengen naar de 
apotheek. 
 
Doe alles wat over de vervaldatum heen is in de afvalzak.  
Alles gehad? Inventariseer welke medicijnen en 
verbandmiddelen je hebt en welke je nog mist: bijvoorbeeld 
pijnstillers, neusspray, hoestdrank, Norit, pleisters, gaasjes en 
leukoplast..  
Schrijf dit gelijk op voor de volgende keer dat je 
boodschappen gaat doen. 
 
 
 
 
Zo, dat ruimt al op hè?! Zoek vandaag nog 13 spullen die een 
nieuw thuis verdienen. Trek bijvoorbeeld eens een 
willekeurige lade open en kijk wat je daar vindt dat weg kan. 
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Dag 14. Voorraadkast 

 
Vandaag alweer de laatste dag van deze challenge en dit is 
een pittige opdracht: de voorraadkast. Niet helemaal, want 
dat lukt niet in 30 minuten, maar één plank. En net als vorige 
week mag je zelf kiezen welke dat wordt.  
 
Ook hier draait het vooral om de vervaldatum. Maar kijk ook 
of je de voedingsmiddelen die je tegenkomt het afgelopen 
jaar gebruikt hebt? Zo niet? Dan is de kans klein dat je dat wel 
nog gaat doen en kan het weg.  
Bedenk tenslotte of je het weer terug wilt zetten op dezelfde 
plek of dat het beter ergens anders kan staan. Zet deze 
artikelen dan even apart en ruim ze aan het einde allemaal 
tegelijk op.  
 
Tip: kies een plank op ooghoogte en/of waar je het vaakst 
voedingsmiddelen van nodig hebt. Op die manier heb je het 
meeste profijt van je werk. 
 
 
 
 
Bijna klaar: nu alleen nog 14 voorwerpen zoeken die je 
vandaag weg kunt doen. Al in de rest van de keukenkastjes 
gekeken naar bijvoorbeeld oude elektrische apparaten? 
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Bonus-challenge 

 
Heb je de smaak te pakken gekregen? Dan heb ik nog een 
bonus-challenge voor je.  
 
Pak pen en papier en ga op een rustig plekje zitten. Sluit je 
ogen en adem een paar keer zo diep mogelijk in en uit. En 
terwijl je zo zit, stel jezelf dan het volgende voor.  
 
Je ligt in bed en bent net wakker geworden. Je hebt heerlijk 
geslapen en op het moment dat je je ogen opende voelde je het 
al: er is iets bijzonders gebeurd. Je stapt uit bed, en komt je 
slaapkamer uit. En dan weet je het: de plek in huis die jou een 
doorn in het oog is, de plek waar jij je het meest aan ergert omdat 
het er niet opgeruimd is, of omdat het er juist altijd weer een 
rommeltje wordt ongeacht hoe vaak je het opruimt, die plek is nu 
opgeruimd. Je gaat in gedachten naar die plek toe en probeer 
zoveel mogelijk details voor je te zien en te onthouden. Zodra je 
alles voor je gezien hebt, open je je ogen weer.  
 
Heb je je ogen weer open? Schrijf dan nu gelijk op om welke 
plek het gaat én alle details die je je herinnert. 
 
Dit is de plek waar jij het eerste aan de slag gaat na deze 
challenge. En omdat je het voor je gezien hebt, is de kans veel 
groter dat je het ook daadwerkelijk voor elkaar gaat krijgen. 
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Opdrachten lijst 

 
Dag 8: 

 Post 
 8 voorwerpen 

 
Dag 9: 

 Tijdschriften en kranten 
 9 voorwerpen 

 
Dag 10: 

 Digitale post 
 10 voorwerpen 

 
Dag 11: 

 Mindful schoonmaken 
 11 voorwerpen 

 
Dag 12: 

 Kruiden en specerijen 
 12 voorwerpen 

 
Dag 13: 

 Medicijnkastje 
 13 voorwerpen 

 
Dag 14: 

 Voorraadkast 
 14 voorwerpen 

 

 
En toen zat de challenge er op! 
 
De lijst hiernaast kun je weer gebruiken om de opdrachten 
van de 2e week af te strepen.  

 
De afgelopen twee weken ben je mega-goed bezig geweest. 
Je hebt, naast alle oppervlakken, plankjes en kastjes, nog eens 
105 (!) spullen weggedaan! Dat is best een schouderklopje 
waard. Je mag terecht trots zijn op jezelf! 
 
 

 
 
 


