
een RAKtivist
is een Random Acts of Kindness activist (lees: superheld).

 

Iemand die gelooft dat je de wereld kunt veranderen 
door goede daden te verrichten. 

Iemand die anderen eraan herinnert hoeveel 
liefde er is in de wereld, 

iemand die inspireert met woorden én daden!
 

iemand zoals jij?



wereldverbeteraar, happymaker en raktivist.

DIT BOEK IS VAN



benodigdheden
Een RAKTIVIST heeft altijd een RAK-kit

  bij zich die bestaat uit volgende voorwerpen:
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DE GEHEIME CLUB VAN RAKTIVISTEN
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good vibes spray
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night with A mosquito



waarschuwing
de reflectie in deze spiegel kan
verstoord zijn door een door onze

maatschappij opgelegd schoonheidsideaal.
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 op de spiegel van een openbaar toilet



teken een vrolijk gezichtje op alle bananen in de fruitmand.

‘Verlie
s’ wat 

kleingeld
 op de sto

ep.

GEEF IEMAND HET VOORDEEL VAN DE TWIJFEL

.

stuur een tekening van je kinderen naar grootouders die wat verder weg wonen.
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Vul deze
pagina met
dingen die jij
leuk vindt aan

jezelf.

53.



lach om iemands slechte mop..

deel je lekkere snack.

hahaha, dat is zoooo grappig!

ook al wil je dat eigenlijk niet.

bak zelf ee
n taart voo

r de jarige
.

sta je zItplaats af op de treIn of bus.
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71. (+ 333 ANDERE MENSEN)

72.

geef dit boek aan iemand cadeau.
spread kindness!



laat je huisgenoot
 zijn of haar favor

iete tv-programma kij
ken zonder dat jij daarb

ij loopt te

zagen en te zuchten
. *eye roll*

Geef ouders een compliment over het

gedrag van hun kinderen.

geef de ander gelijk.

vermijd geroddel. 
jij hebt geen tijd voor negativiteit.

BeantwoorD e-maIls OP TIJD.
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MIX-TAPE
maak een gepersonaliseerde playlist voor iemand.
LANG, lang, lAng geleden maakten we mix-tapes met cassettes. 

JE MOEST MUISSTIL ZIJN WANT ELK GELUIDJE WERD MEE OPGENOMEN.
HOEWEL DAT ZEKER ZIJN CHARMES HAD, maakt youtube het toch ietsgemakkelijker! en je hoeft het bandje niet meer op te draaien.

handig!

maak een playlist voor een vriend(in) met liefdesverdriet (love 

sucks) of voor je lief (
make-out-mix). Verzamel verschillende

liedjes uit het geboortejaar van een jarige (you’re getting old) of 

maak een mix voor een collega met een dipje (hapPy songs).

SCHRIJF DE LINK NAAR JE PLAYLI
ST OP DE VOORKANT VAN DE

CASSETTE . ACHTERAan is er plaats voor het them
a .



www.youtube.com/

www.youtube.com/
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schr
ijf ee

n bedan
kbrief na

ar iemand 
die jou in 

het verled
en geholpen

 heeft.

stop voor iem
and aan het zebrapad.

tel tot 10 als je boos bent.of tot 15 als je heel boos bent.
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If the words you spoke
appeared on your skin,

would You stilL be
beautiful?



Don’t PostCustom

sTATUS PHOTO/VIDEO LIFE EVENT
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STOP! 

GebRuik DezE pagInA’s om je frustraties Te uiten.

DEEL DIE GIFTIGE STATUS

 NIET OP FACEBOOK.
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