




Een klein trucje om het leven een stapje voor te zijn. Gewone dingen voor 
een ander doel gebruiken. Iets ombouwen tot iets nieuws, iets waarvoor 
het oorspronkelijk niet bedoeld was. Een handigheidje, zomaar, voor de 
gemakkelijkheid. Want waarom zou je moeilijk doen als het makkelijk ook kan?

De term komt uit de computerwereld, waar een life hack een klein programma of 
handige oplossing was om een probleem te omzeilen. En dat is het nu eigenlijk 
nog, alleen beperken de hacks zich niet meer tot je laptop. Het lollige is dat er nu 
voor elk deeltje van je leven wel een life hack bestaat!  

Ik maakte een lijst van de beste hacks die ik kende, duikelde de wijze adviezen 
van mijn mama op, schuimde het internet af en ploos boeken uit, ging 
aankloppen bij vrienden en buren. Daarbij had ik maar één doel voor ogen: 200 
originele en bruikbare life hacks verzamelen. 

Stuk voor stuk probeerde ik ze uit, samen met enkele vrienden. En als er eentje 
niet goed genoeg was, vloog-ie onverbiddelijk uit de Heilige Lijst van Life Hacks. 
(Dus néé, eucalyptus in je douche voor een heerlijk saunageurtje: dat lukt niet. En 
van een uitgeholde sinaasappel een kaars maken? Een fabeltje (of iemand moet 
het mij eens goed komen uitleggen.)

Sommige tips kende je waarschijnlijk al. Sommige was je misschien alweer 
vergeten. En wie weet zitten er wel enkele tips tussen die je van je sokken blazen. 
Zo eenvoudig, zo geniaal! Hoe dan ook: de 200 life hacks in dit boek werken 
écht. 

Dus of je de lijst nu leest omdat je zuinig, lui, inventief, milieubewust of gewoon 
nieuwsgierig bent, als je het boek uit hebt, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn!

Veel lees- en uitprobeerplezier 
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