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Open boek
Ik wil mezelf eens lezen

als een open boek.

I ik me kopen

of even lenen bij d:e Bieb

Wat voor soort boek zal ik zijn,

een Sudieboek,

een sprookje

of een gewoon leesboek misschien.

Wat zijn mijn geheimen

Of avonturen misschien

Je eventjes verstoppen

voor het einde van je eigen boek.
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Toch een beetje anders"'
Door AngelAl-Tamimi en Farah Oraki

iedereen is anders,

dat weten de meeste mensen nu wel'

Als je om je heen kijkt dan zie je verschillen'

maarSommigemensenwillenalleenmaarmensenVandezelfdesoortomhunheen.

Mensen kunnen er verdrietig van worden om te horen dat ze anders zijn dan de rest'

of dat ze buitengesloten worden'

Wij willen dat mensen beseffen dat iedereen gelijk is

en dat iedereen verdient om hetzelfde behandelt te worden'

Er bestaan mensen die in opstand komen voor bijvoorbeeld: BLM'

Maar er bestaan ook mensen die er niks aan doen en het gewoon laten gaan alsof het niets is'

Wijwillen laten zien dat het wel degelijk iets is'

Mensen die gepest worden bijvoorbeeld: op school

Kunnen iets slecht tegen hun zelf doen'

Zoals self-harm, depressie noem het maar op'

Maar mensen die juist pesten bedoelen het niet zo'

Die pesters hebben meestal een slechte thuis-situatie'

Je kunt eigenlijk niet boos op hun worden'

want hun willen hun boosheid op iemand anders afreageren

Wijwillen hulP voor beide kanten,

Ook al is het niet goed wat de pesters doen

Soms hebben mensen gewoon een knuffel nodig'


