
Ik ben een standvastige meid 

en het ontbreekt mij niet aan loyaliteit

Eerlijkheid is de sleutel tot vertrouwen

die je nooit kunt laten maken, als het gebroken is 

Mijn zelfstandigheid is niet altijd goed

Maar ondanks daardoor heb ik veel moed

Ik heb hier veel geleerd

daardoor heb ik telkens nieuwe dingen uitgeprobeerd

Ik ben een karaktervolle meid

als je me kent kun je alle dingen aan me kwijt

Weekendschool heeft me erg geholpen

daardoor kan ik veel meer zelf

Ik kan door met mijn leven

en verder mooie dingen beleven
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Socialiteit is een bezigheid voor iedereen die meekijkt

Ik heb spijt van die dingen die ik deed, slaan schoppen en die dingen 

Liet vaak tranen vallen maar bleef doorzetten 

Geef vertrouwen snel weg alleen als je loyaliteit hebt

Vrienden maken vind ik leuk is best belangrijk 

Vrienden en familie dicht bij me houden is een hoge taak 

De drukte in mijn hoofd is de wekker die me wakker maakt

Focus. Op de buitenwereld die ik niet goed ken 

Maar verwen toch mijn eigen wereld 

Bedenk toch altijd in stilte voor de toekomst die ik bereiken wil

Realiteit. Want we leven in een droom waar we nooit uitkomen

Ups en downs, nachtmerries en dagdromen. Leven en dood

DIT
BEN 
IK



In de klas ben ik meestal serieus, 

maar daarbuiten ben ik bijna altijd vrolijk en blij 

Er zijn niet echt mensen die bepalen wat ik moet doen 

ik leef in vrijheid 

Ik ben heel nieuwsgierig 

als er bijvoorbeeld een grote rode knop is 

moet ik er wel op drukken, omdat ik wil weten wat er dan gaat gebeuren 

Op school vind ik het best irritant als de leraren veel praten 

want dan verveel ik me een beetje 

ik vind het beter om te doen

daarom ben ik 1 van de eerste die aan de slag gaat

anders zou ik zomaar in slaap kunnen vallen 

maar ik wil wel wakker door het leven    
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Hallo ik ben Joeri,

Ik ben energiek 

en daarom heb ik mezelf zeg maar 

gedwongen om ook rustig te worden 

en zo heb ik mezelf geleerd 

om mijn eigen dingen te leren 

zodat ik niet afgeleid kan worden 

door anderen die mij wel dingen willen leren 

Dat betekent ook 

dat ik soms wat minder tijd 

voor mezelf heb 

Minder tijd hebben is het helemaal waard 

als je er ook iets voor terug krijgt 

daarom is mijn motto: 

‘having fun that’s all that matters’

omdat dat staat 

voor wat ik denk over het leven
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Jongen, dat ben ik

Ik kies mij koers, die houd ik vast

Je hoort het, ik ben vastberaden

Samen met vrienden heb ik lol

Als ik iets wil 

Dan ga ik ervoor zorgen

Vertel me jouw geheim

Niemand komt erachter
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