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In het werkveld waar jullie werken is zoveel fragiel 
Je hebt te maken met kinderzielen en kinderasiel 
 
Daarom is jullie inzet zo ontzettend van belang 
Je bent één van de eerste mensen die ze ervaren in dit land 
Verlieten vaak recent een land dat nog brandt 
Niet te vergelijken: ervaring of het lezen in de krant 
 
Wanneer je opgroeit met angst voor terreur of zelfs het gezag 
Dan is het niet vanzelfsprekend dat het lukt om te plukken elke dag 
Niet wetend welke toekomst er straks op je wacht 
Is er ruimte voor een glimlach of waken we voor weer een aanslag? 
 
Hebben we wel onderdak, of verhuizen we om de dag? 
Stress, PTSS, dat zal je merken aan gedrag 
Dan trekken ze al snel conclusies; dat kind is veel te zwak 
De stress komt tot het platfond, druppelt zelfs door tot op het dak 
 
En ergens rond die tijd wordt de professional persoonlijk gekoppeld  
Komt terecht in een tornado, doorgedraaid als een wokkel 
Hoe bouw je een band met iemand wanneer zoveel mensen uit het verleden vertrokken 
Er is achterdocht wat betreft instanties, bij het minste zijn ze al geschrokken 
 
En jullie werken hiermee, en nog beter, werken eraan  
De definitie van een uitdagende baan 
Een manier vinden om de beperkingen te verslaan 
Dagelijks opstaan letterlijk voor een beter bestaan 
 
Ieder op eigen terrein, verricht een inspanning 
Omdenken, begin eens met een fysieke of mentale omarming 
Dan inhoudelijk, situaties vrijwel altijd vertrouwelijk 
Constant kloven die gedicht moeten worden; onophoudelijk 
 
Wat we soms hoorden: het gebrek aan geld 
Het politieke klimaat, het populistische spel 
Slachtoffers? Het is toffer wanneer we ons verdiepen 
Zelfs in tijden van ziekte is er ruimte voor liefde 
 
Dagelijks vraagt de Jeugdhulp om te kruipen uit de schulp 
Preventief voorkomen we dat een groentje uitgroeit tot de Hulk 
 
Die kleine Afghaanse jongen met droomvergunning kan je al eenvoudig inspireren 
Hij wil alle dieren zien, nu ziet hij alleen de COA-la beren 
Maak je borst maar nat, zelfs kinderen leren discrimineren 
 
Oorlogsgetroffene, je hebt het wel getroffen met die oorlog 
Want daardoor ben je nu hier toch? 
 
Ook scherpe uitspraken hebben harten gebroken 
Waar jij vandaan komt is de zandbak wel veel groter 
Wist je maar wat ik weet, je weet niet eens de helft 
Verkent niet wat je niet kent, daardoor ken je niet eens de kern van jezelf 



 

 

 
Soms zijn problemen psychologisch, tekortkomingen economisch 
Maar nog steeds zijn de kansen astronomisch 
 
Kennis, competenties en randvoorwaarden 
Soms moet je gewoon doen, niet persé d’r een plan voor maken 
Merk je dat je op knelpunten wel kunt doorstaren?  
Ogen op het doel, dan wordt het pas voortvarend 
 
Teleurstelling zorgt nooit voor een fijne stemming 
Dus let op je woorden; bewerk je vertelling 
Niemand wil een valse belofte of een rare voorspelling 
Duidelijkheid, al het andere is een duidelijke kwelling 
 
En toch kan je zoveel betekenen met een beetje hoop 
Voordat je wordt wat je wilt wil je worden getroost  
 
Het gevoel dat je niet welkom bent is hatelijk 
Alsnog: je kan alleen vooruit, integratie groeit dagelijks 
 
Ikzelf zocht lokale gebruiken niet op; ze vonden me 
Ik zat in een AZC in Limburg; zó werd ik bourgondiër 
 
Wanneer we uitdagingen positief belichten 
Zullen we ons op een positief resultaat richten 
 
Wie dacht antwoorden te krijgen, oplossingen te halen 
Leert ter plekke te delen, geven, ervaringen en verhalen 
 
Specifieke behoeften van deze kids zijn ook cultuursensitief 
Preventie passend maken, dát is pas intensief 
De rol van gemeenten niet te onderschatten 
De uitkomst is de uitwisseling van jullie gedachten 
 
Focus niet alleen op problemen maar ook sport en spel 
De Kracht van Kunst, de kans waarover cultuur ons vertelt 
 
Hoe we deze puzzels oplossen zal soms een raadsel zijn 
Maar het lukt: we doen het met onze a-ziel en zaligheid!   
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