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   Recht op een eigen mening 

Gedicht ‘Brief’ 
 
Doelstelling 

♦ Kritisch nadenken over het recht op een eigen mening. 
♦ Een eigen mening formuleren over welke tekorten er nog zijn in hun gemeente 

inzake kinderrechten. 
 

Materiaal 

♦ Het gedicht ‘Brief’ van Gerda Van Cleemput voor elk kind (zie bijlage) 
 

Werkwijze 

Elk kind krijgt het gedicht om in stilte te lezen. 

Nadien wordt een groepsgesprek gehouden over de situatie in eigen straat, gemeente  
of stad. Een gesprek voeren rond mogelijke inspraak in de gemeenteraad m.b.t. eigen 
belangen, belangen van het kind. 

Na het onderzoeken van de eigen woonomgeving betreffende speelruimte, ideeën en 
voorstellen op papier zetten. Eventueel zelf een brief schrijven naar de burgemeester  
met de vraag naar een onderhoud met hem. Of eventueel een aanvraag  
indienen voor een kindergemeenteraad. 

Het recht om een eigen mening te uiten is belangrijk voor kinderen  
(die ook inwoners en burgers zijn) omdat ze zo betrokken worden  
bij het beleid en zo mee greep krijgen op hun eigen leef- en  
woonomstandigheden.   
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Vervolg gedicht ‘brief’ 

 

Om een mening te vormen is het wel belangrijk dat je eerst correcte en begrijpelijke 
informatie krijgt. Je mening uiten doe je natuurlijk met respect voor de mening van  
iemand anders. Kinderen hebben recht om zich te ontspannen zodat ze zich goed voelen  
in hun vel. Om blij en gelukkig te zijn, heb je immers meer nodig dan alleen een gezond 
lichaam. Je moet je ook fit in je hoofd voelen. 
 

Bijlage 

♦ Het gedicht ‘Brief’, Gerda Van Cleemput  
 

Bron 

Lesmap Rechten van kinderen, tZitemzo, 2014. 
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Bijlage  

Gedicht ‘Brief’ 

GERDA VAN CLEEMPUT  

 

 Meneer de burgemeester, 
Zou je wat willen doen? 

Voor Lies en Jan en Joris, 
Voor Wim, voor mij, voor Koen? 

 

We willen graag een speeltuin, 
En niet zoveel beton, 

We willen graag veel bloemen, 
En ook een stuk gazon. 

 
Een park, als dat zou kunnen, 

Ik weet niet of het gaat! 
En wei om in te stoeien. 
En bomen in de straat. 

 
Er staan al zoveel huizen, 

En nergens is er groen! 
Meneer de burgemeester, 
Wil jij daar wat aan doen? 

 


