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Vluchten 
 
Heb jij weleens moeten vluchten voor gevaar of voor gepest, 
kreeg jij dan nog wel hulp van iemand anders van de rest? 
Hoe voelt het als je weet dat je er niet alleen voor staat; 
geeft dat wat moed en kracht waardoor het net wat beter gaat? 
 
Ken jij iemand die moest vluchten, kreeg die hulp bij zijn vertrek 
en lukte het te komen naar een veiligere plek? 
Een plek om op te leven, waar men vrij is om te gaan 
en waar zij kan gaan bouwen aan een mooi en nieuw bestaan? 
 
Help jij iemand die moet vluchten, dat zijn leven door kan gaan, 
ook als je zelf gevaar loopt, durf jij dat dan ook nog aan? 
Het is niet echt gemakkelijk en vraagt ook wel wat moed, 
maar samen ga je niet alleen en dat voelt zeker goed! 
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