4 mei
Fréderique:
Als meisje van 11 jaar was Diny de oudste van het gezin, Samen met haar 6 broeders en zusters
moesten ze het ouderlijk huis verlaten. Weg van het gevaar en op naar een nieuw begin, Weg van het
huis dat vertrouwt voelt, het huis dat je kent.
De 6 jarige Janneke woonde in het begin van de oorlog met haar gezin in de citroenstraat. Ze moest
alles vergeten en onderduiken, Alles wat vertrouwd was, haar steun en toeverlaat. Steeds naar
andere huizen met ieder zijn eigen verhaal.
Een van de miljoenen vluchtelingen is de 10-jarige Rasha, In haar woonplaats vielen de bommen
letterlijk op de stoep. Ze vluchtte samen met haar familie naar Libanon, de velen achterna. Ze vraagt
zich nog elke dag af of ze ooit terug zullen keren naar alles wat ooit vertrouwd was.
En ik, ik sta hier.
Sabine:
Er zijn nog steeds zestig miljoen mensen op de vlucht voor geweld, vervolging en oorlog.
Zestig miljoen mensen zonder een stabiele leefomgeving zoals wij.
Zestig miljoen mensen zonder vrijheid.
Zestig miljoen mensen die hetzelfde zijn als u, als jij
Voor mij betekent vrijheid een leven zonder angst.
Op straat uit volle borst mee kunnen zingen met mijn lievelingslied.
Voor mij is dit allemaal zo gewoon, want iedereen heeft toch recht op vrijheid.
Waarom hebben sommige mensen dat nu dan nog steeds niet?
Ik wil deze mensen in mijn armen sluiten,
Ik wil ze laten zien en voelen wat vrijheid is.
Want hoe kan een mens vrijheid doorgeven zonder dat hij ooit vrijheid gekend heeft?
Zestig miljoen mensen die moeten leven met pijn en gemis.
En ik, ik sta hier.
Mayca:
Voor mij betekent vrijheid het zelf kunnen beslissen over de keuzes die we maken, Dat we kunnen
zeggen wat we willen, Dat is in ons land de gang van zaken.
Want wat is vrijheid als je voorzichtig met je mening moet omgaan? Wanneer iemand die anders is,
voor gek wordt verklaard. Of als je aldoor in angst leeft, om maar “gewoon” te zijn. Hoeveel is je
vrijheid je dan waard?
Iedereen zou in vrijheid moeten kunnen leven.
Want vrijheid is voor sommigen niet weggelegd.
Daarom zullen we onze vrijheid doorgeven.
En daarom, daarom sta ik hier.

