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Bella draagt een gedicht voor dat ze zelf heeft geschreven over haar verhuizing van de Verenigde Staten 

naar Nederland. Ze beschrijft haar nieuwe leven in dit Nederland als het begin van een heel nieuw boek. 

Belle legt uit dat het verhuizen naar Nederland aan de ene kant heel eng was, maar aan de andere kant 

ook heel mooi.  

 

 

 

Ben je zelf geëmigreerd? Of verhuisd binnen Nederland? Zaten er  

voor jou ook mooie kanten aan die grote verandering? En nu je  

ergens anders woont: wat ervaar je als negatief en wat als  

positief? Als je hebt moeten vluchten uit je geboorteland, dan  

heeft dat natuurlijk hele andere ervaringen met zich meegebracht.  

Ben je nooit verhuisd, probeer je dan een voorstelling te maken  

van hoe het zal zijn om naar een ander land te moeten vluchten of te emigreren. 

 

 

 

Schrijf een persoonlijk gedicht over het vertrekken van een vertrouwde plek naar een plaats waar je 

nooit eerder geweest bent. Ben je nooit naar een ander land verhuisd, stel je dan voor dat je naar een 

onbekend land gaat waarvan je de taal niet spreekt.   

Stap 1 – Noteer kernwoorden/ maak een woordveld: wat wil je in elk geval meenemen? Verzamel zoveel 

mogelijk ideeën. Zorg er daarbij voor dat je géen spullen/ voorwerpen benoemt, maar alleen ervaringen, 

gevoelens, mensen, plaatsen, et cetera.   

Stap 2- Kies vier woorden uit: wat is voor jou het belangrijkste?  

Stap 3 - Schrijf nu jouw gedicht over dit onderwerp. Begin je gedicht met het openen van 

een kartonnen doos. Beschrijf dan wat je daar in doet en ook hoe je dat doet. Het gedicht  

eindigt met het sluiten van de doos en jouw eerste stap op weg naar de nieuwe plek.  

Schrijf het gedicht zo mogelijk in je moedertaal.  
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