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Senna

Samen op weg geweest

Altijd de volle steun ontvangen

Met vallen en opstaan

Elke week goed geholpen geweest

Nu is het tijd voor mijn eigen weg

 



Kian

Samen

Aandrijven

Meewerken

Experimenteren

Niemand groeit alleen op

 



Patiannie

Samen wordt het beter

Als we er voor elkaar zijn

Moeilijk gaan we het niet vinden

Er is altijd hoop

Nooit opgeven

 



Jana

Sfeer maken in donkere tijden

Aanvaarden dat we verschillend zijn

Mensen helpen die hulp nodig hebben

Eerlijk zijn over wat je denkt

Nooit echt alleen zijn

 



Charlotte

Sommige dagen 

Alleen zijn en klagen

Maar zoveel mensen om je heen 

Een vriend die naast je staat zodat je er

Nooit alleen voor gaat



Maité

Samen sterk

Aan elkaars zijde 

Mekaar waarderen 

Eender wie 

Niemand is anders



Sami

Sousou is opgepakt 

Achter de tralies

Makkelijk nu hij vrij is, wij op de baan

Eindhoven

Naar Mexico



Charon

Samen met elkaar

Aan elkaar verbonden zijn

Met goede dagen en slechte dagen

En hier staan we dan

Nog steeds in ons kot met elkaar



Aico

Samen op de fiets 

Aandacht op de weg 

Mijn maatje die heeft pech

En samen helpen we elkaar 

Nu rijden we terug verder



Jenne

Stop

Aarzel niet

Maak er iets moois van 

Eet nu

Niet twijfelen



Yentl

Straks ben je alleen

Altijd braaf nooit gemeen

Maar toch rot dat de zon niet schijnt

Elke dag slecht weer 

Nu zijn we in België daar komt het op neer



Dylan

Sofie is jarig

Annemarie koopt een cadeau

Mark valt op zijn mond

En samen gaan we helpen

Niemand is alleen



Eline

Samen sterk

Altijd iemand aanwezig

Maken van herinneringen

Energie op verschillende niveaus

Niet alleen



Yll

Samen zijn we sterk

Alleen dat het niet werkt

Met z’n allen zijn we 1

Eenzaam kan je er niet doorheen

Niemand hoort alleen



Julie

Samen geleefd

Allemaal samen

Met vrienden om ons heen

Een veilig gevoel

Nooit alleen



Zion

S13

Alleen

Manueel

Platte band

Nissan



Arno

Stoempen door de modder, 
dat zegt onze Wout

Aerts, Iserbyt en Vanthourenhout zeggen
onze kopman is Van Aert

Matthieu is zijn grote rivaal zowel
in het veld als op de weg

Een sterk blok van een ploeg te samen

Na de finish weet je wie is verslagen



Isaak

Samen

Anders

Met

Een

Nieuw jaar



Arno

Samen tegen corona was heel lang de hashtag 

Af en toe was er een rel 

Maar samen kunnen we het virus aan

Een ploeg van 11 miljoen dat zijn wij

Nu, hou je aan de regel en voor je het weet is het voorbij



Michiel

Sobere gedachten, deze had niemand meer te
verwachten

Afgezonderd was iedereen, toch gingen mensen heen

Moeilijke tijden, niemand die het kan leiden

Ergernissen aanwezig, was Trump maar anders bezig

Niemand had dit verwacht, het was geen al te mooie
pracht



Bjorn

Samen overleven

Altijd positief in het leven staan
 
Morgen nieuwe dag

Elke dag sporten

Nooit opgeven



Jelle

Samen gaan we er tegenaan

Anders heb ik niets gedaan 

Moed is moeilijk te vinden

En sterk samen staan 

Nu aan de slag



Ine

Samen naar

Antwerpen

Mithe blaft op

Elke mens die passeert

Niemand mag op ons terrein



Laura

Samen gaat momenteel niet

Afstand moet worden gehouden

Mensen worden depressief 

Eigen wil is er niet

Nieuw leven wil iedereen



Thabita

Samen zorgen voor elkaar

Allemaal staan gelijk

Moet niet bang zijn om alleen te zijn

Elk persoon accepteren

Nooit hoeven alleen te staan



Rajae

Samen staan we sterk

Altijd er voor elkaar zijn

Met veel liefde voor

En we laten elkaar nooit los

Nu weet je dat ik van je hou



Geneviève

Samen

Anders

Meeleven

Eenzaam

Nooit alleen



Jorun

Samen zullen wij in

Augustus

Mei

En in de winter

Naar de mooiste bloemen zoeken



Simon

Soms is het koud in het woud

Al is het donker, licht is er altijd

Morgen is morgen maar nu is vandaag

Een ster die komt en die gaat

Nog zo groot maar toch zo rood



Kyan

Samen door de wind

Alweer 

Matthieu

Een

Nederlander die wint



Jitse

Samen staan we sterk

Anders

Moeten we

Een

Nieuwe wereld bouwen



Kenny

S/o naar al mijn boys van de Ghetto

Allemaal tegen avondklok

Meer beslissing

Ekip ekip

Niet discriminatie



Jentel

Samen denken aan een toekomst
verdomme we gaan niet vloeken

Achterstevoren ik wil je niet horen

Mijn moeder vaak aan het bidden ziet
me huilend op mijn bed zitten

Een toekomst zonder visie
mensen praten ik ga niet liegen

Nadenken dat is goed anders komt het
met jou niet goed



Femke

Sommige nachten en dagen voelen zo lang en leeg

Alsof je eenzaam bent en geen schouder voor troost hebt

Moeiteloos door je eigen gedachten gevangen want

niemand die naar je luistert, of die gedachte en gevoel heb

je toch op dat moment

Eenzaamheid neemt jou in zijn macht waardoor je zo

verloren loopt. Vergeet dan op momenten als dit dat je er

Nooit alleen voor staat. Veel mensen geven om je en zullen

je steunen wanneer je het moeilijk hebt. Je staat er nooit

alleen voor dus wat er ook gebeurt … stay strong



Kristine

Samen gedichten schrijven
 
Allemaal letters op papier
 
Menige interpretaties
 
En toch steeds één thema
 
Niemand alleen wel samen




