GEDICHTEN
van'nmeisjevan

twaalf

‘gedichtenvan’nmeisjevantwaalf ’
is gemaakt door mama Lieke
voor de 13e verjaardag van
Manouk.
Lieve Manouk,
Je gedichten ontroeren en
verwonderen mij, maken me blij
en heel trots. Ik hoop dat je er
nog veel zult schrijven in je
leven, zodat iedereen ervan kan
genieten!
Liefs, mama Lieke

GEDICHTEN
van'nmeisjevan

twaalf

Geschreven door Manouk van Doorn
[14 november 1997]

Familie
Familie geworden,

familie gebleven.

Het stopt niet,

ook niet voor heel even.

Familie blijven,

familie zijn,

Familie hebben, is ﬁjn.

Geschreven voor: oma Adri, 10 januari 2010
Manouk, 12 jaar

Samen
Samen zijn,
is zo ﬁjn.
Samen spelletjes spelen,
samen snoepjes delen.
Samen zijn,
is zo ﬁjn.
Nooit alleen,
met twee armen om je heen.

Geschreven voor Fenne, 10 januari 2010

Spiegel
Kijk in de spiegel,
en zie hoe mooi je bent.
Kijk in de spiegel,
en zie of je jezelf kent.
Kijk in de spiegel,
en wees maar blij.
Want wie je daar ziet,
dat ben jij.

Geschreven voor iedereen, 11 januari 2010

Perfect
Jij bent jij.
Jij bent alles voor mij.
Mensen kunnen op je rekenen.
Je kunt veel voor ze betekenen.
Je bent mooi van binnen en van buiten.
Zelfs als mensen hun ogen sluiten.
Voor jou heb ik veel respect.
Je bent goed zoals je bent, je bent perfect!

Geschreven voor papa Tim, 9 mei 2010

Poesjes
Poesjes zijn aardig,
Poesjes zijn lief.
Poesjes zijn groot,
Poesjes zijn klein.
Mijn poesje is zwart,
mijn poesje is wit.
Ik ben blij,
dat jij mijn poesje mag zijn.
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Geschreven voor Tommie, 10 januari 2010

Een speciaal gevoel
Een speciaal gevoel, een gevoel voor jou.
Een speciaal gevoel, omdat ik van je hou.
Een speciaal gevoel, dat geef je mij.
Van dat gevoel, word ik weer blij.

Geschreven voor mijn familie, 8 juni 2010

Vrienden
Je hebt vrienden die aardig zijn,
die ‘hoi’ zeggen als je ze ziet.

Je hebt vrienden die je een paar keer hebt gezien,
maar meer eigenlijk niet.

Je hebt vrienden heel ver weg,
die je een keer in de maand zal bellen.

Maar echte vrienden, die alles voor je zijn,
zijn op één hand te tellen.

Geschreven voor Lucca, Nina, Eva en Maud, 4 juli 2010

Jij
Al ben ik boos, verdrietig of blij,
jij bent er altijd voor mij.
Toen ik geboren werd, ging mijn liefde voor jou van start,
jij hebt een speciaal plekje in m’n hart.
Dat plekje is warm en heel erg zacht,
jij geeft me weer nieuwe kracht.
Wij horen bij elkaar,
Samen veel leuke dingen gedaan.
We horen bij elkaar,
we zijn als een ster en de maan.
We zullen altijd bij elkaar blijven,
want hoe lief ik je vind, is niet te omschrijven.
Ik blijf je altijd trouw,
ik hou heel veel van jou.

Geschreven voor mama, 2010

Bosje bloemen
Een bos je blo em en vol lief de.
Een bos je blo em en vol gou d.
Een bos je blo em en spe cia al voo
r jou .
Een bos je blo em en, om dat ik van
je hou d.

Geschreven voor oma Cune, 15 maart 2010

Leven…
Leef omdat je het leuk vindt,
en niet omdat het moet.
Het leven zit vol vrienden,
die je in je leven hebt ontmoet.
Het leven is liefde en heel veel vrolijkheid,
Sta open voor wat het leven je geeft,
en ben voorbereid.
Sluit nu je ogen en zie wat het leven je geeft.
Dan weet je nu, hoeveel goeds het leven heeft.

Geschreven voor iedereen, 14 maart 2010

Wij
Ik ben de puzzel, jij een puzzelstuk.

Ik ben het klavertje vier en jij het geluk.
Ik ben de regenboog, jij de kleur.
Ik ben het parfum, jij bent de geur.
Opa, je bent heel belangrijk voor mij.
Niet ik en jij, maar WIJ.

Geschreven voor opa Jan, 3 september 2010

Scherven brengen geluk
Iedereen samen,
niemand alleen.
Het kopje loopt vol,
het kopje van steen.
Opeens valt het kopje uit m’n hand,
iedereen ziet het gebeuren.
De kofﬁe vliegt over de rand,
van het kopje vol kleuren.
Ik voel schaamte, m’n wangen worden rood,
het is stil, alle ogen worden groot.
Nu kijk ik naar jouw gezicht,
je ogen nog steeds op mij gericht.
Dan zie ik een brede lach,
ondanks alles, maak jij het weer goed deze dag.
Het kopje is nu dan wel stuk,
maar ik wist het, scherven brengen geluk.

Geschreven voor school, oktober 2010

Een plekje…
Een plekje in mijn hart.
Een plekje in mijn hart, een plekje voor jou.
Een plekje in mijn hart, omdat ik zoveel van je hou.
Een plekje vol liefde, een plekje vol goud.
Een plekje, omdat ik zo super veel van je houd.

Geschreven voor Tommie (poes), 21 april 2010

Welterusten
Welterusten lieve opa,
Slaap lekker, slaap zacht.
Droom maar ﬁjn,
in deze heldere nacht.
Welterusten lieve opa,
doe je ogen nu maar dicht.
Dan zijn deze laatste woorden,
het einde van mijn gedicht.

Geschreven voor: Opa Chris, 16 sept. 2009
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Geschreven voor Maud, Lucca, Nina & Eva, 15 april 2010

n.

ijd bestaa

p blijft alt
riendscha

Ik en jij
Ik ‘hartje’ jou,
jij ‘hartje’ mij.
Als ik bij jou ben,
dan ben ik blij.
Jij steunt mij,
ik steun jou.
Je moet weten,
dat ik altijd van je hou.

Geschreven voor oma Adri en opa Chris, 10 jan. 2010

Hobby’s
Hobby’s leuk.
Hobby’s cool.
Hobby’s vol met energie.
Hobby’s met gevoel.
Hobby’s zijn er speciaal voor jou.
Ik weet niet, wat ik zonder hobby’s moeten zou.

Geschreven voor iedereen, 14 maart 2010

Ik mis jou

Wensen

Ik mis jouw knuffels, jouw armen om me heen.
Ik mis jouw liefde, met jou was ik nooit alleen.
Ik mis gewoon alles wat ik deed met jou.
Maar je moet weten, dat ik altijd van je hou.

Wensen hier,
wensen daar.
Wensen groot,
wensen klein.
Wensen mooi,
wensen raar.

Een teken van liefde,
van m’n liefde voor jou

Een wens,
mag een wens zijn.

Ik geef je dit teken,
omdat ik zoveel van je hou,
Soms prik ik me aan de dorens,
maar al snel vergeet ik de pijn,

Liefde

Omdat ik weet dat
jij er altijd voor me zal zijn.

Jong
Vrij zijn.
Nog geen problemen, nog geen zorgen.
Blij zijn.
Vandaag al zin hebben in morgen.
Klein zijn…

Liefde is mooi,
Liefde is goed.
Liefde is prachtig,
liefde is zoet.
Liefde is zacht,
liefde is fris.
Ik weet dat liefde,
geven is.
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