Certificaat
van deelname aan de module

Dit certificaat geeft het recht om:
Te wandelen in de regen,
te springen in modderplassen
regenbogen te verzamelen,
aan bloemen te ruiken,
bellen te blazen,
onderweg te stoppen,
van gedachten te veranderen,
zandkastelen te bouwen,
luchtkastelen te bouwen,
naar de maan en de sterren te kijken,
hallo te zeggen tegen iedereen op straat,
avonturen te beleven,
te zingen in de badkamer,
vrolijk te zijn,
kinderboeken te lezen,
je gek te gedragen,
te dansen,
nieuwe gympies te kopen,
hand in hand te lopen,
te knuffelen en kusjes te geven,
zomaar te lachen en te huilen,
wat rond te zwerven,
bang te zijn,
je raar te voelen,
je leuk te voelen,
geen schuld of schaamte meer te voelen,
onschuldig te zijn en te blijven,
fouten te maken,
het weer goed te maken,
sorry te zeggen,
stom te zijn,
iets of iemand stom te vinden,
ja en nee tegelijk te zeggen,
te toveren,

vragen te stellen,
te huppelen,
op een smal muurtje te lopen,
zomaar wat te tekenen,
dingen anders te zien,
te vallen en weer op te staan,
met dieren te praten,
naar de lucht en de wolken te kijken,
overal gezichten en dieren in te zien,
iemand heel lang aan te kijken,
vertrouwen te hebben,
laat op te staan,
in bomen te klimmen,
een dutje te doen,
helemaal niets te doen,
te dagdromen,
met speelgoed te spelen,
onder de deken een boek te lezen met een zaklantaarn,
te stoeien,
het leuk te vinden een lichaam te hebben,
met je vingers te eten,
nieuwe dingen te leren,
dingen uit elkaar te halen,
nieuwe regels te maken,
over van alles en nog wat opgewonden te raken,
gekke verhalen te vertellen,
de wereld te redden,
vriendjes te worden,
alles te doen wat in je opkomt en je gelukkig maakt,
het fijn te vinden dat je leeft,
dit papier over te schrijven en aan te vullen
en te doen alsof jij het zelf verzonnen hebt.
Het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd!

