
droomt ervan 
dat de natuur niet vervuild wordt. 

wil dat er niet gepest wordt. 
wil dat mensen een tweede kans krijgen. 

droomt 
dat hij een goede voetballer zal worden.

droomt ervan 
dat er een vallende ster in haar kamer zou ‘vallen’ 

en dat ze die kon vangen.



haar droom is 
dat mamie bij haar eerste communie 

kan en zal aanwezig zijn.
droomt ervan 

om 'mamajuf' te worden, 
of het mag ook politieagente zijn. 

Sowieso droomt ze ervan om vanaf nu, 
maar ook later voor anderen te zorgen.
droomt van een wereld waar iedereen lief is 

voor elkaar en waar veel vriendschap is. 



Het is haar droom om later een jongetje en een 
meisje als kindjes te krijgen. Ze wil haar poppen altijd 
bij zich houden, ook als ze in de hemel is. Ze wil zich 
minder vaak pijn doen. Ze wil samen met haar zus 

flinke kinderen zijn thuis.
droomt ervan om met heel veel kinderen en 

grote mensen samen muziek te maken, want daar 
word je blij van.

De droom van is dat haar broer
altijd haar beste vriend blijft.



en dromen ervan 
om hun kind op weg in haar evolutie 

steeds te zien stralen.
droomt er van dat het rustig is in de klas. 

Hij zou graag hebben 
dat iedereen lief is en dat er geen ruzie meer is!

dromen 
van een verdraagzame wereld 

waarin hun kinderen 
respectvol met elkaar mogen omgaan. 



droomt ervan om een hondje te zijn. 
Dan kan hij spelen, gaan wandelen, 

op takjes en blaadjes jagen, 
in de bomen klimmen,...

droomt er van 
om nog meer leuke vrienden te hebben.

droomt ervan 
dat er elke dag een vriendje komt spelen 

bij hem thuis.



droomt ervan dat haar meter 
die heel erg ziek is, 

geneest zodat ze samen nog héél veel leuke 
activiteiten kunnen doen, want dat doet ze zó graag.

droomt ervan 
om te kunnen vliegen met eenhoorns 

over regenbogen.
wil dat hij altijd iedereen 

gelukkig en blij kan maken.



droomt 
dat iedereen genoeg centjes heeft,

dat mensen die honger hebben naar de winkel 
mogen gaan voor eten,

dat onze wereldbol nooit stuk gaat,
dat iedereen genoeg speelgoed heeft,

dat iedereen anders mag zijn,
dat er geen oorlog meer gespeeld wordt op de 

wereldbol,
en dat mensen nooit meer ruzie maken…



zou graag een grote Beybladeheld worden. 
Dan heeft hij superveel Beybladekrachten, 

en kan hij samen met zijn vrienden 
-die ook helden zijn-

bladen.
droomt ervan 

om geen nachtmerries meer te hebben. 
Hij droomt er ook van dat iedereen gezond mag zijn.

droomt ervan 
dat ze haar lieve oma nog eens kan horen en zien.



droomt ervan om de beste danseres van de 
hele wereld te zijn. En als dat niet lukt, dan graag een 

topturnster. Ze wenst dat iedereen die ze kent nog 
heel lang mag leven.  Ze droomt dat het op een dag 
hartjes regent. Ze wenst dat oorlog afgeschaft kan 

worden en dat iedereen meer knuffels geeft en krijgt.
droomt ervan dat iedereen 

vriendjes met elkaar is en dat er geen ruzie meer is. 
Hij droomt ervan 

dat niemand van onze familie en vrienden ziek wordt.



droomt ervan 
dat de Pokemonwereld

een echte wereld zou worden. 
Hij droomt ervan dat de vriendjes die hij nu heeft 

altijd zijn vriendjes blijven. 
Dan kan hij veel met hen gaan zwemmen.

droomt ervan dat iedereen die ze kent 
lang en gelukkig mag leven, 

dat haar vrienden en familie gezond zijn 
en dat haar vriendinnen niet boos op haar zijn.



hoopt dat iedereen 
zorg draagt voor elkaar!
droomt ervan dat we als gezin 

voor altijd vrienden kunnen blijven 
en nog heel veel samen spelletjes zullen spelen.

droomt ervan 
dat de sneeuw altijd zou blijven liggen, 

en dat de speelplaats Plopsaland zou zijn.




