
Jouw gedicht, op een kaart, voor mensen die het HART (fout! HARD) 
nodig hebben. 

inspiratie:
• Lees een goed gedicht van iemand 

anders. Probeer het te imiteren. 
Daar word je een betere dichter 
van. Beetje van een ander en een 
beetje van jezelf.  

• Waar word jij blij van? Wat helpt jou 
als je verdrietig bent?

• Skriuw in gedicht yn it Frysk. Lêze 
yn dyn memmetaal fielt goed.

Stap 1 Maak een gedicht. 
Idee voor een poëzie-bericht-gedicht: 
Zoek in je hoofd of in de krant naar 
prachtige woorden waarvan jij denkt 
dat iemand die nu heel goed kan 
gebruiken. Een ouder iemand, een ziek 
iemand, iemand die alleen is. 

Denk in klank, in vorm en ook in wat 
het woord betekent. Zoek in je favoriete 
taal en maak een lijstje van je woorden. 
Als je deze lijst hebt, maak je zinnen 
met de woorden. Ze hoeven niet mooi 
of kloppend te zijn. In deze rare tijd 
voelt alles een beetje in de war. Dat is 
ook mooi in een gedicht. Met taal kan 
je uitdrukken hoe je je voelt, dus dat 
kan best van de hak op de tak. Gebruik 
maximaal 50 woorden. Bedenk ook een 
titel voor je gedicht (want ja, dat heb je 

nu geschreven). Een prachtig gedicht 
voor een mooi doel. Zet je naam en 
leeftijd (hoeft niet, hoor) eronder! 

Stap 2 Mail je gedicht voor 19 april 
naar kek2@keunstwurk.nl.
Een jury leest de gedichten, en kiest er 
zes uit. Dat zijn dichter Kate Schlinge-
mann en Marleen Nagtegaal, artistiek 
leider City of Literature, want dat is 
Leeuwarden nu! 

Stap 3 Bij de mooiste zes gedich-
ten maakt een Friese kunstenaar een 
plaatje. Daar maken wij dan kaarten 
van bij Omapost. Wordt jouw gedicht 
gekozen, dan krijg je een mail. Zodat jij 
10 kaarten kan opsturen naar iemand 
die jouw woorden nodig heeft. 

Verdwalen– het Virus

Meitsje in poëzij-berjocht foar in oar

Dicht voor een DOEL 
Dit is een KEKopdracht, gemaakt door Kate Schlingemann.  
Vormgeving Jelle F. Post. Wil je nog meer inspiratie?  

Kijk op www.kultuerfilter.nl/hetvirus
 

wat heb je nodig?
• Inspiratie, een pen en papier 

Dagopdrachtkaart nr. 

Kan je 
kind nog niet 
(goed) lezen? 

Leg de opdracht 
dan uit.
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