
Refrein 

Jali, op onze mooie planeet  

we willen dat je  weet   

en nooit meer vergeet 

‘n koffielepel zoet en een bad vol zout 

daarmee zijn we zuinig, ons blauwe goud.  

Denk niet  ‘oh het is maar water’ 

waardeer het, bega geen flater 

er is voor nu en ook voor later 

maji, ma’an onze gedeelde schat. 

Strofe oudste kleuters 

Voor velen is ’t heel gewoon  

we maken er allerlei dingen mee schoon  

bij ons drupt het uit de kraan 

ver van hier moet een meisje gaan. 

Water halen om te wassen, om te  

plassen, om te eten 

‘t is niet overal hetzelfde  

en dat mag je best wel weten. 

HERHAAL REFREIN 

 

Strofe eerste graad 

We weten dat ‘t ook anders kan  

we gaan de uitdaging aan 

1 emmer om een hele dag  

te leven zonder kraan 

dat maakt het water heel speciaal 

elke druppel elke straal 

en we worden allemaal waterheld 

heb jij je emmers al geteld?  

 

HERHAAL REFREIN 

 

 

 

 

Strofe tweede graad 

Zandkoek op onze handdoek 

we hebben onze picknick mee 

maar wat nu met al dat plastic? 

Ach, snel snel snel in de zee 

misschien wel easy maar echt niet oké 

vissen zwemmen in een plastic soep 

smullen van dat zwevende snoep 

dan vangen, klaarmaken voor transport 

en vrijdag plasticvis op ons bord! 

 

REFREIN INSTRUMENTAAL 

 

Strofe derde graad 

Van mij mij mij  

we kunnen er niet bij 

dat mensen beslissen om bronnen te 

veroveren en als je daar woont moet je  

’n berg geld toveren of wat?  

Hoe kan dat? 

Geen geld, geen water zo gaat het echt 

raar hé? Want water is een kinderrecht 

we bedenken manieren samen, niet alleen 

zodat water bereikbaar is voor iedereen! 

REFREIN 

Jali, op onze mooie planeet  

we zijn blij dat je weet  

en nooit meer vergeet 

‘n koffielepel zoet en een bad vol zout 

daarmee zijn we zuinig, ons blauwe goud.  

Denk niet ‘oh het is maar water’ 

waardeer het, bega geen flater 

’t is voor nu, en ook voor later 

maji, ma’an onze gedeelde schat 
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