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HET VERHAAL VAN ALI 
 
Hallo, ik ben Ali, 8 jaar en ik woon in Caïro, een grote stad in Egypte Het gaat 
niet goed in ons land. De burgemeester geeft weinig geld uit aan dingen die 
belangrijk zijn voor onze stad zoals geld voor ziekenhuizen, scholen, werk voor 
mensen,.. . Dit jaar komt er een nieuwe burgemeester. Mama en papa hopen 
dat het eindelijk beter zal gaan. Ze hopen dat hij goede dingen zal doen voor de 
mensen in onze stad. Een paar dagen later horen we op het nieuws dat er geen 
nieuwe burgemeester komt. Enkele belangrijke mensen hebben besloten dat 
de vorige burgemeester langer mag blijven. De mensen van onze stad hebben 
niet mee mogen kiezen. Ze vinden dit niet eerlijk. Veel mensen zijn kwaad. Deze 
burgemeester zorgt niet goed voor de mensen van onze stad. Mama en papa 
gaan protesteren. Ze roepen luid: 'Wij willen zelf kiezen wie onze nieuwe 
burgemeester wordt!Wij willen een burgemeester die goede dingen doet voor 
onze stad.' Elke dag komen de mensen op straat. Mama's en papa's roepen luid. 
De mensen geven niet op. Toch is het best gevaarlijk. De politie probeert de 
mensen tegen te houden en sommigen raken gewond. Heel veel mensen zien 
op het nieuws wat er gebeurt in onze stad. Eindelijk, na vele weken hebben ze 
geluisterd naar de mensen. Volgende week mogen alle grote mensen stemmen 
voor de man of vrouw die zij als nieuwe burgemeester willen.  
 

HET VERHAAL VAN SARA  
 

Hallo, ik ben Sara, 8 jaar en woon in (vul jouw stad of gemeente). Het is 14 
oktober en in elk dorp of stad gaan grote mensen vandaag stemmen Mama en 
papa kiezen voor mensen die de volgende 6 jaar de baas worden in ons 
dorp/onze stad. Het is dus een heel belangrijke dag. Mama en papa zijn heel 
blij dat ze mee mogen kiezen. Er zijn een paar grote zalen in ons dorp waar 
stemhokjes staan. In het stemhokje kiest ieder om beurt voor wie hij stemt. De 
ene wilt graag meer fietspaden, de andere wilt meer politie , nog iemand anders 
wilt dat alle mensen werk hebben,... . Mama en papa kiezen voor de persoon 
die volgens hen het beste voor de mensen kan zorgen. Er zijn ook enkele 
mensen die controleren of alles wel eerlijk verloopt. Morgen worden alle 
stemmen bij elkaar opgeteld. De mensen met de meeste stemmen komen in 
de gemeenteraad. De gemeenteraad is een groep van mensen die praten over 
wat er moet gebeuren in (vul jouw gemeente of stad in).  
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Ze nemen ook beslissingen. Nadien wordt er uit deze groep mensen één 
burgemeester gekozen. De volgende dag komt er op TV wie de meeste 
stemmen heeft gekregen. Mama en papa zijn een beetje zenuwachtig. Spijtig, 
de mensen waar mama en papa voor stemden zijn niet gekozen. Zij hadden te 
weinig stemmen. De meeste mensen hebben voor iemand anders gekozen. 
Maar mama en papa vinden dit niet zo erg. Ze weten dat deze mensen ook hun 
best zullen doen om zo goed mogelijk te zorgen voor de mensen in ons 
dorp/onze stad.  
 
 
 
 


