
Laureate	  categorie	  8	  jaar	  
Marthe	  Guns	  
	  
Oorlog	  en	  Vrede	  
	  
Oorlog	  is	  ruzie	  tussen	  2	  landen,	  stom.	  
Er	  vallen	  alleen	  maar	  doden,	  waarom	  
begonnen	  ze	  er	  aan?	  
Vrede,	  heel	  anders	  dan	  oorlog.	  
	  
Vrede	  betekent	  liefde,	  vriendschap	  en	  
geluk	  
Oorlog	  is	  stom,	  ruzie	  en	  haat	  
Willen	  jullie	  oorlog,	  geef	  toch	  eens	  toe	  ?!	  
	  
NEE	  !!!	  
	  
	  



Laureate	  categorie	  9	  jaar	  
Noor	  Froidcoeur	  
	  
Oorlog	  en	  Vrede	  
	  
Vrede	  van	  in	  Tokio	  tot	  in	  Zweden	  
Oorlog,	  besta	  jij	  nog?	  
Ja	  kijk,	  bloed	  bloed	  bloed	  bij	  de	  spoed	  
Och	  oorlog,	  stoute	  oorlog,	  waarom	  toch	  
Was	  jij	  maar	  opgesloten	  
In	  één	  van	  die	  donkere	  gevangeniskoten	  
	  

Dan	  komt	  Vrede	  over	  de	  wereld	  heen	  
Schrijf	  daarover	  een	  lied	  
En	  dan	  zijn	  wij	  niet	  meer	  alleen	  
Geen	  verdriet	  
	  
Van	  vrede	  bestaat	  er	  een	  dal	  
Gelukkig	  is	  oorlog	  niet	  overal	  
	  



Eervolle	  vermelding	  	  
categorie	  9	  jaar	  
Emma	  Swaelens	  
	  

Oorlog	  
	  
Tijdens	  de	  oorlog	  is	  de	  lucht	  grijs.	  
Bijna	  zwart…	  
Tijdens	  de	  oorlog	  is	  het	  leven	  hard.	  
Je	  moet	  je	  verschuilen	  in	  bunkers	  of	  in	  
kuilen.	  	  
Vrede	  is	  er	  niet,	  alleen	  maar	  verdriet.	  	  
Veel	  mensen	  zijn	  bang	  
Want	  de	  oorlog	  duurt	  weken	  lang.	  
Soms	  zelfs	  jaren,	  maar	  dat	  willen	  we	  niet	  
Want	  dan	  is	  er	  
Nog	  meer	  verdriet	  !	  
	  



Laureate	  categorie	  10	  jaar	  
Emma	  Roussev	  
	  
Oorlog	  en	  vrede	  
	  
Ik	  smeek	  jullie:	  	  
stop	  met	  oorlog	  voeren	  
Voelen	  jullie	  je	  dan	  niet	  slecht	  	  
bij	  het	  zien	  van	  die	  beelden:	  	  
gewonde	  mensen	  liggen	  op	  de	  grond	  
Ze	  roepen	  om	  hulp	  
maar	  niemand	  doet	  iets	  
	  
Ik	  zie	  ze	  met	  pijn	  serven	  
en	  ik	  kan	  er	  niets	  aan	  doen	  
	  
STOP	  TOCH	  !	  STOP	  TOCH	  !	  
	  



Eerste	  eervolle	  vermelding	  
Categorie	  10	  jaar	  
Birte	  	  Vandervoort	  
	  
Oorlog	  en	  vrede	  
	  
Oorlog	  is	  geweld,	  
Dat	  is	  nu	  duidelijk	  vermeld.	  
Oorlog	  is	  ook	  kwaad,	  
Er	  werd	  alleen	  gehaat	  
Veel	  mensen	  dromen	  
Dat	  nooit	  oorlog	  zal	  komen.	  
Vrede	  is	  geluk.	  
In	  de	  oorlog	  zetten	  ze	  mensen	  onder	  druk.	  
Mensen	  willen	  geen	  wapens,	  
Dat	  is	  voor	  iedereen	  een	  wens.	  

	  



Tweede	  eervolle	  vermelding	  
Categorie	  10	  jaar	  -‐	  Kato	  Guns	  
	  

Oorlog	  en	  vrede	  
	  
Als	  ik	  terug	  ga	  in	  de	  tijd	  van	  oorlog.	  
zie	  ik	  dode	  mensen	  liggen,	  	  
overal	  om	  me	  heen,	  
er	  is	  bijna	  geen	  levende	  meer,	  
ik	  voel	  me	  zo	  alleen.	  
	  
Tegen	  niemand	  kan	  ik	  nog	  zeggen:	  
“hallo”	  of	  “goeiendag”	  
Want	  mijn	  grote	  leider	  zegt	  
dat	  dat	  niet	  mag.	  	  
beleefd	  zijn	  tegen	  de	  vijand	  
is	  dat	  dan	  echt	  zo	  erg?	  
	  
Ik	  ga	  terug	  naar	  het	  nu,	  
terug	  naar	  mijn	  grote	  berg.	  
En	  als	  ik	  om	  me	  heen	  kijk,	  
goed	  naar	  iedereen.	  
Zijn	  ze	  erg	  gelukkig	  
en	  voelen	  zich	  niet	  alleen.	  



Laureaat	  categorie	  volwassen	  
Steven	  Terlaeken	  
	  

Oorlog	  en	  Vrede	  
	  

Onvergetelijke	  ruzies,	  verminkte	  kogels	  tegen	  de	  muur	  
Onschuldige	  lijken,	  straten	  brandend	  in	  oplaaiend	  vuur	  
Roodgekleurde	  druppels	  langzaam	  zinkend	  in	  de	  grond	  
Loodzware	  beelden	  reizen	  sensationeel	  de	  wereld	  rond	  
Onder	  ‘t	  puin	  af	  en	  toe	  nog	  een	  hoopje,	  dat	  beweegt	  
Grafzerken	  vol	  dromen,	  onherroepelijk	  weggeveegd.	  
	  
Elk	  gevecht	  heeft	  zijn	  nutteloosheid	  al	  meer	  dan	  bewezen	  
Nergens	  zwaargewonden,	  als	  de	  vrede	  wordt	  geprezen	  
	  
Verrassend,	  vrijheid	  en	  vreugde	  brengen	  steeds	  vrienden	  mee	  
Rust,	  gezelligheid	  en	  warmte,	  een	  aangenaam	  
ontvangstcomité	  
Elke	  taal	  heeft	  mooie	  woorden	  die	  voor	  iedereen	  toegankelijk	  
zijn	  
Dankbaarheid,	  een	  beetje	  hoop,	  dat	  straaltje	  zonneschijn	  
Elk	  gebaar	  van	  vrede,	  een	  overwinning	  op	  de	  pijn…	  
	  

	  


