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De toekomst is cool en spannend mensen. Doe niet alsof hij niet bestaat. Wij 

zijn benieuwd hoe de toekomst eruit ziet. Wij kunnen erover nadenken, maar 

wij weten nooit precies wat er gaat gebeuren. Denkend aan de toekomst dan 

hebben wij een leuk gevoel, want er komen allemaal nieuwe dingen die we 

kunnen uitproberen. Laten we dus niet denken in dingen die niet kunnen, 

maar loslaten wat er nu is en de toekomst in stappen. Gaan jullie allemaal 

mee? Het is een reis vol verrassing en experimenten. 

Wat zijn er veel regels in Nederland. Wantrouwen we elkaar zo veel? We 

hebben afspraakjes, regeltjes en maniertjes over hoe we met elkaar omgaan. 

Maar ze werken niet. Natuurlijk hebben we bescherming en veiligheid nodig. 

De regels en controles helpen hierbij. Ouders en gemeenten zijn ervoor om 

de veiligheid te versterken, maar je zorgt daar ook zelf voor. Laten we kijken 

welke regels er niet nodig zijn en welke we verzonnen hebben terwijl ze niet 

nodig zijn. 

We willen geen oorlog en ook geen muren die landen scheiden. Laten we een 

wereld maken waar je mag zeggen wat je wilt. Dat is steeds makkelijker door 

alle technologie. Laten we die nieuwe mogelijkheden gebruiken om dichterbij 

elkaar te komen, in plaats van elkaar te kwetsen. Sociale media is er niet voor 

ruzie maar om te delen en elkaar leuke dingen te zeggen. We zijn als mens 

niet anders, maar soms lijkt het alsof onze leiders zich op de verschillen rich-

ten. Laten we meer op zoek gaan naar de overeenkomsten.

Technologie overheerst en is overal aanwezig. We worden bekeken door tech-

nologie en we kijken allemaal op onze schermen. We zijn de technologische 

mens geworden. Slimme robotmensen met chips onder de huid waarmee we 

alles kunnen. Zelfs de dingen in onze omgeving gaan ons voorspellen. Maar 

praten we nog wel met elkaar? Alles moet snel en we gaan ook minder doen 

en bewegen. We willen namelijk altijd het gemakkelijkste. Is dat wel goed? 

We worden ook steeds eenzamer. Vooral oudere mensen. Komt dat door de 

technologie of ook omdat we nergens meer de tijd voor hebben?

We leven in een wereld waarin we steeds méér willen hebben. Ikke ikke! We 

kunnen steeds meer kiezen en dat is best moeilijk. Heel veel mensen hebben 

daar last van. Dat is niet raar als je dat hebt. Zowel jongens als meisjes heb-

De toekomst is een donkere gang 
waar duizenden lichtjes oplichten  
(team kindertrendrede 2018)



2

ben het. We kopen vaak dingen die we helemaal niet nodig hebben en kijken 

reclames die ons doen geloven hoe leuk en handig die dingen zijn. Bedrijven 

maken dingen waar we helemaal niet op zitten te wachten en komen er zelfs 

mee op TV. Obesitas is een soort ziekte als je heel veel eet dat je dan steeds 

meer wilt. Geluks-obesitas is dat we steeds meer geluk willen. Kunnen we niet 

eens blij zijn met wat er is?

Niks is onmogelijk. We printen huizen, krijgen les van robots en hebben vlie-

gende onderwater auto’s. We gaan zelfs wonen op de maan. Maar als iedereen 

ernaar toe gaat is dat weer slecht voor de maan. Laten we dat niet vergeten. 

Het klimaat is echt heel belangrijk. Vooral voor ons. Men zegt dat de verschil-

len in het weer steeds erger worden. Laten we dus leren omgaan met andere 

klimaten omdat dat steeds meer normaal zal worden. Maar vooral laten we 

kijken hoe we dingen kunnen veranderen. Wij willen niet in een vieze lucht 

leven. We willen geen afval in de natuur, maar juist meer groen in de stad. Spe-

len in de natuur is leuker dan tussen de stenen. Een leefbare stad is een stad 

waarbij we minder aan onszelf denken en meer aan de natuur. Een stad waar 

we afval gebruiken zodat het niet in de natuur komt. Een stad waar mensen 

samen leven met natuur en technologie. 

Eerlijk voor iedereen en samen delen vinden wij belangrijk. Het verschil tussen 

arm en rijk moet kleiner. Werken is echt belangrijk. Maar vooral de dingen 

doen die je leuk vindt. Dat is toch leven. En als je dan hard werkt dan krijg 

je meer geld, want wat je verdient moet afhangen van hoe hard je werkt. 

Aandacht voor de menselijke maat is noodzakelijk. Is onze menselijke maat 
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dat iedereen even groot of klein is? Dat we allemaal dezelfde kledingmaat 

hebben? Nee, het gaat erom dat we elkaar vertrouwen en samenwerken. Dat 

er steeds meer aandacht komt voor wat mensen willen en kunnen. Iedereen 

mag erbij horen. 

De nieuwe status is slimme dingen verzinnen en doen, in plaats van bezitten. 

Niet de grootte van je auto maar hoe duurzaam deze auto is. Denk aan een 

nobelprijs voor iedereen die goede dingen doet. We gaan meer zelf, én samen-

doen. Niet alleen maar de gemeente, maar wij ook. Dat is echt vertrouwen 

en dat is erbij horen. Dingen doen waar je goed in bent en hiermee anderen 

helpen. 

Als we overal technologie hebben en onze telefoons zo meteen zelfs in onze 

kleren zitten, kunnen we dan nog wel onszelf zijn? Wanneer kunnen we dan 

even alleen zijn, kijkt iedereen dan overal mee? We willen zelf kunnen aan-

geven wanneer we even niet bekeken worden. We hebben niets te verbergen 

maar even alleen zijn is soms ook fijn. Veel mensen weten niet wanneer je 

even alleen wilt zijn of iets niet wilt zeggen. Dat moeten we leren en respec-

teren en niet mensen ermee pesten. Technologie moet ons hierin helpen. We 

willen veel delen maar niet alles.

Soms is het lastig om te zien hoe we zelf de toekomst kunnen maken. We 

kunnen goed beschrijven hoe anderen iets kunnen veranderen, maar kunnen 

ons niet altijd voorstellen hoe we met ons eigen gedrag invloed uitoefenen 

op de toekomst. We denken dat je goed moet nadenken over wat je doet in je 

leven. Sommigen dingen in het leven voorspellen namelijk het leven. Met alles 

wat we nu doen bepalen we een beetje de toekomst. 

We horen in de trendrede de oproep voor meer vrouwen of vrouwelijke kwa-

liteiten. Alsof dat de oplossing is om de wereld vriendelijker te maken. Dat 
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geloven wij  niet. Dat vinden wij eigenlijk discriminatie. Het gaat meer om 

veerkracht voor iedereen. Het meebewegen in het leven zoals een trampoline. 

Oplossingen voor problemen leren bedenken is belangrijk en zorgt ervoor dat 

iedereen zichzelf en elkaar kan helpen. 

Loslaten maakt het mogelijk dat we dingen anders gaan doen en zien. We zijn 

nog steeds met autosystemen bezig. Raar toch? Kunnen we niet beter op zoek 

gaan naar andere manieren van reizen? Laten we onderzoeken waarom we 

zoiets altijd gedaan hebben en hoe het anders kan. Want dat moet volgens 

ons. Dat is toch waar de toekomst over gaat? Leren door te doen, experimen-

teren, maar dan natuurlijk niet met dieren. De technologie is heel ver en we 

krijgen er heel veel van. Robots gaan al ons saaie werk doen. Ons werk wordt 

dan leuk. Veel meer de dingen doen die we willen doen. Laten we met robots 

de wereld leuker maken. Robots die ouderen helpen of voor ons schoonma-

ken. Robots die onze nieuwe ideeën uitproberen voordat mensen ermee in 

aanraking komen. Robots die ook werk overnemen zodat mensen kunnen 

leven. Robots zijn voor werk, mensen zijn voor leven

School is goed maar het kan anders. De overstap naar het voortgezet onder-

wijs is wel erg anders en de scholen beginnen wel erg vroeg. Kunnen we niet 

meer leren op onze manier en tijden die ons beter lijken? Meer spelenderwijs 

en veel onderzoeken? Leren van onze fouten? We willen bewegen maar zitten 

zo vaak stil. En als de computer straks alles weet. Wat moeten wij dan weten 

als de computer slimmer is? We willen nieuwe banen verzinnen en iedereen 

een reservebaan geven. Wij kijken uit naar banen als de gezelligheidsmens 

voor bijvoorbeeld eenzame mensen of de veerkrachttrainer zodat we beter 

omgaan met elkaar en verandering. 

Onze nieuwe leiders moeten meer zoeken naar onze overeenkomsten in 

plaats van de verschillen. We willen geen oorlog. Onze nieuwe leiders denken 

vooruit en werken samen. Ze kijken wat kinderen willen en maken samen met 

hun een gedeelde toekomstdroom. Laten we minder aan onszelf denken en 

meer aan elkaar en de natuur. Het is echt leuk om mensen te helpen en om in 

de natuur te zijn. Maar we willen wel dat we onze computer mogen meene-

men. 

Met de toekomst kom je verder. Dus minder achteruitkijken en meer vooruit-

denken.  Laten we goed nadenken over wat we doen. Onze hoop delen op een 

mooie toekomst, dát is wat we willen. 
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Geef kinderen vanaf 10 jaar recht van 

stemmen en doe er ook echt iets mee.

 

Scholen in Breda later laten beginnen.

Geef alle Bredanaars training rondom 

eigen veerkracht.

Zorg voor veel meer groen en klimbossen 

in Breda. Weg met steen.  

Natuur is belangrijk.

Help iedereen in Breda na te denken over 

een reservebaan.
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Beloon iedereen die bij ouderen in Breda 

langs gaat voor gezelschap.

Ga uitzoeken hoe we minder regels  

kunnen krijgen in Breda.

Verklein het verschil tussen arm en rijk 

in Breda, niemand buiten sluiten.

Deel prijzen uit aan Bredanaars die iets 

goeds hebben gedaan.

Organiseer toekomstprojecten met  

kinderen in Breda. Betrek ons en vraag 

ons. 
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