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Mijn leven
ik doe mee

‘Hoi, ik ben Boris, en ik vind meedoen in de samenleving belangrijk.’

ik doe

2

mee

Inleiding
Ik doe mee gaat over meedoen in de samenleving. Nederland is een klein
land. En je hebt elke dag te maken met andere mensen. Op straat, in
winkels, op school, op je werk, overal. Samenleven is niet altijd makkelijk.
Maar als iedereen meedoet, gaat het een stuk beter.
Het belangrijkste bij meedoen? Contact maken. Rekening houden met
elkaar. Respect hebben voor elkaar. En je verantwoordelijk voelen voor de
wereld om je heen.
In dit boek lees je over de Nederlandse samenleving. Over wat democratie is,
en wat er in de Grondwet staat. Over hoe je goed luistert en hoe je je mening
geeft. Maar ook over hondenpoep opruimen, feestcommissies en het delen
van spullen.
Na het lezen van Ik doe mee weet je waarom meedoen prettig is voor jezelf
en voor anderen. En hoe je door mee te doen van de wereld een betere plek
maakt!

DOOR MEE TE DOEN, MAAK JE VAN DE WERELD EEN BETERE PLEK.

ik doe

3

mee

hoofdstuk

1

Meedoen
In Nederland wonen ruim 17 miljoen mensen samen in
een klein land. Je hebt dus altijd met anderen te maken.
Samenleven gaat het best als iedereen meedoet om
ons land zo prettig mogelijk te houden.

Nederland is een democratie.
Dat betekent dat inwoners mogen
meedenken over de toekomst van
het land. Burgers kunnen op
verschillende manieren meedoen.
Is de schommel in de buurtspeeltuin
kapot? Dan kun je dat melden bij
de gemeente. Zijn er verkiezingen?
Dan ga je stemmen. Vind je een
plan van de gemeente slecht?
Dan kun je een brief sturen en
uitleggen waarom het een slecht
idee is. Door mee te doen, help je
Nederland een klein stukje verder.

Vrijheid
Als je in Nederland woont, heb je

een heleboel vrijheid. Je mag
naar het strand, je mag
voetbalwedstrijden kijken en je
mag trouwen met wie je wilt.
Niet alles wat je doet, zal altijd
lukken. Maar je mag het wel
proberen. Vrijheid is belangrijk
voor Nederlanders en voor de
Nederlandse regering.

> Wil je meer weten over democratie? En over hoe Nederland
bestuurd wordt? Lees dan De democratie en ik in deze serie.
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Wetten
Vrijheid is belangrijk. Maar er
zijn ook wetten en regels waar
iedereen in Nederland zich
aan moet houden. Kinderen
moeten bijvoorbeeld naar school.
Volwassenen moeten geld
verdienen. En rijd je met de auto
harder dan mag? Dan kun je een
boete krijgen. Dat staat allemaal
in de wet.

Samenleving
Er zijn ook regels die niet in de

wet staan. Dat zijn gewoontes
die de Nederlandse samenleving
een prettige plek maken. Krijgt
de oude buurman zijn zware
boodschappentas niet de trap op?
Dan is het aardig om hem even te
helpen. Doet de straatverlichting
het niet meer? Dan wordt het
sneller gerepareerd als je meteen
de gemeente belt. En tegen je
collega’s ben je gewoon aardig.
Ook als ze fan zijn van een andere
voetbalclub dan jij. Of als ze heel
anders zijn dan jij.
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Waarom meedoen?
Vrijheid betekent dat je mag doen wat je wilt. Maar
vergeet niet om rekening met elkaar te houden!

Stel je voor dat de buurman steeds
zijn hond vlak voor jouw deur laat
poepen. En hij ruimt de drollen
niet op. En stel je voor dat jij ’s
avonds vaak met vrienden op een
bankje tegenover je huis zit. Jullie
blijven tot laat kletsen en lachen,
terwijl de buurman af en toe boos
naar buiten kijkt. Als de buurman
en jij elkaar op straat tegenkomen,
groeten jullie elkaar niet. Jullie
vinden allebei dat de een geen
rekening met de ander houdt.

Rekening houden
En meedoen in de samenleving
betekent ook: houd rekening met
andere mensen. De buurman zou
kunnen bedenken hoe jij je voelt.

Wie vindt het nou leuk om elke
dag bijna in een hondendrol te
trappen? Jij kunt ook bedenken
hoe de buurman zich voelt. Want
wie wil er nu uit zijn slaap worden
gehouden?

Respect
Meedoen betekent niet alleen
dat je rekening houdt met elkaar.
Je hebt ook respect voor elkaar.
Vraag vriendelijk of je buurman
de hondenpoep wil opruimen.
Je wordt niet meteen boos. Maar
je zegt rustig wat je wilt zeggen.
Vraagt je buurman jou en je
vrienden om minder lawaai te
maken ’s nachts? Dan kan dat
zonder uitschelden.

RESPECT TONEN, BETEKENT DAT JE NAAR ELKAAR
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Respect tonen, betekent dat je
naar elkaar luistert. Ook als je het
niet met elkaar eens bent.

eens helpen. Met het plakken van
een lekke band, bijvoorbeeld. Of
met het lenen van spullen.

Prettig
Houd je rekening met elkaar? En
heb je respect voor elkaar? Dan
voelt je buurt een stuk fijner om
in te wonen. Jullie zeggen elkaar
op straat gedag. En de buurt is
schoner en rustiger. Nu jullie
elkaar een klein beetje kennen,
kunnen jullie elkaar misschien

TIP

respect hebben, dat doe je zelf
De Nederlandse overheid regelt veel. Ons
vuilnis wordt bijvoorbeeld opgehaald. En er komt
politie als we die nodig hebben. Maar de regering kan
niet regelen dat Nederlanders rekening met elkaar
houden. En respect voor elkaar hebben. Daar moet
iedereen zelf z’n best voor doen.

LUISTERT. OOK ALS JE HET NIET MET ELKAAR EENS BENT.
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