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Hello Stars 

Zang 1:  

Iedereen heeft een mening klaar: 

hij is lelijk, zij is raar, 

hij is vreemd, iets te apart. 

Waarom zijn we toch zo hard? 

 

Samenleven zonder pijn,  

zou dat niet veel leuker zijn?  

Alles is beter, geloof me maar,  

als we lief zijn voor elkaar.  

 

Rap 1: 

Vorig jaar kwam er een meisje in de klas.  

Ze viel meteen op, omdat ze anders was.  

Ze droeg gekke kleren en had speciaal haar. 

Iedereen moest lachen, noemde haar raar.  

 

Eerst vond ze het niet erg, ze lachte zelfs mee, 

maar na een tijdje was het echt niet meer 
oké. 

Ze werd uitgelachen door iedereen. 

Heel de klas was samen, maar zij was alleen.  

 

Niemand  om mee te spelen. 

Niemand aan haar zij. 

Ze voelde zich verdrietig, was amper nog blij. 

Ik zei aan mijn vrienden: “Wat wij doen is mis! 

Jullie zien toch ook dat ze ongelukkig is”.  

 

Ze zeiden: “Da’s niet pesten,  

het is maar voor de grap!” 

Maar ik wist beter: dit is geen vriendschap. 

Als het alleen maar leuke mopjes zijn, 

waarom voelt zij dan elke dag pijn? 

 

Zang 2: 

Iedereen blijft meedoen. Hey! 

Maar ik wil niet meer meedoen. Nee! 

Iedereen blijft doorgaan. 

Wanneer is het gedaan? 

Komt er ooit een eind aan? Hey! 

x2 

Zang 1 

 

Rap 2: 

Soms begint pesten heel langzaamaan. 

Zonder het te beseffen, heb je al meegedaan: 

door mee te lachen, door mee te fluisteren,  

door te negeren of niet te luisteren.  

 

Het is tijd om in de spiegel te kijken. 

Alleen zo kunnen we dingen bereiken. 

Ben jij lief voor de mensen om je heen? 

Doe jij je best voor iedereen? 

 

We hebben allemaal al fouten gemaakt,  

maar gelukkig is het nooit te laat: 

om sorry te zeggen, om het goed te maken,  



om iemand te helpen uit de put te raken. 

Soms is het moeilijk, maar doe altijd je best. 

Samen zorgen we ervoor dat niemand wordt 
gepest. 

Geloof me, we vermijden zoveel pijn 

als we allemaal wat liever zijn.  

 

Zang 3: 

Kom, zeg nu samen stop! 

Het pesten houdt hier op! 

Ja, lief zijn voor elkaar, vanaf vandaag,  

ja dat is top! 
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