
Een helpende hand… 

 

We helpen elkaar 

We zorgen goed voor elkaar 

Iemand wordt er blij van 

Kinderen, ouderen en baby’s 

 

We zorgen goed voor elkaar 

Ik loop wel met jou mee 

Kinderen, ouderen en baby’s 

Ik wil je blij maken 

 

Ik loop wel met jou mee 

Ik leg het wel even uit 

Ik wil je blij maken 

Zal ik dat voor jou doen? 

 

Ik leg het wel even uit 

Iemand wordt er blij van 

Zal ik dat voor jou doen? 

We helpen elkaar. 

          Linde 

 



Een helpende hand… 

 

Ik loop wel met jou mee 

Ik leg het wel even uit 

Ik pak het wel voor je op 

Zal ik de boodschappen doen? 

 

Ik leg het wel even uit 

Zal ik de boodschappen dragen? 

Zal ik de boodschappen doen? 

Ik doe de afwas wel 

 

Zal ik de boodschappen dragen? 

Ik maak je blij 

Ik doe de afwas wel 

Ik ben blij dat je mij helpt 

 

Ik maak je blij 

Ik pak het wel voor je op 

Ik ben blij dat je mij helpt 

Ik loop wel met jou mee 

         Yara 



Een helpende hand… 

 

Iemand is je dankbaar 

Je maakt mensen blij 

Ik geef je medicijnen 

Ik leg het wel even uit 

 

Je maakt mensen blij 

Ik raap het wel op 

Ik leg het wel even uit 

Ik draag de boodschappen 

 

Ik raap het wel op 

Ik doe het klusje wel 

Ik draag de boodschappen 

Ik help jou 

 

Ik doe het klusje wel 

Ik geef je medicijnen 

Ik help jou 

Iemand is je dankbaar 

         Ties 



Een helpende hand… 

 

Ik kan dingen niet goed 

Help jij mij? 

Want dan gaat het sneller 

Nu kan ik weer fijn leven 

 

Help jij mij? 

Ik help jou 

Nu kan ik weer fijn leven 

Omdat jij mij helpt 

 

Ik help jou 

Wat aardig van je 

Nu kan ik weer fijn leven 

Zo helpen we elkaar 

 

Wat aardig van je 

Want nu gaat het sneller 

Zo helpen we elkaar 

Want ik kan dingen niet goed 

         Teun 



Een helpende hand… 

 

Mijn tante denkt aan iets 

Iets uit het verleden 

Toen ze klein was, was er oorlog 

Ze praat er nooit over 

 

Iets uit het verleden 

Haar helpen was nodig 

Ze praat er nooit over 

Ik wil wel helpen 

 

Haar helpen was nodig 

Lekker wandelen op het strand 

Ik wil wel helpen 

Is er in de toekomst hulp voor mij? 

 

Lekker wandelen op het strand 

Toen ze klein was, was er oorlog 

Is er in de toekomst hulp voor mij? 

Mijn tante denkt aan iets 

          Manon N. 

 


