
handleiding
Je voelt en denkt, vanaf je hoofd, via je hart tot in je tenen, dat het een goed idee is om blij 

te zijn met vrijheid, en met de mooie dingen die mensen daarvoor en daardoor kunnen 

maken. En om dat te vieren en door te geven, en omdat het inderdaad een 

goed, leuk en belangrijk idee is, wil je zelf iets beginnen in je eigen dorp, 

wijk, stad. Maar hoe doe je dat ? Het is geen rocket science!!!

Hier een handleiding uit de praktijk van mensen die je voorgingen.
1 Je vraagt een leuk iemand die je kent (of beter wilt leren kennen!!! wat dan gegarandeerd gebeurt...) 

om mee te helpen en om mee te denken, en die vindt dat een goed idee en die doet dat. 

Mocht zo iemand er nog niet zijn, dan begin je toch gewoon, dan kom je zo iemand wel tegen.

2 Je vraagt de plaatselijke harmonie of die het een goed idee vinden om te spelen op 5 mei. 

De plaatselijke harmonie vindt dat een goed idee en gaat dat doen. 

3 Je vraagt het plaatselijke koor of dat wil zingen op 5 mei. Het koor vindt dat een goed idee 

en gaat dat doen.

4 Je vraagt de plaatselijke toneelvereniging, als die er is, of die iets wil doen op 5 mei, die het een 

geweldig idee vindt en iets gaat doen als die er is. 

5 Je vraagt het plaatselijke café of ze hun zaal beschikbaar willen stellen voor als het regent of voor 

speciale dingen en die hebben niks op 5 mei (en nu voortaan wel) en doen altijd mee met dit soort dingen 

vertellen ze je.

6 Je vraagt mensen of ze ruimtes beschikbaar willen stellen, in huis, tuin, schuur, voor kleine optredens, 

kleine exposities. Die vinden dat een goed idee en doen dat. 

7 Je vraagt de krant en andere media of ze aandacht willen besteden aan jullie initiatief, en die doen dat 

en je zet ook alles op internet en vertelt het iedereen. 

8 Je vraagt of kinderen tekeningen willen maken om voor de ramen in het dorp te hangen en ha, 

verrassing, die vinden het leuk om te tekenen en gaan dat doen . 

9 Je vraagt aan de leerkrachten van de plaatselijk school of ze aandacht willen besteden aan het 

vieren van vrijheid en die vinden dat een erg goed idee en ze hebben zelf allemaal goede ideeën en 

doen van harte mee. 

10 Je vraagt of mensen nog kunstenaars kennen, in het dorp, in de omgeving of in waar dan ook, of zelf 

zijn, of artiesten en muzikanten, of zelf iets willen doen om 5 mei te vieren. Dat is zo en die doen dat. 

11Je zoekt natuurlijk ook iemand om kinderen te schmincken. Die vind je altijd en die gaat dat doen. 

12 Je zet wat er allemaal gebeurt op internet en het komt in de plaatselijke krant zodat iedereen kan 

zien wat er te doen is op deze bijzondere 5 mei dag! En je bent terecht blij en iedereen die er aan 

meewerkt werkt eraan mee dat eens, op een dag, iedereen op de hele wereld zo’n dag kan hebben.


