
We zingen voor vrijheid – Dirk Scheele & de Haarlem Kids 
 
Am 
Ik ben ik, jij bent jij, Zij zijn zij, wij zijn wij  
De een is bruin, de andere blank. Samen maken we een mooie klank 
      F                       G                        Am 
De een is groot, de ander juist weer klein,  
        F                             G         Am  Em             Am    Em             Am 
Wat fijn dat we allemaal anders zijn. Yeah yeah yeah  Yeah yeah yeah  
      C                                     G 
We zingen voor vrijheid en voor een goed doel 
      Dm                               Am 
We zingen ons schor en volgen ons gevoel. 
C                               G              D                  -  -  -  -    Am 
Doen jullie met ons mee, dan zeggen wij TOP en Okay 
 
Am 
Iedereen spreekt een andere taal. Iedereen heeft zijn eigen verhaal  
De een die komt uit Nederland. Een ander uit een heel ver land 
      F                        G           Am 
De een woont in de stad, de ander in een woestijn 
        F                             G         Am  Em             Am    Em             Am 
Wat fijn dat we allemaal anders zijn. Yeah yeah yeah  Yeah yeah yeah  
      C                                      G 
We zingen voor vrijheid en voor een goed doel 
      Dm                               Am 
We zingen ons schor en volgen ons gevoel. 
C                               G              D                  -  -  -  -    Am 
Doen jullie met ons mee, dan zeggen wij TOP en Okay 
 
Am 
Allemaal hebben we benen en voeten.  Allemaal lopen we dezelfde route 
Allemaal willen we gelukkig zijn, maar sommige mensen hebben het niet fijn 
      F                                  G                                    Am 
Ze hebben niet te eten, ze hebben helemaal geen huis 
     F                           G                                   Am   Em             Am     Em            Am 
Of leven op straat en hebben helemaal geen thuis Yeah yeah yeah  Yeah yeah yeah  
C                                            G 
We zingen voor vrijheid en voor een goed doel 
      Dm                               Am 
We zingen ons schor en volgen ons gevoel. 
C                               G              D                  -  -  -  -    Am 
Doen jullie met ons mee, dan zeggen wij TOP en Okay (4x refrein herhalen) 
 
Muziek en tekst Dirk Scheele (2014)  
Naar een idee van de Haarlemse basisscholen. 
 
 
 


