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Intro Wij wonen in een mooie stad. De stad Breda waar we blij mogen zijn en 
veel vrienden kunnen hebben. Een stad waar we ook in de toekomst gelukkig 
willen zijn. Daarover willen wij dromen. Over onze eigen toekomst dromen 
wij vaak. Wie we dan zijn en wat we doen. Zijn we dokter of werken we stoer 
bij een arrestatieteam? Hebben we een eigen IT-bedrijf of werken we met 
mensen in de uiterlijke verzorging? Baby spullen verkopen zou slim zijn want 
baby’s blijven altijd bestaan. Toekomstdenken is zoiets als kijken naar dingen 
die nu gebeuren en dan bedenken wat er nog kan komen. Dat is spannend 
omdat we niet weten wat er komt. Wij dromen over de wereld en het Breda 
van morgen net zoals we weleens dromen over onze eigen toekomst. 

Transformeren is net zoiets als transgender? (team KinderTrendrede 2020)

Stel je voor: een transformatie machine. Een apparaat dat dingen kan 
veranderen. Van een normaal mens naar Iron Man of iemand die van 
gras lekker eten kan maken. We zitten nu allemaal in een soort grote 
transformatie machine. Wij denken namelijk dat er heel veel gaat veranderen. 
Maar we vinden het moeilijk om te bedenken wat dat voor ons betekent. Dat 
is spannend. Want nieuwe dingen proberen is leuk zolang het maar niet over 
leven of dood gaat. Maar toch, als je het niet probeert dan weet je nooit of 
het iets voor je is. Laten wij daarom de uitdaging van de toekomst opzoeken. 
Er een verandering van maken naar iets moois. Zoals een vlinder. En als de 
verandering niet helemaal werkt dan gaan we testen. Net zolang totdat 
we er samen is leuks van hebben gemaakt. Lukt dat niet dan gaan we weer 
terug naar zoals het was. De toekomst is dus best dubbel. We moeten meer 
proberen, soms veranderen maar ook dingen laten zijn zoals ze zijn. 

Deel I lekker makkelijk
Vaak zeggen we dingen maar doen we iets anders. Kinderen doen dat ook. 
Wij gooien soms troep op straat terwijl we weten dat dat stom is. Dat komt 
vooral omdat er dan geen prullenbak is en weggooien is dan gemakkelijker. 
We maken dus allemaal fouten en niemand is heiliger dan de Paus. 
Veranderen is moeilijk en het goede doen vaak nog moeilijker. Waarom ligt 
er zoveel ongezond eten in de winkel? Waarom zijn er veel verpakkingen van 
plastic en zijn niet alle fabrieken goed voor het milieu? Het is moeilijk om de 
goede dingen te doen als veel om ons heen slecht is. 

In je eentje kun je het klimaat ook niet beter maken. Toch? Nederland is maar 
een klein land en Breda een kleine stad. Grote landen als China met heel veel 
mensen kunnen veel meer doen. Zij zijn met veel mensen. Ze kunnen zelfs 
ziekenhuizen in twee dagen bouwen. Dat zullen wij nooit kunnen. Wij zijn 

Laten we het spannende van de toekomst opzoeken. 
Dat is onbekend en geeft een kick als het lukt. Cool! 
(team KinderTrendrede 2020)



met te weinig. Wij denken dat wij zelf de problemen niet kunnen stoppen.  
Of kunnen we het toch? Als wij iets groots, zoals het klimaat willen 
veranderen, dan hebben wij daarvoor een kettingreactie nodig. Eén 
iemand helpt de aarde en anderen nemen dat dan over. Zo wordt de groep 
steeds groter. Laten we dus voor onze eigen kettingreactie zorgen. Een 
kettingreactie met heel veel volgers! 

Met onze kettingreactie kunnen we iedereen overtuigen om te helpen voor een  
beter klimaat. Als we het van één iemand laten afhangen gaat het niet goed  
(team KinderTrendrede 2020)

Samen richting de toekomst betekent dat we minder pesten en schelden. 
Anders komen we nooit samen. Op de basisschool valt het pesten mee 
maar op de middelbare school is het erger. Op sommige plekken in Breda 
word je vaak uitgescholden. Dat is raar. Want iedereen is hetzelfde. Je bent 
allemaal mens met haren en ogen. Elk lichaam is hetzelfde, ook al heb je een 
hoofddoek of bril. Meer lessen over pesten voor alle leeftijden is belangrijk. 
Ook voor ouders. Die moeten leren beter te letten op hun eigen kinderen. 
Ouders kunnen veel beter aanvoelen als er iets niet klopt. Soms nemen 
kinderen messen mee en laten die zien. Ouders kunnen helpen om Breda 
veiliger te maken. Maar voor ouders is het ook lastig, want die moeten vaak 
veel. Help volwassenen om minder te moeten. Ze hebben dan meer tijd en 
aandacht voor kinderen zodat die over hun gevoelens kunnen praten of, af  
en toe, gewoon tijd voor een knuffel. 

Een veiliger Breda waar ook minder gepest wordt krijgen we ook door meer 
technologie. Sensoren en camera’s mogen van ons buiten voor de veiligheid 
maar binnen willen we dat niet. Naast veiliger kan technologie heel veel 
dingen gemakkelijk maken. En dat willen we allemaal. Als we nu iets tegen 
iemand willen zeggen dan app’en we het gewoon. En zonder technologie 
kunnen wij geen huiswerk maken. Technologie is er de hele dag. Je hebt het 
bijna niet door. Jongens en meisjes zitten soms de hele dag te gamen en op 
hun telefoon. Logisch want elke game is verslavend. Als ze mijn telefoon 
afpakken moet ik soms huilen. Technologie is niet alleen voor kinderen maar 
voor veel mensen verslavend. Ook voor ouders! Kunnen we nog leven zonder 
technologie? We komen minder in de natuur en soms lijkt het alsof robots 
alles gaan overnemen. Dat is eng want robots kunnen gehackt worden. 

Ik werd eruit gestuurd omdat ik spelletjes op mijn horloge speelde.  
(team KinderTrendrede 2020)

Technologie is soms eng maar vaker tof. Onze kleren zijn met technologie 
gemaakt en we kunnen met iedereen in alle talen over de hele wereld 
praten. Technologie is handig en gemakkelijk. Veel dingen kosten door 
technologie veel minder tijd of moeite. Een spreekbeurt maken zonder 
internet? Onmogelijk! We zien ook steeds meer e-sporters. Het is heel knap 



wat zij doen en zij mogen best wat meer respect krijgen. Net zoals sporters 
die aan traditionele sporten doen. Wij willen meer over technologie weten 
en uitzoeken. Hoe kunnen we technologie gebruiken om iets nieuws te 
bedenken? Technologie moet wel samen met mensen. Technologie op zichzelf 
is saai, streng en controleert ons. Technologie samen met mensen is mooi. 
Dan kunnen er toffe en nieuwe dingen ontstaan. 

Deel II Neem de tijd
Het is raar dat het NOS-journaal elke dag iets nieuws heeft voor de regering 
om over te discussiëren. Dan zijn ze net klaar met het bespreken van één 
onderwerp dan komt het NOS-journaal weer met iets anders aan. Zijn deze 
dingen echt allemaal zo belangrijk? We zijn met zoveel verschillende dingen 
bezig dat we soms dingen te snel doen en andere dingen weer te langzaam. 
Ons bord ligt te vol! 

We krijgen nu voor heel veel dingen allerlei oplossingen. Elektrische auto’s, 
recycle winkels, zelfstrikkende schoenen of minder vervuilende fabrieken. 
We verzinnen heel veel snelle oplossingen. Die lijken goed voor nu maar 
in de toekomst zijn ze dat niet. Dan is het beter dat we aan tijdvertraging 
doen. Dat is even wachten voordat we iets doen. De elektrische auto is nog 
steeds milieuvervuilend en dus geen echte oplossing. Het is belangrijk dat we 
langer durven na te denken over een goede oplossing dan te kiezen voor een 
snelle oplossing. Door de tijd te nemen kunnen we ook beter samenwerken 
waardoor we meer ideeën krijgen. 

Laten we voor dingen de tijd nemen. Niet zo gehaast. (team KinderTrendrede 2020)

Een samenleving is iets wat de wereld samenbrengt. En alleen samen kunnen 
we veel veranderen. Elkaar blijven zien is dus belangrijk. Daar moeten we 
mensen mee helpen. Mensen mogen van ons meer bij elkaar komen. Naar 
buiten gaan. Net als in Spanje of andere warme landen. Hiervoor kunnen we 
meer speelplaatsen maken die voor iedereen leuk zijn. Alle leeftijden bij en 
door elkaar op veel verschillende plekken in Breda. Moderne, soms overdekte, 
ontmoetingsplekken waar je bijvoorbeeld je telefoon kunt opladen door te 
bewegen. Of waar veilige speeltoestellen of zelfs springkussens voor opa’s 
en oma’s zijn. Oude mensen komen nu nog wel buiten maar ze kunnen dan 
te weinig doen. Ze zitten maar op een bankje of in een rolstoel. Als ouderen 
meer dingen buiten kunnen doen dan wordt het voor hun leuker om buiten te 
zijn. Ze zien meer mensen en zijn minder eenzaam. Oudere mensen kunnen 
ook veel dingen heel goed. Dat kunnen ze ons leren. Bijvoorbeeld tekenen, 

2Het is tijd voor beter. Tijd om samen aan echte 
oplossingen te werken. (team KinderTrendrede 2020)



schilderen of breien. In een talentenkraam kunnen mensen uit heel Breda 
elkaar dingen leren waar ze goed in zijn. Zo komen er nog meer mensen bij 
elkaar. Zelfs verlegen mensen durven dat omdat ze iets kunnen doen waar  
ze goed in zijn. 

Deel III Geef ons voorbeelden
Gemak is belangrijk voor mensen en veel technologie kan daarvoor zorgen. 
Bijvoorbeeld een elektrische riem die vanzelf om gaat. Of is dat juist stom? 
Technologie zorgt er wel voor dat we zelf minder hoeven te doen. Dat kunnen 
we gebruiken om vanuit gemak te veranderen. Maak klimaatbewust en 
gezond leven gemakkelijker en daarmee leuker. 

Laat het ons dus ook zien. Als we zien waarvoor het is, wordt veranderen 
gemakkelijker. We begrijpen dan nog beter waarom we het moeten doen. 
Een soort lens richting de toekomst waar je doorheen kunt kijken zodat je  
ziet welk effect de dingen hebben die je doet. Zo weet iedereen wat het 
betekent als we nu dingen anders doen. Vooral voor dingen die minder leuk 
zijn, is dat fijn. 

Het gaat dus om voorbeelden. Die zijn belangrijk voor ons en zorgen ervoor 
dat we in actie komen. Daarom hebben we meer voorbeeldmensen en 
voorbeeldkinderen nodig. Zij laten zien wat we kunnen doen en wat het 
betekent voor later. Die voorbeeldmensen kunnen ook met onze ideeën naar 
een nog belangrijker iemand gaan. Die gaat ermee naar de koning en dan naar 
Duitsland en de naar de rest van Europa. Het gaat dan de hele wereld over.  
Wij zijn dan als Breda een voorbeeld voor andere steden en mensen in de 
wereld. Hoe cool is dat! Breda… de voorbeeldstad van de toekomst! 

Wat is eigenlijk de mening van de Burgemeester en van volwassenen?  
Wij weten het niet. Deel met ons de toekomstplannen van Breda. 
Duidelijkheid voor ons over de toekomst is wat we willen. Wij hebben een  
hele andere kijk op dingen. Denken niet vanuit problemen zoals veel 
volwassenen doen. Laat kinderen daarom meer lesgeven aan volwassenen. 
Zoiets als deze KinderTrendrede maar dan vaker. Kinderen geven namelijk wel 
eerlijk hun mening. Volwassenen kunnen dan bedenken wat gaat lukken en 
wat niet. Zo werken we samen aan een mooie toekomst voor Breda. 

Wij denken niet vanuit problemen zoals volwassenen doen. Wij denken vanuit hoe het 
kan worden (team KinderTrendrede 2020)

3Mensen moeten weer meer bij elkaar komen.  
(team KinderTrendrede 2020)



Advies aan de burgemeester en wethouder

1
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Laten we het spannende van de 
toekomst opzoeken.

Laten we, iedereen in Breda, geen troep 
meer op straat gooien. 

Richt een anti-pestclub op in Breda.

Neem de tijd. Neem beslissingen vanuit 
tijdvertraging.

Bouw meer kleurrijke moderne  
speeltuinen in Breda.  
Maak ze leuk voor alle leeftijden. 



Advies aan de burgemeester en wethouder
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10

Maak een toekomstlens zodat mensen 
kunnen zien wat de consequenties zijn 
van wat we nu doen.

Word allemaal een voorbeeldmens met 
veel volgers.

Help Bredanaars om hun talenten met 
elkaar te delen.

Haak aan bij mensen die met iets  
goeds beginnen.  
Maak steeds een kettingreactie.

Werk samen voor meer  
duurzame oplossingen.



Kinder Trendrede Team 2020 - Breda
Afsaneh Ghalakieh 
Arlynn Veldink
Berend Wijsman 
Dylainah Simmons
Feda Abbas
Lamis Abbas
Lodewijk de Roy van Zuidewijn
Marley Omzigtig
Mouna Makan
Roderick Ultee
Rihab Makan
Rouaa Sweideh
Yasmin Said

Team KinderTrendrede
Erica Bol – Teach the Future
Tony Bosma – Extend Limits
Stefanie Vermeulen– Pakhuis B

Partners KinderTrendrede
Gemeente Breda
Brabant Kennis
Kick Breda - Grote Broer
Uitvindfabriek
Boerderij Wolfslaar
De Smaakspecialist
Stadslab Breda

Extra dank aan
De Fontein, De Wisselaar, Dirk van Veen, IMC Weekendschool, Petrus & Paulus, 
Trendrede Team NL, YURR studio , Patrick Daniel Digitaal, Breda University 
Production House (Ayoub Bouyazan, Maddi Dethlefsen, Yanno Post, Rae Halen 
Layug, Remy van Reine, Alex Kallis, Shandrick de Cuba, Matthias Carter)

www.kindertrendrede.nl

http://www.teachthefuture.eu
https://www.extendlimits.nl
https://www.pakhuisb.nl
https://www.breda.nl/toekomststoel-gaat-de-stad
https://www.brabantkennis.nl
https://www.kick-breda.nl/grote-broer/
https://uitvindfabriek.nl
https://www.wolfslaarbreda.nl
https://shop.desmaakspecialist.nl/over
https://www.stadslabbreda.nl/default.aspx
http://www.kindertrendrede.nl

