
Hoi,

Tjonge, wat ben ik blij dat ik in Nederland woon, zeg! Ik bedoel, hier is het misschien 
ook niet ideaal, maar ik mag hier wel gewoon zijn wie ik ben. Als ik dat gedoe tijdens
het WK voetbal allemaal hoor, over die OneLove band en dat je in Qatar niet 
homoseksueel mag zijn, maakt me dat toch wel blij dat ik hier woon, hoor! 
Ik hoor er ook echt van alles over, maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat zit. De 
ene zegt dat het belachelijk is dat ze daar zo denken en anderen zeggen weer dat 
het nu eenmaal hun cultuur of geloof is. Verschillende culturen of geloven 
respecteer ik, maar ik denk zelf toch echt anders over bepaalde dingen. En is er geen 
wereldwijde wet die racisme of seksisme verbied? Iedereen is toch gelijkwaardig?

Maar goed, aanstaande vrijdag is het weer Paarse Vrijdag (wel grappig, zo net na 
Black Friday). Een dag die juist in het teken staat van jezelf zijn en niet pesten of 
buitensluiten.
Wij gaan daar op school wel weer aan meedoen. Vorig jaar deden we dat ook, toen 
had iedereen iets paars aangetrokken en gingen we in de lessen hierover praten 
met elkaar en wat opdrachten doen. Superleuk en belangrijk, vind ik. Want jij mag 
toch zeker zijn wie je bent! Voor mij maakt het geen verschil op wie jij verliefd wordt. 
Zolang je er niemand anders kwaad mee doet, moet je lekker doen waar jij gelukkig 
van wordt! Toch?

Het is wel echt belangrijk om gewoon echt en jezelf te zijn. Alleen dan kun je ook 
online echt laten zien en merken wie jij bent. Niet dat je op internet een heel ander 
persoon laat zien of zo. Alleen maar om stoer te doen of om erbij te horen. Ik vind 
dat je respect moet hebben voor anderen, maar ook voor jezelf! Ik ben ik en dat is 
goed, zeg ik altijd maar.
Nou, daarom vind ik dus Paarse Vrijdag een belangrijke dag. Om daar eens mee 
bezig te zijn en er over te praten samen.
Doen jullie ook mee?

Groetjes,
Melle.

Paarse Vrijdag


