
 

 
 
WIM 
Het maakt niet uit of ge nen dwerg of twee meter zijt 
Slechter of beter zijt, en in de minder of de meerderheid 
Hoe geleerd gij zijt, of hoe gegeerd 
Feit blijft: we verschillen van elkaar tot de eeuwigheid 
Gij zit te vitten, maar gij zevert  
Gij weet ni wie ik ben, gij baseert u op impressies en onzekerheid 
Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen wat nen beer gij zijt 
Leert relativeren, discussieert,  
maar niet meer met mij 
 

Refrein 
Iedereen is anders 
’t zit in wat ge zegt, wat ge denkt, denkt na over wat ge doet 
Iedereen is anders 
Ook al lijkt ge net op mij, ’t is een feit dat ge iemand anders zijt 
Iedereen is anders 
Wie dat ge bent is belangrijk, de rest doet er echt niet toe 
Iedereen is anders 
Zie ik als ik rond me kijk, heel de tijd 
Maar ik maak geen onderscheid 

 
NUP 
Hoe dat ik het zie, beste vriend, iedereen is uniek 
Geen twee dezelfde want niemand die is identiek 
Variatie is gezond, zwart, wit, bruin, blond 
Allemaal een ander type en een hele aarde vol 
Kies uw eigen interesses, deel ze met de medemensen 
Doe uw ding, doe het goed, maar ga niet iemand tegenwerken 
Alles wat ik zeg is dat we beter leren samenleven 
Ook al zijn we anders, we moeten deze wereld delen 
 

Break  
Iedereen is anders dan de rest, 
Dus sla uw handen in elkaar, help mekaar en toon respect 
Iedereen is anders dan de rest 
En vindt ge’t onterecht wat ik zeg…  
Mij best 

 
JEF 
Zijn we allemaal verschillend, is iedereen een type 
Die veelheid aan mensen verenigen heet liefde 
U niet laten verblinden door wat meer is of minder 
Maar het evenwicht te zoeken zodat ge niet wordt gehinderd 
Door simpele principes als de afkomst van uw medemens 
Onbemind, onbekend, maar even grote vredeswens 
Tegendraads of meegaand, een echte ster of geen talent 
Geef iedereen zijn eigen plek of ge nu voor of tegen bent 


