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Jeugdtroonrede Delft 18 september 2018
INLEIDING (door Babette de Wit, Freinetschool)
Geachte leden van de Staten-Generaal en andere aanwezigen. Wij mogen vandaag aan u
deze bijzondere troonrede voordragen. Die is geschreven door een speciaal opgerichte
regering van Delftse Kinderen. Wij hebben veel ideeën. We zijn erg bezig met de zorg
voor de natuur, voor de dieren en voor elkaar.
Wij presenteren onze meningen en komen ook met mogelijke oplossingen.
Toch kunnen we het niet nalaten om nog even te zeggen dat we het tijd vinden dat er
kinderverkiezingen komen. Zo zou je bijvoorbeeld De Kinderkamer kunnen maken, zoals
de Tweede Kamer. Kinderen kunnen stemmen op kinderpartijen en daar komt dan een
kinderregering uit. De kinderregering kan met de ideeën waar ze het over eens zijn naar
de Tweede Kamer gaan en die kunnen daar wat mee gaan doen.
Als eerste geef ik nu het woord aan collega minister Dani Gordijn van het Ministerie van
Liefde, die in feite voor ons allemaal spreekt.
MINISTERIE VAN LIEFDE (Dani Gordijn – BMS Groep 7)
Iedereen vind het belangrijk om te leven met liefde. Het is belangrijk dat we meer voor
anderen zorgen. Nog steeds zijn er mensen of dieren die mishandeld worden. Bij dieren
gebeurt dat nog vaker dan bij mensen. Laten we in Nederland geen misbruik van elkaar
maken. Laten we vrede sluiten door vrienden te maken en leuk met elkaar om te gaan.
Dit geldt voor zowel mensen als dieren. Wij willen 3 tips geven aan ieder mens in
Nederland. Als wij ons aan deze tips houden worden wij een liefdevol land. Dat is wat wij
willen.
Tip 1: ·Geef baby’s en kleine dieren liefde. Anders kunnen ze dood gaan.
Tip 2: Als iemand ruzie heeft, praat er dan eerst over. Voordat je voor altijd boos blijft op
diegene en er bitterheid ontstaat.
En Tip 3: Als je verdrietig bent, huil dan met iemand want dan is je verdriet eerder over.
Het Ministerie van Liefde wil deze drie tips over heel Nederland verspreiden en wil alle
mensen zich hieraan laten houden. Dan worden wij een liefdevoller land en zullen wij
gelukkiger zijn.
Pramesthi
We weten allemaal dat er vervelende ziektes zijn in Nederland.
Aan sommige ziektes kan je doodgaan.
Daarom willen wij dat er meer geld gaat naar onderzoek naar bepaalde ziektes.
We hebben het hier vooral over de ziekte kanker, in verschillende vormen.
We willen deze ziektes helpen bestrijden en ervoor zorgen dat zieke mensen sneller beter
worden.
Femke
We hebben meer geld nodig voor betere medicijnen en voor leuke spellen zodat de
patiënten niet meer aan hun ziekte denken.
Operaties kunnen minder duur zijn en dat is fijn voor de patiënten.
De dokters en zusters krijgen meer betaald, zodat er meer mensen bij het ziekenhuis
gaan werken en de patiënten sneller geholpen worden. Nu duurt het vaak te lang en
gaan mensen misschien al dood voordat ze geholpen zijn.
Sophie
Vier keer per jaar komt er een kankeronderzoek voor iedereen, gratis!
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Extra geld komt er door inzamelingen, door cupcakes te verkopen, door sponsorlopen te
houden of iets anders. Geef meer geld. Mensen moeten er aan wennen dat ze meer geld
kunnen geven.
Laten we allemaal alsjeblieft niet zo krenterig zijn als oom Dagobert.
Wij willen iedereen leren om vrijgevig te zijn.
Dan geef ik nu het woord aan mijn collega ministers Dianthe Huisman en Efsa Gunduz
van het Onderministerie Alcohol, drugs en roken en Gezonde voeding.
ONDERMINISTERIE VAN ALCOHOL, DRUGS EN ROKEN EN GEZONDE VOEDING
(Dianthe Huisman, groep 7 Bernadette Mariaschool, Efsa Gunduz, Cornelis Musiusschool)
Dianthe
Nog te veel mensen roken, drinken alcohol en gebruiken drugs. Daardoor gebeuren er
ongelukken op allemaal verschillende plekken, zelfs tijdens het rijden. Dit jaar nog
verloor een familie twee kinderen die op straat werden aangereden door een dronken
bestuurder. Dit mag NIET meer gebeuren.
Als je rijdt mogen mensen geen alcohol drinken.
De gebruikers letten niet goed op hun omgeving of op kinderen.
Door te roken leef je korter, op de stoep liggen vaak peuken. De pakjes in de winkel zien
er eng uit, met plaatjes van ziektes. Dit zien kinderen. Ze worden bang als hun ouders
roken want hun ouders kunnen eerder dood gaan.
Efsa
Supermarkten mogen deze producten niet zomaar meer verkopen. Wij willen dat er geen
ongezonde spullen in winkels worden verkocht als er op het etiket staat dat het niet
gezond is. Wij willen deze ongezonde dingen tegen aan.
Er moet meer biologisch fruit en groente worden gegeten, omdat dat uit de natuur komt.
Wij vinden ook dat er minder suiker gegeten moet worden. Suiker is niet gezond, niet
voor je lichaam en niet voor je tanden. Mensen moeten meer bewegen, zodat mensen fit
zijn en lekker in hun vel zitten. Daarvoor geef ik het woord aan het Ministerie van Sport
en Beweging. Ministers Jago Wijsman en Manos Koumpis.
MINISTERIE VAN SPORT EN BEWEGING
(Jago Wijsman, Manos Koumpis, Simon Carmiggeltschool gr. 7)
Jago
Iedereen moet de kans hebben om te sporten. Omdat sporten gezond is en leuk. Er
moeten echt meer sportverenigingen komen en meer zwembaden, zodat het ook
gemakkelijker wordt om te sporten.
We willen voorkomen dat jongeren gaan roken. We willen dat er minder mensen
rondlopen met overgewicht. Kinderen die zichzelf dik vinden ( en dat ook zijn) gaan zich
daardoor onzeker voelen. Dat moet anders!
Manos
Sommige mensen hebben ziektes of een handicap en kunnen daardoor meestal niet
sporten. We hebben besloten dat er meer geld gaat naar mensen met een beperking
zodat zij ook aan sport mee kunnen doen. Iedereen moet kunnen sporten. Dichtbij naar
het sportveld kunnen lopen, of rollen in de rolstoel. Het moet gratis zijn. En vlakbij.
Zodat iedereen ‘s middags en ‘s avonds nog lekker kan sporten.
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Naar buiten gaan is gezond. Dat vinden wij belangrijk. Daarom geef ik nu het woord aan
Minister Onurhan van het Onderministerie van Meer naar Buiten.
ONDERMINISTERIE VAN MEER NAAR BUITEN
(Onurhan, C. Musiusschool, groep 7)
Onurhan
Veel kinderen gaan niet naar buiten. Ze vinden gamen leuker dan buiten spelen. Terwijl
buiten spelen en sporten veel gezonder is, want je wordt niet dik en zweten is goed voor
je. Kinderen moeten meer naar buiten. Wij, van het Ministerie meer naar Buiten, willen
er voor zorgen dat alle kinderen in Nederland meer naar buiten kunnen. Ook op de
scholen moeten zij meer naar buiten. Het speelkwartier kan worden uitgebreid en ook
lessen kunnen vaker buiten gegeven worden. Dan vinden kinderen het ook leuker en
gaan zij minder gamen. Ze worden ook gelukkiger. Daarover spreekt mijn collega
Minister Nelyne van het ministerie van Gevoelens en Welzijn.
MINISTERIE VAN GEVOELENS EN WELZIJN
(Nélyne, C. Musiusschool, groep 8)
Nélyne
Tegenwoordig zijn veel tieners en oudere mensen depressief. Soms door de puberteit,
soms door hun uiterlijk, soms door pijn en angst. Deze mensen hebben hulp nodig.
Sommige mensen plegen zelfmoord of snijden zichzelf. Dat is zo jammer en niet nodig.
Praat met deze mensen, help ze, misschien wordt er dan op tijd hulp ingeschakeld.
Er wordt vaak gedacht dat kinderen te jong zijn voor een depressie en dat ze niet heel
veel hulp nodig hebben, maar dat is niet waar: Eén op de op tien kinderen op de
basisschool is depressief. Zij verdienen net zoveel hulp als volwassenen. Hoe komt het
dat zij depressief zijn? Hoe kunnen wij hen helpen weer blij te zijn? Dit wil het Ministerie
van gevoelens en welzijn laten onderzoeken. Wij willen dit probleem oplossen.
HET MINISTERIE VAN BEGRIJPEND LEZEN
(Tobias Hardy. (Delftse Daltonschool, groep 7)
Tobias.
Het is nodig om het lezen te stimuleren,omdat het kinderen kennis geeft en helpt met
taal en spelling. We zien overal mobiele telefoons. Dat vinden we jammer, omdat er
daardoor steeds minder boeken worden gelezen.
Daarom hopen wij dat volwassenen meer gaan voorlezen.
En dat er meer boekkeuze geboden wordt in bibliotheken, zoals meer informatieve
boeken of juist meer fantasy verhalen. Er moet natuurlijk onderzoek gedaan worden naar
wat de kinderen de leukste leesboeken vinden. Ook mag er meer geld beschikbaar
komen om boeken te kopen voor in de bibliotheken.
Zodat alle kinderen gratis boeken kunnen blijven lenen.
Alle ouders die niet kunnen voorlezen moeten dat gaan leren.
En alle werkende mensen mogen van mijn ministerie een uur eerder naar huis van hun
baas om aan de kinderen voor te lezen.
MINISTERIE VAN VRIJE TIJD EN HET MINISTERIE VOOR KINDERFESTIVALS IN
DELFT.
(Éowyn Reynolds en Fleur van de Freinetschool)
Eowyn
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Studenten van de TU Delft hebben festivals met leuke muziek en lekkere drankjes. Dat
willen wij ook voor kinderen. Wij willen met onze vrienden en familie naar een festival
met Adele, Ariana Grande, Martin Garrix. Of gewoon met een band van Delftse studenten
die liedjes zingen.
Het beste is om zo’n festival in Delft te organiseren, want dan kunnen we er met de fiets
naar toe, we besparen de auto en dat is goed voor het milieu. Tijdens het festival willen
we wat te drinken of iets te snacken hebben, het liefst gezond. Op de festivalkraampjes
kunnen we zonnepanelen zetten. Dan hebben we energie voor gezellige lampjes en voor
muziek.
Fleur
Het zakgeld dat we uitgeven tijdens het festival kunnen we besteden aan laadpalen voor
elektrische auto’s, voor het opruimen van de stad en voor het eindelijk klaarmaken van
het station en zijn omgeving. Als de regering hier geen zin in heeft of het te druk heeft,
kan de kinderraad dit regelen. Dit is beter voor het milieu. Hierover spreken mijn
collega’s Jaylin, Lune, Ayran en Madelief van het MINISTERIE VAN MILIEU.
MINISTERIE VAN MILIEU
(Jaylin Cornelis Musiusschool, groep 8 Van Lune, Basisschool De Ark, groep 7/8, GVM
Milieu door: Ayran en Madelief)
Jaylin
Wij vinden het belangrijk dat het goed gaat met het milieu. Nu gaat het slecht met het
milieu, er worden veel bomen gekapt voor huizen en snelwegen. Er is veel C02 uitstoot.
Milieuvervuiling heeft nare gevolgen. Veel dieren gaan dood. Er komen steeds meer
natuurrampen.
Lune
Het is belangrijk dat de plastic soup stopt omdat dieren in de zee dood gaan en ook
gewone landdieren. Vissen zien het plastic in de zee aan voor voedsel. Mensen eten
vissen en krijgen zo plastic in hun maag. Planten gaan dood en dan zitten wij zonder
eten, waardoor we zelf ook dood gaan.
Onze wens is dat de aarde minder opgewarmd wordt. Dit zal natuurlijk nooit helemaal
overgaan maar we kunnen er wel stap voor stap aan werken.
Ayran
We denken aan de volgende stappen:
Gooi afval in de prullenbak
Doe aan afvalscheiding
Neem een drinkfles en een broodtrommel mee naar school
Hergebruik plastic voor bijvoorbeeld een kunstwerk
Lever statiegeldflessen altijd in
Loop of fiets naar school
Madelief
Wie toch een auto koopt, koop een elektrische
Hiermee helpen mensen zichzelf, anderen en het milieu. We moeten dit samen
aanpakken. We moeten goed voor onze wereld blijven zorgen. Ons ministerie wil er voor
zorgen dat al deze stappen worden uitgevoerd en dat mensen dit echt doen. Wie het niet
krijgt een boete, van deze boete planten we een boom.
Dank u voor uw aandacht.
ONDERMINISTERIE VOOR DIEREN
(Fleur , Basisschool De Ark, groep 7/8, Olivia Froger, groep 6, Jenaplanschool De
Oostpoort, groep Buffels (6/7/8)
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Fleur
Er moet meer respect zijn voor dieren. Dieren hebben ook rechten. Wij dromen dat er
meer bossen zijn, dat er geen dieren meer uitsterven en dat er geen stropers meer zijn.
Wij zijn het er niet mee eens dat mensen zoveel dieren dood maken alleen voor eten en
dat sommigen ook verkeerde manieren gebruiken om ze te doden.
In de bio-industrie leven dieren in te kleine ruimtes, zoals bij legkippen. Alle dieren in de
bio-industrie moeten meer ruimte krijgen.
Olivia
Maar ook bij mensen thuis leven konijnen in een klein hokje of wordt een hond in een te
warme auto achtergelaten. Huisdieren moeten in ieder geval met zijn tweeën zijn, dan
zijn ze niet meer eenzaam. En ze moeten een grote speelplek krijgen.
Het wordt tijd voor een ministerie van dierendefensie.
Dieren moeten ook voor zichzelf op kunnen komen. Als wij naar dieren luisteren kunnen
we ze beter begrijpen. Hier gaan wij voor zorgen. Dieren verdienen het. Dan geef ik nu
het woord aan de ministers van het Ministerie Gelijkheid en Eerlijkheid.
MINISTERIE VAN GELIJKHEID EN EERLIJKHEID
(Sevgi Urun gr, 8 van , Tobias Hardy , Mila van ’t Hart, Lisa Renken gr. 8 van Simon
Carmiggeltschool)
Sevgi
In Nederland moet iedereen dezelfde rechten hebben. En op een gelijke en gelukkige
manier kunnen leven. Daarin mag geen verschil zijn tussen oud of jong, mooi of lelijk,
blank of donker, een hoofddoek of niet.
Tobias
Op straat lopen nu nog eenzame ouders, er worden kinderen mishandeld, er klinken
racistische opmerkingen.
Discriminatie en pesten moet harder worden aangepakt. Donkere mensen en andere
buitenlanders moeten hetzelfde behandeld worden als Nederlanders. Nederlandse
tradities zoals Sinterklaas en Zwarte Piet en onze pretparken willen we wel graag
behouden.
Mila
Voor mensen die gepest worden, komen zelfverdedigingscholen. Iedereen heeft recht op
geluk.
Er zijn ouderen die niet meer kunnen werken, zij moeten eerder met pensioen kunnen.
Mensen worden steeds ouder. Deze groep heeft vaker medicijnen nodig en hulp,
bijvoorbeeld bij het douchen.
Lisa
Medicijnen en hulp zijn duur. Daarom hebben mensen het soms niet. Medicijnen en hulp
moeten goedkoper worden.
Om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan, worden er minstens twee keer per week
dagen georganiseerd waarop ouderen met elkaar kunnen kletsen en spelletjes kunnen
doen. Over geluk en solidariteit zullen nu het woord voeren; mijn collega’s van het
MINISTERIE VAN ELKAAR HELPEN. Sophie van Haaster en
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MINISTERIE VAN ELKAAR HELPEN
(Arthin van Pinguinschots, De Oostpoort, groep Pandarimboe (6/7/8), Sophie van
Haaster, groep 7 De Oostpoort, groep Buffel (6/7/8)
Arthin
Iedereen heeft recht op eten, drinken en onderdak.
Er zijn nog steeds veel kinderen die pleegouders zoeken. We hebben veel meer
pleeggezinnen nodig, kinderen verdienen een goed leven.
Vluchtelingen verlangen naar een plaats om te verblijven, we willen ze onderbrengen in
gebouwen die toch leeg staan.
Gelukkig is er een voedselbank waar mensen eten kunnen brengen, voor mensen die niet
genoeg geld hebben voor eten en drinken.
Sophie
We willen ook cafeetjes opzetten waar je een kopje koffie koopt, maar voor twee kopjes
koffie betaalt. Dat tweede kopje wordt later aan zwervers op straat uitgedeeld. Verder
komt er een plek waar mensen hun oude dekens, kussens en andere huishoudelijke
dingen brengen. Arme mensen en vluchtelingen kunnen daar langskomen en iets
meenemen.
In ontwikkelingslanden leven kinderen in een huis met een golfplaten dak. Ze hebben
geen wc’s, geen stromend water, geen eten en drinken. Ook naar school kunnen gaan is
voor hen een droom. Voor al deze kinderen moet veel meer geld komen. Hier wil het
Ministerie van Elkaar helpen voor gaan zorgen.
Afsluiting van de troonrede
Babette
Geachte leden van de Staten-Generaal en andere aanwezigen. Vandaag mochten wij aan
u deze bijzondere troonrede voordragen. Wij presenteerden u onze ideeën, onze
meningen en kwamen met mogelijke oplossingen.
Wij noemden in het begin al dat we het tijd vinden dat er kinderverkiezingen komen. Dat
er kinderpartijen komen en een kinderregering. Zodat ook kinderen hun ideeën naar de
Tweede kamer kunnen gaan. Kinderen volwassenen samen.

Samen kunnen we zorgen voor een eerlijk, fijn, gezond en gelukkig
Nederland!
Dank u voor uw aandacht.

