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'Hoe gaat het daar mensen? Hier gaat het zijn gangetje 
Mijn doe-het-zelf houding bracht me in dit stadje 
 
Consumeren, produceren, knikkeren met anderen 
Het gaat zo goed in ons landje, waarom veranderen? 
 
Voordat we oplossen, moeten we eerst begrijpen 
Te slim voor school, maar te dom om ons niet in te schrijven 
 
Geachte heer, begrijp me, neem eens een kijkje 
In mijn land, in mijn stad, in de straten van mijn wijkje 
 
En ik begrijp je, waarom je ons als boefjes ziet 
Maar de info die je krijgt over ons is niet altijd objectief 
 
Monkey see, monkey do: 
Zelfontwikkeling, kennisoverdracht, non-formeel leren… dat is wat we doen 
 
Onszelf aanleren, autodidact 
Vraag het rustig aan je matties als je het eventjes niet snapt 
 
Leer van elkaar om te leren leren 
Jonge ondernemers willen continueren 
 
Onderhandelen, we starten met elkaar 
'Ik maak je auto, binnen een week heb je mijn website klaar' 
 
Ruilhandel, beetje de oude stempel 
Met nieuwe sneakers aan van €300,- 
 
Miriam Geerdes-Gazzah schreef over ons 
Hoe het gaat in de buurt, hoe je gaat waar je komt 
 
Hoe we verbinden, waar we hangen, hoe we zingen, hoe we dansen 
Hoe we kunst combineren met het smoken van een ganjah 
  
Een andere pijler op het rapport 
Is dat we elkaar inspireren door melodien en sport 
 
Ik en mijn homies, opgeleid door de straat 
Daar waar we ondernemen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat 
 
Alles is verkrijgbaar, geen openingstijden 
Meningen genoeg, berust me liever op de feiten 
 
ZZP-ers uit nood geboren maar het gebeurt 



Wat moet je anders als je wordt afgewezen door je kleur 
 
Ik ben een Nederlander met een migratie-achtergrond 
Negatief in het nieuws terwijl het positief begon 
 
Mijn Hiphop; creëerde hotspots 
School Of Heart Knocks, volg je hart want dat klopt 
 
Cultuurparticipatie, who cares? 
Participatiecultuur, onconventionele term 
 
Begeef me liever in zon, ik hou van zweten 
maar ik kan heus tegen een buitje dus ik omarm de regen 
Een steen zei ooit: 'We cannot solve our problems 
 
with the same thinking we used to create them’ 
 
Samples, remixes, we spelen met muziek 
 
Er zijn geen grenzen meer tussen maker en publiek 
 
Nederland bracht mij mooie dingen 
En het begon bij zinnen verzinnen 
 
Een diploma is het bewijs van wat je hebt gedaan 
Niet van wat je kunt, en ik kan alles, vraag maar na 
 
Blijkbaar breng ik nu mensen bij elkaar 
TEDxArnhem was uitverkocht laatst en ik stond daar 
 
Werkend met vluchtelingen in De Madser 
Ik vind het prachtig om te viben in Arnhem 
 
Of waar dan ook in Gelderland, ook daarbuiten 
De wereld is te klein, geef mij maar de ruimte 
  
Open attractie’s met kids in de Openlucht 
Het museum natuurlijk, we reizen vliegensvlug 
 
Daarna naar Luxor Live, host een evenement 
Veel creativiteit als ik met mensen ben 
 
Wil geen directeur zijn, maar wel een school runnen 
Heb geen papiertje nodig om je te helpen met je kunnen 
 
Ik leer je hoe je hart sneller klopt... voel het ritme 
Sluit je ogen en je bent daar, want geluk zit in je 
 
Hier heb ik allemaal niet voor gestudeerd 
Daarom is het master dat dit nu wordt geaccrediteerd 
 
Rolmodellen rollen, ze worden nu betrokken 
Om jongeren te bereiken en motivatie aan te boren 



 
Peer-to-peer educatie wordt nu gestimuleerd 
Individuen worden dagelijks gefaciliteerd 
 
De wijk is actief, de burger doet mee 
Of je nu rapt, danst, onderneemt of skate 
 
Ooit stonden de buurt achter, nu staan we voor  
We zetten mensen op voorsprong, je kan ons bellen hoor' 
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