
 

Hey Meryame, 

Ik vind het een beetje gek om een brief te schrijven aan iemand die me zo goed kent, namelijk 

ikzelf. Mijn eerste vraag aan jou is: hoe gaat het? Vooral ‘hoe gaat het echt met jou’. Want je 

leven zal op dit moment en in de toekomst niet altijd even gemakkelijk zijn. Je zal verdriet, pijn 

en een groot gemis voelen. Maar deze gevoelens zullen je vormen tot de persoon die je later 

bent. Sterk, liefdevol en nog steeds koppig.  

 

Je zal het gevoel hebben dat je alleen bent, maar eigenlijk is dat niet zo.  

Je zal moeilijke beslissingen moeten nemen, maar volg altijd je hart.  

Je zal mensen rondom je hebben die niet in je geloven, maar niet iedereen denkt zo.  

Je zal hard moeten werken om gerespecteerd te worden, maar uiteindelijk zal je altijd recht in 

je schoenen staan.  

 

Als ik je eens vertel dat je op een dag in een fabriek gaat werken en door hard te werken, 

Federaal Minister zult worden. Zou je me dan geloven? Ik denk het niet. Maar toch is het zo. 

Je bent sterk Meryame, vergeet dat nooit. Want de moeilijkheden die jij bent tegengekomen 

zal je geliefd maken bij veel mensen. De politiek is een harde wereld, maar stap voor stap zal 

jij voor verandering zorgen. Stap voor stap geraak je er wel. Dat doe je nu en dat zal je altijd 

blijven doen.   

 

Succes meisje en vergeet ons motto niet: gaat niet, bestaat niet. 

 

Meryame Kitir 

 

 

 

 

 

 



 

"Als ik groot ben, word ik politicus" is een initiatief van Plan International België in het kader 

van de Internationale Vrouwendag. Voor meer informatie en om de brieven van alle 

deelnemers te lezen, bezoek onze website:   

https://www.planinternational.be/nl/politieke-participatie-van-meisjes 

 

Aandacht : De opinies zoals uitgesproken in deze brieven zijn afkomstig van de auteurs van 

de brieven, ze komen niet noodzakelijk overeen met de opinie van Plan International België. 

 

 


