
   

Als je veel speelgoed hebt, 
ben je dan gelukkig? 

 
Als je hard moet lachen, 

ben je dan gelukkig? 

 

Als je de hele dag  
tv mag kijken, ben  
je dan gelukkig? 

 
Als je veel vrienden hebt, 

ben je dan gelukkig? 

 
Kan je tegelijk gelukkig  

en verdrietig zijn? 

 
Kan je leren  
gelukkig zijn? 

 
Moet iedereen  
gelukkig zijn? 

 
Maakt geld gelukkig? 

 
Kan je geluk  

aan iemand geven? 

 
Kan een ding geluk 

brengen? 

 
Is gelukkig zijn  

hetzelfde als blij zijn?  

 
Hoe voelt geluk? 

 
Kan je geluk vinden? 

 
Kan je zien dat  

iemand gelukkig is? 

 
Kan je in je eentje  

gelukkig zijn?  

 
Heeft iedereen  
evenveel geluk?  

Is gelukkig zijn voor 
iedereen hetzelfde?  

 
Als je hard moet lachen, 

ben je dan gelukkig? 

 
Kan je leren  
gelukkig zijn? 

Kan je tegelijk gelukkig  
en verdrietig zijn? 

 
Kan je geluk  

aan iemand geven? 

 
Kan je in je eentje  

gelukkig zijn?  
Is gelukkig zijn  

hetzelfde als blij zijn?  

 
Als je veel vrienden hebt, 

ben je dan gelukkig? 

   



   

  
Moet iedereen  
gelukkig zijn? 

  
Kan een ding geluk 

brengen? 

  
Kan je zien dat  

iemand gelukkig is? 

 
Als je veel vrienden hebt, 

ben je dan gelukkig? 

 
Kan je tegelijk gelukkig  

en verdrietig zijn? 

 
Kan je leren  
gelukkig zijn? 

 
Moet iedereen  
gelukkig zijn? 

 
Maakt geld gelukkig? 

 
Kan je geluk  

aan iemand geven? 

 
Kan een ding geluk 

brengen? 

 
Is gelukkig zijn  

hetzelfde als blij zijn?  

 
Hoe voelt geluk? 

 
Kan je geluk vinden? 

 
Kan je zien dat  

iemand gelukkig is? 

 
Kan je in je eentje  

gelukkig zijn?  

 
Heeft iedereen  
evenveel geluk?  

 
Is gelukkig zijn voor 
iedereen hetzelfde?  

 
Als je hard moet lachen, 

ben je dan gelukkig? 

 
Kan je leren  
gelukkig zijn? 

 
Kan je tegelijk gelukkig  

en verdrietig zijn? 

 
Kan je geluk  

aan iemand geven? 

 
Kan je in je eentje  

gelukkig zijn?  

 
Is gelukkig zijn  

hetzelfde als blij zijn?  

 
Als je veel vrienden hebt, 

ben je dan gelukkig? 



 

 


