
Walk for water

intro: Bb / C / F /
          Bb / C / F C F /

F
er komt net een kindje t’rug
        C
een bidon water op zijn rug 
        Bb     C
een boekentas, dat kent hij niet
     F
ook de vervuiling is nog groot
   C
elke dag gaan er vissen dood
      Bb         C                    F
de eenden sterven in het riet
                 Bb                              F
we willen tonen dat het anders kan
   C
luister daarom naar ons simpel plan

F
Kom doe allemaal mee
        C
we zwemmen in een propere zee
        Bb                                 C
dat zijn geen zorgen voor later
               Bb         C                   F
daarom doen we de walk for water
                Bb          C                 F
daarom doen we de walk for water

veel mensen gooien zoveel weg
was het nog goed? dat is dan pech
we kopen het morgen wel terug

de wereld ruikt naar een fabriek
we worden met z’n allen ziek
doe toch iets! en doe het vlug

tijd voor actie op de eerste rij
stap maar mee en maak ons allen blij

Kom doe allemaal mee
we zwemmen in een propere zee
dat zijn geen zorgen voor later
daarom doen we de walk for water
daarom doen we de walk for water



RAP:
de bakker, de garagist, de circusdirecteur
allemaal kloppen ze aan de deur
de kapper, de meester, de slager met zijn worst
ze schreeuwen het uit want
niemand wil toch dorst
we helpen allen mee en we doen dat meteen
we willen drinkbaar water voor iedereen

G
Kom doe allemaal mee
      D
we zwemmen in een propere zee
        C                                   D
dat zijn geen zorgen voor later
               C           D                   G
daarom doen we de walk for water
               C            D                   G
daarom doen we de walk for water

Kom doe allemaal mee
we zwemmen in een propere zee
dat zijn geen zorgen voor later
daarom doen we de walk for water
daarom doen we de walk for water


