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Blue Ivy koopt kunstwerk 
Ze is nog maar zes en toch heeft ze al een kunstwerk 

gekocht. Blue Ivy, de dochter van Beyoncé en Jay 

Z, was afgelopen weekend op een veiling in de 

Amerikaanse stad Los Angeles. Ze bood daar 10.000 

dollar (ruim 8.000 euro) op een kunstwerk gemaakt 

van boeken. De veiling werd georganiseerd door haar 

oma, de moeder van Beyoncé dus. De opbrengst van 

de veiling gaat naar een goed doel: de bouw van een 

museum in Los Angeles. 

Recordregenboog 
Een regenboog die in Taiwan heel 

lang bleef staan, is nu of� cieel de 

langstdurende ooit. De regenboog was 

op 30 november 2017 negen uur achter 

elkaar te zien. Zaterdag werd bekend dat 

dit een plaatsje waard is in het Guinness 

World Records-boek. Het vorige record 

komt uit 1994. Toen stond een Britse 

boog zes uur lang aan de hemel. 
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Ze willen dat de wapenwet 
verandert zodat dit nooit meer 
gebeurt. ‘Toen ik de scholieren 
in Florida er op televisie over zag 
praten, dacht ik: kinderen kunnen 
de wereld echt veranderen’, zegt 
Leo. ‘Volwassenen denken dat 
ze slimmer zijn dan wij. Dat zij de 
enigen zijn die wetten en regels 
kunnen bedenken. Dat is niet waar! 
Dit gaat over ons en dus mogen wij 

er iets van vinden. Ik wil niet bang 
zijn als ik in de klas zit’, vertelt Leo. 
Ruifang en Leo bereiden zich goed 
voor op de demonstratie. Ze kleden 
zich warm aan en maken borden 
waar ze op schrijven wat ze willen 
veranderen. ‘Wij willen strenge 
regels!’ staat er op hun bord.  ‘Ik 
ben er trots op dat we dit doen’, 
zegt Ruifang. ‘Wij zijn klein maar we 
zijn ook stoer!’

De hele wereld demonstreert mee
Zaterdag demonstreren scholieren massaal tegen het wapengeweld in 

de Verenigde Staten. In vrijwel alle 50 Amerikaanse staten staan marsen 

gepland. De grootste zal plaatsvinden in Washington waar het Witte Huis 

staat. Daar worden zo’n honderdduizend mensen verwacht. Er zullen 

ook veel beroemdheden meelopen, zoals Ariana Grande en Miley Cyrus. 

Ook buiten Amerika doen veel scholieren mee. Wereldwijd staan meer 

dan 800 demonstraties gepland. Ook in Nederland.

‘Ik wil niet bang zijn in de klas’

Leo (10) en Ruifang (11) zijn al drie 
jaar vrienden en spelen elke week 
bij elkaar. Nu gaan ze voor het eerst 
samen protesteren. Ze zaten in de 
klas toen ze vorige maand hoorden 
dat een zeventienjarige jongen in 
Florida veertien leerlingen en drie 

Door Laila Frank - Veel kinderen 

in de Verenigde Staten gaan deze 

zaterdag demonstreren. Ze zijn 

boos op de regering na de zoveelste 

schietpartij op een school vorige 

maand. Ze willen dat politici 

strengere regels maken voor 

het kopen van wapens. ‘Kinderen 

kunnen de wereld veranderen. 

We zijn klein maar ook stoer.’  
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leraren had doodgeschoten op 
zijn oude school. ‘Ik was bang’, 
zegt Ruifang. ‘Wij zijn net als de 
kinderen in Florida. Er kan bij ons 
ook zomaar iemand met een pistool 
de school binnenlopen.’ Het was 
dit jaar al de veertiende schietpartij 
op een Amerikaanse school. Dat is 
elke week minstens één keer kogels 
in de klas. In de Verenigde Staten 
is het niet moeilijk om een wapen 
te kopen. Op sommige plekken 
kan dat zelfs in de supermarkt. De 
regels zijn veel minder streng dan 
in Nederland. 

Wapenwet veranderen
Veel scholieren in de VS zijn 
geschrokken en verdrietig. Maar 
ze zijn vooral boos op de regering. 

Vorige week liepen duizenden leerlingen de school uit om zeventien minuten lang 

te demonstreren tegen wapengeweld: één minuut voor elk slachtoffer in Florida

Ruifang

Leo


