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Evelien van Dort

in actie

Wie heeft brood uitgevonden?
Is een bijna-alleseter vega?
Is Skrubbi een huis- of een tuindier?
Bestaat er ook een beterhuis?

Sem is nieuwsgierig en stelt veel vragen.
Zijn ouders hebben een bakkerij. 
Mevrouw Kroost komt vaak brood kopen, 
samen met haar varkentje Skrubbi.  
Als mevrouw Kroost naar het ziekenhuis moet, 
wil Sem wel voor Skrubbi zorgen. 
Eva helpt hem hierbij. 
Op school wordt Sem geplaagd met Skrubbi. 
Maar juf Marja heeft een goed idee, 
Skrubbi mag mee naar school! 
De kinderen zijn gek op Skrubbi. 

Sem gaat met mama bij mevrouw Kroost op bezoek. 
Ze is erg alleen en mist Skrubbi. 
Dan maken Sem en Eva een geheim plan. 
Ze gaan met Skrubbi op stap.
Maar wil het varkentje wel mee?

Sem en Eva in actie is het eerste deel in een nieuwe serie van Evelien van Dort. 
Het is een vrolijk verhaal waarin Sem en Eva grappige avonturen beleven als ze 
voor een ondeugend varkentje moeten zorgen. De vragen die Sem stelt worden 
in eenvoudige zinnen beantwoord, waardoor het verhaal ook informatief is.
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1. Sem en Skrubbi

Vandaag hoeft Sem niet naar school.
Hij is toch vroeg uit bed.
Papa is nog vroeger op.
Papa is bakker.
Mama staat in de winkel.
Op zaterdag helpt Sem mee.
Sem weet al veel over de bakkerij.
Wat hij niet weet, vraagt hij.
Heeft papa geen tijd, dan zoekt Sem het 
antwoord op. 
‘Sem de veelweter,’ zegt mama vaak.

Sem ruikt de geur van de bakkerij.
Vers brood ruikt altijd weer lekker.
Later wil hij ook bakker worden.
Sem doet de deur van de winkel open.

Mevrouw Kroost komt er net aan.
Ze woont verderop in de straat.
Ze koopt iedere dag vers brood.
In een hand draagt ze een tas.
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Met de andere hand heeft ze Skrubbi vast.
Skrubbi loopt netjes naast haar.
Hij draagt een riem om zijn nek.
Is Skrubbi een hond?
Nee, Skrubbi is een minivarken.

Mevrouw Kroost en Skrubbi zijn vaak vroeg.
Vroeg in de morgen is het stil op straat.
Skrubbi vindt het leuk om te wandelen.

Het varkentje herkent Sem.
Skrubbi draait zijn oren naar voren.
Hij knort vrolijk.
‘Hé, Skrubbi,’ groet Sem.
‘Zal ik hem even vasthouden?’

‘Prima,’ antwoordt mevrouw Kroost.
Ze gaat de winkel in om brood te kopen.

‘Kom, Skrubbi.’
Sem trekt aan de riem.
Skrubbi draaft met Sem mee.
‘Begrijp je mensen-taal?’ vraagt Sem.
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Skrubbi geeft geen 
antwoord.
Hij kijkt Sem wel slim aan.
‘Stop,’ zegt Sem.
Skrubbi staat stil.
‘Kom,’ zegt Sem.
Het minivarken loopt netjes mee.
Sem weet zeker dat Skrubbi hem verstaat.
Sem geeft Skrubbi een aai over zijn kop.
‘Je bent slim en lief,’ zegt hij.
‘Thuis zoek ik meer over minivarkens op!’  

Sem loopt langs het huis van Eva.
Eva zit bij Sem op school.
Ze zit ook in de groep van juf Marja.

Zou Eva al wakker zijn?
Het raam van haar slaapkamer staat open.
‘Eva,’ roept Sem.
Eva steekt haar hoofd naar buiten.
Haar blonde haar staat alle kanten op.
Ze zwaait naar Sem en Skrubbi.
‘Tot straks,’ roept ze.  
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Meer over een minivarken.

Minivarkens zijn heel slim.
Het slimste dier van de wereld is een aap.
Daarna een dolfijn en dan een varken. 
Skrubbi is slimmer dan een hond of een paard.

Je kunt een minivarken dus veel leren.
Skrubbi is goed opgevoed want:
Hij slaapt in zijn eigen hok
(en niet op de bank).
Hij eet netjes uit zijn bak.
Hij kan de koelkast openmaken 
(streng verboden).
Hij poept en piest in de zaagselbak 
(een varkens-wc).

Een varken praat in varkenstaal.
Een varken kan 26 geluidjes maken.
Ieder geluidje betekent iets.
Heel hard knorren = ik wil eten.
Een zacht piepgeluidje = laat me niet alleen.
Een varken is en blijft een dier.
Hij wil ook lekker kunnen wroeten. 
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2. Een varken in de winkel

Sem en Skrubbi lopen terug naar de winkel. 
Sem blijft voor de ruit staan.
Hij kijkt naar de kleine en grote broden.
Papa heeft alles zelf gebakken.
Hij is de beste bakker van Nederland. 
Zijn opa was ook bakker.
Op de gevel staat: sinds 1824.
De bakkerij is al heel oud, denkt Sem.
Wie heeft brood uitgevonden?

Mevrouw Kroost staat binnen.
Ze praat met mama.
In de winkel heeft mama een schort aan.
Papa zet net een plaat met koeken neer.
Hij blijft ook even staan.
Sem hoort mama praten.
‘Wat naar,’ zegt ze.

Het is vast slecht nieuws!
Sem wil weten wat er is.
Skrubbi trekt Sem mee naar binnen. 
Honden mogen niet in de winkel. 
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En varkens natuurlijk ook niet.
Nu is er geen andere klant in de winkel.

‘Een hele week,’ zegt mevrouw Kroost.
‘En dan moet ik nog oefenen.
Ik ben maar alleen.’ 
Haar stem klinkt verdrietig.  
Het lijkt of Skrubbi ook mee-luistert.
Het varkentje kijkt heel treurig.
Hij laat zijn kop hangen.  

‘Wat is er gebeurd?’ vraagt Sem.
‘Mevrouw Kroost moet naar het ziekenhuis.’
‘O nee,’ zegt Sem. ‘Bent u ziek? 
U komt toch wel weer thuis?’ 

Mevrouw Kroost knikt.
‘Skrubbi kan natuurlijk niet mee,’ zegt ze. 
‘Het kan wel een week duren. 
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Een minivarken is een gewoontedier.
Skrubbi krijgt om zeven uur voer. 
Iedere morgen en iedere avond.
Skrubbi heeft veel aandacht nodig.
Anders wordt hij knorrig.’

‘Ik sta ook om zeven uur op,’ zegt Sem.
‘En ik ga pas om half acht naar bed.’
Hij geeft mama een knipoog.
Anders zegt hij altijd: ál om half acht.

‘Zal ik voor Skrubbi zorgen?’
‘Dat is aardig van je,’ zegt mevrouw Kroost.
‘Het is wel een hele taak.’
Ze kijkt even naar mama en papa.
‘Sem kan het vast wel,’ zegt papa.
‘Met een beetje hulp van papa,’ zegt mama.
Mevrouw Kroost lacht blij.
‘Wat fijn,’ zegt ze.
‘Ik zie zo op tegen het ziekenhuis.
En ik hou veel van Skrubbi.’
Skrubbi duwt zijn neus zachtjes tegen haar 
been.

Sem is ook blij.
Hij vindt het een goed plan.
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‘Kom je zo even langs?’ vraagt mevrouw Kroost.
‘Dan vertel ik je alles over Skrubbi.’

Ze neemt Skrubbi snel mee naar buiten.
Er staan klanten voor de ruit van de winkel.
Een varken in de winkel!
Dat is raar! 

Wie heeft brood uitgevonden? 

Heel lang geleden, wel tienduizend jaar, 
zochten mensen eten in de natuur.
Ze kauwden op korrels van wilde granen.
De korrels waren erg hard.
Ze pletten de korrels met een steen.
Pletten betekent plat slaan.
En ze weekten de korrels in water tot een papje.
Het papje stond in de zon.
Het werd droog en zo ontstond een koek.
Later werd de koek op het vuur gebakken.

Door toeval werd er een soort zuur door het 
deeg gedaan.
Het brood werd er zachter door. 
Dit brood heet nu zuur-desem-brood.
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Meestal zit er gist in het brood.
Het brood zit vol kleine gaatjes.
Dat komt door de gist. 

Overal op de wereld eten mensen brood.
Er zijn heel veel soorten brood. 
Wit, bruin en volkoren brood.
Hoeveel soorten ken jij? 
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