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Wat zou jij doen als de parkiet van de kinderboerderij ontsnapt? 

Of als oma’s tas wordt gestolen door een ondeugend aapje? En 

speel je liever samen of alleen? De kinderen in dit boek zouden 

het wel weten, want vrienden ben je door dik en dun.

Lees het verhaal van Annet en Martijn die hun buurvrouw 

helpen in de tuin, van Afra die gek is op haar pony Pom en van 

Femke die in een rolstoel zit en van vissen houdt. In dit boek 

vind je twaalf verhalen over vriendschap. Vriendschap is samen 

spelen, spannende dingen delen, elkaar helpen, eerlijk zijn, voor 

elkaar zorgen en nog veel meer. Van vriendschap word je blij!

‘Ik heb op jou gewacht,’ zegt Simon.

‘Waarom?’ Daan begrijp er niets van.

Simon slaat zijn arm om de schouder van Daan. 

‘Omdat je mijn vriend bent!’

Daan voelt zijn ogen weer prikken. Dit keer zijn het 

tranen van blijdschap. Daan slaat zijn arm om Simon 

heen. Het nare gevoel vanbinnen is weg.

‘Je bent ook mijn grote vriend,’ zegt Daan.
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‘De enige manier om vrienden te hebben, 
is om er een te zijn.’
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1. Stijn heeft een  
parkiet op zijn hoofd 

‘Pipo parkiet is weg!’ zegt Bob.

Hij leunt met twee handen op zijn bezemsteel.

‘Weg?’ vraagt Stijn verbaasd. ‘Waar is Pipo dan naartoe?’

‘Wistikhetmaar,’ mompelt Bob.

Stijn heeft geen idee waar die plaats ligt. Hij kijkt van Bob 

naar het hok van de parkiet en weer terug. 

Bob verzorgt de dieren op de kinderboerderij. Hij geeft de 

dieren voer en maakt de hokken netjes schoon. Iedereen 

vindt Bob aardig. De dieren omdat hij zo goed voor ze zorgt 

en de kinderen omdat hij altijd grapjes maakt.

‘Komt Pipo parkiet weer terug?’

‘Wistikhetmaar.’ Bob veegt langs zijn neus. ‘Gisteren is de 

parkiet ontsnapt. Ik veegde de kooi mooi schoon. Zoef, zoef! 

Pipo vloog rondjes, vlak langs mijn oor. De vogel klemde 

zich vast aan het gaas van de deur. Opeens sprong de deur 

open en weg was Pipo. De kleine parkiet is gewend aan 

zijn bakje vol zaad. Het arme beestje zal niet genoeg te eten 
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vinden…’ Bob kijkt Stijn verdrietig aan. Hij legt zijn bezem 

op de kruiwagen en sloft naar het hok van de hangbuikvar-

kens. 

Die varkentjes hebben echt een dikke buik. Zo dik dat hun 

buik bijna de grond raakt. Zodra Bob eraan komt, knorren 

ze vrolijk.

Stijn loopt met Bob mee. Hij wil hem graag helpen. Kon hij 

Pipo parkiet maar terugvinden. 

Stijn zoekt achter het hok van de hangbuikvarkens. Pipo 

heeft een groen verenkleed, een beetje oranje op zijn borst 

en om zijn nek een geel streepje. Net een das. De parkiet 

heeft een knalrode snavel. Een soort piponeus. Misschien 

verstopt Pipo zich tussen de struiken? 

Stijn ziet groene blaadjes en groen gras maar geen groene 

parkiet. Hij vindt een plastic bekertje en een plat blikje. Stijn 

neemt de rommel mee en gooit het in de afvalbak. Hij duwt 

het klaphekje open naar de wei. In de wei lopen de varken-

tjes, samen met de kleine pony en de pauwen. Misschien 

is de parkiet naar de pauwen gevlogen. De pauwen pikken 

voer bij het pauwenhok.

Als Stijn vlakbij is, vouwt een van de pauwen zijn staart wijd 

open. De groen- en blauwglanzende pauwenstaart staat 

helemaal uit. Wat zou Stijn graag zo’n prachtige veer vinden. 

Bob heeft verteld dat pauwen in de herfst ruien. Dan verlie-

zen ze hun oude staartveren en krijgen ze nieuwe. Dat duurt 

nog zo lang. Opeens ziet Stijn een scheve veer in de lange 

staart. De veer steekt uit. Voordat Stijn het zelf weet, houdt 

hij de veer vast. De pauw loopt weg en Stijn heeft de veer 
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vast. Verschrikt springt Stijn achteruit. De pauw kijkt hem 

kwaad aan. Alle ogen op zijn staart lijken ook boos te kijken. 

Stijn heeft een glanzende veer in zijn hand met een prachtig 

blauw oog, maar hij is er niet blij mee. Stijn heeft een raar 

gevoel in zijn buik. Hij had niet aan die veer mogen komen. 

Kon hij de veer maar terugduwen. Hij wil geen veer van een 

boze pauw.

Verderop ziet Stijn de dierenverzorger. Hij rent erheen. Bob 

schept mest in de kruiwagen. De kleine pony staat naast 

hem en snuffelt bij zijn jaszak. 

‘Smikkelkont.’ Bob geeft de pony een brokje uit zijn jaszak. 

‘Ik heb een veer,’ zegt Stijn. Hij zwaait met de prachtige veer. 

Stijn voelt zijn wangen gloeien. Hij durft niets meer te zeg-

gen.

‘Eén veer kan de pauw wel missen,’ zegt Bob.

‘Het ging per ongeluk,’ zegt Stijn zachtjes. ‘Ik zal het nooit 

meer doen.’

‘Spijt als haren op mijn hoofd.’ Bob krabbelt op zijn kale 

hoofd. Hij geeft Stijn een knipoog.

Stijn zucht opgelucht. Gelukkig maakt Bob weer een grapje. 

Nu Bob het weet, voelt het ook minder erg.
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Samen lopen ze naar de stal. Bob duwt de kruiwagen en 

Stijn draagt de bezem. De kleine pony duwt met zijn zachte 

neus tegen zijn rug. Net of de pony ook wil helpen. Bob 

kiept de kruiwagen leeg op de mesthoop achter de stal.

‘Bewaar je die mooie veer goed?’ vraagt hij.

Stijn knikt. ‘Ik ga mijn veer snel naar huis brengen. Morgen 

kom ik weer helpen. Dag.’ Bob steekt zijn hand als groet om-

hoog.

Bij de vogelkooi blijft Stijn staan. Dat is waar ook. Het hok 

is leeg. Pipo parkiet is weg. Stijn zwaait met de pauwenveer 

heen en weer. De veer glanst in de zon. De losse harige veer-

tjes wapperen heen en weer.

Er zoeft iets vlak langs zijn hoofd. Aan de buitenkant van de 

ren klemt een vogel zich aan het gaas. Het is een groene vo-

gel met een geel streepje om zijn nek en een knalrode sna-

vel. Pipo de parkiet! De vogel draait met zijn kopje en kijkt 

naar de pauwenveer. 

Stijn hoort in de verte stemmen, bezoekers van de kinder-

boerderij. Als de parkiet schrikt, vliegt de vogel vast in de 

hoogste boom. 

‘Kom, Pipo,’ fluistert Stijn. Hij zwaait met de pauwenveer 

en met zijn andere hand opent hij de deur van de ren. Pipo 

parkiet vindt de veer ook heel mooi. De vogel fladdert om 

de veer heen. 

Opeens voelt Stijn iets raars op zijn hoofd. Het kietelt een 

beetje. Hij probeert omhoog te kijken. 

‘Pipo, ben jij het?’ vraagt hij zachtjes? Stijn hoort een kras-

send geluid. 

Is het echt waar? Durft de parkiet op zijn hoofd te zitten? 
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‘Ben je mijn vriendje?’ vraagt Stijn. Hij wil wel dansen en 

springen, zo tof vindt hij het. Stijn springt de ren in en trekt 

de deur dicht. Net op tijd. Twee meisjes staan voor de kooi. 

‘Wat doe je daar?’ roept een meisje. ‘Haha, kun je mooi flui-

ten?’

Stijn let niet op ze. Het is gelukt. Pipo is met hem mee naar 

binnen gegaan. De parkiet is druk bezig met zonnebloem-

pitten kraken. Snel glipt Stijn door de deur naar buiten.

Bob komt er net aan. Hij draagt de bezem over zijn schou-

der. Verbaasd blijft hij bij de vogelkooi staan. Pipo zit op zijn 

stok in zijn hok en fluit vrolijk. 

‘Ik moet het geloven,’ mompelt Bob. Hij kraakt een zonne-

bloempit tussen zijn kiezen. Stijn krijgt ook een handje. Hij 

laat de pitten in zijn broekzak glijden. Voor morgen, voor de 

pauw.

BWvriendjes.indd   13 18/07/18   11:23



VRiendjes
zijn?

Met illustraties van 

we
ullenZ

Martine van Nieuwenhuyzen

evelien van dort     zullen w
e vriendjes zijn?

Wat zou jij doen als de parkiet van de kinderboerderij ontsnapt? 

Of als oma’s tas wordt gestolen door een ondeugend aapje? En 

speel je liever samen of alleen? De kinderen in dit boek zouden 

het wel weten, want vrienden ben je door dik en dun.

Lees het verhaal van Annet en Martijn die hun buurvrouw 

helpen in de tuin, van Afra die gek is op haar pony Pom en van 

Femke die in een rolstoel zit en van vissen houdt. In dit boek 

vind je twaalf verhalen over vriendschap. Vriendschap is samen 

spelen, spannende dingen delen, elkaar helpen, eerlijk zijn, voor 

elkaar zorgen en nog veel meer. Van vriendschap word je blij!

‘Ik heb op jou gewacht,’ zegt Simon.

‘Waarom?’ Daan begrijp er niets van.

Simon slaat zijn arm om de schouder van Daan. 

‘Omdat je mijn vriend bent!’

Daan voelt zijn ogen weer prikken. Dit keer zijn het 

tranen van blijdschap. Daan slaat zijn arm om Simon 

heen. Het nare gevoel vanbinnen is weg.

‘Je bent ook mijn grote vriend,’ zegt Daan.

9 789026 622717 >

NUR 281
ISBN 978 90 266 2271 7

www.uitgeverijcallenbach.nl

Evelien van Dort

BOvriendjes.indd   1 13/07/18   13:48


