Leuk nieuws
‘Sara, kom eens! We willen je iets vertellen.’
Mama gaat naast papa op de bank zitten.
Sara legt haar pop in de wagen. ‘Ga jij maar
even slapen,’ zegt ze.
Snel loopt ze naar de bank. Wat kijken
papa en mama blij! ‘Wat dan?’ vraagt Sara
nieuwsgierig.
Papa kijkt haar lachend aan. ‘Je krijgt een
broertje of zusje, Saar!’ Sara kijkt naar mama.
‘Echt?’ Mama knikt. ‘Er zit een baby in mijn
buik.’ Sara is er stil van.
‘Straks ben jij de grote zus,’ vertelt papa.
‘Vind je dat leuk?’
Sara knikt. ‘Heel leuk. Dan kan ik voor de baby
zorgen. Wanneer komt hij eruit?’
‘Dat duurt nog een tijdje,’ zegt papa. ‘Het kindje
moet eerst verder groeien in mama’s buik.’
‘Maar ik wil hem zo graag zien,’ zegt Sara met
een zucht.
‘Ik heb een foto van de baby in mijn buik. Wil
je die zien?’ vraagt mama.
Natuurlijk wil Sara dat.
Ze is nieuwsgierig hoe de baby eruitziet.
Daar komt mama alweer aan.
‘Kijk maar eens,’ zegt ze.
Sara bekijkt de foto. Wat een gek plaatje.
Bijna helemaal zwart.
Mama zei toch dat de baby erop stond?
‘Ik zie geen baby,’ zegt Sara.

‘Hij staat er echt op,’ zegt mama.
‘Kijk maar. Dit is een hoofdje. En hier zie je een
beentje.’
Sara ziet het al beter.
‘Hoe groot is de baby nu?’
‘Zoiets,’ zegt mama en ze laat het met haar
handen zien.
Sara kan het bijna niet geloven. ‘Wat klein!’
Papa knikt. ‘Maar eerst was de baby nog
kleiner. Zo klein als een zaadje.
God liet het groeien. Hij maakte een hoofdje en
beentjes en armpjes.’
Sara zucht ervan. ‘Wat knap van Hem!’
‘Ja,’ zegt papa. ‘En God gaat de baby nog mooier
maken. Daarom moet hij nog een tijd in
mama’s buik wonen.’

Sara rent naar haar poppenwagen. ‘Pop, wij
krijgen een baby!’
Samen dansen ze een rondje door de kamer.
De deur gaat open. ‘Sara, wat ben jij vrolijk.’
Opa Theo komt binnen en tilt Sara op.
‘Wij krijgen een baby, opa!’
Oma staat nu ook in de kamer.
‘Echt waar?’ vraagt ze. ‘Wat leuk!’
Ze geeft mama drie zoenen en papa ook.
‘Ik weet al hoe de baby gaat heten,’ fluistert
opa. ‘Kleine Theo.’

Maar Sara gelooft daar niets van. ‘U heet toch
al Theo, onze baby krijgt een andere naam.’
‘Dag kleine Theo,’ zegt opa tegen de buik van
mama.
‘Nee!’ roept Sara lachend. ‘Hij heet geen Theo.’
‘Kom pop,’ zegt Sara, ‘dan gaan we bij opa op de
bank zitten.’
Mama komt met drinken de kamer binnen.
‘Je krijgt al een beetje een buikje,’ zegt oma.
Sara kijkt naar de buik van mama. Die is nog
helemaal niet dik.
De buik van opa, die is pas dik.
Zou opa misschien een …
‘Opa,’ roept Sara, ‘krijgt u ook een baby?’
Opa spuugt bijna zijn koffie uit. Zo hard moet
hij lachen.
‘Nee,’ lacht opa, ‘hier zit echt geen baby.’
Maar Sara weet het zeker.
‘En ik weet hoe hij heet. Dat is vast kleine
Theo.’

Dikke buik
‘Kijk eens mama, ik krijg ook een baby.’ Sara
heeft een heel dikke buik, net als mama.
Dat komt door pop, die zit onder haar trui.
‘Pff,’ zucht Sara, ‘ik kan bijna niet bukken.’
‘Wie moet mij nu dan helpen?’ vraagt mama.
‘Ik wil de babyspullen op zolder gaan
opzoeken.’
‘Ik kan nog wel helpen,’ zegt Sara vlug.
Samen gaan ze naar de zolder.
‘Achter dit schot moet het liggen,’ zegt mama.
Ze haalt de plank weg.
‘Kijk, daar heb je de wieg al. En zie je dat leuke
wipstoeltje?’ Sara knikt.
Mama en zij halen van alles tevoorschijn.
‘Kijk Saar, dit was je eerste truitje.
En dit mutsje had je op.’
‘Wat klein,’ zegt Sara verbaasd.
De hele zolder ligt vol met spullen.
Mama maakt een stapel van de
babykleertjes.
‘Sara, mag ik dat truitje en dat mutsje?’

Sara schudt haar hoofd. ‘Deze zijn van mij,’
zegt ze.
Mama kijkt verbaasd. ‘Maar jij past ze niet
meer.’
‘Ik heb ze nodig voor pop,’ zegt Sara en ze wijst
naar haar dikke buik.
‘Weet je wat?’ zegt mama. ‘Jij mag één trui
kiezen voor je pop en dan is de rest voor de
baby.’
Dat vindt Sara een goed plan.

