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‘Goeiemorgen!’ geeuwt Sammy. Hij komt net uit bed.
Mama zit al in de keuken.
Ze drinkt koffie en luistert naar de radio.
Haar haren zijn nog in de war. Dat vindt Sammy best grappig.

‘Vandaag ga je niet naar school’, zegt mama.
‘We gaan op bezoek bij Frank en Roos.’
Sammy haalt zijn schouders op. Die kent hij niet.
Mama roert in haar koffie.
‘Frank en Roos worden je pleegouders.
Ze hebben ook een dochtertje, Silke.’
‘O’, zegt Sammy. Hij weet niet goed
wat pleegouders zijn. Maar hij vraagt het ook niet.

Sammy gaat met zijn vrachtwagen spelen. Die toetert luid.
Hij rijdt ermee onder de tafel. ‘Bam!’ tegen de voeten van mama.

‘Krijg ik een boterham met choco?’ vraagt hij.
‘Het brood is op’, zegt mama. ‘Neem maar een koek.’

Sammy bijt in een chocoladekoekje.
Mmm, dat is een lekker ontbijt!



Er wordt op de voordeur geklopt. Wie zou het zijn?
Sammy klautert op de zitbank en gluurt stiekem door het raam.

Het is Manuela, de vrouw van de pleegzorgdienst.
Sammy heeft haar al eerder gezien.

‘Trek je kleren aan, we vertrekken!’ roept mama.
‘Manuela is er al.’

Sammy vindt een broek, een trui en één schoen.
Waar is de tweede? Onder zijn bed of tussen zijn autootjes?

Nee hoor, de schoen ligt naast de wc.
‘Je jas nog!’ moppert mama.

Maar de mouwen liggen in een knoop. Dat schiet niet op!
Ze stappen in de auto van Manuela

en rijden een kwartiertje door de straten.
Voor een huis met een trapje naar de voordeur stappen ze uit.



Manuela belt aan. Een mevrouw met een hoofd vol krullen doet open.
‘Ik ben Roos en jij bent dus Sammy’, zegt ze. ‘Kom binnen!’

Ze lopen een grote kamer in.
Daar zien ze een man, die Frank heet.
Silke is er niet, die zit op school.
‘Wil je graag eens boven kijken?’ 
vraagt Roos.

Sammy ziet een kamer met een bed.
Op het dekbedovertrek staat Superman.
‘Hier mag je slapen als je bij ons woont’, zegt Roos.
‘De kamer van Silke is hiernaast.’

Sammy kijkt naar mama.
Die zegt niks en staart door het raam.
Raar dat hier al een bed voor hem klaarstaat …

‘Tot volgende week!’ wuift Roos hun na
als ze weer in de auto van Manuela stappen.


