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en hij is mijn 

vriend Don.

Ik ben 

dus Sjon

Die plant, die heb ik  

in het raam gezet.

Blub

Ja. En we wonen in  

dat huisje, daar.
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Het cadeau



8

Don en Sjon gaan theedrinken bij hun 

vriendin Ursula. 

9

‘Kom nou,’ zegt Sjon, ‘we zijn al een 

beetje laat.’

‘Ja, ja, ik kom,’ zegt Don. ‘Ik hoop dat  

ze taart heeft gebakken.’



10

‘Sjon,’ zegt Don opeens. ‘We hebben 

geen cadeautje voor Ursula!’

Sjon staat stil.

11

‘Ja, nu je het zegt. We hadden een  

bloemetje moeten meenemen.’

‘Ik weet waar mooie bloemen staan,’ 

zegt Don. ‘Kom, we gaan snel een bosje 

plukken.’



12

De bloemen staan midden in het moeras.

‘O jee, het water staat te hoog,’ zegt Don. 

‘Het heeft veel geregend.’

13

‘Ik ga wel,’ zegt Sjon.



14

‘Waarom heb je ze met wortel en al 

geplukt?’ vraagt Don verbaasd.

‘Ik moest wel,’ zegt Sjon. ‘Ik krijg ze er 

gewoon niet af.’

‘Ik vind het geen gezicht,’ zegt Don.

15

Sjon wil de bos al weggooien, maar Don 

houdt hem tegen.

‘Wacht! Ken je Joris? Hij woont hier  

vlakbij. Hij kan de wortels eraf bijten.’

‘Denk je? Oké, dan gaan we naar Joris.’



16

‘Dag Joris!’ roept Don. ‘Wil je de wortels 

van onze bloemen eraf bijten? Ze zijn 

voor Ursula.’

17

Joris zucht.

‘Ik heb net een zak chips op. Ik heb 

helemaal geen zin in die wortels.’



18

‘Je hoeft ze niet op te eten!’ zegt Don. 

‘Je stopt de bloemen in je mond, en je 

bijt de wortels eraf. Maar je slikt de 

bloemen niet door! Je geeft ze aan ons.’

‘Goed plan,’ zegt Sjon.

19

‘Oké dan,’ zegt Joris. ‘Als ik jullie daar 

een plezier mee doe.’

Met zijn sterke paardentanden snijdt 

Joris de stelen moeiteloos door.

‘Mooi,’ zegt Don. ‘Nu kun je ons de 

bloemen geven.’



20

‘Oeps!’ Joris laat een boer. ‘Ik heb ze 

toch doorgeslikt.’

‘Lekker handig,’ moppert Sjon. ‘Wat 

moeten we Ursula nu geven?’

‘Het spijt me,’ zegt Joris.

21

Hij gaat zijn huisje binnen en komt  

terug met een hoefijzer.

‘Hier. Neem dit. Ik heb het niet meer 

nodig. Een hoefijzer is altijd leuk om  

te geven. Het brengt geluk.’



22

Don en Sjon bedanken Joris en gaan 

snel naar Ursula.

‘Is het waar dat een hoefijzer geluk 

brengt?’ vraagt Don.

23

‘Zeker,’ antwoordt Sjon. ‘Dat weet  

iedereen. Een hoefijzer in huis, dan is 

geluk verzekerd.’

‘O. Dan is het goed. Daar zal Ursula 

blij mee zijn.’


