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1. Bang

Lieke loopt met rode wangen de kamer in.

‘Bij Emma hebben ze jonge poesjes,’ zegt ze.

‘Zo schattig!’

Mama zit aan de eettafel en kijkt op van haar puzzel.

‘Katten zijn roofdieren,’ zegt ze.

‘Ze vangen arme vogeltjes en eten ze op.’

‘Moet je horen wie het zegt!’ roept Bram meteen.

‘Je bent zelf ook gek op kippenpootjes, mam.’

Lieke moet lachen.

Dat is één-nul voor haar broer!

Bram is veertien jaar 

en iedereen vindt hem knap en stoer.

Bijna alle meiden uit zijn klas zijn verliefd op hem.

Ze fietsen gerust tien keer per dag door de straat.

Alleen maar om even naar Bram te kunnen kijken.

Haha, ze zouden hem nu eens moeten zien.

Bram ligt languit op de bank met zijn telefoon.

Zijn voeten steken over de leuning heen.

Lieke heeft uitzicht op zijn zwarte stinksokken.

Eigenlijk zou ze hem nu stiekem moeten filmen!

Bram maakt soms ook een filmpje of foto van zichzelf.

En hij zet het dan op internet.

Maar hij post vooral plaatjes van honden.

Die vindt hij nog leuker dan meiden.
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Lieke houdt van alle dieren.

‘De poesjes van Emma zijn echt heel lief,’ zegt ze.

‘En nu mag ik er eentje uitzoeken.’

Ze kijkt haar moeder smekend aan.

‘Mag het, mam?’

‘Ik ben voor!’ roept Bram.

‘En dan krijg ik een hond.’

Goed plan! denkt Lieke.

Maar mama zucht en schudt haar hoofd.

‘Ik vind het echt heel jammer voor jullie,’ zegt ze.

‘Maar je weet dat ik een poes in huis niet aankan.

En een hond al helemaal niet.’

Lieke heeft zin om tegen een stoel te schoppen.

Mama ook altijd met haar stomme fobie.

Ze is al sinds haar jeugd bang voor katten en honden.

En niet zomaar een beetje bang.

Komt er een poes of een hond op haar af?

Dan raakt mama totaal in paniek.

Gisteren sprong er nog een hondje tegen haar op.

En wat deed mama?

Ze gilde zo hard dat iedereen haar aanstaarde.

Lieke schaamde zich kapot!

‘Weet je wat?’ zegt mama tegen Lieke en Bram.

‘Jullie mogen allebei een goudvis.’

Lieke rolt met haar ogen.

‘Een vis kun je niet aaien.’

‘En ook niet uitlaten,’ zegt Bram.
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Haha, Lieke ziet het al voor zich: 

Bram, die met een vissenkom door de straat loopt.

‘Beter iets dan niets, toch?’ zegt mama.

‘En voor een goudvis ben ik niet bang.’

‘Held,’ zegt Bram.

‘Kun je ook een fobie voor vissen hebben?’ vraagt Lieke.

Mama knikt.

‘Tante Anna is bijvoorbeeld bang voor haaien.

Ze durft niet in zee te zwemmen.’

Lieke grinnikt.

‘De haaien in ons land zijn niet gevaarlijk,’ zegt ze.

‘Een reuzenhaai heeft zelfs geen tanden.’

‘Hoe weet jij dat nou weer?’ vraagt Bram.

‘Stond in de TamTam,’ antwoordt Lieke.

Zo heet het tijdschrift dat ze graag leest.

Het staat vol met weetjes over dieren.

‘Ik heb trouwens ook een fobie,’ bedenkt Bram.

Lieke fronst haar voorhoofd.

Haar stoere broer is ergens bang voor?

Ze kan het bijna niet geloven.

‘Een schoolfobie,’ zegt Bram en hij grijnst.

‘Huiswerk, proefwerken en saaie lessen.

Ik hoef er maar aan te denken en hup ...

Ik begin van pure angst te zweten.’

Mama gooit een puzzelstukje naar Brams hoofd.

‘Heel grappig,’ zegt ze.

‘Maar er is niks grappigs aan een echte fobie.



9

Ik heb er heel veel last van.’

En wij ook, denkt Lieke sip.

In de gang kleppert de brievenbus.

‘De post,’ zegt mama.

‘Ik ga wel!’ roept Lieke.

Het is vandaag vrijdag.

Dan wordt de TamTam altijd bezorgd.

Lieke loopt naar de hal en kijkt naar de mat.

Ze ziet haar tijdschrift, een brief van de bank en ...

Er ligt ook een grote envelop met Liekes naam erop!

Haar hart bonkt van opwinding.

Ze krijgt bijna nooit brieven.

Van wie zou hij zijn?
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2. De brief

Lieke legt de bankbrief en de TamTam op tafel.

‘En wat is dat?’ vraagt mama.

Ze wijst naar de grote envelop in Liekes hand.

‘Die is voor mij,’ zegt Lieke.

‘Een liefdesbrief!’ roept Bram meteen.

Hij omhelst zichzelf en maakt kusgeluiden.

‘Doe even normaal,’ zegt mama lachend.

‘Kan hij niet,’ zegt Lieke.

Bram kijkt haar diep beledigd aan.

Hij legt zijn telefoon neer en komt omhoog. 

Hij rukt de envelop uit Liekes vingers.

Dan loopt hij grijnzend naar het raam.

‘Geef terug, sukkel!’ roept Lieke boos.

Bram houdt de envelop tegen het licht.

Hij probeert door het papier heen te kijken.

‘Ja, hoor,’ zegt hij, ‘ik zie hartjes en kruisjes en ...’

Lieke geeft haar broer een stomp.

‘Mam, ze slaat me!’ roept Bram.

‘Moet je je zusje maar niet plagen,’ vindt mama.

Lieke steekt haar tong uit naar Bram.

Haar arm gaat omhoog en ...

Ha, daar heeft ze de envelop weer te pakken.

Ze drukt hem tegen zich aan en gaat er vandoor.

De gang in, de trap op.

Boven valt niemand haar lastig.
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Liekes kamer is net een dierentuin.

Aan de muren hangen platen van dieren.

En haar bed is bezaaid met dierenknuffels.

Een mama-aap met een kleintje op haar rug.

Een dikke beer en een paarse krokodil.

Lieke schuift een tijger opzij en gaat zitten. 

Haastig scheurt ze de envelop open.

Er zit een brief in.

Beste Lieke de Boer.

Met veel plezier kunnen we je meedelen ...

Haar ogen gaan heel snel langs de regels.

Ze vergeet de poesjes van Emma.

Dit kan niet waar zijn, denkt ze.

Maar het staat er echt!
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3. Gewonnen!

Met de brief in haar hand rent Lieke de trap af.

‘Mam, Bram, moet je horen!’

Ze stormt de kamer in en struikelt bijna.

‘Doe eens rustig,’ zegt mama.

Maar Lieke kan niet rustig doen. 

‘Ik heb gewonnen!’ roept ze.

‘Weet je nog, die wedstrijd in de TamTam?

Je moest een dier verzinnen, dat niet bestaat.

Ik heb toen die tijgerbeer getekend.’

Lieke hoort de achterdeur open- en dichtgaan.

‘Hallo, ik ben thuis!’ roept papa.

‘Kom gauw!’ schreeuwt Lieke terug.

Papa komt met een bezorgd gezicht binnen.

‘Wat is er?’

Bram is weer op de bank gaan liggen.

Hij tuurt naar het schermpje van zijn telefoon.

‘Lieke heeft een prijsje gewonnen,’ zegt hij verveeld.

‘Een knuffel of een pak stiften of zo.’

‘Fout!’ roept Lieke en ze wappert met de brief.

‘Ik ga op safari en jullie mogen mee.’

Vol verwachting kijkt ze de kamer rond.

‘Leuk,’ vindt papa.

Bram gaapt overdreven.

‘Ik ben al zo vaak in de Beekse Bergen geweest.

Vraag Emma maar mee,’ zegt hij.
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Lieke heeft een prijs gewonnen.

Ze mag op safari, met haar ouders en broer.

En dus niet gewoon in een dierenpark, of zo.

Nee, ze vliegen helemaal naar Afrika!

Naar een land waar veel dieren in het  

wild leven.

Leeuwen, nijlpaarden, neushoorns ...

Er is maar één probleem: 

Liekes moeder is al bang voor  

een poes of een hond.
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