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Stinkhond aan zee

Het is zomer. Stinkhond sterft van de hitte in zijn 
vuilnisbak en Plattekat sterft van de dorst. De vliegen 
sterven als vliegen. De twee vrienden bladeren door een 
oude reisfolder en dromen van verre vakanties aan zee.

‘Oh, konden we maar naar de Côte d’Azur, 
 Stinkhond…’

‘Is dat net zo lekker als een kotelet, Plattekat?’
‘Veel beter! De Côte d’Azur is de zee in het zuiden van 

Frankrijk!’
‘Leuk! Ik oefen alvast voor het strand!’
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Stinkhond spettert in het water van de goot. De voor-
bijgangers halen hun neus op. Wanneer Stinkhond zich 
wil afdrogen met een dweil, roept Plattekat uit: ‘We 
hebben misschien nog een kans!’

‘Je bedoelt het zomerkamp voor vergeten dieren? 
Voor gedumpte honden en verpletterde katten?’

‘Ja, Stinkhond. Voor alle achtergelaten slachto�ers 
van de vakantie.’
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‘Kunnen we dan toch naar de Kotelet d’Azur?’
‘Daar zou ik maar niet op rekenen, Stinkhond.’
Er staat een lange rij voor het zomerkamp. Stinkhond 

en Plattekat voegen zich bij de straatkatten en de zwerf-
honden van de wijk. Een kat met drie poten �uistert: 
‘Het schijnt dat er alleen nog bergvakanties over zijn.’
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‘Klopt. De campings hebben er geen tenten,   
geen  water en geen elektriciteit’, voegt een hond  
zonder staart daaraan toe.

‘Dat vind ik niet erg’, zegt Stinkhond.
Helaas, voor een dom en lelijk dier als Stinkhond  

is het geluk dungezaaid. Er is geen plaats meer in   
het  zomerkamp!

‘Kom volgend jaar maar terug, stelletje schooiers!’ 
roept een van de leiders.

Maar Stinkhond en Plattekat kunnen niet weg.  
Hun poten plakken vast aan het gesmolten asfalt.

‘Jij doet me denken aan een badmatje waar ik nogal 
op gesteld was’, zegt de leider plots tegen Stinkhond. 
‘Misschien heb ik toch nog iets voor jou.’

En terwijl Stinkhond droomt van een blik honden-
voer, verwacht Plattekat het ergste.
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