
Voor mama. Bedankt dat jij mijn 

beschermengel op aarde bent.

H.W.

Voor oma Margot en opa Hans.

M.V.



Als je ooit bang bent dat er iets naars 
gaat gebeuren, als je buik en benen 
aanvoelen alsof ze van drilpudding zijn, 
vraag dan een beschermengel om hulp.

Dat is heel makkelijk, want engelen doen 
niets liever dan mensen helpen.

Het klinkt misschien onmogelijk, maar 
engelen zijn tegelijkertijd al heel oud en 
nog heel jong.

Voor een engel is dat niet onmogelijk. 
‘Onmogelijk’ is gewoon een woord 
dat mensen gebruiken als ze iets niet 
helemaal snappen. 



Engelen brengen vooral veel tijd in de 
hemel door. Daar spelen ze met de 
wolken, geven ze de sterren een plaatsje 
en kijken ze naar de ondergaande zon.

Als een engel jou om hulp hoort vragen, 
zweeft hij of zij naar de aarde, de plek 
waar mensen meestal zijn.

Dit verhaal gaat over een 
beschermengeltje dat Lot heet…



Bram is heel blij, want hij ziet een grote 
stapel kartonnen dozen. Nou ja, die 
dozen maken hem niet blij, maar de plek 
waar de dozen staan wel.

Bram staat midden in zijn gloednieuwe 
slaapkamer. 

Die is zo groot en het plafond is zo hoog 
dat het net lijkt of hij in de grote ruimte 
in de peuterspeelzaal staat, waar de 
papa’s en mama’s soms naartoe komen 
om de kinderen te horen zingen. Het 
plafond is bedekt met lange, donkere 
houten balken, zo dik als boomstammen. 
En er zijn twee ramen, waardoor hij zijn 
nieuwe tuin kan zien.

… en over een jongetje genaamd Bram.
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