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De rode rups schrikt wakker!

Een dikke regendruppel valt recht 

op haar hoofd.

Steeds meer druppels vallen naar 

beneden.

PL$TSSS!

1, 2, 3 dikke druppels. 4, 5, 6, 7.

Terwijl de rode rups en de kever de regendruppels

tellen, krijgt de kever plots een goed idee.

Hij fluistert het heel stilletjes in het oor van de rups.

“Joepie!”, roept de rups blij, “Dat doen we!”

“Vertrek jij alvast, kever. Ik haal iedereen op

en we komen naar jou,” zegt de rups.

“Prrrrrima! Ik zoek mijn spulletjes en ik zie jullie straks!” 

De kever stuift vliegensvlug weg.

PL$TS! PLOF! PL$TS!



De rode rups komt aan bij haar oranje vriend.

Die is net soep aan het maken.

“Ik ga naar de hoge boomtop, ga je met me mee?”

“$"ht?”, roept de oranje rups vrolijk.

“Daar wil ik heel graag nog eens mee naartoe! 

Maar mag ik eerst nog even mijn soep opeten?”

“Natuurlijk,” zegt de rode rups, “

op jou wil ik altijd wachten.”



Na een heerlijk kommetje soep komen de rode rups 

en de oranje rups aan bij hun gele buurvrouw. 

Die is net haar huis aan het schilderen.

“Z#k#r,” zegt de oranje rups. 

“Doe maar rustig aan.

Op jou willen we altijd wachten.”

“Wij gaan naar de hoge boomtop, 

ga je met ons mee?”

“Oh ja! Gr%g!
 Maar mag ik nog even het

allerlaatste stukje verven?”



Een verhaal over een stel rupsen en een kever. 

Over vriendschap en avontuur. 

Over tijd en traagheid.

Maar vooral een verhaal over hoe wachten 

op wie je graag ziet, het altijd waard is.

 ‘Op jou wil ik altijd wachten’ is een prachtig 

voorleesboek van Hanne Luyten en Noëmi Willemen, 

die samen ook  ‘Het huis met de gele deur’ en de reeks 

‘Wilma Wonder’ maakten.
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