Muis durft niet te kijken. ‘Pas op!’ piept ze.

‘Kijk eens wat ik kan, Muis?’
Kleine Vos zwaait naar beneden.
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‘Au!’
‘Waar doet het pijn?’ vraagt Muis bezorgd.
‘Overal,’ huilt Kleine Vos, ‘en ook daar!’ Hij
wijst naar zijn poot.
‘Ik help je wel!’ roept Muis.
‘Wat een herrie, hier’, moppert Uil. ‘Ah, weer
gevallen, zeker.’
‘Als ik verdrietig ben, krijg ik altijd een snoepje
van mama’, zegt Muis.
‘Hmm, lekker.’ Kleine Vos smakt. ‘Weet je zeker
dat dit helpt? AU!’
Uil schudt zijn kop. ‘Die poot is gebroken, je
moet gips! Dat haal je in het ziekenhuis.’ Uil
kijkt gewichtig. ‘Dat weet toch iedereen?’
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‘Ik ga NIET naar het
ziekenhuis!’ brult

‘Rustig maar,’ zegt Muis.

Kleine Vos. ‘Daar

‘Uil, hoe moet

werken DOKTERS

Kleine Vos naar het

en die zijn ENG!’

ziekenhuis? Hij kan
niet lopen met die poot.’
‘Ik hoef toch niet alles te
bedenken?’ sputtert Uil.
‘Kleine Vos, ik help je wel’,
zegt Muis.
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Muis heeft hard gewerkt. ‘Ga hier maar op liggen,
Kleine Vos.’
‘Dat heet een brancard’, zegt Uil. ‘Dat weet

‘Kom op, Uil, trekken!’ puft Muis.

toch iedereen.’

Kleine Vos snikt zachtjes.
‘Ik zie het ziekenhuis al!’ roept Uil.
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Bij opa
Imke logeert bij opa.
Niet in zijn eigen huis.
Nee, in het ziekenhuis.
Opa moet een nieuwe heup.
Opa is bang.
Hij houdt niet van dokters.
Daarom slaapt Imke bij opa.
Dan is hij minder bang.
Opa zegt:
‘Mag ik een pil?’
De pot staat op de kast.
Imke geeft opa een pil.
Ze neemt er zelf ook één.
Ze pakken er nog één.
En nog twee.
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Dan komt de dokter binnen.

Ik ben niet bang.

‘Ik ben dokter Bever’,

Vandaag niet.

zegt hij.

En morgen ook niet.

Hij geeft opa een hand.

Want ik ben dokter.’

‘Ik ga u beter maken.’

Imke kijkt hem aan.

Zijn stem trilt.

Waarom zegt hij dat?

‘Dat durf ik best.

De dokter schrijft iets op.

Echt hoor!

De pen beeft.

29

Kwijt
Imke is vroeg wakker.
Vandaag wordt opa beter!
Opa slaapt nog.
Hij snurkt.
Imke klimt uit bed.
Ze moet naar de wc.
Op de gang zijn twee zusters.
De ene zuster vraagt:
‘Waar is dokter Bever?’
De andere zuster zegt:
‘Ik weet het niet.’
Ze praten zacht.
Imke mag het niet horen.
Maar ze hoort het toch!
‘De dokter is kwijt’,
zegt de zuster.
Imke schrikt.
Wie moet opa nu helpen?
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Op zoek
Imke gaat op zoek.
Het lijkt een spel.
De dokter is kwijt.
En zij gaat hem vinden.
Imke holt door de hal
en kijkt in elke kamer.
Ze wandelt naar de wc
en zoekt zelfs in de keuken.
Waar is de dokter toch?
Imke neemt de lift.
Boven is een gang.
Er zijn veel deuren.
Daar staan namen op.
Imke leest ze allemaal.
Totdat...
‘Dokter Bever’, leest Imke.
Ze klopt op de deur.
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