5. Een boek
In de bak met de stippen zit een boek. Wat zie je in het boek, Madame Poubelle? ‘Ik lees van een
meisje dat huilt. De opa van het meisje in het boek is dood.’ Ze zegt: ‘Eerst hoefde het meisje niet te
huilen. Dat kwam pas toen ze wilde spelen met opa en dat niet meer kon.’
Er drupt een traan op de jurk van Madame Poubelle. Ze kijkt naar de foto op de kast. Dat is Madame
Poubelle toen ze nog een meisje was met haar opa. ‘Kom opa, we gaan spelen.’ ‘Ja’, zei opa, en dan
gingen ze naar de schuur.
In de schuur was een plank en op die plank stond een doos met een deksel. ‘Doe maar open’, zei opa.
Allemaal poppen van de poppenkast. Ze hielden een voorstelling. ‘We speelden dat Roodkapje jarig
was, maar de wolf mocht niet komen. En de draak ook niet.’
●

Wat vertelt Madame Poubelle ons?
Madame Poubelle heeft een boek gevonden. Ze ziet een foto van een verdrietig meisje. Door
deze foto denkt ze aan haar opa met wie ze vroeger zo fijn speelde. Nu is opa dood. Hij is er
niet meer. Ze kan nu nooit meer met hem spelen. Ze speelden met de poppenkastpoppen in de
schuur. Ze vierden de verjaardag van Roodkapje. Maar de wolf mocht niet meedoen. Madame
Poubelle kijkt naar de foto van opa en haarzelf op de kast. Die foto helpt haar om te voelen
hoe fijn het was. De wereld wordt een beetje leuker als je terugdenkt aan leuke dingen van vroeger.

●● Wat kun je allemaal doen met een oud boek?
Je kunt het boek lezen. Je kunt er in schrijven. Je kunt er a-tjes in aankruisen. Je kunt er wcpapier van maken. Je kunt er bootjes van vouwen of kraanvogels. Je kunt er cadeautjes mee
in pakken. Je kunt er een prikboek van maken…
●●● We gaan een jeugdfoto bekijken van onszelf. Wat voor blij’s herinner je je nog?
Benodigdheden: een foto.
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