
         RITA
Het verhaal van



Lezen voor Iedereen | Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
www.lezenvooriedereen.be 
www.eenvoudigcommuniceren.nl

Het verhaal van Rita maakt deel uit van de serie Beeldboek.

Tekst: Johan van Caeneghem
Redactie en vormgeving: Eenvoudig Communiceren
Fotografie: Edwin Wiekens
Druk: Easy-to-Read Publications

© 2015 | Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, Amsterdam 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand 
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

isbn 978 90 8696 226 6
nur 286



Het verhaal van

RITA
Johan van Caeneghem

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen
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Rita is thuis.
Ze staat voor de spiegel.

Ze kijkt naar haar haar.
En naar haar ogen en mond.
Ze ziet er goed uit.

En haar oorbellen?
Die zijn mooi.
Ze zijn nieuw.
Gisteren gekocht.



6



7

- 2 -

Rita gaat naar buiten.

Ze gaat naar de stad.
Ze gaat een cadeau kopen 
voor Linda.
Linda is haar vriendin.
En vandaag is Linda jarig.

Wat moet Rita kopen?
Een boek?
Een cd? Een sjaal?

Ze weet het niet.



8



9

- 3 -

Rita loopt door de stad.

Straat in, straat uit.
Winkel in, winkel uit.
Maar ze vindt geen cadeau.

Hoe kan dat nu? Er is zoveel.

Linda leest graag.
Maar ze heeft al zoveel boeken.

Linda luistert graag naar muziek.
Maar naar welke muziek?
Dat is Rita vergeten.
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Geen probleem.
Rita heeft nog tijd genoeg.

Ze ziet Linda om zes uur.
Bij Linda thuis.
Linda gaat koken.

Daarna gaan ze samen de stad in.

Misschien naar de bioscoop.
Misschien naar een café.
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Het is middag.
Rita eet iets in een café.
Ze denkt aan het cadeau.

Vreemd toch.
Ze kent Linda al jaren.
Waarom is een cadeau kopen 
dan zo moeilijk?

Rita betaalt en gaat naar buiten.
Weer de stad in.
Weer naar de winkels.


