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De vrolijke hond

Jana is 27 jaar. Ze woont in een grote stad.
Jana heeft verdriet. Het is uit met haar vriend.
Ze vindt het echt heel erg.
Gelukkig heeft ze haar hond nog. Het is een witte
hond met bruine vlekken. Hij heet Tobias. Jana vindt
hem een heel lieve en vrolijke hond. En ze kan hem
niet missen.
Het is zaterdag.
Jana moet boodschappen doen vandaag.
Tobias mag mee naar de supermarkt, maar hij
moet wel in de auto blijven. Tobias weet dat hij
niet mee mag de winkel in. Hij is altijd heel blij als
Jana terugkomt bij de auto. Dan blaft hij vrolijk en
springt hij op de achterbank omhoog.
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Vandaag denkt Jana de hele tijd aan haar vriend.
Ze let niet goed op als ze uit de auto stapt. Ze laat
de sleutel in het slot van de auto zitten. Ze wuift
even naar Tobias en gaat de supermarkt in.
Een half uur later komt ze naar buiten met haar
boodschappen. Ze gaat naar de plaats waar haar
auto stond. Daar staat hij niet. Had ze hem op een
andere plek gezet? Ze loopt de parking van de
supermarkt af. Ze vindt haar auto niet. Dan zoekt
ze in haar zak naar de autosleutel. Die vindt ze ook
niet. Nu wordt ze ongerust. Waar is haar auto? En
waar is Tobias, haar liefste hond?
Ze loopt opnieuw de parking van de supermarkt af.
Ze vindt haar auto nergens. Hij is gestolen, denkt ze.
Ze loopt nog eens de parking af. En de straat naast
de supermarkt. En de volgende straat. En de straat
daarachter. Ze blijft maar zoeken. Maar ze vindt
haar auto niet. Ze is haar auto kwijt. Vreselijk! Toch
is dat niet het ergste. Ze heeft Tobias niet meer!
Haar allerliefste hond. Het is uit met haar vriend en
nu is ze ook Tobias kwijt. Dit is echt te veel verdriet.
Aan de andere kant van de stad woont Stef.
Stef is 32 jaar. Hij is alleen. Stef is erg verlegen.
Hij durfde vroeger al niets te zeggen tegen meisjes.
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En ook nu heeft hij bijna nooit contact met
vrouwen.
Stef woonde een paar maanden geleden nog bij zijn
ouders. Maar hij is pas alleen gaan wonen in een
klein huisje met een tuin. Stef woont er heel graag.
Hij vindt het fijn dat hij een tuin heeft.
Stef is postbode. Hij brengt brieven en pakjes rond
met de fiets. Het is een elektrische bakfiets. Daar
kan hij lekker snel mee rijden.
Vandaag heeft hij een pakje in zijn buurt afgeleverd.
Nu is hij klaar met zijn werk. Hij wil naar huis
fietsen als hij een hond ziet. Een witte hond met
donkere vlekken. Een mooie hond, vindt hij.
Maar waarom is die hier alleen op straat? Waar is
zijn baasje? De hond kijkt een beetje triest, vindt
Stef. Hij aait de hond.
Stef wil graag een hond. Toen hij nog bij zijn ouders
woonde, kon dat niet. Zijn moeder houdt niet van
honden. Maar nu heeft hij zijn eigen huis met een
tuin. Nu kan het wel. Hij wil een hond gaan halen in
een dierenasiel.
Als Stef op zijn fiets stapt, ziet hij dat de hond hem
achterna komt. Stef rijdt wat trager. Waar is het
baasje van die hond toch?
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