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Hoi, ik ben Siem.



Hoi, ik ben Mila.





Fiet fiet, fiet fiet … 
Siem rekt zich nog eens uit.
Het is zondag, vandaag hoeft hij niet naar school.
Fiet fiet fiet … kwetteren de vogels.
Prrr klinkt het naast hem.
‘Kom maar, Tobi,’ zegt Siem tegen zijn kat. 
‘Wil je naar de vogels kijken?’
Fiet fiet fiet!
Tobi drukt haar snoet tegen het raam. 
Ze snort blij: prr prr.
Fiet fiet fiet.
Siem doet zijn ogen dicht en luistert naar het 
gezang.
Fiet, fiet … taa-to!
Fiet, fiet … taa-to?
Siem zit in een tel rechtop in zijn bed.
Hij spitst zijn oren. 
Hoort hij een stem? 
En zijn dat voetstappen in het gras?
‘Stil,’ fluistert Siem tegen Tobi. 
Er is iets raars aan de hand.

Een dief in het tuinhuis?
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Siem kijkt uit het raam, maar hij ziet niets.
Dan hoort hij gepiep.
Dat is de schommel.
Zou Mila al wakker zijn? 
Siem wipt uit zijn bed.
Mila is in haar kamer en leest een boek. 
‘Mila, er is een dief.
Ik hoor gesluip en gepiep.
En ik hoor een raar geluid: taa-to.
Als ik naar buiten kijk, zie ik niets.
Dat moet wel een dief zijn.
Die sluipt en kruipt en is heel stil. 
Wat als hij ons huis in gaat?’
Mila loopt naar het raam.
‘Stop!’ roept Siem.
‘Hij mag ons niet zien.’ 
Mila gluurt door een spleet in het gordijn.
Ze deinst naar achter.
‘Er is iemand in ons tuinhuis, Siem.’
Siem kijkt nu door de spleet. 
Hij ziet het ook.
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Er beweegt iemand achter het raam. 
En dat is niet mama.
Nu hoort Siem weer die rare klank: taa-to. 
En dan een zware stem: hoo-lot. 
Siem weet het nu zeker. 
‘Er zijn mensen in ons tuinhuis!
We moeten papa en mama roepen.’
Siem en Mila rennen naar de kamer van hun ouders.
Die is leeg.



Mama en papa zijn in de keuken.
Ze smeren een berg broodjes.
Hijgend zegt Siem: ‘Mama, papa, er is een dief!’
‘Een dief?’ herhaalt papa.
‘Ja,’ zegt Siem, ‘ik hoorde een geluid.
En Mila zag iemand achter het raam.
We hoorden ook rare woorden: taa-to en hoo-lot.’
‘Misschien komt hij wel uit de ruimte,’ zegt Mila.
Mama lacht: ‘Och, Siem, dat is geen dief.
En hij komt ook niet uit de ruimte, Mila.
Dat is onze gast: Alin.
Hij komt hier wonen met zijn ouders.
Kom, we gaan ze de broodjes brengen.’



Het tuinhuis ruikt anders.
Zoeter lijkt wel.
Siem en Mila verstoppen zich achter hun moeder.
‘Doe je schoenen maar uit,’ zegt ze. 
Zelf zet ze haar slippers naast de deur.
‘Kom maar.’
Ze lacht naar de vreemde mensen
en geeft hun de broodjes.
Mila huppelt achter haar moeder aan. 
Siem blijft bij de deur staan. 
Hij kijkt verbaasd rond. 
Op de grond zit een jongen.
‘Dat is Alin,’ zegt hun moeder. 
Alin kijkt op.
‘Hello,’ zegt hij.
‘Hoe gaat het?’
Zijn h klinkt een beetje als een g.
Mama antwoordt: ‘Het gaat goed, Alin. 
Dank je.’
Dan zegt ze tegen Siem en Mila:
‘Alin komt uit een ver land.

Taal is raar
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Een land waar oorlog is.
Alin en zijn ouders moesten vluchten.
Maar nu zijn ze veilig.
Ze wonen hier tot ze een eigen huis krijgen.
Alin spreekt onze taal al een beetje.’
Ze lacht naar Alin: ‘Dat is echt heel knap!
Alin, dit zijn Siem en Mila. 
Zij laten je de buurt zien, toch, Siem en Mila?
Zorgen jullie ervoor dat Alin snel went?’
Siem knikt. 
Hij loopt naar buiten.
Alin en Mila lopen met hem mee. 
In de tuin wijst Alin omhoog. 
Mila en Siem volgen zijn hand.
Hij wijst naar het klimrek in de tuin.
‘Dat is een klimrek,’ zegt Siem.
‘Klimrek,’ herhaalt Alin en hij knikt. 
‘Wil je samen klimmen?’ vraagt Mila.
‘Klimmen?’ vraagt Alin. 
Mila stapt op het klimrek. 
Ze herhaalt: ‘Klimmen.’
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Alin rent naar het toestel.
Binnen een paar tellen is hij boven. 
Hij zwaait en roept: ‘Prietie!’
Mila kijkt Siem aan.
Prietie?
Wat zou dat zijn?
Alin roept weer: ‘Prietie!’
Het klinkt vrolijk, als een vogel die zingt.
Dan wenkt hij: ‘Prietie.’
Nu snapt Siem wat Alin bedoelt.
Alin wil dat hij ook in het rek klimt. 
‘Ik kom eraan, Alin!’
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Vreemd is niet raar!

Als Siem op een morgen wakker wordt, 
hoort hij een raar geluid.
Is er een dief in het tuinhuis?
Met zijn zus Mila waarschuwt hij zijn ouders.
Er blijkt een vreemde jongen uit een ver land
in hun tuinhuis te wonen! 

Vrolijk en speels verhaal voor kinderen van 7-8 jaar.
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