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Vrolijk kerstfeest!
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Het is kerst in de vuilnisbak van Stinkhond en Platte-
kat. De arme, platgereden kat houdt zich warm met een 
lekke warmwaterkruik. Het hondje met de tot op de 
draad versleten vacht heeft sokken vol gaten over zijn 
poten geschoven. Ondanks de honger en de kou wacht 
Stinkhond vol ongeduld op de komst van de Kersthond.

‘Ik hoop dat we verwend zullen worden, Plattekat!’
‘Ja, zoals vorig jaar, met een step zonder wielen en 

een mergpijp zonder merg. Ik ben dat snertfeest beu, 
Stinkhond!’



10

Stinkhond merkt dat zijn vriend Plattekat in de put 
zit en wil hem opvrolijken. Daarom vraagt hij:   
‘Waar zou je nu echt blij mee zijn, Plattekat?’

‘Een nieuwe �etspomp om me weer wat op te 
 pompen. En jij, Stinkhond?’

‘Een vlooienband en een doos hondenbrokjes met 
hamsmaak.’

Terwijl Stinkhond de brokjes al voor zijn neus ziet 
 paraderen, steekt Plattekat zijn kop uit hun vuilnisbak.

‘O kijk, Stinkhond! De opgeschoren poedel heeft een 
nieuw kapsel!’

‘En de basset heeft een nieuw winterjasje. Waarom 
houdt niemand van ons, Plattekat?’



‘Omdat we naar sardientjes ruiken, Stinkhond.’
De twee vrienden zien het echt niet meer zitten. Maar 

dan krijgt Stinkhond een idee: ‘Plattekat, zullen we een 
kerstfeestje geven voor de zielenpoten?’

‘Waarom niet? Laten we meteen alle ratten van de 
wijk in onze vuilnisbak uitnodigen.’

‘Echt? Je vindt het dus goed?’
‘Stinkhond, je legt de lat te laag. Ik ben van plan dit 

jaar kerstavond te vieren in een huis van baasjes.  
Volg me!’



FAMILIE VANKERST
Bij ons is  

elke dag �n kerstdag!
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Stinkhond loopt met slepende poten door de goot. 
Hij vreest dat niemand hem zal binnenlaten omdat hij 
zo naar sardientjes stinkt, maar Plattekat drukt hem 
op het hart: ‘Je moet je zielige hondjesblik opzetten, 
 Stinkhond. Het is kerstavond, dan werkt dat.’

Maar om op de avond van 24 december een huis te 
vinden waarin twee arme sukkels welkom zijn, dat is 
als een diamant zoeken in een vuilnisbak. Toch is er een 
opschrift dat Stinkhond een klein beetje hoop geeft.

Stinkhond grabbelt al zijn moed bij elkaar en krabt 
aan de deur.

Een klein meisje doet open.
‘Mijn vader is niet thuis en mijn moeder is weg!’
Maar Plattekat dringt aan: ‘Je hoeft niet bang te zijn. 

We zijn geen stomme beesten...’
‘We zijn alleen maar een stinkhond en een plat-

gereden kat’, vult Stinkhond aan.
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