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Hallo, ik heet Limo!
Ik vind koekjes heel lekker!

Ik ben de liefste hond van de wereld. Dat zegt Momo.
Momo is mijn baasje. Zij is het liefste baasje van de 
wereld. Mijn baasje vindt koekjes ook heel lekker!

Ik ben elke dag blij.
Kijk, dit is mijn week.



Maandag
Op maandag ga ik met mijn baasje Momo naar school.
Ik ga met de auto naar school! Ik vind school leuk.

Ik zit niet op een stoel, maar de kinderen wel. Ik zit niet
aan een tafel, maar de kinderen wel. Ik heb geluk: ik zit
op de tafel.

Ik zit heel hoog op de tafel. Ik kijk naar de kinderen. 
Hallo kinderen! Wat leuk, ik heb veel vrienden!







Op de stoel zit een kind. Hij heet Daan. Hij heeft een
boek. Ik zit bij Daan. “Wil je lezen?” vraag ik. “Ik wil wel 
luisteren.” Daan leest het boek en ik ben stil. Ik zeg niets. 
Ik slaap niet, nee, ik luister. Ik luister naar Daan. Hij leest 
een boek over een koe. Goed zo, Daan!

Daan heeft een vriendin. Ze heet Sofie. Zij leest een boek 
over een hond. Goed zo, Sofie! Ik wil wel luisteren, maar 
… ik doe mijn ogen dicht. Ik luister niet meer. Ik slaap.

Ik vind lezen op school leuk.

Maandag 
is de leukste dag van de week!



Dinsdag
Op dinsdag ga ik buiten lopen. Ik zie bloemen. Er zijn
veel mooie bloemen. Ik ruik de bloemen ook.

Een koe kijkt naar mij. De koe eet gras. “Hallo koe,” roep 
ik. “Vind jij gras lekker?”

“Ja, ik vind gras heel lekker,” roept de koe. “Jij ook?”

Ik zeg: “Nee, gekke koe, honden eten geen gras. Honden
eten koekjes!”

De koe eet geen koekjes. Goed zo, koe. De koekjes zijn
voor mij!







Ik heb geluk. Ik zie een mooie, gekke bal in het gras. 
Ik pak de bal in mijn mond. Ik roep: “Momo, kijk wat ik 
hier heb: een gekke bal!”

Momo kijkt naar mij. Ik vraag: “Wil je spelen?” Maar 
Momo zegt: “Vieze hond, wat is dat in jouw mond?
Dat is niet voor honden!”

Momo pakt een koekje. “Hier, Limo, wil je een koekje?”
Wie zegt er ‘nee’? Ik niet!

Ik vind buiten lopen leuk.

Dinsdag 
is de leukste dag van de week!



Glossary

A
aan de tafel
aan een tafel
auto

met de auto

B
baasje
bal
ben
bij
blij
bloemen
boek
buiten

D
dag
dat
de

at the table
at a table
car

by car

owner
ball
am
at, next to, with
happy
flowers
book
outside

day
that
the

I close my eyes

Tuesday
this, it
I open my eyes

I close my eyes

Thursday
so, therefore

a, an
eat, eats
each, every
and
there are

who says ‘no’?
eat, to eat

dicht: ik doe mijn 
ogen dicht
dinsdag
dit
doe: ik doe mijn 
ogen open
doe: ik doe mijn 
ogen dicht
donderdag
dus

E
een
eet
elke
en
er zijn

wie zegt er nee?
eten



Over Limo
Limo is een Australische Labradoodle, die is opgeleid als leeshond. Met 
zijn baasje bezoekt hij scholen, waar hij luistert naar kinderen die hem een 
verhaal voorlezen.  Kinderen die moeite hebben met lezen, voelen zich vaak 
gespannen als ze moeten lezen met een volwassene erbij. Maar voorlezen 
aan een leeshond is een heel ander verhaal! Daar zijn geen ouders of leer-
kracht bij aanwezig, alleen de begeleider van de hond, maar zij houdt zich 
op de achtergrond. De hond luistert alleen maar en geeft geen commentaar. 
Zijn aanwezigheid werkt kalmerend, en als hij een pootje geeft of een lik over 
de hand voelt dat als een beloning. Hierdoor krijgen kinderen meer zelfver-
trouwen in het lezen en wordt lezen een plezierige bezigheid. 

Limo geniet enorm van de aanwezigheid en de aandacht van kinderen en 
gaat met plezier mee naar school. Wil je Limo met zijn baasje Monique en 
schrijfster Ineke uitnodigen bij jou op school of in het AZC? Neem dan con-
tact op met Ineke van Lier: inekevanlier@gmail.com en www.inekevanlier.nl.

Lees meer over Limo: www.moniquevanslooten.nl

Limo is ook op Facebook! Kijk op zijn pagina: Lezen met Limo.
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