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D A D O E , D A D O E , D A D O E

Hoor je dat? Het is de sirene van mijn politieauto. Ik kan al heel snel. 

Kijk uit, ik kom eraan!

Poing, poing! Dat is Didi, mijn buurmeisje en beste vriendinnetje. 

Ze kan zó hoog springen dat ze boven de schutting uit komt. 

Woef, woef! Hé, daar heb je mijn hondje Toby. Hij is dol op voetballen 

en nóg doller op koekjes. Vooral als hij ze eigenlijk niet mag… Hihi. 

Miauw! Dat is Mia. Ze is wit en pluizig en ze houdt bijna net zoveel 

van roze als haar baasje Didi.

Hahaha! Daar zul je papa hebben met zijn bulderende lach. 

Samen maken we veel grapjes en hij kan knutselen en kliederen als de beste.

Neh neh neh neh neh! Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is… Hoki Spoki! 

Hij is mijn beste spokenvriend en samen spelen we de coolste spelletjes. 

Mwah! Mama geeft de liefste kusjes voor het slapengaan. 

En als ik niet kan slapen, vertelt ze me nog een verhaaltje. 

Dit zijn mijn nieuwe verhaaltjes. Lees je met me mee?

Liefs, Dadoe



              A L L E  E E N D J E S

‘Woef, woef!’ Toby staat kwispelend bij de deur en wacht tot mama zijn riem om heeft 

gedaan. Hij kan niet wachten om naar buiten te gaan. Dadoe ook niet. Hij heeft van 

mama een zak met oud brood gekregen dat hij aan de eendjes mag voeren. 

Samen lopen ze naar het park. 

Toby rent kwispelend door het hoge gras en stopt af en toe even om aan een boom te 

snuffelen. Dadoe rent achter hem aan tot ze bij de vijver komen. 

‘Kijk, Dadoe, babyeendjes!’ Mama wijst naar het water. Er zwemt een grote moedereend 

en achter haar zwemmen allemaal kleine, donzige eendjes.  ‘Eén, twee, drie, vier, vijf, 

zes! Mama, het zijn zes eendjes!’ roept Dadoe. 

‘Mag ik ze een broodje geven?’ 

‘Dat mag, maar je moet wel goed oppassen bij het water,’ zegt mama. ‘Ik wil niet dat 

je erin valt.’ Dadoe rent over het grasveld. Hij pakt een boterham uit de zak om naar de 

eendjes te gooien. 

‘Kwek!’ Een grote, brutale eend grist de boterham uit Dadoes vuistje en gaat er vlug 

mee vandoor. ‘Hé! Die was voor de babyeendjes!’ roept Dadoe en hij rent achter de 

grote eend aan. ‘Dadoe! Kijk uit!’ roept mama terwijl hij dichter en dichter bij het 

water komt. Plons!

De eend springt in het water. Dadoe blijft beteuterd achter op de kant en kijkt hoe 

de eend wegzwemt met de boterham nog in zijn snavel. 

‘Gelukkig heb je nog meer boterhammen,’ zegt mama. 

‘O ja!’ Dadoe kijkt opgelucht naar de zak in zijn handen. ‘Eén, twee, drie!’ telt hij. 

Als hij het volgende sneetje uit de zak wil pakken, komt de brutale eend weer 

aangewaggeld. Maar net als hij de boterham van Dadoe wil afpakken, 

komt Toby aangerend. ‘Woef, woef!’ De eend schrikt zo dat hij 

meteen weer het water in springt. 


