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WOMBAT
Zeldzame gele stadswombat.

Gewoonlijk cool, kalm en erg koppig.
Dieet: Alles en patat.
Houdt van: Pap, Vos.

Houdt niet van: Regenachtige dagen.

KROK
Druk, reptielachtig feestbeest.

Dieet: Alles.
Houdt van: De Vijf Apen laten 

schrikken.
Houdt niet van: Spinnen.

VOS
Schrikachtige, knorrige en erg 
emotionele, gemaskerde Vos.
Dieet: Vindt maar weinig lekker.
Houdt van: Nieuwe capes, Wombat.
Houdt niet van: De Vijf Apen.



BORSTELRAT
Klein muisachtig buideldier  
(met ingebouwde portemonnee) 
– de rijkste man van de stad.
Dieet: Oesters in goudsaus.
Houdt van: Geld verdienen.
Houdt niet van: Geld verliezen.

DE VIJF APEN
Superirritante apen die 
heel graag Vos plagen.

Dieet: Alles wat iemand 
anders aan het eten is.

Houden van: Vos plagen.
Houden niet van: Krok.

DE ZUSJES NIJLPAARD
Tweelingzusjes die dol zijn op werk 

waarbij je een uniform draagt.
Dieet: Alles en daar heel veel van.

Houden van: Regels.
Houden niet van: Iedereen die een 

regel overtreedt.
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WOMBATS 
GELUKSDOLLAR

Moet je horen wat Wombat overkwam op dinsdag. 
Ik zou je ook over maandag kunnen vertellen, maar 
op maandag gebeurde er niks. Dinsdag dus!
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Wombat had bijna geen beltegoed meer, dus ging 
hij naar de telefoonwinkel. Zijn beltegoed was nog 
nooit op geweest. Veel mensen om te bellen had 
Wombat niet. Alleen Vos. En de telefoon van Vos 
stond altijd uit om energie te sparen.

‘Ik wil graag nieuw beltegoed,’ zei Wombat.
De man achter de toonbank staarde Wombat lang 
aan.
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‘Hoeveel 
wil je betalen?’ vroeg hij.
‘Moet ik betalen?’ vroeg Wombat.

‘Natuurlijk moet je betalen!’ riep de man.
‘Maar ik heb niks om mee te betalen,’ zei Wombat.

‘Geen geld, 
geen beltegoed!’ 
riep de man.
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Wombat zat buiten op de stoeprand, zodat hij kon 
pootjebaden in de goot.
Als ik groot ben word ik miljonair, dacht hij.

Over miljonairs gesproken, 
Borstelrat reed voorbij.



13

Hij toeterde.
‘Hee Wombat!’ riep hij. ‘Raad eens wie net een 
splinternieuwe rode sportauto heeft gekocht?’
Wombat zei niks terug.
Waarom is hij miljonair en ik niet? dacht hij. 
Stomme Borstelrat!
Het water aan zijn voeten voelde lekker koel.
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Ineens zag Wombat iets 
schitteren in de zon. 
Op de stoep, links van hem.

Rechts voor jou.

Links voor hem.

‘Een munt!’ riep Wombat. 
‘Een blinkende nieuwe dollarmunt!’


