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‘Een potje met vet? Dat vind ik  
nou raar,’ zegt Ties. ‘Wat moet je 
nou met een potje met vet als je  
op vakantie gaat?’ 
Trijntje is even stil. ‘Nou, daar  
kan je van alles mee doen, in je  
haren smeren, of op je buik, of  
op je boterham! En als het potje 
leeg is, kan je er iets anders in 
doen. Bijvoorbeeld haarspeldjes  

‘Ik ga op reis en ik neem 
mee…’ Ties denkt even na. ‘Een 
zwembroek!’ roept hij dan. 
Mama lacht. ‘Dat is een goeie, je 
kan echt niet op vakantie zonder 
een zwembroek.’ 
‘Nu is Trijntje!’ zegt Ties. 
‘Ik ga op reis en ik neem mee…  
een potje met vet!’ roept Trijntje 
enthousiast.

Dunne billen



mama als ze met een grote tas  
de slaapkamer binnenkomt.  
‘Niet te veel, want dan past het  
niet in de auto. Doe het hier 
maar in.’
Ties kijkt naar de grote tas. Eh… 
Wat zal hij eens kiezen? De autoo
tjes of de lego? Misschien past  
het wel allemaal. Hij loopt naar  
de mand met auto’s en kiept ’m  
leeg in de tas. Nou, die is nog  
lang niet vol. Daar kan nog veel 
meer bij. Hup, de kist met lego 
gooit hij er ook in. 
Dan komt Trijntje met haar armen 
vol poppen en barbies de kamer in. 
‘Hé, nou past er niks meer van 
 mij bij!’ roept ze uit.
Ties kijkt naar de volle tas. ‘Dan 
moeten we nog een tas,’ zegt hij.
Trijntje zucht en laat alles uit haar 

of zo, hartstikke handig!’ zegt ze 
lachend.
Mama loopt met een stapeltje  
handdoeken naar de gang. De 
slaapkamers van Ties en Trijntje  
lijken wel ontploft. Overal liggen 
kleren, boeken en speelgoed.  
Morgen gaan ze op vakantie.  
Meer dan drie weken. Drieëno
twintig nachtjes gaan ze slapen in 
een tent. En niet eens in Nedero
land. Nee, ze gaan naar het buiteno
land. Ties vindt het stoer klinken. 
In een tent naar het buitenland.  
En dat buitenland is heel ver weg.
‘Jongens, jullie moeten zelf even 
wat speelgoed inpakken,’ zegt 
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dan ben ik bang!’ roept de anders 
zo stoere Koala. 
‘Maar mij heb je heel hard nodig,’ 
gromt Wolf, die bovenop ligt. ‘Ik 
kan je beschermen als je in je tent 
ligt en het wordt donker en er koo
men vijanden!’
Daar zijn de anderen even stil van. 
‘Maar dat kan ik ook heel goed!’ 
roept Olifant dan. ‘Ik trap gewoon 
iedereen plat die jou aan wil valo
len!’ 
‘Piep piep!’ pruttelt Meisjesmuis. 
‘Maar ik neem niet veel ruimte 
in, en kan toch iedereen heel erg 
laten schrikken, dus ik ben lekker 
handig!’
‘Ties, schiet nou eens op!’ roept 
Trijntje. ‘Welke neem je mee?’
‘Ik kan niet kiezen. Ze moeten 
allemaal mee!’ roept Ties en hij 
gooit alle knuffels van zijn bed in 
de tassen. 
‘Oké, dan,’ zegt Trijntje. ‘Is eigeno
lijk ook wel gezellig.’ En ze helpt 
Ties bij het inpakken.
Heel voorzichtig, tree voor tree 

handen vallen. Ze loopt de trap af.
Even later komt ze terug met drie 
tassen. ‘Zo, nu kunnen we lekker 
inpakken,’ zegt ze tevreden. ‘Zullen 
we ook wat knuffels mee op vakano
tie nemen?’ 
Ties kijkt naar alle beesten op zijn 
bed. Het zijn er te veel om te tellen. 
‘Maar welke moeten we dan kieo
zen?’ vraagt hij een beetje sip.
‘Nou, we kiezen gewoon de liefste,’ 
zegt Trijntje, en ze gooit Varkentje 
en Poesje in de tas. 
‘Maar ik vind ze allemaal lief,’ zegt 
Ties. 
Hij kijkt naar Olifantje. ‘Lieve Ties, 
mag ik alsjeblieft met je mee?’ 
vraagt Olifantje met een zachte stem 
en hij kijkt Ties aan met zijn lieve 
kleine oogjes. Zijn slurf hangt slapo
jes naar beneden. 
‘En ikke dan?’ piept Pandaatje 
vanonder de deken. ‘Ik was toch je 
vriend?’ 
‘En ik je vriendin!?’ gilt Meisjeso
muis, die klem ligt onder Olifantje. 
‘Maar ik wil niet alleen thuisblijven, 



Mama fronst haar wenkbrauwen.
‘En het is toch ook gezellig, met 
 zijn allen in een tentje?’ probeert  
Trijntje. ‘En we kunnen die  
kleine knuffels toch niet drieëno
twintig nachtjes alleen laten?’
Ties en Trijntje moeten bijna huilen 
bij het idee.
Mama zegt niks.
‘Anders kan ik echt niet mee, mam,’ 
zegt Ties op zijn aller zieligst.

sjouwen Ties en Trijntje de tassen 
van de trap. Vier tassen vol. 
‘Wat is dit allemaal?’ vraagt mama 
verbaasd als ze de gang helemaal vol 
ziet staan. 
‘Wolf kan ons beschermen en Meiso
jesmuis laat iedereen schrikken 
en Koala durft niet alleen en Panda 
moest bijna huilen,’ zegt Ties. 
Mama kijkt naar alle tassen en 
slaakt een diepe zucht. ‘Maar dat 
kan toch allemaal niet in onze kleio
ne auto?’
Ties denkt even na. ‘Maar dan 
schuif ik wel op en mogen ze op 
mijn plek!’



‘En dat zou jij ook jammer vinden,’ 
piept Trijntje erachteraan.
Mama zucht weer. ‘Oké,’ zegt ze, ‘ik 
weet het goed gemaakt. Alles wat 
op de achterbank past mag mee, de 
rest laten we thuis.’
‘Yes!’ hoort Ties de knuffels vanuit 
de tassen roepen. 
‘Wij hebben hele dunne billen, 
dus ik weet zeker dat het past!’ zegt 
Trijntje opgelucht.
En samen dragen ze alle spullen 
naar het kleine autootje, dat klaaro
staat om volgeladen te worden.
 


