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met mama Mia al wel buiten geweest. Toen stapten ze door het kattenluikje in de
achterdeur en speelden ze met de bladeren in de tuin. Maar nu zijn de bladeren
verdwenen. Ook de bal is verdwenen en de bloempot. Het lijkt wel alsof bijna

in de sneeuw

alles verdwenen is. De hele wereld is nu anders. Zo raar!
Ze besluiten die witte wereld eens beter te bekijken en rennen naar het
kattenluik. Maar zo gemakkelijk als hun moeder door het luikje stapte, zo
moeilijk is dat voor de twee kleine poesjes. Zo hard ze kunnen, duwen ze
tegen het luik. Maar het luik zit dicht. En het luik blijft dicht. Potdicht. Al
kraakt het wel een beetje. Zo hard ze kunnen duwen Iris en Jasper nog eens
tegen het luik. Oef, zeg! Dat is zwaar werk! Het luik kraakt en kraakt. En

“Miauw, miauw.” Iris kruipt in haar slaap lekker tegen moeder Mia aan en droomt een hele mooie droom. “Miauw, miauw”, klinkt

dan .......opeens...... schiet het luik open en tuimelen de poesjes allebei naar

het opnieuw. Aarzelend doet Iris haar oogjes open en ziet Jasper, haar tweelingbroer. “Miauw”, roept Jasper. “Iris, wordt wakker.

buiten. Ze komen zacht terecht op een deken van sneeuw. En daar staan ze dan!

Kom kijken. Kom gauw!” Maar daar heeft Iris helemaal geen zin in. “Nee jasper, nu niet. Ga weg. Ik wil slapen”. Ze draait zich om,

In een prachtige witte wereld. Zo mooi!

om verder te slapen. Maar daar komt helemaal niets van in. “Miauw, miauw”, klinkt het weer, nu heel dicht bij haar oor. “Iris, wakker
worden! Je moet echt even kijken. Er is zo iets raars aan de

En zo stil! Het lijkt wel alsof ook alle geluiden verdwenen zijn! Maar dat is schijn, want als

hand. Er is een tovenaar geweest. De hele wereld is betoverd!”.

Iris loopt, klinkt er een raar geluid onder haar pootjes. Sneeuw kraakt als je er op gaat staan. En je
zakt er helemaal in weg. Ze probeert te rennen. Raar hoor, rennen in de sneeuw. En als ze wil stoppen, glijdt ze vanzelf een stukje

Nu is Iris opeens klaarwakker.

door. Dat is leuk! Ze probeert het nog eens en nog eens.

Hoezo? De wereld betoverd?
Jasper probeert intussen een sneeuwvlok te pakken. Ook gek! Zodra hij een vlokje te pakken heeft, is dat vlokje gelijk
Samen met Jasper loopt ze
snel naar het raam. Het is
nog donker buiten. Enkel

weg. Het lijkt wel alsof hij ook al aan het toveren is. Hij pakt nog een vlokje en nog een en nog een. Hij springt om
ze te pakken te krijgen en snapt er niets van. Telkens als hij een sneeuwvlokje pakt, is het weg. De sneeuw smelt
in zijn pootje.

het licht van de straatlantaarns maakt dat je iets

De poesjes spelen en spelen en vinden het prachtig in de sneeuw. Maar wat word je daar moe van zeg!

kunt zien. Maar wat gek!

“Laten we naar binnen gaan”, zegt Iris. “Ik wil nog even slapen.” Jasper is ook moe. Ze besluiten naar

De wereld die gisteren nog

huis te gaan.

een heleboel kleuren had, is
nu helemaal wit. Hoe kan dat
nou? De tuin is wit, het dak van het
huis van de buren is wit, de lantaarnpaal is wit, ............eigenlijk is alles wit. En dan pas

Maar....., waar is hun huis? Ze kijken om zich heen. Tja, overal staan huizen, maar nergens staat het
huis van moeder Mia. Zou dat óók weggetoverd zijn? Verbaasd kijken de poesjes om zich heen. Nergens
is hun huis. En opeens hebben ze het ook wel heel erg koud. Ergens in een hoekje van een tuin kruipen ze
bibberend van de kou tegen elkaar aan. Hoe kan dat nou? Ze zijn verdwaald. Wat moeten ze doen? Iris moet
huilen en Jasper ook bijna. Wat nu?

ziet ze de kleine witte
vlokjes die zachtjes
naar beneden dwarrelen. Zoiets heeft Iris
nog nooit gezien.

Gelukkig is ook Lize wakker geworden. Lize woont in het huis van de buren. Straks moet ze naar school. Maar ze mag
nog even buiten spelen. Lize weet wél wat sneeuw is, dat heeft ze al eerder gezien. Je kunt er sneeuwballen van maken. En dat
doet ze ook. Maar wat ziet ze daar? In die helemaal witte wereld, ziet ze een grijs-bruin bolletje liggen. Wat zou het zijn?
Gauw loopt ze er naartoe. Het zijn Jasper en Iris, helemaal koud en nat en verkleumd.

Iris en Jasper zijn

Lize kent Iris en Jasper wel. Ze is al vaak bij ze wezen kijken. Nu pakt ze de poesjes op en loopt er mee naar de buren. ‘Ding,

twee kleine poes-

dong’, klinkt de bel in het grote huis. Gelukkig gaat de deur snel open en behalve de buurvrouw staat daar ook moeder Mia.

jes, babypoesjes

Met een zachte handdoek worden de twee kleine poesjes afgedroogd en in de poezenmand gelegd, waarna moeder Mia ze

nog. Sneeuw heb-

likt en likt en likt. De kleintjes kruipen dicht tegen haar aan, zodat ze snel weer warm worden. En dan duurt het niet lang

ben ze nog nooit ge-

of Iris en Jasper vallen in slaap. Een diepe slaap, waarin ze dromen van prachtige witte sneeuw en van sneeuwvlokjes die

zien. Al zijn ze samen

weg zijn zodra je ze pakt.

