Door José Mangelsdorf

MAX EN MAAIKE
Max en Maaike zijn twee ezeltjes. Ze zien er allebei grappig uit, bijna helemaal grijs, met zo hier en daar wat bruine
vlekjes. Ze zijn ook heel erg lief. Max en Maaike zijn vriendjes van elkaar. Ze spelen de hele dag samen. Vooral met
oude doeken spelen, vinden ze leuk. Ongeveer een jaar geleden leerden ze elkaar kennen. Dat was toen ze bij de
meneer en mevrouw kwamen wonen, die nu hun baasjes zijn.

En sinds die tijd wonen ze in het weitje, naast het huis van de meneer en mevrouw. In dat weitje staat een stal: een
klein huisje, waar Max en Maaike ‘s nachts slapen. Als het buiten heel koud is, staan ze ook overdag wel eens in de
stal. Binnen is het dan lekker warm en het ruikt er naar vers hooi en stro.

Vandaag staan ze ook in de stal. De sneeuw die een paar dagen geleden gevallen is, ligt er nog steeds. Het is erg
koud buiten en er waait ook nog eens een gemene harde wind.

De twee kinderen van de meneer en mevrouw komen elke dag bij de ezels spelen.

Want als er geen weitje meer is en ook geen stal, waar moeten Max en Maaike dan wonen? Nu hebben Jeroen en

Jeroen en Petra, zo heten de kinderen, bedenken dan allerlei spelletjes met Max en Maaike. En dat vinden Max en

Petra van hun vader gehoord, dat er straks een grote vrachtwagen komt die Max en Maaike komt halen. In die

Maaike best leuk. Bovendien nemen Jeroen en Petra altijd lekkere dingen mee zoals suikerklontjes. Eigenlijk

vrachtwagen staan nog veel meer ezels. Die gaan allemaal naar Italië. En daar gaan ze dood, dat weten Jeroen en

mogen Max en Maaike niet snoepen van de mevrouw. Want dat is slecht voor hun tanden. Maar ze doen het lekker

Petra wel bijna zeker. En daarom zijn ze zo verdrietig. Ze komen afscheid nemen.

toch. Stiekem!
In de verte horen ze het geluid van de vrachtwagen al. Eventjes nog en dan zijn Max en Maaike weg. Maar wat is
Vandaag zijn Jeroen en Petra ook in de stal. Maar vandaag zijn ze helemaal niet vrolijk. Ze hebben ook helemaal

dat? Opeens wordt de deur van de stal opengerukt en staat daar hun moeder met twee andere dames. “Gauw,

geen zin om spelletjes met Max en Maaike te doen. Ze aaien de ezels alleen maar. En Petra moet stilletjes een

gauw”, roept moeder tegen de dames. “Neem gauw Max en Maaike mee.”

beetje huilen. Wat is er toch aan de hand?
En dat doen ze! Er staat een auto voor de staldeur met een trailer er achter. Je weet wel, zo’n aanhangwagen waar
Jeroen en Petra hebben daarnet een heel verdrietig bericht gekregen van hun ouders. Hun vader en moeder gaan

ook wel eens paarden in staan. En daar worden de twee ezels in geladen. Nog voordat Jeroen en Petra beseffen

namelijk scheiden. Je gelooft het toch niet! Scheiden! Jawel. En dat is iets waar Petra en Jeroen zelfs nog nooit

wat er gebeurt, zijn Max en Maaike al weg. Samen met de dames en de trailer. “Niet verdrietig zijn” zegt moeder,

aan hadden gedacht. Natuurlijk hadden hun vader en moeder wel eens ruzie met elkaar. Maar dat is toch normaal!

“want Max en Maaike gaan naar een goed adres, waar heel goed voor ze gezorgd wordt. En we gaan heel vaak bij

Dat hebben alle ouders toch wel eens... Jeetje, scheiden...! Scheiden gebeurt bij andere gezinnen. Toch niet bij

ze op bezoek. Echt waar.”

hun! Maar helaas....., wel dus.
Ze heeft het nog niet gezegd of er stopt een grote vrachtwagen voor de deur van de stal. Een meneer komt binnen.
Hoe het zal gaan in de toekomst weten ze nog niet. Ze weten niet of ze bij hun vader of hun moeder gaan wonen.

Hij wil de ezels ophalen. Maar ja....., de ezels zijn er niet meer. Daar wordt die meneer niet vrolijk van. Maar Jeroen en

Ze weten zelfs niet in welk huis ze gaan wonen. Wat ze wel weten is dat ze moeten verhuizen. Want het huis waarin

Petra wel. Want al wonen Max en Maaike dan niet meer in hun weitje, toch zullen ze een fijn leven hebben. En ze

ze nu wonen, het huis met het weitje, dat is veel te duur. Dat kan hun vader in zijn eentje niet betalen en hun moe-

gaan toch heel vaak bij hun vriendjes op bezoek....! Natuurlijk, Jeroen en Petra zijn ook verdrietig, maar toch ook

der ook niet. En weet je wat het allerergste is? Dat Max en Maaike weg moeten.

heel blij. Want Max en Maaike zijn gered. Op het nippertje, dat wel.

