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Waar gaat het om?
 

Niet naar buiten mogen, geen contacten, afgesloten 
speeltuinen. Met wie moet je nu spelen? Met degenen die 
thuis zijn: mama, papa. De hond. De poes. En natuulijk met je 
broertjes en zusjes.
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Wie is HopeLit?
HopeLit is een aaneensluiting van creatieve personen voornamelijk uit de boekenbranche. 
HopeLit will graag door creativiteit hoop geven en uitzicht bieden in een wereld die momenteel 
juist zo chaotisch is. HopeLit wil een eenheid vormen los van branche of concurrentie: „Er komt 
een tijd na de Coronacrisis en daar gaan we voor. Samen. Gemeinsam. Insieme. Ensemble. 
Birlikte….“

Wat mag u doen met onze teksten en illustraties?
Dit boek wordt door HopeLit ter beschikking gesteld en mag gratis gedrukt, verspreid en 
gekopieerd worden, echter alleen in deze vorm en zo lang als HopeLit het aanbiedt om te 
downloaden. Iedere Verandering of bewerking is niet toegestaan. Kosten voor b.v. druk en 
papier kunnen niet verhaald worden op HopeLit en ook niet op de uiteindelijke gebruiker. Ook 
publicatie op internet of andere platvormen is niet toegestaan. Verdere informatie is verkrijg-
baar op onze website: www.hopelit.de.
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Ik heet Ava. Ik ben vier jaar. Maar ik 
word gauw vijf.

En dat is Frans.

Frans is mijn broer. Hij is zeven 
jaar.

Hij is al heel groot. Mijn grote 
broer.
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Dat is soms heel vervelend omdat hij harder kann 
rennen. Hij zegt altijd wat we kijken op de televisie.

En als ik gummiebeertjes wil houdt hij het zakje zo 
hoog dat ik er net niet bij kan.

Maar ik ben een meisje. Ik mag met poppen spelen. 
Frans zou ook graag met poppen spelen. Maar dat 
durft hij niet. Dat vind ik echt stom.

Hij zegt dan altijd: „Dan spelen de andere jongens 
niet meer met mij“.

Maar dat geeft toch niks. Laat ze maar. We zijn toch 
onder ons.
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Frans is namelijk een hele leuke grote 
broer,

Als Alexander en Klaas-Peter aan 
mijn haren trekken dan komt hij altijd 
aangerend. Dan lopen ze heel hard weg.

En als ik verdrietig ben komt hij met poes 
Mitzi en legt haar in mijn armen en zegt 
dan: 
„Huil maar niet kleine Ava. Het komt 
allemaal goed“.

Frans is net als ik. Maar dan als jongen. 
En drie jaar ouder. Soms kijken we 
mekaar alleen maar aan en schieten al in 
de lach. Zo maar. Zonder reden.
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Soms maken we ook flink ruzie.

Maar één van ons vindt het dan op een gegeven 
moment niet meer leuk. En dan willen we weer met 
elkaar spelen en moet het weer goed zijn tussen 
ons. Maar toegeven willen we allebei niet. Meestal 
geeft diegene van ons toe die er het eerste genoeg 
van heeft.

En nu vanwege de Coronacrisis heeft Frans voor 
iedereen mondkapjes gemaakt. Voor het hele gezin. 
Voor mij een heel kleintje. Zelfs eentje voor Mitzi. 
Met mama`s naaimaschine. Maar dat mogen de 
andere jongens natuurlijk ook weer niet weten. 
Jongens naaien toch niet. Behalve diegenen die in 
de mode werken. Zo iets will Frans later ook gaan 
doen. Mode. Maar later. Tot die tijd moet hij nog 
heel veel stiekum oefenen.
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Laatst wilden we Corona spelen. Frans had een 
ridder-uitrusting in elkaar geknutseld, maar we 
hadden Corona nog nodig. Dus heb ik de voetbal 
gehaald die papa bij de wereldkampioenschappen 
van opa Emiel cadeau heeft gekregen en heb ik 
spijkers in de voetbal geslagen. Omdat Corona zulke 
vreemde uitsteeksels heeft. En dan hoor je heel 
langzaam: Pfffffffffffffffffffffffff!

Plotseling kwam papa de kamer binnen en toen hij 
de platte voetbal op het kleed zag liggen keek hij 
van Frans naar mij. „Is dat mijn voetbal?“, vroeg 
hij. En toen wird hij heel erg boos. „Die van de 
wereldkampioenschappen? Van opa Emiel? Ja zijn 
jullie nog wel goed snik?

Ik keek omhoog naar Frans en Frans keek naar mij 
omlaag. We persten de lippen op elkaar. Niemand 
zei iets.

„Naar je kamer! Totdat jullie me vertellen wat hier 
gebeurd is.“

En als ze niet gestorven zijn …
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Ik heet Ava. Ik ben vier jaar.

En dat is Frans.

Frans is mijn broer. Hijn is zeven jaar. Hij is al heel 
groot.

Mijn grote broer. Mijn beste broer!

En ik ben zijn beste zusje. Ik ben vier. En ik word 
gauw vijf.
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