


ze woont in een huis van hout.   

Niet ver hiervandaan woont Beatrijs Brent,
een schattige dame, die het hele dorp kent.
Ze is dolgelukkig in haar huisje van hout
dat kraakt en dat piept, want het is al heel oud.
Ze heeft niet veel geld, maar dat kan haar niets schelen.
Ze is pas tevreden als ze alles kan delen.



de tuin is erg vol.  

Beatrijs Brent is stapel op dieren.
Op dikke en dunne, op tijgers en mieren.
Ze heeft in haar tuintje een haan met tien kippen,
drie geiten, een veulen en een schildpad met stippen.
In haar huis vliegen vogels, ze heeft één tamme rat
en óók nog vier honden en een grijswitte kat.



wat ben ik blij dat ik u hier zie. 

Op een morgen gaat Bea een klein stukje lopen
om een heerlijk zoet broodje met krenten te kopen.
Ze stopt bij de bakker en wacht in de rij.
Toevallig komt nét de burgemeester voorbij.
Hij zegt: ‘Mevrouw Brent, wat is het toch goed
dat ik deze morgen juist ú hier ontmoet.
Ik heb een probleempje, misschien weet u raad.
Zal ik u eens zeggen waar het om gaat?’



het was nog heel vroeg. 

‘Toen ik vanochtend mijn hond uit wou laten,
liep ik alleen door de donkere straten.
Het was heel erg vroeg, iedereen lag te slapen.
Zelfs mijn hond was nog lui en liep telkens te gapen.
En toen, mevrouw Brent, het is niet te geloven,
keek ik per ongeluk éven naar boven.’



er stond iets voor zijn neus. 

‘Ik schrok me een hoedje, dit is serieus.
Er stond een giraf precies voor mijn neus!
Hij stond daar zo stilletjes tussen de bomen.
Ik heb hem maar gauw mee naar huis toe genomen.
Vertel eens, mevrouwtje, wat moet ik ermee?
Ik weet niets van dieren, hebt u een idee?’



ze denkt erg goed na. 

Beatrijs roept meteen: ‘Maak u niet druk.
Ik heb al veel dieren, dus u hebt geluk!
De giraf mag erbij, maar ik moet wél iets verzinnen,
zodat hij kan wandelen, buiten én binnen.’
De burgemeester zegt deftig: ‘Bedankt Beatrijs.
Ik stel wat u doet echt ontzettend op prijs.
Straks maak ik voor u een fantastisch diner
en neem dan meteen de giraf met me mee.’



ze vraagt om hulp. 

Die middag loopt Bea door het dorp om te vragen
of iemand kan helpen met timmeren en zagen.
‘Natuurlijk, mevrouwtje,’ roept iedereen vlug.
‘U helpt ons altijd, nu doen wij iets terug!’

Verder lezen?
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