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SAAR

Boef zit in een dierenasiel. 
Jipper en zijn zus Belle ook.
En Tommy, Zjors, Fifi en Bongi.
En nog meer honden.
Ze wachten tot er iemand komt 
die een hond wil.
Die loopt dan langs de hokken.
Hij kijkt welke hond mooi en lief is 
en niet te druk.
Ook niet te dik en niet te oud.
Die hond mag dan mee naar een nieuw thuis.

Op een ochtend wordt Saar gebracht.
Saar is nog klein, maar ze heeft 
heel mooie ogen.
Daarmee kijkt ze je erg lief aan.
‘Ik wil haar niet meer hebben,’ 
zegt de man die haar brengt.
‘Deze pup raak ik niet kwijt.
Saar heeft geen haar.

Niemand kiest een hond zonder haar.
Haar zusjes zijn verkocht, 
wat moet ik nu nog met Saar?
Zet haar maar in een hok.
En kijk of iemand haar misschien wil hebben.’



SAAR IS DE LIEFSTE 

Saar groeit en groeit; 
ze wordt groter en sterker.
Ze is lief en dapper en 
ze heeft haar prachtige ogen.
Maar Saar krijgt nog steeds geen haar.
Er komt vaak iemand kijken. 
Die kiest dan een hond.
Jelle, Suze, Fifi of een van de andere honden.

Maar niemand kiest Saar, want Saar is 
een beetje raar, zo zonder haar.
‘Het geeft niet,’ zegt Ellis.
‘Jij bent mijn liefste hond.
Ik vind jou niet raar, al heb je geen haar.’
En Ellis kan het weten, want zij is de baas.
De baas van alle honden en van de hokken.
‘Jij mag hier loslopen,’ zegt Ellis, ‘bij mij 
op kantoor. Je bent te mooi en te lief 
om in een hok te zitten.
Ik geef je een mand, hier naast mijn tafel.’
Dat vindt Saar prachtig, die mand bij Ellis.
Ze ligt er graag.
Maar als het donker wordt, 
gaat Ellis naar huis.
Dan is Saar alleen.
Met de andere honden natuurlijk.

Saar wil liever een huis met een baasje 
en een eigen mand.
En een bank om stiekem op te slapen.
Daar droomt Saar van.



SAAR MOET BLIJVEN

Er komt een meisje kijken.
‘Ik wil een hond,’ zegt ze.
‘Een die lief is en kunstjes kan leren.’
‘Zoek maar uit,’ zegt Ellis.
‘Alle honden zijn lief, maar Saar is de liefste.’
Het meisje kijkt twijfelend naar Saar.
‘Ze is een beetje eng.
Ik wil Boef of Bongi, kan dat ook?’
‘Natuurlijk,’ zegt Ellis, ‘kies maar.’
Het meisje kiest Boef.
‘Ha, ha,’ zegt Boef gemeen. ‘Ik mag lekker mee.
En jij, Saar, jij moet blijven.’
‘Nou ja!’ zegt Belle. ‘Durf je wel! 
Laf hoor, om Saar te pesten.’ 

Die avond huilt Saar, 
helemaal alleen in haar mand.
Ellis is naar huis en de andere honden slapen.
Een traan valt omlaag, 
en daarna nog een en nog een.

Drup, drup, in haar mand.
‘Psssssst, huil jij, Saar?’ vraagt Belle.
‘Luister, ik weet iets. 
Ik heb een idee voor je haar.’
‘Maar ik heb helemaal geen haar,’ huilt Saar.



KRIJGT SAAR TOCH HAAR?

‘Nu heb je nog geen haar,’ zegt Belle.
‘Maar ik heb te veel en mijn haar valt alsmaar uit.
Elke dag liggen er haren in mijn hok.
Van mijn rug en van mijn buik.
Zelfs van mijn pluimstaart en van mijn oren.
Ik bewaar ze voor jou.
We plakken ze dan op jouw vel.’
‘Super!’ zegt Saar. ‘Zou dat lukken?’
‘Vast wel,’ zegt Belle hoopvol.

Belle heeft een paar dagen al 
haar haren bewaard.
Ze heeft ze op een bergje gelegd.
Nu spettert ze Saar nat met wat water 
uit haar drinkbak.
Saar rolt door de haren.
Linksom, rechtsom, kopje over en weer terug. 
Het kriebelt, maar het blijft plakken.
Het zit een beetje raar, 
maar Saar heeft eindelijk haar!

Trots loopt ze door het hok.
Dan gaat ze naar buiten, 
lekker liggen in de zon.

De warme zon droogt haar huid.
O nee! Er valt een pluk omlaag.
Daarna nog één en nog één.
Op de grond ligt al het nieuwe haar van Saar.
‘Oeps,’ zegt Belle, ‘je bent al in de rui.’
‘Het was erg lief bedacht,’ zegt Saar.
‘Maar het lukt niet. Zie je wel?’



EEN NIEUW ASIEL VOOR DE HONDEN 

De volgende dag is Belle weg.
Ze is uitgekozen door een lieve mevrouw.
Die wilde een hond met een pluimstaart.

Nu voelt Saar zich alleen.
Nou ja, ze heeft Ellis, 
maar die heeft het meestal druk.
Zij laat de honden elke dag uit 
en maakt de hokken schoon.

‘We krijgen een nieuw huis,’ 
zegt Ellis op een dag.
‘Met grotere hokken.
En een weiland om in te spelen, 
met wat bomen en struiken.
Jullie zullen het leuk vinden.
De koning komt het openen 
met een gouden sleutel.
Het wordt een groot feest voor 
mij en voor jullie.
Feest voor alle honden hier.’
‘Hiep, hiep, hoera!’ roept Saar.
Zwiep, zwiep, gaat de staart van haar.



PRINS PIPPIJN

Daar is de koning met zijn zoon, prins Pippijn.
Hij opent de grote deur samen met de prins.
Met de gouden sleutel, die schittert in de zon.
‘Kom maar naar binnen, honden!’ 
roept de koning.
‘Ja, kom maar, lieve honden,’ zegt prins Pippijn.
‘Kom maar met mij spelen.’
‘Nee, nee, dat mag niet,’ 
waarschuwt de koning.
‘Pippijn wil wel met jullie spelen, 
maar dat kan niet.
Dan krijgt hij overal jeuk, en tranen in zijn ogen.
En snottebellen in zijn neus.
Het is jammer voor hem en voor jullie.
Het komt door jullie haar, 
dat kriebelt bij Pippijn.’

‘Aha,’ zegt Ellis, ‘daar heb ik een oplossing voor.
Wij hebben Saar. Saar zonder haar.
Daar kan Pippijn mee spelen zo veel als hij wil.’

Pippijn aait Saar en hij geeft haar een zoen.
Hij krijgt nergens jeuk en ook geen tranen.
Zelfs geen snottebel in zijn neus.

‘Dat is leuk, papa! Mag Saar met ons mee?
Ik vind haar supergaaf!’
Saar spitst haar oren.
Hoort ze dat goed? 
Mag ze mee met Pippijn?



EEN PALEIS VOOR SAAR

‘Saar lijkt me dapper en lief,’ zegt de koning.
‘Zij mag mee naar het paleis.’
‘O, nee toch,’ zegt Ellis. ‘Ik zal haar zo missen.’
‘Wat wil Saar het liefst?’ vraagt de koning.
‘Ik wil bij Ellis blijven, maar ik wil ook een thuis.
Kan Ellis misschien ook mee?’ vraagt Saar.
‘Dat zal niet gaan. De honden moeten eten.
En de hokken moeten schoongemaakt worden.
Ik kan niet weg,’ zegt Ellis.
Saar denkt diep na.
Bij Ellis is het heerlijk, maar het is 
geen eigen huis.

‘Ik ga toch graag mee. 
Dag lieve, lieve Ellis,’ zegt Saar.
‘Dag liefste hondje van me,’ zegt Ellis. 
‘Dag, dag, kus, kus.’
Zwiep, zwiep, gaat de staart van Saar.
Ze stapt in de grote, glimmende auto 
van de koning.
Ze mag op de achterbank zitten, 
samen met prins Pippijn.

‘Kijk Saar, dit is je huis.
Je mag rennen in de tuin, 
in de gangen en de kamers.
Maar niet in de keuken,’ zegt Pippijn.
Saar kijkt verbaasd om zich heen.
Dit is geen huis, dit is een paleis.
Met een grote tuin met bloemen, 
gras en een vijver.
Saar rent en kijkt, snuffelt en speelt.
Dan moet ze een plas, midden op het gras.
‘Hi, hi, geeft niet, hoor,’ zegt Pippijn.
‘Plas maar lekker op ons gras.’
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