
Daar zit hij dan.

Voor zijn nieuwe huis.

In een nieuwe buurt.

Hij moet van alles.

En niks loopt zoals hij het wil.

 

‘Maak een vriend,’ zei mama.

‘Hoe dan?’ vraagt Max.

Maar de deur is al dicht.

Hij zal het zelf moeten doen.

Max kijkt om zich heen

en zegt hardop:

Maak een vriend.

Maak een vriend.

De straat is leeg.

Maak een vriend.

Hij doet zijn ogen dicht.

Hij voelt de zon op z’n gezicht.

En dan, opeens ...
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1. Zoek een
 mensachtig
 voorwerp.

3. Verzamel moed
 en nog meer spullen. 

4. Doe alsof je precies
  weet waar je mee
 bezig bent.

2. Haal twee planken
 (bij voorkeur nieuw hout!).
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5. Verlies niets uit 
 het oog. Alles telt.

Opeens stormt het in Max z’n hoofd.

De ideeën buitelen over elkaar heen.

Alles wat niet in dozen zit, kan hij gebruiken. 

Max weet niet dat lampen gevoelig zijn.

En hij heeft geen tijd voor gevoeligheid.

Hij moet een vriend maken.



Het begint met kijken, denkt Max.

Kijken, en vragen stellen.

Wat is een vriend zonder mond? 

Dat is toch wat vrienden doen: veel praten?

Praten kan alleen als je een mond hebt.

Vrienden helpen elkaar. 

Een handje helpen, kan alleen als je

minstens één hand hebt.

Bij problemen die je niet kunt oplossen,

moet je samen kunnen wegrennen.

Om te rennen, heb je voeten nodig. En benen.

De jongen bij het hek hééft benen.

Hij heeft ook een mond, maar hij zegt niks.

Max wordt er zenuwachtig van.

‘Wat moet je?’ bromt hij.

De jongen haalt z’n schouders op.

‘Heb je zin om te voetballen?’

Max stopt met werken. Hij loopt naar de

jongen toe en geeft hem een duw.

‘Niet op ons nieuwe huis leunen!

Ga weg! Ik moet een vriend maken!’

6. Als je een vriend maakt, 
 moet je durven.


