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STINKHOND
op de boerderij

Stinkhond op de boerderij
Stinkhond en Plattekat zitten in hun vuilnisbak hun
nieuwste lievelingsspelletje te spelen. ‘Zeg me wat je op
je kop gekregen hebt, en ik zeg of het pijn doet.’
Maar net wanneer een kapotte uitlaatpijp op het
hoofd van Stinkhond belandt, kloppen twee oude
bekenden op het deksel van de vuilnisbak:
‘Hoi wegwerpmormels! Dit weekend gaan wij naar de
boerderij’, verkondigt de basset met het jasje. ‘Zullen we
voor jullie een rot ei meebrengen?’

9

‘Ons bazinnetje zal ons op een ritje trakteren op de
pony’s met de pony’s’, schept de opgeschoren poedel op.
‘Wat zeg je daarvan?’
‘Niets, wij vertoeven liever in het verlepte groen dat
in onze vuilnisbak zit’, antwoordt Plattekat.
Maar Stinkhond is verdrietig, omdat hij ervan
droomt een keertje achter de kippen aan te rennen en
in de modder te trappelen. Hij zou zo graag weten of de
kippen tanden hebben of niet, en of de Koe die Lacht
echt smeerkaasdoosjes als oorbellen heeft. Plotseling
hoort hij een klein meisje huilen achter de vuilnisbak.
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‘Weer een kind dat haar pop verloren heeft!’
zucht Plattekat.
‘Dan gaan we haar troosten’, stelt Stinkhond voor.
Amper zijn ze uit hun vuilnisbak geklauterd, of
ze zien een meisje dat plat op haar buik onder een
poppenwagen ligt.
‘Zoek je je knuffeltje?’ vraagt Stinkhond.
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‘Nee, ik ben een wiel kwijt’, antwoordt het meisje
terwijl ze overeind krabbelt.
‘Wat ben je vuil!’ roept Plattekat uit.
‘Woon je misschien ook in een vuilnisbak?’ vraagt
Stinkhond.
‘Nee, ik kom van de boerderij De Gouden
Kippenbilletjes en ik ben verdwaald in het bos toen ik
mijn hamster ging zoeken.’
‘Arm, klein meisje. Hoe heet je?’ wil Stinkhond
weten.
‘Poppie. Ik werd achtergelaten in een
poppenwagentje toen ik heel klein was’, legt ze uit.
‘En ik werd in een vuilnisbak achtergelaten’, zegt
Stinkhond om haar op te monteren.
Het meisje probeert haar wagentje te herstellen.
Maar wanneer het donker wordt, valt ze uitgeput in het
wagentje in slaap. Stinkhond bestudeert de dieren van
de boerderij op de plaatjes die bij chocoladerepen zaten.
‘Ik wil graag kippen hoeden’, zegt hij bij zichzelf.
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