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Hoofdstuk 1
‘Jongen!’ roept Jikke.
Ze rijdt het busje van opa uit.
De jongen hoort Jikke niet.
‘Jongen!’ roept ze nog eens.
‘Jongen met je blauwe trui!
Jongen met je zwarte krullen!’
Nou kijkt de jongen op.
‘Bedoel je mij soms?’ vraagt hij.
‘Ik heb een blauwe trui aan.
Ik heb ook zwarte krullen.’
Jikke rijdt met haar stoel naar de jongen.
‘Ja, ik bedoel jou,’ zegt ze streng.
‘Wat doe jij in deze tuin?’
‘Ik schep,’ zegt de jongen vrolijk.
‘Ik schep een heel diepe kuil.
Ik maak ook een heel hoge berg.
Doe je mee?’
‘Nee,’ zegt Jikke.
‘Ik doe niet mee.
Hou jij er ook maar mee op.
Jij schept in de tuin van oom Piet.
Dat vindt oom Piet echt niet goed.’
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De jongen smijt zijn schep op de grond.
Hij kijkt Jikke heel boos aan.
‘Dit is mijn nieuwe tuin!’ roept hij.
‘Niets is hier van oom Piet.
Ik weet niet eens wie dat is.
Mijn moeder en ik wonen hier.’
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Er komt een mevrouw door de deur naar buiten.
Zij lijkt erg veel op de jongen.
Zij moet zijn moeder zijn, denkt Jikke.
‘Wat is er?’ vraagt de mevrouw.
Haar stem is lief.
‘Ik hoorde je zo hard praten, Jurre.’
Jurre zegt niets.
Hij is te boos om te praten.
Nou ziet de mevrouw Jikke in haar stoel.
‘O, jij bent zeker Jikke,’ zegt ze.
‘Je moeder vertelde me al veel over jou.’
Jikke knikt, maar ze zegt ook niets.
Ze heeft nou geen zin in een praatje.
Jikke denkt aan oom Piet.
Zou hij naar het huis voor oude mensen zijn?
Dat vinden de grote mensen beter voor hem.
Maar oom Piet wil hier blijven wonen.
Hier in zijn eigen huis vindt hij het fijn.
Hebben de grote mensen toch hun zin gedaan?
Deden ze dat toen Jikke bij opa en oma was?
Als dat zo is, gaat ze oom Piet redden.
Dat beloofde Jikke aan oom Piet.
Maar hoe moet ze dat doen?
Ze kan het niet alleen.
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Jikke kijkt naar de jongen.
Zou hij haar willen helpen?
De jongen is nog steeds boos.
Boze mensen willen niet graag helpen.
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