
NIEUWS IN HET KORT

VOORWOORD

Beste bewoner

Via dit huiskrantje hopen wij jou

in deze moeilijke periode een

hart onder de riem te steken. In

deze editie zal je alles lezen over

ons vrijwilligersfeest dat plaats

vond begin maart, maar je vindt

er ook nieuws en berichten over

vzw Zorg-Saam zkj, de groep

waartoe jouw woonzorgcentrum

behoort.

De 15 woonzorgcentra die

behoren tot de vzw Zorg-Saam

Zusters Kindsheid Jesu zijn

christelijk geïnspireerde

voorzieningen. Wij werken vanuit

de bewogenheid van de stichter

kanunnik P.J. Triest. In dit

krantje zal je dan ook altijd

pastoraal nieuws terugvinden.

Achteraan dit krantje vind je een

tekening die je kan inkleuren.

De bij is voor een “Bij-zonder”

iemand. Wil jij dus iemand

bedanken? Een medewerker? Of

misschien wel een

medebewoner? Dan kan dat!

Kleur de bij in en geef hem af

aan jouw bij-zondere iemand.

Veel lees- en inkleurplezier!

Wees lief, schrijf

een brief

Ik ben Pieter en ik ben 22 jaar.

Het coronavirus heeft het leven de laatste weken veel doen veranderen, zowel voor jullie als voor

mij. Ik ben een student aan de Universiteit Gent en de universiteit heeft alle schoolgebouwen

gesloten en de lessen opgeschort. Ze raden ons aan om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook de

voetbaltrainingen en wedstrijden van mijn ploeg VV Tielt zijn allemaal geannuleerd en de

fitnessen zijn gesloten.

Na mijn avontuur in Noorwegen ben ik voor mijn stage 4 maanden in Barcelona gaan werken. Van

het koude Noorwegen naar het zonnige Spanje! Daar woonde ik in een appartement met zicht op

zee. De wandelingetjes langs het strand iedere ochtend op weg naar het werk waren super!

Soms was het wel eenzaam, maar gelukkig kwamen er bijna ieder weekend familie of vrienden op

bezoek. En als ik gezelschap wou, dan kon

ik ook naar het huis van mijn grootouders

rijden in het weekend, want die hebben een

huisje op enkele uurtjes rijden van

Barcelona. Daar gaan wij iedere zomer met

het ganse gezin op vakantie. Hopelijk houdt

het coronavirus niet te lang aan en kunnen

we snel weer reizen, bezoekjes doen en

ontvangen en de zon opzoeken!

Vele groetjes en tot snel!

Pieter

Zorg-Saam ZKJ draagt

betrokkenheid en zorgzaamheid

hoog in het vaandel. We proberen

dan ook om jullie in tijden van

corona de beste zorg te bieden.

Sociale contacten zijn daarin een

belangrijk onderdeel. We

lanceerden daarom begin maart

een oproep om samen te zorgen

voor elkaar. Door onze oproep

kregen velen van jullie al brieven en

tekeningen. We delen er hier ook

nog graag twee. De laatste is van

Zoé, een leerling uit Wallonië. Ze

schreef de brief in de les

Nederlands en kijkt er naar uit een

brief terug te ontvangen. Schrijf jij

iets terug? Je vindt de gegevens op

de volgende pagina.

Een verzameling mooie uitspraken is meer waard dan

een hoop schatten. - Isocrates
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#weesliefschrijfeenbrief

Brief van een hartedief

Schrijf je terug?

Jase Van Grembergen
Wemmelse Steenweg 243A

1090 Jette.
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ONZE BEWONERS

Poëzie

Dag oma, dag opa

Wat ben ik toch blij

Dag omda, dag opa

Jij bent zo lief voor mij

Ik geef je veel kusjes

Zoveel als je maar wou

En nog één om te zeggen

Hoeveel ik van je hou!

-----

Zeg weet je oma

Ik ben heel erg blij

Met een oma

Lief en gezellig

eentje zoals jij

----

Vergeet niet dat er morgens zijn;

Morgens na de morgen. Dagen waarop

Al hetgeen ons vandaag krenkt, reeds

Gisterenmorgen zal zijn opgeborgen.

De kracht van onze geest verbaast

Nog het meest, wanneer alle stormen

Na gisteren zijn overwonnen;

Aan de horizon weer iets gloort

Van een geluk nog niet verwoord,

Dat wint na al hetgeen er werd

geronnen.

Het lijden dat wij vrezen, maar morgen

Nimmer op zal dagen; laat ons

vergeten,

Laat ons vragen om die voorspoed op

die

Dagen dat alles anders kan zijn; wij blij

Zijn dat er nog morgens zijn.

Clement De Muer

wordt 100 jaar!

Groot feest in Ons Zomerheem want daar

werd bewoner Clement De Muer 100 jaar!

Ook in andere woonzorgcentra mochten

we al enkele bewoners feliciteren met hun

100ste verjaardag. 100 keer hoera en

dikke proficiat!

Hieperdepiep! HOERA! Hieperdepiepe!

HOERA! Hieperdepiep! HOERA!

Hieperdepiepe! HOERA! Hieperdepiep!

HOERA! Hieperdepiepe! HOERA!

Samen en op veilige

afstand naar de

Goede Vrijdagdienst

kijken

De voorbije vier weken mochten wij

niet alleen rekenen op de

onuitputtelijke energie van alle

medewerkers binnen onze

organisatie, ook externen lieten hun

gouden hart zien. In alle huizen zijn

er dagelijks weldoeners die

bloemen, pralines of andere

attenties komen afgeven. Wij willen

hen allemaal bedanken.

Weldoeners groot en klein, we zijn

blij dat ze er zijn!

Gulle giften
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BEDANKT

ie kee je a bloemen komen ophalen

Op pad met Jan De Groef - Hoofd Technische Dienst Sint-Antonius

Mooi ook hier houdt iedereen afstand

“Laad maar in wat u mee kan nemen meneer, zoveel je kan”

Dank je wel mevrouw. Alle deuren open en laden maar.

Vol goede moed naar Ikea te Gent om bloemen en planten op

te halen. De wegen zijn verlaten.
Ik ben er bijna. Ook hier is het stil en verlaten..

Busje zit mooi vol.

Dank u Ikea en tot ziens!

We rijden terug naar het woonzorgcentrum om de bloemetjes

buiten te zetten.

DANK U VOOR

DE MOOIE

BLOEMEN EN

PLANTEN
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NIEUWS UIT ZORG-SAAM

De meisjesschool ‘ Lycée Salongo’ in Bokoro
kent een grote regionale aantrekking in de
Provincie Mai Ndombe (DR Congo). Meer dan
1000 leerlingen volgen er les, het internaat
biedt onderdak aan 300 meisjes. De ouders
vinden dat hun dochters bij de ‘ Soeurs
Immaculée Conception’ goed onderwijs
ontvangen, waarden meekrijgen en in een
veilige omgeving kunnen studeren.

De dieselmotor: een vervuilende en dure bron

van elektriciteit:

Bokoro heeft geen elektriciteitsnetwerk, de
verlichting van de gebouwen is een grote
uitdaging. Vanaf 6 uur ‘s avonds wordt
elektriciteit opgewekt door een lawaaierige en
vervuilende dieselmotor, hiermee kunnen
slechts enkele studielokalen verlicht worden.
De internen zitten dan ook samengepakt in
schaarsverlichte klassen, vaak met 3-4
meisjes op een bank. De prijs van de
brandstof in het binnenland van Congo is zeer
duur, het moet via moeilijk berijdbare wegen
of via de rivier getransporteerd worden vanuit
Kinshasa, het vervoer verloopt moeizaam en
vergt meerdere dagen. De verlichting van het
internaat slokt 3000 tot 4000 euro uit het
jaarlijks budget van de school, een zware
financiële last voor een school die vooral moet
rekenen op de bijdragen van de ouders om
onderwijs te kunnen aanbieden. Toen de
motor stuk was vroeg de directie om te helpen

bij de aankoop van een nieuwe motor, maar
na enig overleg konden de partners
instemmen met de installatie van
zonnepanelen voor de verlichting van de
slaapzaal, de refter en enkele studiezalen van
het internaat.

Bemoedigende ervaringen met de school

Met de schooldirectie konden we al enkele
mooie projecten realiseren: de aankoop van
100 bedden voor het internaat en 100 houten
banken voor de klassen, de aankoop van PCs
voor de klas informatica en de bouw van 3
nieuwe klaslokalen. De school toont een groot
‘ownership’ en weet ook lokaal fondsen te
genereren, de projecten worden correct
uitgevoerd, de verslaggeving wordt
gedocumenteerd met foto’s en bewijsstukken.
Bijdrage aan lokale expertise bij installatie en
onderhoud van zonnepanelen.
Sylvain Mongbanklue Iyendo is een
betrouwbare en ervaren technicus, hij volgde
een opleiding bij de paters van Scheut en
heeft ervaring met dergelijke projecten. Hij
hielp bij de installatie van zonnepanelen op de
daken van het lokale ziekenhuis en is
verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Hij
kan ook beroep doen op een netwerk van
deskundigen. Alle materiaal zal aan
aangekocht worden in Kinshasa, de technicus
weet bij welke leveranciers hij betrouwbaar
materiaal kan kopen.

Een grote ecologische investering met een

hoog economisch rendement.

Het totaal budget bedraagt 15.220 euro, een
zeer groot bedrag voor een kleine organisatie
zoals Lisanga, maar de investering betaalt
zich terug in 3 tot 4 jaar en draagt bij tot de
ontwikkeling van een ecologisch bewustzijn.
Gelukkig kan Lisanga ok aankloppen bij
organisaties zoals Wereld Missie Hulp, de
Stad Gent en Solidariteit tussen Congregaties.
Maar de financiële basis van Lisanga wordt al
vele jaren gedragen door de inzet van
vrijwilligers in de woon-en zorgcentra van vzw
Zorg-Saam , we zijn ze hiervoor dan ook heel
dankbaar.

Zonnepanelen voor de studiezaal van het
internaat van Lycée Salongo
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PASTORAAL NIEUWS

Gebed

Machtige God,

wij mogen erop vertrouwen

dat Gij nooit

iemand in de steek laat.

Sterker dan de dood

is uw trouw.

In de verrijzenis van Jezus

laat Gij zien

hoezeer wij U ter harte gaan.

Gij zijt geen God van doden

maar van levenden.

Wij bidden U:

doe ons steeds meer

gelijken op Jezus,

de eerste die uit de dood

is opgestaan.

Schep in ons een nieuwe begin

en maak ons

tot levende getuigen

van uw liefde

die alles overwint.

"Pasen, het feest van de
wederopstanding, geeft
hoop. Ook nu."

Ook dit jaar vierden wij Pasen. Het woord betekent ‘doortocht’. In één grote, doorlopende

viering, hebben gelovigen drie dagen lang de verrezen Heer gevierd die zelf door de

dood naar het leven ging en ons meevoert naar het Leven.

Op ‘Witte Donderdag’ herdachten wij hoe Jezus bij het Laatste Avondmaal met zijn

leerlingen, hen de voeten waste.

Mensen wassen, mensen eten geven: het zijn basisgebaren die verzorgenden herkennen.

In Jezus komt God zelf ons de voeten wassen, en schenkt Hij ons Brood voor eeuwig

leven. God is de Verzorgende bij uitstek! En Jezus roept ons op ook zo te doen: “Als Ik

jullie voeten heb gewassen, dan behoren ook jullie elkaar de voeten te wassen. Ik heb

jullie een voorbeeld gegeven, opdat jullie zouden doen zoals Ik u gedaan heb.” Paus

Franciscus vergelijkt de Kerk op haar best graag met een veldhospitaal dat gewonden

verzorgt. Is dat niet wat onze huizen nu zijn geworden, in de strijd tegen corona?

Op ‘Goede Vrijdag’ vierden wij hoe Jezus uit liefde en zorg voor elk van ons “tot het

uiterste toe”, aan het kruis de dood onderging. Jezus gaf zijn leven voor ons, zelfs tot en

met zijn dood. Vind je dit een moeilijke gedachte? Nochtans: ook daarin volgen wij hem

enigszins na, wanneer wij bereid zijn een klein risico te lopen voor onze eigen

gezondheid, omdat wij onze bewoners echt niet in de steek willen laten… Ik hoor het nu

zo vaak van verzorgenden: dit is niet leuk en de situatie boezemt ook wel angst in, maar

“ik wil hier nu zijn”, “ik moét hier nu zijn”… Echt proficiat daarvoor!

Het wachten van ‘Stille Zaterdag’ kan lang duren… En ook dat herkennen wij, nu de hele

wereld ook na Pasen nog wacht op bevrijding uit de dood die ons omsluit. Maar wij

moeten niet vrezen: de Heer is verrezen en redt ons ten allen tijd. Dat vierden we in de

Paaswake, ook dit jaar. Ik wens je van harte het geloof van Pasen, dat de verrezen Heer

ons nabij blijft in deze crisis; en daarom ook de hoop van Pasen, dat de ellende en de

‘dood’ die wij nu doormaken niet het laatste woord hebben, niet voor de overlevenden en

ook niet voor de overledenen die wij betreuren.

En dit Pasen vieren we nu 50 dagen lang: tien dagen langer dan de veertigdagentijd, tot

Pinksteren wanneer we vieren dat de verrezen Heer ons zijn Geest van bijstand zendt.

Vijftig dagen vieren we als één dag, in het stralend wit van de verrijzenis. Van harte een

zalig Pasen!!!

Stijn Van den Bossche

Verantwoordelijke in vzw Zorg-saam voor christelijke identiteit, pastoraal en ethiek

PASEN 2020 - doortocht van door naar leven
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VRIJWILLIGERS

Thé Dansant" voor onze 600 vrijwilligers

Zorg-Saam haalde op dinsdag 3 maart alles

uit de kast tijdens de Week van de Vrijwilliger

met een uitgebreid dankfeest. We weten

immers als geen ander: betrokken vrijwilligers

zijn het geheime ingrediënt van een

toekomstgericht zorgbeleid.

Ruim 100.000 vrijwilligersuren

Verspreid over 15 woonzorgsites in Oost-

Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant,

biedt Zorg-Saam een nieuwe thuis aan ruim

2.450 ouderen met zorgnoden. Zorg-Saam is

daarmee de op drie na grootste speler

binnen de Vlaamse ouderenzorg. “Om al

onze bewoners de service te bieden die ze

verdienen, rekenen we op 1.850 deskundige

medewerkers en liefst 600 bevlogen

vrijwilligers”, verduidelijkt Dominique

Roodhooft, Gedelegeerd Bestuurder bij Zorg-

Saam. “Die laatste groep is absoluut cruciaal

voor onze werking. Samen presteren onze

vrijwilligers ruim 100.000 uren per jaar.”

Onmisbare schakel

De vrijwilligers vervullen vooral een

ondersteunende rol, aldus Anne Coetsier,

Human Resources Manager bij Zorg-Saam:

“Ze bieden ouderen een helpende hand en

een luisterend oor tijdens wandelingen. Ze

organiseren ontspannende uitstappen en

animatieactiviteiten, ze assisteren bij de

maaltijden, ze voeren pastorale taken uit en

nog veel meer. Het hoeft geen betoog dat

zowel de bewoners als onze vaste

medewerkers hen daarvoor enorm dankbaar

zijn. Wij willen als directie dan ook een mooi

gebaar stellen naar onze groep van

vrijwilligers: op dinsdag 3 maart, tijdens de

Week van de Vrijwilliger, organiseren we in

het provinciaal domein Puyenbroeck een

spetterend vrijwilligersfeest.”

Rijkgevuld event

Het programma voor het dankfeest ligt

volledig in lijn met de warme zorg waar Zorg-

Saam als organisatie voor staat. In de

ochtend zetten interactieve, muzikale, ludieke

en leerrijke momenten de toon. Daarna volgt

een informele lunch om energie op te doen

voor wat volgt, want het hoogtepunt van de

dag wordt ongetwijfeld de dansnamiddag. Die

start rond 14 uur. “Veel van onze 600

vrijwilligers spreken al weken over de thé

dansant”, weet Anne Coetsier. “En we zijn

erop gebrand om hun verwachtingen ook in te

lossen.”

Maatschappelijk engagement leeft

De vrijwilligers van Zorg-Saam, een mooie

mix van mannen en vrouwen, zijn vaak

gepensioneerde buurtbewoners die hun tijd

zinvol willen invullen. Velen onder hen

hebben ook familie in het woonzorgcentrum

waar ze vrijwilligerswerk uitvoeren. Ook na

een eventueel overlijden van een familielid,

blijft het merendeel terugkomen als

vrijwilliger. Anne Coetsier: “Het

maatschappelijk engagement in Vlaanderen

wordt vaak onderschat. Ten onrechte, want

vrijwilligers zullen alsmaar belangrijker

worden in de zorgsector. We moeten alle

zeilen bijzetten om hen een stimulerende,

aangename omgeving aan te bieden. En een

bedankingsevent hoort daar vanzelfsprekend

bij.”

"De grootste beloning is zonder
twijfel de dankbaarheid, de

vriendschap en de glimlach van
de bewoners. Daardoor weet je
meteen: “Ik heb goed gekozen!".

Jacqueline, vrijwilligster WZC
Sint-Jozef, Assenede
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VRIJWILLIGERS

Jullie dus

Dank aan alle mannen en vrouwen

die onze sociale organisaties dragen en

schragen

die blijven geloven in de kracht van

mensen samen

hier bij ons maar ook over onze eigen

landsgrenzen heen.

Dank aan jullie dus:

“Wie anders zou de hemel dragen”

Dank aan alle mannen en vrouwen, die

tijd namen om te luisteren

naar de woede, de twijfels, de

ontgoocheling, de vragen,

de wanhoop van heel veel mensen

tijdens de voorbije maanden van storm en

ontij.

Dank voor jullie begrip, jullie geduld,

jullie mee-zoeken naar nieuwe wegen.

Dank aan jullie dus:

“Wie anders zou de hemel dragen”

Dank aan alle verantwoordelijken van

onze organisaties

van het nationaal niveau tot in de kleinste

afdeling

of vrijwilligersgroep

die verder zwoegen, dag in dag uit,

die hun trekkersrol moedig verder

opnemen ondanks tegenwind.

Dank aan jullie dus:

“Wie anders zou de hemel dragen”

Dank aan alle vrijwilligers

die voor hun vele werk geen uren tellen

en het allemaal zonder vergoeding, vrij-

willig

en met veel inzet blijven doen dag in dag

uit,

en zo een voorbeeld zijn voor volgende

generaties.

Dank aan jullie dus:

“Wie anders zou de hemel dragen”
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VARIA

SUDOKU

WOORDZOEKER
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IN BEELD

Gent door de jaren heen

ROEL RICHELIEU VAN LONDERSELE

Gent

Gent, zondag onder de steden,

rijk venster op de juwelen van de tijd

haven voor wie smakt naar kunst

kleine, niet te bedaren bruid met onder

je bed nog al je minnaars van vroeger

morsig feestvarken gevoed door Schelde en Leie

hof van prinsen en jichtige keizers

mooie stem, zacht om in te wonen,

waterzooi van gekleurde vaders en moeders

als je praat bewegen de lippen van de

geschiedenis

en worden wij stil, want onder de stoet van torens

laat je toe dat we zien wie we zijn
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IN BEELD

MOMENTEN KOESTEREN

Laat momenten

de afstand overtreffen

die een virus

tussen ons slaat.

Laat momenten

de tijd overbruggen

waarin we hunkeren

naar een zoen.

Laat momenten

de beelden vasthouden

die we in sneltempo maken

om met elkaar te delen.

Laat momenten

de woorden verzamelen

die ineen vloeien tot verhalen

om nooit te vergeten.

Laat momenten

de nieuwsstroom stoppen

die ons dagelijks overspoelt

met cijfers en curven.

Laat momenten

de eenvoud vinden

die verscholen ligt

tussen de muren van ons kot.

Laat momenten

het geluk ervaren

dat ons toelacht

bij het begin van een nieuwe dag.

– Marleen Vandekerckhove
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DIERENVERHAAL

De leeuw en de muis- Aesopus' fabel van de

leeuw en de muis

Heel lang geleden woonde er in een ver

land een machtige leeuw. Eens, toen hij

uitgeput van het jagen en van de hitte was,

ging hij terug naar zijn hol en viel daar in

een diepe slaap. Terwijl hij sliep kwam er

een muis voorbij, die in gedachten

verzonken, niet oplette waar ze naar toeliep

en zò in het hol van de leeuw terechtkwam.

Haar kleine oogjes raakten langzamerhand

gewend aan het donker. Ze werden steeds

groter en groter, want daar voor haar lag

het meest gevreesde wezen, dat ze ooit had

gezien. Een ogenblik stond ze van schrik

vastgenageld aan de grond. Toen sprong ze

in paniek naar de deur. Daardoor struikelde

de muis over de neus van de leeuw, die

wakker werd.

De geschrokken muis deed verwoede

pogingen weg te komen, maar de grote

klauw van de leeuw kwam boven op haar

terecht. Ze dacht stellig, dat haar laatste

uurtje geslagen had. En het is waar, de

leeuw zou haar onmiddellijk verslonden

hebben, als de muis haar spraak niet had

teruggevonden. "Spaar me, hoogheid,"

pleitte ze. "Ik heb u per ongeluk beledigd.

Uw klauw is tè voornaam om hem te

bezoedelen met het bloed van een zò

onbeduidende prooi." De grote leeuw keek

peinzend naar de muis en overwoog wat hij

moest doen. Hij zei niets. Toen, terwijl de

muis lag te trillen, beurde de leeuw zijn

klauw op en liet hij zijn nietige gevangene

vrij. De muis, die bijna niet kon geloven, dat

ze zoveel geluk had, rende weg zonder

achterom te kijken. Zij vluchtte zo snel ze

kon het bos in.

Niet lang daarna was de leeuw weer eens

aan het jagen in het bos. Per ongeluk liep

hij daarbij in een val, die daar geplaatst was

door een paar jagers. Hij worstelde

wanhopig om uit het net, dat hem verstrikte,

te komen. Maar het was vergeefs. Bang en

zonder hoop vrij te komen stiet hij zo'n

machtig gebrul uit, dat het overal in het bos

te horen was. De muis hoorde het gebrul

héél in de verte en begon vlug te rennen om

de oorsprong ervan te ontdekken. Eindelijk,

op een open plek in het bos, vond ze de

gevangen leeuw, die ze herkende als

dezelfde, die haar leven had gespaard en

die haar vrij had gelaten. Zonder veel

omslag en zonder angst begon de muis te

knagen aan de touwen, die de leeuw stevig

vastgebonden hielden. In een ogenblikje

hadden de scherpe tanden van de muis het

net verscheurd en het edele dier was bevrijd

uit zijn gevangenschap.

Goed zijn voor voornamen of eenvoudigen is

zelden verspild.

Peter en de wolf

Er was eens een jongetje dat Peter heette. Op

een vroege morgen opende hij het tuinhek en

liep de grote, groene wei in. Op de tak van een

hoge boom zat Peters beste vriendje, een

vogeltje, en hij tsjilpte: "Het is hier heerlijk

rustig." En dat was het.

Maar daar kwam ook een dikke eend

aangewaggeld. Ze was blij dat Peter het hek

had opengelaten, want ze had zin in een duik

in de vijver.

Toen het vogeltje de eend zag, vloog ze naar

beneden en ging naast haar in het gras zitten.

"Wat ben jij nou voor vogel dat je niet kunt

vliegen?" vroeg het vogeltje.

"Kwaak!" riep de eend. "En wat ben jij voor

vogel dat je niet kunt zwemmen?" En ze

plonsde de vijver in.

Ze kibbelden en kibbelden en hielden niet op -

de eend in de vijver en het vogeltje fladderend

langs de waterkant.

Opeens zag Peter een kat, die langzaam kwam

aansluipen door het gras. De kat dacht: Als

het vogeltje zo aan het kibbelen is, kan ik 't

makkelijk vangen en opeten! En op zijn zachte

pootjes sloop hij eropaf. Maar Peter riep: "Kijk

uit!" En gelukkig vloog het vogeltje op tijd de

boom in.

Vanuit het midden van de vijver kwaakte de

eend brutaal naar de kat. Daar was ze veilig.

De kat keek nog eens naar het vogeltje in de

boom en dacht: Is het wel de moeite waard

om naar boven te klimmen? Als ik bij het

vogeltje ben, dan is het al gevlogen. Miauw!

Toen kwam opa naar buiten. Hij was heel

boos, omdat Peter zomaar was weggelopen.

"Stel je nou eens voor dat er een grote boze

wolf was gekomen, wat had je dan gedaan?"

Peter luisterde niet eens naar zijn opa, want

hij was helemaal niet bang voor wolven. Maar

opa dacht er anders over. Hij nam Peter mee

naar huis en deed het hek heel goed op slot.

Maar... het hek was nog niet dicht of uit de

bosjes kwam iets aangeslopen. Het was een

grote, enge dikke, boze wolf...

In een flits zat de kat in de boom. De eend in

de vijver kwaakte en kwaakte, en van de

opwinding kwaakte ze zichzelf uit de vijver. De

wolf kwam steeds dichterbij, en wat de eend

ook probeerde, ze kon niet aan hem

ontsnappen. In één hap slokte de wolf de eend

naar binnen.

Het vogeltje zat ook nog steeds in de boom -

niet te dicht bij de kat, natuurlijk - en onder de

boom sloop de wolf heen en weer. Met grote,

hongerige ogen gluurde hij naar de kat en het

vogeltje.

Intussen stond Peter achter het hek en bekeek

de wolf eens goed, want bang was hij nog

steeds niet.

Toen ging Peter naar de schuur, haalde daar

een stuk touw en klom op de tuinmuur. Over

die muur hing een tak van de grote boom.

Peter pakte de tak beet en klom de boom in.

"Vogeltje, ga jij eens naar de wolf," zei hij, "en

probeer hem af te leiden. Maar zorg er wel

voor dat hij je niet te pakken krijgt!"

En dat deed het dappere vogeltje. De wolf

hapte woedend naar hem en - oei! - hij kreeg

bijna een vleugeltje te pakken. Woest werd de

wolf, omdat het vogeltje veel slimmer was dan

hijzelf.

Intussen maakte Peter een lus in het touw en

liet die langzaam uit de boom naar beneden

zakken. Hij zorgde ervoor dat de staart van de

wolf in de lus kwam en toen trok hij hard aan

het touw. De wolf schrok en probeerde zich

los te trekken. Hij rende woedend heen en

weer, maar Peter had de andere kant van het

touw vastgebonden aan de boom. Hoe harder

de wolf tekeerging, des te strakker werd de lus

vastgetrokken. De wolf was gevangen!

Op dat moment kwam er een groepje jagers

uit het bos. Ze waren het wolvenspoor gevolgd

en dachten net: We schieten hem neer! "Niet

doen! Niet schieten!" riep Peter, toen hij hen

zag. "Het vogeltje en ik hebben de wolf

gevangen. Jullie moeten ons helpen om hem

naar de dierentuin te brengen."

En daar gingen ze dan, in een vrolijke optocht.

Peter liep natuurlijk voorop. Daarachter

kwamen de jagers met de wolf aan een touw.

Opa en de kat sloten de rij. Opa bleef maar

mopperen: "Stel je nou toch eens voor dat

Peter de wolf niet had gevangen, wat zou er

dan met ons gebeurd zijn?"

Boven de optocht vloog het vogeltje. Hij

tsjilpte blij: "Peter en ik zijn echte helden, want

wij hebben de wolf gevangen. Tsjilp, tsjilp!" En

als je heel goed luisterde, kon je de eend

horen kwaken in de buik van de wolf. Want die

had zo'n haast gehad, dat hij de eend levend

had opgeslokt!
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