
Geen kat op de tv
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Luis staart opgewonden naar de brief in zijn 
handen.
Het is post van een show op de televisie.
De coolste show van het moment: Plezier Hier.
Ze hebben hem gevraagd om langs te komen.
Luis kan het haast niet geloven.
Hij, Luis, mag op de televisie komen, 
helemaal live1.
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En niet zomaar, hij mag enkele dieren meenemen.
Daarom hebben ze hem gevraagd, want Luis heeft 
heel veel dieren thuis.
Een kat, een muis, een schildpad, een kikker, een 
papegaai, een slang, een hond, een ezel, een kip 
en een vis.
Maar Luis mag ze niet allemaal meenemen, hij 
moet vier dieren kiezen.
Wie zal hij meenemen?
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Luis gaat samen met mama naar de show.
Ze vertrekken goed op tijd.
Alle dieren zitten goed vast in hun kooi.
Mama en Luis komen aan in een grote hal vol 
zetels en schermen.
Luis kijkt om zich heen, alles ziet er zo mooi uit.
Een meisje komt door een schuifdeur aangelopen.
‘Ik ben Kim,’ zegt ze, ‘ik neem jullie mee naar de 
kleedkamer.’
Luis en mama nemen de kooien voorzichtig op.
Ze volgen het meisje door de schuifdeur en lopen 
tot aan de kleedkamer.
‘Hier mogen jullie even wachten,’ zegt Kim, ‘ik ben 
zo terug.’
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Luis haalt de dieren uit hun kooi.
Zo kunnen ze al wennen aan hun omgeving.
Hij wil niet dat ze te veel stress hebben, hij is zelf 
al zenuwachtig genoeg.
Luis kijkt naar zijn dieren: een slang, een 
papegaai, een muis en een kikker.
Dat vond hij de leukste dieren uit zijn collectie2.
Een hond en een kat heeft immers iedereen.
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De dieren kijken rustig rond. 
Veel bewegen doen ze niet.
De deur van de kleedkamer gaat met een ruk 
open.
Kim komt binnen, ze heeft haast.
‘Luis, jij moet meteen naar de make-up3,’ zegt ze.
‘Maar de dieren zitten nog los,’ zegt Luis.
‘Geen probleem,’ zegt Kim, ‘we doen gewoon de 
deur dicht.’
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