Op safari
Jack ligt op zijn rug op zijn bed. Hij gooit verveelt een tennisballetje tegen het plafond. Zijn kat
Moortje volgt het balletje met zijn ogen, maar ze is te lui om het balletje te vangen.
‘Zou het ooit nog ophouden met regenen?’ vraagt Jack zich hardop af.
Zijn buurmeisje Lizette draait langzaam rondjes op zijn bureaustoel. ‘Dat potje voetbal vanmiddag
kun je wel vergeten,’ zegt ze.
‘Verzin jij eens wat te doen,’ klaagt Jack.
Lizette grinnikt. ‘Waarom doe je dat zelf niet, luilak?’
‘Oké…’ Jack denkt even na. ‘Ik weet wat! We gaan een gave vakantiereis boeken, naar een warm land
waar het nooit regent.’
‘Ja, dat is een leuk idee!’
Jack rent naar beneden om te vragen of hij op de laptop mag. Gelukkig vindt moeder het goed.
Terwijl de computer opstart, staart Lizette naar het raam, waar dikke druppels naar beneden glijden.
‘Naar welk land wil je?’ vraagt ze terwijl ze Google opstart.
‘Maakt niet uit, als het er maar niet regent,’ zegt Jack.
‘Vakantie naar warm en droog land,’ typt Lizette in. Even later vult het scherm zich met allerlei
websites. ‘Hm, keus zat, Jack. Noem nog eens wat.’
‘Eh… het moet avontuurlijk zijn,’ bedenkt Jack.
Lizette typt het woord ‘avontuurlijk’ achter de zoekterm. ‘Moet je kijken, 62.000 resultaten!’
Jack gaat op zijn buik liggen en kijkt naar het scherm. ‘Klik eens die vijfde van boven.’
Lizette klikt. De website verschijnt. Op een foto zien ze een grote leeuwin. Erachter een Jeep met
toeristen die van een afstandje naar de leeuwin kijken. KENIA VAKANTIE staat er met grote letters
boven.
Jack springt van zijn bed. ‘Wauw! Daar wil ik naar toe!’
Als ze verder klikt zien ze prachtige foto’s van olifanten, bavianen, nijlpaarden en nog veel meer.
‘Zou je daar echt naartoe willen?’ vraagt Lizette.
Jack kijkt haar verwonderd aan. ‘Ja, natuurlijk! Jij niet dan? Moet je kijken wat een prachtige natuur!’
Lizette haalt haar schouders op. ‘Ik weet het niet hoor. Die beesten lijken me behoorlijk gevaarlijk.
Stel je voor dat ze je aanvallen. Brr, ik moet er niet aan denken!’
Onder aan de trap klinkt de stem van Jacks moeder. ‘Komen jullie thee drinken?’
‘Lekker, thee!’ Lizette springt van de bureaustoel. Opeens klinkt er een fel gesis en met een gil duikt
ze op Jacks bed. ‘Wat was dat?!’
Vanaf de grond kijkt Moortje haar fel aan, zijn staart staat recht omhoog. Lizette wrijft met een
pijnlijk gezicht over haar been, waar uit een diep kras een paar rode bloeddruppels tevoorschijn
komen.
Jack schiet in de lach. ‘Voor gevaarlijke beesten die je aanvallen hoef jij blijkbaar niet op safari te
gaan!’
Als hij Lizettes boze gezicht ziet, gaat hij snel naar de badkamer om een natte washand te halen
zodat ze haar benen kan deppen. Maar als ze even later aan de thee zitten en Jack het verhaal aan
moeder vertelt, kan Lizette er gelukkig zelf ook weer een beetje om lachen.
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