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Het huis van om
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Een kleine jongen treedt in de voetsporen van zijn oma 
en bouwt iets heel bijzonders. Als hij klaar is, kijkt hij 

in de ogen die hij zelf heeft gemaakt en zegt:  
“Oma, wakker worden.”

Plotseling is het of de sterren dichterbij komen.  
Oma is er weer! Een nachtelijk avontuur begint. 

Voortaan ze zullen voor altijd samen zijn.
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Elke avond voor hij naar bed gaat,  
steekt de jongen de haard aan. Hij gaat  
naast zijn oma zitten in haar favoriete stoel.
Alles is stil, je hoort alleen het omslaan van 
de bladzijdes en het tikken van de klok.

NIEUWS

Oma laat de jongen haar foto’s zien.



Architect van het jaar

Toen oma jong was, was ze architect. Ze maakte de hoogste wolkenkrabbers, 
de mooiste paleizen, en musea en bibliotheken zo groot als een stad.

Maar al die gebouwen stellen niets voor vergeleken met het huis dat ze 
voor hem zal bouwen, zegt oma.



Een huis op een heuvel, op het randje van de horizon, 
hoog boven de stad en voorbij de zee.

“Wanneer verhuizen we, oma?” vraagt de jongen.
“Snel jongen,” zegt oma. “Heel snel.”



Maar oma wordt ouder – te oud om huizen te bouwen.

Na een tijdje is ze te oud om eten klaar te maken en dan is 
ze te oud om de trap op te lopen. 

Op een dag is oma zelfs te oud om rechtop te zitten in bed 
en als de jongen thuiskomt is ze weg.

Zonder oma is het huis leeg.
Alleen maar kamers, verder niets.

Maar de jongen heeft een idee. Hij maakt een plan 
en gaat aan het werk.
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