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Kemal hoort voetstappen op het dak.

Stemmen en de hoeven van een paard!

Dat zijn vast dieven, denkt Kemal.

Ze willen mijn schoenen stelen!

Papa steekt de haard aan.

Nu kunnen de dieven niet door de schoorsteen.

Een dag later vertelt juf op school over de Sint.

Die kent Kemal niet uit Kosovo.

Zouden het dan toch geen dieven zijn geweest?
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Sinterklaas is weer in het land.
En de hele klas praat erover.
Nou ja, bijna de hele klas dan.
Kemal praat niet over de Sint.
Hij weet niet eens wie dat is.
Kemal woont hier nog maar net.
Hij komt uit Kosovo en daar komt de Sint niet.
Dat is veel te ver weg.
“Zet jij vanavond ook je schoen?” vraagt de juf.
Kemal kijkt naar zijn schoenen.

Wat is er met mijn schoenen? denkt hij.

Zit er een vlek op?

Zijn ze kapot?
Kemal kan al best goed Nederlands.
Maar soms begrijpt hij nét niet alles...
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Die nacht ligt Kemal in bed.
Met zijn schoenen aan!
Papa en mama weten dat niet.
Kemal mag geen schoenen aan in huis.
Maar nu moest hij ze wel aan houden.
Je weet maar nooit of een dief ze komt stelen.
Een dief die Sinterklaas heet!

BONS!

Kemal schrikt wakker.

Wat was dat?

Stap...

  Stap...
   Stap!
  Loopt daar iemand op het dak?
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Kemal rent naar de kamer van papa en mama.
Hij knipt het licht aan.
“Ze komen mijn schoenen stelen!” roept hij.
Papa springt van schrik uit bed. 
“Wie... wat...”

“SSSSSSSt, luister,” zegt Kemal. 
Papa is heel stil...
En dan hoort hij het ook.
Voetstappen op het dak.
Stemmen en de hoeven van een paard!
“Een hele bende dieven!” roept papa.
“Bel een agent,” zegt mama bang.

Maar papa schudt beslist zijn hoofd. 
“Dit los ik zelf wel op!”
Papa, Kemal en mama sluipen de trap af.
“Ze zitten in de schoorsteen!” roept papa.
“Vlug, breng me wat hout, kranten en vuur.”
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