Hoera, ik kan lezen!
Met dank aan IWAL Instituten voor Dyslexie voor het beschikbaar stellen
van het lettertype dat wordt gebruikt in de serie ‘Hoera, ik kan lezen!’.
Dit lettertype is speciaal bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen.
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De familie Mol-de Mol
De familie Mol-de Mol is een heel gewone familie.
Vader Mol-de Mol.
Moeder Mol-de Mol.
De tweeling Stoffer en Streep.
En oma.
Moeder verdient het geld.
Vader maakt het huis schoon.
En hij zorgt voor de kinderen.
Oma is al heel oud.
Ze rijdt in een rolstoel.
De tweeling is gek op oma.
Met haar beleven ze altijd de gekste dingen.
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Trimmen
“Ik heb iets leuks voor ons allemaal,” zegt vader.
Hij wijst trots op een doos op de tafel.
Stoffer peutert meteen aan het papier.
“Afblijven!” roept vader.
“Schiet nou een beetje op,” zegt moeder.
“Je zit het maar te rekken.”
“Goed dan,” zegt vader.
“Streep mag de doos openmaken.”
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“Hoi!” juicht Streep.
Ze maakt het plakband los.
Moeder kijkt in de doos.
“Heb jij kleren voor ons gekocht?”
“Wacht maar af,” zegt vader.
“Dit zijn geen gewone kleren.
Dit zijn kleren om in te trimmen!”
Met een groot gebaar wijst hij op de doos.
“Voor het hele gezin.”
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Ze hebben alle vier hun trimpak aan.
En alles past.
Ze vinden het erg mooi.
Alleen moeder voelt zich niet fijn in het pak.
“Zo word ik een heel dik propje,” zegt ze.
Vader hoort het niet.
“En nu trimmen!” roept hij.
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Even later zijn ze op de trimbaan.

