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herinneren. Een vader mist ze helemaal niet. Maar als ze op
school voor Vaderdag een tekening van papa moet maken,

Pardi – Bucher

Mila woont alleen met haar moeder, al zo lang ze zich kan
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wordt het ineens lastig dat ze er geen heeft. Het lukt haar
zelfs niet een tekening te maken van de papa die ze zou
willen. Tot ze een geweldig idee krijgt...
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Dit is Mila, een meisje met veel sproeten.
Mila’s mama heeft mooi, lang haar. Het is zo
lang dat ze haar haar in een paardenstaart
moet dragen. Wanneer ze samen op de fiets
zitten naar school, zingt mama vrolijke liedjes.

Mila vindt dat zij het allerleukste gezin van de hele wereld
heeft. Dit gezin bestaat uit Mila en haar mama. Elke avond
maken ze samen het eten klaar. Haar mama heeft Mila ook
geleerd hoe je koekjes maakt.
Als het vakantie is, gaan Mila en haar mama samen op pad
met de camper. Mama zit achter het stuur, en Mila zit naast
haar en kijkt naar het mooie landschap.
Mila heeft een hond die Jimmy heet. Jimmy is een kleine,
chocoladebruine hond. Hij bijt altijd de hoezen van de
autobank kapot en blaft naar auto’s als ze te hard rijden.

Soms vragen
kinderen op school:
“Waarom heb jij geen papa?”
Mila antwoordt dan: “Omdat ik
alleen een moeder heb.”
Tot nu toe was Mila tevreden met
dit antwoord. Tot vandaag.
Het is binnenkort Vaderdag. Mila
krijgt les van een invalkracht omdat
haar eigen juf ziek is. De invalkracht
komt de klas binnen en zegt:
“Omdat het bijna Vaderdag is, gaan
we iets speciaals doen. Jullie mogen
een tekening van je vader maken.”

