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Sijmen Slak is trots op zijn huis. 
Vooral op de buitenkant.
Binnen is het maar saai, vindt Sijmen, als hij ’s avonds zijn huis 
in kruipt om te gaan slapen. 
Eigenlijk moet in het huis iets vrolijks komen. Iets fijns. 
Wel mooi, niet al te groot, want dan kan hij er zelf niet meer bij.
Het moet iets zijn om over te kunnen dromen. 
Maar wat?
Ik kom het vanzelf wel tegen, denkt hij. 
Opgewekt glijdt hij het bos in. 
Met een slakkengangetje. 
En op zijn rug? Dat lijkt wel een mensenhuis.
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Daar zitten zijn slakkenvrienden.
‘Waarom is jouw huis toch zo anders?’ vragen ze.
‘Ik weet het niet,’ antwoordt Sijmen. ‘Ik droomde er altijd 
van en toen groeide het zo.’
‘Heb je nog meer van die grappige dromen, Sijmen?’
‘Jazeker! Dat ik supersnel kan kruipen. Dan ga ik heel ver 
weg. Nog verder dan ons bos.’ 
Iedereen lacht.
‘Haha, snelle slakken bestaan niet.’ 
‘Toch droom ik ervan,’ zegt Sijmen.
Glimlachend schuifelt hij verder. 
Het is mooi dat ik vrienden heb, denkt hij.
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Iedereen kent Sijmen.
Hij is vriendelijk. En niemand heeft zo’n bijzonder huis!
De dieren vertellen hem hun avonturen in het bos, want 
Sijmen kan heel goed luisteren.
Ze maken ook vaak grappen.
‘Even racen, Sijmen? Wie het eerst thuis is!’ roept Giedo 
Schildpad.
‘Ik heb gewonnen!’ roept de slak. ‘Ik ben altijd thuis!’ 
‘O ja, ik ook!’ roept Giedo.
Ze schateren het uit.
Het is een vrolijke boel, in het bos. 
Maar op een dag gebeurt er iets verdrietigs …
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Nelis Merel is gebeten door een kat!
Hij kan nog maar op één pootje staan.
‘Ik ben zo bang dat ik nooit meer kan lopen!’ piept Nelis. 
‘Ach, wat naar voor je!’ roept Sijmen.
Hij wil Nelis graag helpen, maar hoe? 
Een vogelpootje repareren kan hij niet. 
‘Weet je wat? Leg jouw zorgen in mijn huis! Dan heb jij er 
geen last meer van.’
Dat wil Nelis wel! 
Maar … hóé moet hij dat doen?


