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Stinkhond zoekt een baasje
Stinkhond werd geboren in een vuilnisbak.
Ze zeggen dat zijn ouders hem achtergelaten hebben.
Ze zeggen dat hij stinkt naar rotte vis.
Ze zeggen dat hij het verschil niet kent tussen zijn
kop en zijn kont.
Dat is allemaal waar.
Maar Stinkhond is meer dan een wegwerphond die
zowel dom als lelijk is. Ja, zijn vacht wemelt van de
vlooien. Ja, er zwermt altijd een fanclub van vliegen
om hem heen. Toch gaat er achter dat vieze uiterlijk
een lief en zachtaardig hondje schuil. Geen wonder dat
Stinkhond van zichzelf denkt dat hij een labrador is.
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Helaas schrikt Stinkhond alle kinderen af. Hij doet
het niet met opzet. Het komt door hoe hij eruitziet.
Iedereen zou bang zijn van een blaffend tapijt.
Stinkhond woont niet in zijn eentje in de vuilnisbak.
Hij deelt zijn leven met Plattekat. Dat arme beest kwam
als kitten onder de wielen van een vrachtwagen terecht.
Het is nog altijd aan hem te zien.
Plattekat is dol op spelletjes.
‘Doen we tikkertje?’
‘Ben je gek? Ik ben niet getikt.’
‘Verstoppertje?’
‘En als ik nooit gevonden word?’

Arme Stinkhond. Hij is echt wel dom.
Arme Plattekat, die alles honderd keer moet
uitleggen!
Op een dag gooit iemand een oude schoenveter in de
vuilnisbak. Stinkhond kijkt ernaar en vraagt zich iets af.
‘Zeg Plattekat, waarom moeten honden eigenlijk aan
de lijn?’
‘Om met hun baasje te kunnen wandelen, Stinkhond.’
‘Een baasje? Wat is een baasje?’
‘Weet je niet wat een baasje is?!’
‘Nee.’
Ineens beseft Stinkhond wat hij mist. Een baasje!
Alle honden hebben er een, maar hij niet. Hij krijgt een
brok in zijn keel. Een baasje! Hoe zou het leven met een
baasje zijn? Stinkhond begint te huilen.
‘Hier, een bedorven yoghurtje’, zegt Plattekat. ‘Eet op
en je voelt je beter.’
Stinkhond eet het op. Het helpt niet.
‘En deze bruine bananenschil? Om lekker op te
k
 auwen.’
Stinkhond kauwt. Dat helpt ook niet.
‘Vertel me wat een baasje doet, Plattekat. Ik wil het 
zo graag weten!’
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En dus legt Plattekat alles uit.
Dat een baas de baas is.
Dat een baas voor een mand zorgt.
Dat een baas brokjes voert.
Dat een baas met de bal speelt.
Dat een baas altijd koekjes in zijn zak heeft zitten.
En nog veel meer.
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‘Nu voel ik me beter’, zucht Stinkhond en hij laat een
boer, want hij heeft een beschimmeld plakje paté op en
likte drie lege blikjes ravioli schoon. Nu droomt hij van
een baas die hem koekjes geeft.
‘Zeg Plattekat, wordt er toevallig ook weleens een
baasje in de vuilnisbak gekieperd?’
‘Welnee, Stinkhond. Om een baas te vinden moet je
de wijde wereld in!’
Dat laat Stinkhond zich geen twee keer zeggen. Hij
springt uit zijn vuilnisbak.
‘Ik ben gauw terug! En zodra ik een baas heb, krijg jij
van mij een fietspomp, Plattekat! Beloofd!’
Kijk, daar loopt Stinkhond. Eerst hield hij een
springtouw voor een lijn. Maar er zat geen baas aan
vast en ook geen hond. Daarna liep hij twee duiven
achterna omdat hij dacht dat zij misschien baasjes
waren. Dat was natuurlijk niet zo. Eindelijk ziet hij
een man die lijkt op een echte baas.

