Rocio Bonilla

Hallo, mijn naam is Lucia.
Ik heb een ondeugend hondje. Hij heet Kiko.
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Eén GROTE familie

Samen met mijn vriendinnetjes en vriendjes ben ik
alles aan het klaarzetten voor het grote buurtfeest.
Er wonen hier veel verschillende families, maar
we hebben één ding gemeen: we helpen elkaar en
houden van elkaar. We zijn één grote familie.
Ga je met ons mee?
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Voor Andrea Pram en Anna Basil, voor jullie glimlach
en voor het laten zien dat liefde niet afhankelijk is van
een chromosoom. En voor alle families die zich bij de
opvoeding laten leiden door hun hart.
E.R.
Voor Montserrat. Op het leven. Op het moment.
R.B.
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Hallo, mijn naam is Lucia.
Ik woon in deze leuke buurt. Ik speel graag met mijn vriendinnetjes en vriendjes
en ik hou van foto’s maken, van chocolade-ijs, van kietelen en...

van eerlijk zijn. Ik hou niet van rommel of van beestjes die steken en ook niet
van huilen of schreeuwende mensen.

En dit is Kiko, mijn hondje. Hij is bij ons gekomen toen hij nog
heel klein was. Hij is erg grappig en ik moet vaak om hem
lachen. Maar als hij iets niet leuk vindt, gromt hij: Grrr! Grrr!

Kiko houdt ervan om naast
mij te slapen, om overal
aan te snuffelen en ook van
kriebelen op zijn buikje.
En hij houdt ervan om zich
te verstoppen. Je moet hem
steeds in de gaten houden!
Kom, Kiko. We gaan!
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Kijk! Een poster van ons grote buurtfeest. Dat wordt morgen gehouden!
En ik mag met mijn vrienden het plein versieren.

We hebben nog veel dingen nodig. Help je ons met zoeken?
Kiko, hou op met dat gegrom!

We halen eerst een kruiwagen bij het huis van Amber, zodat we daarin
alles kunnen meenemen wat we nodig hebben. Deze twee boefjes zijn
haar tweelingbroertjes Alexander en Arjen.

Ze lijken zo op elkaar dat zelfs hun mama en papa ze soms niet uit elkaar
kunnen houden.
Kiko, niet zo treuzelen!

