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Dikke boom
Het lijkt alsof hij zijn armen spreidt. Geen echte armen; bij een boom zijn dat
natuurlijk takken. Aan die takken zitten honderd, misschien zelfs wel duizend
blaadjes. Dat bladerdak vormt een groot scherm. Daarmee werpt de boom schaduw
over het grasveld en vangt hij de regen op. Zulke grote bomen zijn net reuzen.
Midden in het park van Vidamor staat zo’n boom. Een hele dikke. Niet elke boom is
zo groot en sterk. Maar dit is er eentje die alles overtreft. Met recht een reusachtige
boom. Over die boom, en over Vera, gaat dit verhaal.
Vooral als het mooi weer is, zie je veel mensen uit Vidamor onder zijn takken door
lopen. Het wandelpad van het park slingert namelijk vlak langs de boom. Daar is het
lekker koel. Iedereen die in de buurt van de boom loopt, snuift zijn heerlijke lucht
op. En als het slecht weer is, werkt de boom als een soort paraplu. Dan schuilen de
mensen soms onder zijn bladerdak. Zo kan iedereen, zowel in de zomer als in de
winter, van zijn wandeling genieten. In Vidamor is men blij met die grote, dikke
boom middenin het park.
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