‘Dag Kip!’ roept Siebe.
Hij doet alsof hij blij is.
Kip weet nog niets over het nare plan.
Kip houdt even haar kopje omhoog.
‘Kot-kot-kot,’ doet ze stil.
Dan pikt ze graantjes van de grond.
Ze doet vreemd, denkt Siebe.
Zou ze het slechte nieuws gehoord hebben?
‘Dag Mette! Ga je mee naar het park?’
Mette zit op de schommel in haar tuin.
‘Nu meteen, Siebe?’ vraagt ze verbaasd.
Siebe knikt.
‘Ja, nu meteen.’
‘Waarom?’
‘Kom!’
Mette haalt haar schouders op.
Malle Siebe, denkt ze.
Dan merkt ze dat Siebe veel spullen bij zich heeft.
‘Wat ben je van plan, Siebe?’ vraagt Mette.
Maar Siebe zwijgt.
Hij duwt een tas in Mettes handen.
‘Draag jij dit, dan neem ik de rest,’ bromt hij.
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In het park spreidt Siebe een doek open.
Op het doek zet hij een doos.
En voor de doos legt hij een karton.
Eitjes te koop! staat er op geschreven.
‘Wat doe je toch, Siebe?’ vraagt Mette.
‘Ik moet geld verdienen,’ zegt Siebe beslist.
‘Geld verdienen?’ roept Mette.
‘Papa’s en mama’s verdienen geld!
Maar jij bent toch geen papa!
En zeker geen mama ...’
‘Huisbaas Staf verkoopt ons huis,’ zegt Siebe.
‘Mama en papa hebben geen geld om het te kopen.
Zij willen verhuizen.’
‘Verhuizen is leuk!’ roept Mette vrolijk.
Maar dan kijkt ze verschrikt.
‘Oh nee, Siebe ... Ga je dan ver weg?’
‘Nee,’ zegt Siebe.
‘Mama en papa willen in onze straat blijven.’
‘Oef,’ doet Mette. ‘Maar dan is het toch keileuk?’
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Siebe staart naar de grond.
‘Kip kan niet mee,’ zegt hij stil.
Mette slaat haar hand voor haar mond.
Nu begrijpt ze waarom Siebe geld wil verdienen.
‘Eitjes te koop!’ roept ze luid.
‘Het lukt ons wel hoor,’ stelt ze Siebe gerust.
De volgende dag komt Staf de huisbaas.
Hij heeft een bord op een paal.
Dat bord plaatst hij voor het huis.
‘TE KOOP,’ leest Siebe.
Stil gaat hij naar het hok van Kip.
Teder neemt hij Kip in zijn armen.
‘Tok,’ doet die blij en ze pikt speels in Siebes
vingers.
Maar Siebe heeft geen zin om te spelen.
Hij geeft Kip een zoen.
‘Het komt wel goed,’ fluistert hij.
Dan gaat hij naar zijn kamer.
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