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Karla loopt door de draaideur van het ziekenhuis. 

Ze is klaar met werken. 

Het was een zware dag. 

 

Deze morgen werden er twee mannen binnen gebracht. 

Een zwaar ongeval. 

Eén man is erg gewond. 

En hij is nog zo jong, denkt Karla. 

 

Ze zucht. 

Nu even niet meer aan het werk denken! 



 

 

 

De zon schijnt. 

Toch is het nog fris. 

Haar gsm trilt in haar tas. 

 

Een berichtje van Leen. 

Dat is haar dochter. 

Leen blijft eten bij haar vriendin Sofie. 

 

Ze moeten nog een taak afwerken. 

Een taak voor Nederlands. 



 
 

 

Karla stapt snel door.  

Ze is bijna thuis. 

Hé, wie loopt er daar voor haar? 

Is dat niet Kamiel, haar buurman? 

 

Kamiel, roept ze.  

Wacht eens even! 

Kom je straks bij ons eten? 

We eten hutsepot ! 

 

Goh, dat moet niet, zegt Kamiel.  

Je moet zoveel werk niet doen voor mij ! 



 
 

 

Dat is ook niet nodig, zegt Karla. 

Leen blijft bij haar vriendin eten. 

En dus heb ik veel te veel. 

Kom maar langs als je wil. 

 

Graag, zegt Kamiel. 

Ik eet graag hutsepot! 

 

Het is zo klaar, zegt Karla.  

Alleen nog even opwarmen. 

 



 
 

 

Ik kom meteen, zegt Kamiel.  

Eerst even de kachel aansteken. 

Dan is het straks warm als ik thuis kom. 

 

Kamiel gaat naar binnen. 

Hij zet de radio aan. Dat doet hij altijd. 

 

Dan steekt hij de kachel aan. 

Ik moet eens een nieuwe kachel kopen, denkt hij. 

Deze is al zo oud. 

 



 
 

 

Dan hoort hij op de radio: 
 

  Ik geef je een roosje, mijn roosje 

  Ik geef je een roos elke dag! 

 

Dat was hún liedje. Van hem en Rosa. 

Rosa, zijn vrouw. 

Ze hoorde dat liedje zo graag. 

Hij zong het ook vaak voor haar. 

 

Ach, Rosa, denkt Kamiel. 

En hij zingt zachtjes mee.  

 



 
 

 

Kamiel en Rosa waren veertig jaar getrouwd. 

Ze hadden het goed samen. 

Toch was het niet altijd gemakkelijk. 
 

Haar ouders vonden hem niet goed genoeg. 

Maar Rosa gaf niet op.  

En ze trouwden dan toch! 
 

Ze hadden geen kinderen. 

Rosa kon geen kinderen krijgen. 

Maar ze hadden elkaar.  

En dat was genoeg. 



 

 

 

Karla zet meteen de pot op het kookvuur. 

Ze hoort de radio. 

Ha! Tim is al thuis, denkt ze. 

 

Dag Tim, zegt ze. 

Wil jij de tafel klaarzetten?  

Leen is er niet, maar Kamiel komt eten. 

 

Echt waar!, roept Tim. 

Hij is blij. 

Hij en Kamiel zijn de beste vrienden. 



 

 

 

Wat eten we?, vraagt Tim. 

Hutsepot, zegt Karla. 
 

Karla kreeg het recept van Rosa. 

Die kon lekkere hutsepot maken. 

Hmm, lekker!, roept Tim. 
 

Tim was gek op Rosa. Leen ook. 

Rosa was een echte oma voor de kinderen. 

Ze zorgde vaak voor hen. 

In de vakantie, als Karla moest werken. 

 

 



 

 

 

Karla kijkt naar de klok op de kast. 

Het is bijna kwart voor 6. 

Zo laat al! 

Waar blijft Kamiel nu toch! 

Raar dat hij er nog niet is, denkt ze. 
 

Ze zet het kookvuur uit. 

De hutsepot is klaar. 
 

Ze roept Tim. 

Tim, wil jij eens Kamiel gaan roepen? 

Het eten is klaar. 



 

 

 

Een paar minuten later is Tim al terug. 

Kamiel is niet thuis, zegt hij. 

 

Hoezo, Kamiel is niet thuis?, vraagt Karla. 

Nee, zegt Tim. Ik heb gebeld. 

En hij doet niet open. 

Er is iets mis, denkt Karla. 

 

Ze gaat naar het huis van Kamiel. 

Ze gluurt naar binnen, maar het is te donker. 

Ze ziet niets. 
  



 

 

 

Ze haalt de reserve-sleutel. 

Die heeft Rosa haar nog gegeven. 

Je weet maar nooit, zei ze. 

 

Karla gaat naar binnen. 

Kamiel, roept ze. Kamiel! Ben je hier? 

Is alles goed met jou? 

 

Maar Kamiel antwoordt niet. 

Hij is toch thuis, denkt ze.  

Want de radio speelt. 
 



 

 

 

Karla gaat de zitkamer binnen. 

Het is donker in de kamer. 

Hé, wat is dat daar! 
 

Is dat Kamiel die daar achter de zetel ligt? 

Karla loopt naar Kamiel.  

Hij ligt heel stil met de ogen dicht. 
 

Karla klopt zachtjes op zijn wang. 

Maar Kamiel beweegt niet. 
 



 
 

 

Karla denkt snel na.  

Wat moet ze doen? 
 

Ze voelt aan zijn pols. Die klopt nog. 

En ze ziet dat Kamiel nog ademt. 

Oef! Hij leeft nog! 
 

Wat is het warm in de kamer! 

Karla loopt naar het raam. 

Ze doet het raam open. 
 

Kamiel, roept ze. Wakker worden! 

 

 



 
 

 

Karla loopt naar de kachel. 

De vlammen zijn geel. 

Dat is geen goed teken, denkt ze. 
 

Ze draait de kachel uit en ze loopt naar Kamiel. 

Snel de kamer uit, denkt ze. 

Misschien heeft hij wel een CO-vergiftiging! 
 

Ze neemt Kamiel zijn voeten vast  

en ze trekt hem de kamer uit. 

Dan belt ze naar de 100. 

 



 

 

 

De ziekenwagen komt heel snel. 

Er is een dokter bij. 

Hij denkt ook aan een CO-vergiftiging. 

Hij geeft Kamiel zuurstof. 
 

Dan doet Kamiel zijn ogen open. 

Het komt wel goed, zegt de dokter. 

Maak je geen zorgen. 
 

Karla is opgelucht. 

De  ziekenwagen rijdt weg met Kamiel. 

  



 

 

 

Karla blijft nog even in het huis van Kamiel. 

Een brandweerman meet de CO-waarde in de kamer. 

Die is veel te hoog! 
 

Die kachel is oud, zegt hij. 

Kamiel moet een nieuwe kachel kopen. 
 

Dat dacht ik al, zegt Karla. 

De vlammen waren geel en dat is niet goed. 
 

Kamiel moet ook de kamer meer verluchten. 

En de schouw moet elk jaar gekuist worden. 

 



 

 

 

Een dag later is Kamiel al weer thuis. 

Hij leest de krant. Dan ziet hij: 

 

 DODE DOOR CO-VERGIFTIGING IN RONSE 
 

 In een appartement in Ronse is maandag een  
 vrouw overleden door een CO-vergiftiging. 

 

Ik heb geluk gehad, denkt hij. 

Ik had ook dood kunnen zijn. 

 

Ja, ja, zucht Kamiel. 

Was Karla er niet geweest, dan …! 



 

 

 

Even later komt Karla thuis. 

Er staat een grote vaas op de keukentafel. 

Een vaas met tulpen. 

Die zijn voor jou, zegt Tim. 
 

Er ligt ook een kaartje bij. 

“Bedankt! Van Kamiel”, staat er op. 
 

Straks gaat ze bij hem op bezoek. 

Eens kijken hoe het met hem gaat. 

En ze neemt een lekkere taart mee. 
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