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Dit boek is geschreven in het
speciale dyslexielettertype.



1. Lilly en June

Het is een mooie dag. De zon schijnt aangenaam warm,
de vogeltjes fluiten een vrolijk lied en het gras is
heerlijk om in te spelen.

Niet heus natuurlijk. Buiten is het grauw en grijs. Er
hangt een dikke mist in de straten maar Lilly en June
trekken zich daar niets van aan. Ze zitten onder de
tafel waar het hele grote tafellaken over gespannen is
en spelen dat ze in de tent in de tuin zitten. 

"Lilly, wil jij nog een kopje thee?" vraagt June terwijl ze
het theepotje uit het roze gebloemde theeserviesje
pakt. ‘Nee, dank je wel,’ zegt Lilly. Ik heb genoeg thee
op. ‘Maar ik lust nog wel zo’n lekker roze gebakje,’ zegt
ze met een grijns. June geeft haar behulpzaam een roze
gebloemd schoteltje. 

Oei, June houdt het schoteltje een beetje schuin en
hups, daar schuift het roze gebakje met een plof op de
grond. ‘Help!’ roept Lilly, ‘nu ligt mijn gebakje in het
gras en kruipen er allemaal mieren in. Bah, June, je hebt
het helemaal niet goed gedaan’. 
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‘O, even bellen,’ zegt ze en neemt de telefoon op. De
kinderen wachten verbaasd en geduldig terwijl de
lachjuf begint te praten. ‘Hoihoi, wat leuk dat je me
belt. Vertel? Echt? Echt waar? Hahahahahahahaha.’ De
juf begint hard te lachen.  

Het wordt een beetje onrustig in de klas. De kinderen
vinden het maar vreemd dat de juffrouw zomaar belt.
Dat mogen zij ook niet en hun eigen juf doet dat al
helemaal niet. Als je les hebt ga je toch niet bellen? 

De juf kijkt met pretlichtjes in haar ogen rond terwijl ze
nog steeds met de telefoon aan haar oor lacht. ‘Wie
heeft er een mobieltje?’ vraagt ze aan de klas ‘Huh? Ze
is toch aan het bellen? ‘Gefopt,’ roept ze vrolijk. ‘Maar
vertel eens, wie van jullie heeft er een mobieltje?’
Ongeveer de helft van de klas steekt zijn vinger op.
‘Toe maar, dat is niet mis,’ zegt ze. ‘Wat ik nu net deed
heet de telefoonlach. Daarvoor heb je natuurlijk niet
echt een mobieltje nodig, je kan gewoon doen alsof. Hou
je hand bij je oor alsof je een telefoontje vast houdt,
stel je voor dat je beste vriend of vriendin je belt en je
een hele leuke mop vertelt. Natuurlijk moet je dan
ontzettend lachen.’

De kinderen houden hun hand bij hun oor en doen alsof
ze luisteren naar de andere kant van de lijn. 

‘Hahaha’ klinkt het bij
het raam. ‘Hahahaha,’
klinkt het nu ook aan de
andere kant. Even later
zijn alle kinderen druk in
gesprek en aan het
lachen. 
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Als je even wat anders aan het doen was dan dat je
moest doen kreeg je zomaar een tik op je vingers.
Gelukkig gaat het er tegenwoordig anders aan toe. 

De meisjes spelen en lachen nog de hele dag buiten,
oma heeft geen kind aan ze. Als ze ’s avonds naar bed
gaan dan zijn ze zo moe dat er geen boe of bah of
lachje meer af kan. Ze hijsen zichzelf naar boven om
tanden te poetsen en hun pyjama aan te doen. Een paar
tellen later liggen ze al in bed. Zelfs het gebruikelijke
verhaaltje hoeft niet voorgelezen te worden, hun ogen
vallen vanzelf dicht.

‘Help, wat gebeurt er?’ vraagt oma zich af. Het duurt
even voor ze door heeft wat er aan de hand is. Lilly en
June zitten bij haar op bed en roepen tegelijk ‘wakker
worden wakker worden wakker worden!’ ‘Zo, jullie zijn
er vroeg bij,’ zegt oma terwijl ze op haar klokje gluurt.
Het is pas zeven uur. ‘Wij zijn wakker,’ zegt June vrolijk,
‘en jij nu ook.’ ‘Weet je,’ zegt oma, ‘het is mooi dat we
zo vroeg zijn. Als jullie nu eens snel gaan douchen en
aankleden dan maak ik het ontbijt klaar. Daarna heb ik
een verrassing voor jullie.’ 
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"School is saai," mopperen Lilly en June. De
zusjes zitten bij elkaar in de klas. Het liefste
spelen ze buiten. Maar dan komt er een nieuwe
juf in de klas. Een lachjuf. Alles wordt anders... 

Saskia van Velzen (1968) is sinds 2010
lachjuf. Samen met haar partner die
lachmeester is verspreiden ze de lach in
Nederland. Van Groningen tot Zeeland, van
Harlingen tot Maastricht. Bij families,
vrienden, collega's, bedrijven, overheden
en scholen. Lachen verbindt, lachen geeft
energie en lachen is gezond. Lachen doe je
vooral samen. Eerder verscheen van
Saskia's hand het boek Lachyoga. Haar
motto is:
 "Change the world. Smile ;-)"

www.delachjuf.nl 


