
• 9 •

1

Uitvinder gezocht

Faisel is de liefste opa van de wereld. Niemand kan 

zo mooi vertellen als hij. Over vroeger, toen hij nog 

een beroemde graffi tikunstenaar was. Hij heeft de 

hele wereld afgereisd. New York, IJsland, Vuurland, 

Terschelling en Djibouti (spreek uit: djieboetie) – hij 

is overal geweest.

Faisel heeft een heleboel kleinkinderen. Hij is 

overal goed in, behalve in het onthouden van hun 

namen. En dus noemt hij ze allemaal Dinges. En als 

een van zijn kleinkinderen daarover klaagt, zegt hij: 

‘Dinges is een prima naam. Niks mis mee.’

Behalve opa is hij ook geheim agent. Maar dat 
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mag natuurlijk niemand weten. Ook zijn kleinkin-

deren niet. Die denken allemaal dat hij uitvinder is. 

Dat is niet zo gek, want hij ís ook uitvinder. Naast 

zijn huis staat een grote schuur. Daar zit hij uren-

lang uitvindingen te doen. Gewoon omdat hij dat 

leuk vindt. En ook omdat een geheim agent soms 

dagenlang moet wachten op een volgende opdracht. 

Dan kun je die tijd maar beter doorbrengen met 

belangrijke dingen uitvinden.

Hij is trouwens niet zo’n heel goede uitvinder. 

Bijna alles wat hij uitvindt, mislukt. Zoals de geld-

machine waar papiergeld uit komt dat in confetti 

verandert zodra je het aanraakt. Of de tijdmachine 

waarmee je alleen maar terug kunt naar je laatste 

tandartsbezoek. Of de onzichtbaarheidsspray die 

naar vieze scheten ruikt. Hoewel dat laatste wel een 

uitvinding is waar Faisel zelf erg veel plezier van 

heeft. Als hij boodschappen gaat doen bijvoorbeeld. 

Dan spuit hij wat onzichtbaarheidsspray op en kijkt 
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hoe de mensen in de supermarkt schrikken van zijn 

onzichtbare schetenlucht.

Eén keer heeft hij iets uitgevonden wat wél goed 

is gelukt. De automatische spaghettivork. Een vork 

om spaghetti mee op te rollen. Je hoeft de vork 

alleen maar boven een bord pasta te houden en de 

slierten spaghetti rollen vanzelf om de vork. Faisel 

is dol op spaghetti. Hij vindt het nog lekkerder 

dan de boyo met bramen die zijn moeder vroeger 

maakte.

De automatische spaghettivork heeft maar één 

nadeel. De pasta blijft dan wel op de vork zitten, 

maar de saus druipt er nog steeds vanaf. Zo op de 

dikke buik van Faisel.

Op een dag zit Faisel op een bankje in de zon voor 

zijn schuur en leest de krant. Want dat doen opa’s. 

Zijn oog valt op een advertentie van een wasmid-

delenfabriek. Dit staat erin:
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Faisel wil al bijna de pagina omslaan als zijn oog 

op iets heel belangrijks valt.
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uitvinder gezocht

woelie is op zoek naar de perfecte 

 vlekkenspray. ben jij uitvinder en heb 

jij zin en tijd om een vlekkenspray uit 

te vinden? doe dan mee aan de grote 

vlekkenspray-wedstrijd.

dit moet je doen:

1. vind een vlekkenspray uit.

2.  verpak de spray in een waterdichte 

envelop en stuur die op.

3.  vergeet niet je naam, adres en leef-

tijd te  noteren.

4.  stuur je uitvinding voor 1 augustus 

naar: de woeliefabriek in siddeburen.

5.  de uitvinder van de beste vlekken-

spray krijgt een cruise voor twee 

personen naar zuid-amerika.



• 14 •

Faisel rent naar binnen en doet dan de beste uitvin-

ding van zijn leven.


