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Wij zijn Sim en Amber.



Wij zijn Sim en Amber.

Ik ben Koko.





‘Kijk Koko eens!’ zegt Sim.
Zijn zus Amber draait zich om.
Ze vraagt: ‘Wat is er met Koko?’
Sim kroelt Koko over zijn kopje.
‘Ik denk dat hij ziek is.’
Koko zit heel stil op zijn stok.
Het dier zegt zacht: ‘Arme Koko.’

Amber loopt naar de kooi.
Sim zegt: ‘Heb je het niet gezien?
Koko zit daar maar.
Hij speelt niet met zijn bel of touw.
Hij eet niks.
Zelfs geen nootjes.’
Koko zegt met een zucht: ‘Arme Koko.’
Koko zucht nog eens.
En nog een keer.
En dan … kiept hij om!
Hij zit niet meer op zijn stok,
maar hij hangt er met zijn pootjes aan.
Op zijn kop!

Arme Koko 
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Amber gilt van schrik en roept:
‘Wat doet hij nou?
Hij gaat toch niet dood?’
Koko kijkt haar dof aan
en zegt met een kreun: ‘Arme Koko.’
‘Koko is ziek,’ zegt Sim.
‘We moeten met hem naar de dokter.
Ik vraag aan mam of we mogen.’

Mam zegt: ‘Arm dier, ga maar vlug.’
Sim haakt de kooi van Koko los.
Hij draagt hem de trap af.
Amber helpt haar broer met de deur.
Ze lopen de straat op.
Snel naar de dokter!
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Sim en Amber zijn met Koko bij de dokter.
Hun maatje is nog niet aan de beurt.
Er wachten nog meer baasjes.
Er is een man met een hond.
En een kind met een vis. 
Zelfs een vrouw met een klein paardje!  
De hond heeft kiespijn.
Dat maakt hem boos.

Bij de dokter
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Hij kijkt vals naar Koko in zijn kooi.
Koko drukt zich in een hoekje.
Hij slaat een vleugel om zijn kop
en gluurt naar de hond. 
‘Arme Koko,’ piept hij.
‘Wees maar niet bang, Koko,’ zegt Sim.
‘Die hond kan je niets doen.
Hij zit aan de lijn.’

De hond met kiespijn mag eerst.
Dan het paardje en dan de vis.
‘Wij zijn na de vis,’ zegt Sim.
Amber vraagt zich iets af.
Hoe geef je een pil aan een vis?
Of hoe plak je een pleister?

De dokter roept: ‘Kom maar met Koko.’
Sim en Amber gaan naar binnen. 
De dokter haalt Koko uit zijn kooi.
Hij vraagt: ‘Wat is er met hem?’
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‘Hij eet niet,’ zegt Sim.
‘Zelfs geen nootjes,’ zegt Amber.
‘En hij speelt niet,’ zegt Sim.
‘Hij zit maar te zitten 
en hij suft wat voor zich uit.’
‘En hij hing op zijn kop!’ roept Amber.
‘Hm,’ zegt de dokter.
Hij klopt op de rug van Koko
en op zijn borst.
Hij voelt aan zijn vleugels.
Hij kijkt naar zijn tong
en in zijn keel. 
‘Zeg eens aa,’ bromt hij.
‘Aa!’ zegt Koko braaf.



‘Hm,’ zegt de dokter nog eens.
‘Ik voel en ik zie niets.’
Hij denkt een poosje na.
Dan zegt hij: ‘Ik weet het niet.
Er lijkt niets aan de hand.
Maar als hij niet eet …’
‘Zelfs geen nootjes,’ zegt Amber.
‘En als hij niet speelt …’ zegt de dokter.
‘En op zijn kop hangt!’ roept Amber.
‘Ja, dat is raar,’ zegt de dokter.
‘Dan klopt er iets niet.’
 
De dokter loopt naar een kast.
Hij pakt er wat uit en zegt:
‘Ik pep hem op met een pil.
En met een prikje.’ 
‘Een pil?’ gilt Koko.
‘Een prik?
Oooo … arme Koko!’
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Koko heeft een pil gehad.
En een prik.
Amber en Sim lopen met hem naar huis.
Sim draagt de kooi.
Amber vraagt: ‘Zou die pil helpen?’
Sim zegt: ‘Ik hoop het maar.’
Ze slaan een hoek om.
‘Kijk,’ zegt Amber.
‘De buurvrouw veegt haar stoep.’  
Ze zwaait en gilt:
‘Dag, tante Dee!’

Sim kijkt ook naar tante Dee.
Hij let niet op waar hij loopt. 
Er ligt een steen los in de stoep.
‘Pas op!’ roept zijn zus.
Maar het is al te laat.
Sims voet raakt de steen.
Hij valt met kooi en al.
‘Au!’

Een steen!
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Koko eet niets, zelfs geen nootjes!
Hij zucht maar: ‘Arme Koko.’
Sim en Amber snappen het niet.
De dokter weet geen raad.
Wie kan Koko helpen?
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