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Help, de robot helpt!
Frank en Vera balen.

Ze moeten namelijk klusjes doen.

Maar gelukkig hebben ze Bliep.

Bliep is een robot.

Hij kan hun klussen doen.

Handig toch?

Nou, niet echt.

Er gaat namelijk heel veel mis …
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Bliep!

‘Het is vandaag grote schoonmaak,’ zegt mama.

Ze pakt een groot papier

en ze begint te schrijven.

Ze schrijft de namen op.

En daarachter een klus.

Een lijst met klusjes.

Vera: de afwas doen.
Frank: zijn kamer opruimen.
Mama: de tuin opruimen.
Papa: de auto wassen.

Frank en Vera zuchten.

‘Het is vakantie, mam,’ klaagt Frank.

‘Ja, mam,’ moppert Vera.

‘We hebben vrij, hoor.’

‘Vandaag niet,’ zegt mama streng.

‘Hup, aan de slag.’

‘Ja, baas,’ bromt papa.
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Maar dan gaat de deurbel.

Frank en Vera springen op.

Ze rennen naar de deur.

‘Misschien is het oma!’ roept Frank.

Vera juicht.

‘Ja, dan hoeven we niet schoon te maken.’

Ze doen de deur open.

Ze zuchten.

Het is alleen maar de postbode.

Met een pakket voor papa.



9

Het is een grote doos.

En zwaar ook.

Ze tillen hem samen naar binnen.

Ze zetten de doos op tafel.

‘Aha,’ zegt papa.

‘Dat komt goed uit.’

Hij begint de doos open te maken.

‘Wat is het dan?’ vraagt Frank.

‘Dat zul je wel zien,’ zegt papa.

Hij tilt iets uit de doos.
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‘Een robot?!’ juichen Frank en Vera.

‘Is dat een echte robot?’

Papa knikt.

‘Hoe gaat hij aan?’ vraagt Frank.

‘Daar,’ zegt mama.

Ze wijst naar de rug van de robot.

Daar zit een rood knopje.

Papa drukt erop.

De robot draait meteen zijn hoofd.

Hij opent zijn ogen.

En dan zegt hij met een robotstem:

‘Bliep, kan ik u helpen, bliep?’

Frank en Vera staan met open mond te kijken.

‘Wat kan hij allemaal?’ vraagt Vera.

‘Alles,’ zegt papa.

‘Hij kan alle klussen in huis.

Hij kan zelfs vliegen.’

‘Vliegen?’ zegt mama verbaasd.

‘Waar is dat nou voor nodig?’

‘Nou, eh ...’ begint papa.

‘Misschien om de ramen boven te lappen.’

‘Hoe heet hij eigenlijk?’ vraagt Vera.

Papa kijkt op de doos.

‘Er staat alleen: held in huis.

Ik zal eens even in het boekje kijken.’
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‘We vragen het gewoon,’ zegt Frank.

‘Hallo robot, hoe heet jij?’

De robot draait zijn hoofd naar hem toe.

Hij kijkt Frank een tijdje aan,

maar hij zegt niets.

‘Hij weet het niet,’ zegt Vera.

‘Wat denken jullie van …’

‘Bliep,’ zegt de robot opeens.

‘Bliep, kan ik u helpen?’

‘Dat is het!’ zegt Frank.

‘Hij heet Bliep.’

‘Mag ik Bliep het eerst?’ vraagt Vera.

Papa knikt.

‘En daarna ik!’ roept Frank.

Mama lacht.

‘Bliep krijgt het maar druk.’
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Overstroming

Vera loopt naar de keuken.

‘Volg mij maar, Bliep.’

Bliep rijdt achter haar aan.

Vera wijst naar het aanrecht.

Het staat helemaal vol.

Borden, bekers, pannen en schalen.

‘Dat moet allemaal hierin.

Eerst de bekers, dan de borden.

En daarna de pannen en schalen.’

Vera doet de deur van de vaatwasser open.

Bliep begint meteen.

Hij beweegt zo snel dat zijn armen vegen lijken.

Al na een minuut is de vaatwasser vol.

Maar op het aanrecht staat nog vieze vaat.

Vooral pannen en schalen.

Het past niet allemaal.

Bliep pakt een pan.

Hij probeert deze in de vaatwasser te proppen.

De borden rinkelen.

‘Stop!’ schreeuwt Vera.

Bliep stopt meteen.

Net op tijd.

‘Hij is al vol,’ zegt Vera.



‘De rest moet je gewoon afwassen.’

Bliep zet de pan weer op het aanrecht.

‘Gewoon afwassen,’ herhaalt hij.

Maar hij doet niets.

Hij draait zich om naar Vera.

‘Bliep?’

‘Wat is er?’ vraagt Vera.

‘Waarom doe je niets?’

‘Bliep weet niet hoe,’ zegt Bliep.

Vera begrijpt het.

‘Ik doe het wel even voor.’

Ze draait de kraan open.

Ze spuit een beetje zeep in het water.
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