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Een avontuur van Tamme Tijger
TAMME TIJGER BIJ DE INDIANEN

Op een zonnige zomerdag zitten Silke, Ruben, Anna en Moussa  

in de tuin. Ze vervelen zich.

 Wat gaan we doen? vraagt Moussa.

 In de zandbak spelen? zucht Anna.

 Nee, ik heb geen zin in zand, zegt Silke.

 Dan bouwen we een kamp, zegt Ruben1.

 Pff, we bouwden al tien kampen, puft Moussa.

Wat kan de zomer toch saai zijn.

 O, ik heb een idee, zegt Silke, we spelen cowboy en indiaan.

 Goed idee, oew oew oew, ik ben Snelle Bizon het opperhoofd! 

roept Ruben.

 En ik ben jouw squaw2 Slimme Vos, zegt Anna.

 Jullie hebben een schat en wij zijn cowboys die de schat komen 

roven, zegt Moussa.

Ze stormen weg om verkleedspullen te halen.  

Poes vindt het allemaal goed en blijft  

lekker liggen slapen onder de boom.

1 Ruben is een geadopteerde Chinese jongen, zijn Chinese naam is Chun.
2 Een squaw is een indiaanse vrouw.
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Onder de boom zetten de indianen hun tipi op.  

Naast de tipi verstoppen zij hun schatkist  

vol gouden koeken. 

Poes krijgt Tamme Tijger als naam en  

hoort bij het indianenkamp. 

 Slimme Vos, heb je de schat goed verstopt?  

vraagt Ruben.

 Ja hoor Snelle Bizon en Tamme Tijger helpt hem bewaken, 

zegt Anna.

 We moeten nog oorlogsstrepen op onze gezichten schilderen, 

zegt Ruben.

Met zonnecrème tekenen Anna en Ruben oorlogsstrepen op 

elkaars gezicht. 

 Nu zijn we echte indianen, klaar voor de strijd! zegt Anna. 

 Oew, oew, oew, laat de cowboys maar komen! roept Ruben. 
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 Aanvalleueu!! roept Silke.

 De schat is van ons! schreeuwt Moussa.

De cowboys bestormen het indianenkamp.

Moussa knalt met zijn klappertjespistool.  

Silke gooit haar lasso om een indiaan te vangen.

Poes Tamme Tijger schrikt heel erg en vlucht de boom in. 

Van hoog op een tak kijkt zij naar de strijd.
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De strijd gaat verder onder een brandende zon.  

Silke vangt Anna met haar lasso en bindt haar vast 

aan de boom.

 Zo, jij bent gevangen Slimme Vos, zegt Silke.

Ruben verdedigt het indianenkamp. 

Moussa probeert de schat te veroveren.

 Jullie krijgen de schat toch niet te pakken,  

roept Ruben, Sterke Bizon laat jullie er niet door!

Is Anna haar gezicht zo rood door de strijd of  

door de zon?



0505



05
Door de hele tijd in de zon te staan, krijgt Anna het veel te warm. 

Zij heeft hoofdpijn en buikpijn.

 Ooo, puft Anna, ik heb het veel te warm, maak mij los.

 Oei, je ziet zo rood als een tomaat, zegt Silke terwijl zij  

het touw losmaakt.

Ook de anderen zijn verbrand door zomaar in de zon te spelen. 

Hun huid ziet helemaal rood.

 Hé, jij bent een échte roodhuid, zegt Silke tegen Ruben.

 Jij ook hoor, ook al ben je dan een cowboy, zegt Ruben.
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De indianen en cowboys gaan in de schaduw van de boom zitten. 

Moussa zet zijn hoed op Anna’s hoofd.

 Zet mijn hoed maar op Slimme Vos,  

het was niet zo slim om zomaar in de zon te lopen.

 Auw mijn huid prikt, kreunt Silke.

 Zullen we de strijdbijl begraven? vraagt Ruben, 

we hebben de strijd verloren tegen de zon.

 Hé, waarom ben jij niet verbrand, Moussa?, vraagt Anna.

  Ik denk omdat ik een donkere huid heb, antwoordt Moussa.

 Ik heb verfrissing nodig, zucht Anna.

 Doen we een regendans? vraagt Moussa.

 Goed idee! roepen ze in koor.
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Moussa sluit de tuinslang aan, draait de kraan open  

en de indianen en cowboys doen een regendans.  

Het water koelt hun verbrande huid lekker af.  
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 Ugh laten we een koek eten uit de schatkist  

om vrede te sluiten, zegt Ruben.

 Ik vraag koele drankjes aan mama Wijze Bever, zegt Silke.

 Je hebt witte strepen in je rode gezicht waar de zonnecrème 

zat, wijst Moussa naar Anna’s gezicht.

 Ik had mij beter helemaal ingesmeerd, zegt Anna.
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 Aah, dat is lekker koel, zegt Anna.

 Wat gaan we nu doen? vraagt Silke.

 We trekken best onze T-shirts aan, zegt Moussa.

 En we smeren ons in met zonnecrème, zegt Ruben.

 Dat hadden we beter vroeger al gedaan,  

kom we zetten ook onze petten en zonnebrillen op, zegt Anna.

 Goed, maar dan, wat gaan we dan doen? zeurt Silke.

 Hm, ik heb een idee, we gaan op jacht, zegt Ruben.

 Op jacht? vragen Moussa, Anna en Silke verwonderd.

 Ja, op jacht en Tamme Tijger is onze prooi! zegt Ruben  

en hij knipoogt naar de anderen.
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Tamme Tijger ziet plots vier jagers op hem afkomen  

en loopt heel hard weg, met de jagers achter zich aan. 

 Jaaaa, vang de leeuw! roept Moussa.

 Het is een tijger! schreeuwt Silke die met de lasso zwaait.

 Vang de tijger! krijst Anna.

Maar zover komt het niet, Tamme Tijger vindt een gaatje in  

de haag en ontsnapt naar een andere tuin waar hij lekker gaat 

liggen slapen in de schaduw. 

De kinderen gaan dan maar voetballen. Met een T-shirt aan,  

een pet op en ingesmeerd met zonnecrème spelen ze slimmer in 

de zon!


