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Mama Mia! Flynn is al groot. 

** 1.Flynn en zijn broers Gil en Kato 

Dit is Flynn. Hij is vier jaar en zit in de tweede kleuterklas.  

Zijn twee grote broers heten Gil en Kato.  

Ze zorgen goed voor Flynn.  

Flynn vindt hen lief. Meestal toch… 

 

Flynn is een beetje verlegen. Hij praat niet zoveel.  

Hij kan al héél véél hélemaal zelf: zich aankleden,  

zijn tanden poetsen, …  

Veters en knopen vindt hij moeilijk,  

net zoals boterhammen smeren. 

 

Flynn speelt graag. Wat hij het liefste doet, is puzzelen.  

Ook dansen vindt hij reuzeleuk.   

Hij danst op de gsm-deuntjes van zijn mama.  

En als papa drum speelt, kan hij zeker niet stil staan! 

 

WEET JE … 

… dat Flynn soms ook op de grote drum van papa speelt?  

… dat Kato een naam voor een jongen én voor een meisje is?  
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** 2. Flynns familie en zijn huis 

Flynns papa heet Henry en zijn mama heet Ann.  

Flynns papa komt uit Afrika: uit Oeganda.  

Mama is in België geboren.  

Flynns mama en papa werken alle twee in Brussel. 

 

Gil en Kato ken je al! Gil is tien jaar en Kato is twaalf jaar.   

Flynns oma haalt de jongens op woensdag en vrijdag aan school op.  

Flynn ziet zijn opa ook veel. Opa is nu met een andere oma getrouwd.   

 

Flynn heeft nog een oma in Oeganda. Die oma noemt hij Jjajja.   

Flynn heeft Jjajja1 nog nooit ontmoet. 

Als Flynn groot is, gaat hij naar haar toe. 

 

Flynn woont in een huis in Brussel.  Twee huizen verder woont   

Luna. Zij speelt veel met de jongens. Luna is al tien jaar, net zoals Gil.  

Flynn vindt Luna ZO lief!   

 

WEET JE … 

… dat Luna niet altijd naast Flynn woont?  Ze woont de ene week bij haar 

mama en de andere week bij haar papa. 

… dat bij Flynn thuis de garage en de hal beneden zijn en de woonkamer en 

de keuken boven, op de eerste verdieping?  De tweede verdieping kan je op 

de foto niet zien. Daar slaapt Flynn. 

                                                           
1
 [‘djαdjα] 
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*** 3.Ontbijt  

Flynn schenkt zijn beker vol. Zonder morsen!  

Papa steekt zijn duim op.   ‘Mama mia, wat ben jij al GROOT!’  lacht mama.  

 

Papa springt plots van zijn stoel. Flynn schrikt ervan.  

‘Ik moet mijn hemd nog strijken!’ roept papa. Vlug drinkt hij zijn thee leeg.  

‘Moet je naar de koning, papa?’ vraagt Flynn. Waw… Dat zou bijzonder zijn. 

‘Nee,’ lacht papa, ‘ik wil er netjes uitzien op het werk.’ 

 

’11.11.11!’ Gil wipt recht.  Flynn schrikt ervan.  

’Bijna vergeten! Vandaag verzamelen we op school het geld voor 11.11.11!’  

‘El.. elf? Elfjes?’ denkt Flynn.  

 

‘Ik ben trots dat jullie meesparen voor 11.11.11!’ zegt mama. Papa knikt:  

‘Er zijn zoveel mensen op de wereld die het niet zo goed hebben als wij.  

11.11.11 zamelt geld in om daar iets aan te doen.’  

‘En wij doen mee!’ zegt Gil fier.  ‘Super!’ zegt mama. ‘Hoeveel geld hebben  

jullie verdiend met fietsen?’ 

‘70 euro! Goed hé!’  schreeuwt Kato. Flynn schrikt ervan.  

 

Mama en papa zijn trots op mijn broers, denkt Flynn.  

Want mijn broers verzamelen geld voor de … de elf … de elfjes.  

Flynn wil dat mama en papa ook trots zijn op hém.  

‘Mama’, zegt Flynn luid, ‘ik ga ook centjes aan juf geven!’   Mama kijkt verrast. 

‘Mama mia, dat is lief, Flynn!’ zegt mama. ‘Maar … je bent nog te KLEIN.’ 
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*** 4. De kast  

Psshht!  Psshht!  Papa’s strijkijzer blaast en proest.  

Flynn is alleen in de keuken.  Hij is ZO boos!    

Mama zegt eerst dat hij groot is! En dan zegt ze dat hij klein is.  

Dat is niet waar.   ‘Ik ben wél groot!’ denkt Flynn. 

 

Flynn  stampt hard tegen een stoel.  De stoel botst tegen de kast.  

De kast! Dat is het! Daar liggen de centjes van mama en papa …  

Flynn klimt op de stoel.  Hij grabbelt in de kast. Daar!  

Twee briefjes, met een één op en veel nullen. Flynn propt de  

briefjes in zijn broekzak. Die zijn voor juf.  Juf zal zo trots zijn!   

 

Hij vertelt het lekker niet aan mama, van de briefjes.  

En ook niet aan zijn broers. Ze vinden hem toch altijd te klein.  

 

Mama beent de keuken binnen.  ‘Flynn, waar blijf je toch?’ moppert ze.  

‘Straks zijn we te laat op school!’   

Gil en Kato wachten aan de voordeur.   

Flynn trekt snel zijn jas  en schoenen aan. O nee: knopen en veters!  

‘Ik help je wel om je jas en je schoenen dicht te maken’, zegt Gil.  

 

Flynn voelt in zijn zak: steekt het briefje er nog in? 

Mama opent de voordeur. ‘Waar is mijn boekentas nu toch’, denkt Flynn. 

‘Ik heb je boekentas al, Flynn’, knipoogt Kato.    

‘Dag papa!’ schreeuwt Flynn naar boven.  De deur slaat dicht. 
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*** 5. De tram 

Op straat kloppen werkmannen nieuwe kasseien op hun plaats.   

Flynn vindt het leuk op straat, als er geen auto’s zijn.   

Maar nu is er geen tijd om te spelen.  

 

Ze stappen naar de tramhalte.  Flynn loopt voorop.   

Steeds opnieuw voelt hij in zijn broekzak, of de briefjes er nog zitten. 

‘Waarom loop je niet bij ons, zoals gewoonlijk?’ vraagt Kato verwonderd.  

Flynn lacht verlegen.  Zijn buik kriebelt. Hij voelt zich groot!  

Even stoppen en in zijn zak tasten …  

 

Gil, Kato en mama steken hem voorbij. 

‘Hé, slakje, straks missen we de tram!’ plaagt Kato.   

Flynn loopt wat sneller. Straks geeft hij de briefjes aan juf. Juf zal zo trots zijn!   

Toch nog even voelen … 

 

Daar is de tram. Flynn klautert met mama de tram op.  Wat is het druk! 

Mama, Gil en Kato vinden een zitplaats. Flynn blijft liever staan.  

Hij  houdt zich aan twee palen vast. Wat voelt hij zich trots.  

Als de briefjes maar niet uit zijn zak vallen… 

 

Na één halte zijn ze er. Snel geeft Flynn een dikke kus aan mama.  

Dan springt hij uit de tram.   

Voor Kato en Gil uit huppelt hij de school binnen.   

‘Onze slak is een haas geworden’, lacht Gil verbaasd.    
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*** 6. Luna 

De bel rinkelt. Het is speeltijd.  Juf  heeft nog altijd niets over de elfjes gezegd! 

Flynn is in de war. Hij rent naar buiten en verstopt zich.  

‘Dag Flynnetje, speel je verstoppertje?’  Dat is de vrolijke stem van Luna.  

Luna is Flynns buurmeisje. Ze is lief…  Luna weet vast raad!  

 

‘Ik heb geld mee uit de kast voor de elfjes!’  flapt Flynn eruit. 

Eerst begrijpt Luna Flynn niet. Geld voor de elfjes? Maar dan snapt ze het!  

‘Geld voor 11.11.11., bedoel je?’ giechelt Luna. ‘Wat lief van je, Flynnetje.’ 

 Flynn knikt opgelucht. Hij voelt zich ineens veel beter. Fier toont hij de briefjes. 

 

‘Mama mia, Flynnetje! Dat is heel veel geld!’ roept Luna. ‘Er staat ‘duizend’ op.’   

Flynn glimt van trots. ‘Je moet eigenlijk eerst aan mama en papa vragen  

of je dit wel mág geven’, zegt Luna. Flynn kijkt wat sip naar de centjes. 

 

Luna houdt de briefjes nu vlak voor haar neus. ‘Bank of U-gan-da’, spelt ze.  

‘Uganda… Dat is vast Oeganda. Dit is geld uit het land van je papa, Flynn.’ 

En ze leest: ‘One thou-send shil-ling. Da’s Engels.  En wat voor taal is dit:  

Shi-lin-gi  el-fu  mo-ja.‘  ‘Elfu!  Elfen!’ denkt Flynn. ‘Zie je nou wel?’   

‘Jammer’, zegt Luna, ‘maar je kan het geld niet gebruiken.  

Leg het maar terug in de kast, goed?’   

 

Flynn knikt zo sip dat Luna hem knuffelt. 

‘Spelen we nog even verstoppertje?’  vraagt ze. ‘Ik tel wel.  Een, twee, drie …’ 

Flynn stuift ervandoor.  Wat is Luna toch lief! 
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*** 7. Oma 

Het is woensdagmiddag. School is uit.  

Oma staat de jongens na school op te wachten.  

‘Bonjour mes chéris! Dag schatten van me!’  

Flynn springt in oma’s armen.  Oma knuffelt Flynn bijna plat.  

 

‘Gaan we eerst naar de dieren kijken?’ vraagt ze aan Flynn. 

Flynn knikt van ja.  Dat is leuk! 

‘Kato en ik stappen alvast naar huis’, zegt Gil. ‘Hé Luna, ga je mee?’ 

 

Luna gaat met de jongens mee. Flynn en oma wandelen met zijn  

tweetjes naar huis. Ha, daar zijn de dieren al.  

‘Kijk naar die gans, Flynn’,  wijst oma.  ‘Et les poules. Zie je de kippen?   

En daar: monsieur de haan! Meneer de haan! Olàlà.’  

 

Flynn luistert niet echt.  

Hij voelt steeds in zijn zak: zit het geld er nog?  

Als hij straks alleen in de keuken is, legt hij het vlug terug in de kast.  

 

‘KUKELEKUUUU! COCORICO!’ 

 

De haan pikt naar Flynn. Flynn schrikt zich een aap.     

‘Olàlà , monsieur!’ roept oma streng, 

’Leer eens een ei leggen in plaats van zo te kakelen.’   

Flynn moet hard lachen.  Die oma toch! 
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*** 8.Een dutje 

Thuis hebben Gil en Kato de tafel al gedekt.   

Oma bakt spiegeleieren, daar is Flynn dol op. 

‘Mogen we computerspelletjes spelen, oma?’ vraagt Kato na het eten.   

‘Moeten jullie niet eerst huiswerk maken?’ vraagt oma op haar beurt.    

 

Flynn treuzelt in de keuken. Wanneer gaat oma uit de keuken weg? 

 Dan kan hij het geld terug in de kast leggen!   

‘Doe jij maar je dutje in de woonkamer, Flynn’, zegt oma.  

‘Ik blijf wel in de keuken, dan stoor ik je niet.’  

Flynn zucht. Jammer. Dan legt hij het geld later wel terug in de kast.  

 

Heel voorzichtig trekt Flynn zijn lange broek uit.  

Het geld mag er niet uitvallen! Oma stopt Flynn onder.   

‘Slaapwel, mon chéri.’ 

Kato komt de trap afgedonderd.  Gil komt ook aangestoven.   

‘We zijn klaar met ons huiswerk! Mogen we nu op de computer?’ 

‘Niet te luid jongens!’ vermaant oma. ‘Zo kan Flynn niet slapen.’   

Maar Flynn slaapt al. 

 

RIIIING!  Flynn schrikt wakker van de deurbel.  Hij wrijft zijn ogen uit. 

Gil en Kato stormen naar boven. Ze komen van celloles.   

‘Voorzichtig met die cello’s!’ roept oma.   

‘Jij hebt lang geslapen, Flynn,’ zegt Kato,  ‘het is al half vijf.     

 



9 
 

*** 9.Puzzelen 

‘Gil en Kato, tijd om jullie huiswerk na te kijken’, zegt oma.   

‘Wat ga jij doen, Flynn? Tekenen? Met de knikkers spelen? Met Lego?’ 

Flynn wil in de keuken blijven. Hij wil de centjes terug leggen. 

 

Flynn heeft een goed idee. ‘Ik ga puzzelen, oma’, zegt hij.   

‘Ik maak een puzzel van 100 stukjes … aan de keukentafel.’ 

‘Mama mia, 100 stukjes!’ zegt oma.  ‘Weet je wat? Ik kom gezellig  

bij je zitten in de keuken. Anders zit je maar alleen.’ 

 

O nee! Oma blijft in de keuken. 

Tja. Dan legt Flynn het geld later wel terug in de kast. 

Flynn kiest zijn lievelingspuzzel. ‘Help je straks mee  

puzzelen, oma?’ vraagt hij. Oma trekt grote ogen.  

‘Heb je die moeilijke puzzel weer gekozen, van de prinsessen?‘ 

Flynn knikt. ‘Honderd stukjes. Dat kan ik best.’ 

 

De telefoon rinkelt.  Oma haast zich naar het toestel.   

’Oma spreekt Engels. ‘t Is vast iemand uit Oeganda.’ merkt Kato op. 

‘Ja!’ denkt Flynn. ‘Oma is weg. Nu kan ik het geld terug leggen!’ 

Hij springt recht. Te laat… Oma komt de keuken al weer binnen.  

 

Oma kijkt het huiswerk van Kato na.   

O nee zeg. Dat duurt zo lang. 

Flynn kan de centjes niet terug leggen in de kast! 
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*** 10.Sprookje 

Het is bedtijd voor Flynn. Gil leest een sprookje voor uit een  

dik, oud sprookjesboek van mama. Een sprookje over een heks,  

een soldaat en … geld. De soldaat krijgt veel geld van de heks, als hij … 

 

GELD!  Flynn schrikt op. Mama mia! Het geld zit nog in zijn broekzak!  

‘Wat is er, Flynn? ‘Ben je bang voor de heks?’ plaagt Gil.  

‘Dat hoeft niet hoor. Op het einde is de heks dood  

en komt de prinses. Sprookjes lopen altijd goed af! ’ 

 

Flynn kijkt sip. Sprookjes wel, ja! Waarom nam hij toch die centjes?  

Hij wou alleen maar dat mama en papa trots op hem waren…  

En juf ook…  Flynns tranen vallen op het sprookjesboek. 

 

‘Wat is er dan?’ vraagt Gil geschrokken. Flynn vertelt Gil alles. 

‘Waarom heb je niets gezegd?’ vraagt Gil.  

‘We zijn allemaal supertrots op jou, of jij nu centjes geeft of niet.’ 

‘Echt?’ snift Flynn. ‘Echt’, lacht Gil. ‘Weet je wat? Ik leg de centjes nu voor  

jou terug…’   ‘Echt?’ piept Flynn.   ‘ Echt’, herhaalt Gil.  

 

‘Probeer jij dan morgen om je schoenen en je jas  

alléén dicht te knopen?’  

Flynn knikt en lacht door zijn tranen heen. ‘Beloofd!’ 

 

Gil sluipt naar de keuken. Niemand ziet hem. 

Stil legt hij de briefjes terug.  

Flynn lacht. Wat een lieve broers heeft hij toch! 

 


