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1 Timon in het ziekenhuis

Hoi, ik ben Timon. Ik lig nu al drie maanden in het 
ziekenhuis. Het is er vervelend, ik heb pijn en mis 
mijn vader en moeder. Ze komen wel vaak langs, maar 
toch ben ik heel vaak alleen. De dokters en zusters 
zijn heel erg aardig, maar toch vind ik het hier niet 
leuk. Er komen allemaal dokters bij mijn bed en ze 
geven me steeds weer een prik, maar het helpt niet. Ik 

heb veel pijn in mijn buik, maar niemand 
weet wat ik heb, dus ik mag nog steeds niet 
naar huis. 
De prikken zijn echt heel vervelend, maar 
daarna heb ik tenminste geen pijn meer. 
De dokter vindt me heel knap en stoer, 
omdat ik ook altijd wel een beetje probeer 
te helpen. Daar ben ik wel trots op.
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Het is hier niet alleen vervelend hoor. Mijn kamer is 
best leuk. Ik lig hier met twee andere kinderen, die 
ongeveer net zo oud zijn als ik. We hebben best veel 
lol en doen eigenlijk ook stiekem heel veel dingen die 
eigenlijk niet mogen. 
En weet je wat ik boven mijn bed heb hier: een 
computer en een TV. Dat heb jij thuis niet, hè! Nou ja, 
ik ook niet hoor, dus dat is allemaal best cool…. 
Af en toe heb ik ook school, dat is natuurlijk weer 
minder leuk.

Ik zal je even wat meer vertellen over mijn kamer. 
Aan de andere kant van de kamer ligt Menno, hij is 
ook erg ziek. Hij heeft allemaal bobbels op zijn armen, 
geen haren en hij groeit bijna niet. 
Maar hij is super tof, hij is een beetje ouder dan ik en 
hij is heel erg slim. 


