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      Ontsnapping    

‘Ik wil hier weg!’ 

‘Hè, wat?’ zegt Ko slaperig.

‘Ik wil hier weg,’ herhaalt Kimmie de kanarie.

‘Ze wil hier weg, ze wil hier weg,’ praat Ko haar na. ‘We zitten al 

twee jaar in deze kooi en nu opeens wil je weg?’

‘Ja,’ knikt Kimmie.

‘Oké, ga dan maar weg.’

‘Hoe dan?’

‘Dat is jouw probleem. Jij wilt weg.’

‘Jij niet dan?’ vraagt Kimmie hem.

‘Ik vind het hier prima,’ zegt Ko. ‘Ik heb het in deze kooi altijd naar 

mijn zin gehad en ik zie geen reden waarom ik hier weg zou 

moeten. Waar wil je heen gaan?’

Kimmie houdt haar kopje schuin en wijst met haar pootje naar een 

reisgids die op de tafel ligt. ‘Kijk daar,’ zegt ze. ‘Daar staat het, de 

Canarische Eilanden. Daar komen wij vandaan. Ik wil terug naar 

mijn moederland.’

Ko buigt voorover en kijkt nieuwsgierig naar de gids. Hij ziet een 

foto met twee kanaries in een palmboom vlak aan een hagelwit 

zandstrand, dat uitkijkt op een helderblauwe zee. 

‘Nou, dat ziet er best mooi uit,’ geeft hij toe.

‘Zie je wel!’ roept Kimmie opgewonden. ‘Het is de perfecte plek om 

een nieuw nestje te bouwen. Wij samen op avontuur, dat lijkt me 

echt te gek!’

Het idee staat Ko wel aan en vanaf dat moment proberen ze 

samen een manier te vinden om te ontsnappen. 
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Maar dat valt nog niet mee. De tralies van de kooi zijn hard en 

onbuigzaam, dus daar komen ze niet doorheen. 

Dagen en dagen denken ze zich suf om een manier te vinden om er 

toch uit te komen. Ze willen het al bijna opgeven als het baasje op 

een dag met een nieuw huisdier thuiskomt: een kat!

De kat blijkt nog jong en heel onderzoekend te zijn. Net wat 

Kimmie en Ko nodig hebben. Ze weten al precies hoe ze het willen 

aanpakken.

Zodra het baasje naar zijn werk is, gaan de twee kanaries aan de 

slag. Kimmie buigt voorover en kijkt in het rond. Op de bank ligt 

Minoes de poes net lekker een tukje te doen.

Ko schraapt zijn keel en begint ineens keihard te fluiten. De kat 

springt verschrikt op en blaast boos naar de twee kanaries. Ko en 

Kimmie lachen het dier uit en fluiten nog harder. 

Nu wordt de kat echt kwaad. Ze springt op de tafel en haalt uit met 

haar rechterpootje. De kooi zwaait wild heen en weer van de klap. 

‘Het werkt, het werkt,’ gilt Kimmie enthousiast.

‘Ssst,’ sist Ko. ‘Doorgaan.’ 

En ze fluiten en joelen en hitsen Minoes op tot ze er gek van 

wordt. Ze haalt weer uit met haar klauwtje en de kooi danst 

opnieuw wild in de lucht. Dan springt Minoes bovenop de kooi. 

Daar hebben Kimmie en Ko op gewacht. Terwijl ze met de kat 

heen en weer zwaaien, horen ze een harde “KRAK” en dan valt de 

kooi met een bons op de tafel. Het deurtje van de kooi schiet door 

de schok open. Meteen springen de twee kanaries naar buiten. Ze 

moeten opschieten, want Minoes rent op hen af. 

Kimmie slaat haar vleugels uit en probeert weg te vliegen. Maar 

dat valt even tegen. In plaats van te vliegen, valt ze op de grond. 

Ook Ko krijgt het niet voor elkaar. Dan gebruikt hij zijn pootjes 

maar. Hij rent van de tafel, springt op de stoel en daarna op de 

grond.

‘Volg mij,’ roept hij hijgend naar Kimmie en samen rennen ze 

kriskras door de kamer.


