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A

an de rand van een klein Kempens dorpje ligt het uilenbos van de familie Snip.
Izzy, Misty, Kika, Lilly en Falco, beter bekend als ‘de Snippers’, hebben een
bijzondere gave. Vooral Izzy, de oudste, voelt het wanneer een kind in nood is.
Dan wordt hij erg misselijk en valt hij van zijn takje. Dat is uiteraard niet fijn voor
Izzy. Het heeft een hele tijd geduurd voor hij begreep wat er aan de hand was. Toen
duidelijk werd wat zijn misselijkheid veroorzaakte, is hij op zoek gegaan naar deze
kinderen en heeft ze één voor één geholpen.
Alleen was het Izzy nooit gelukt om ze allemaal te helpen. Daarom heeft hij destijds
de hulp ingeroepen van zijn broers en zussen. Samen hebben ze de vleugels in
elkaar geslagen en het werk verdeeld. Falco, de jongste Snipper, heeft net zijn
opleiding afgerond en is klaar om aan zijn eerste opdracht te beginnen.
Wekelijks komen de Snippers samen om te vergaderen. Dan wordt het werk
verdeeld en de gebeurtenissen van de voorbije week besproken. Izzy leidt de
vergadering. Vandaag wordt een speciale …
Goedemorgen broers en zussen. Vandaag vieren we iets bijzonders. Falco, als
jongste van de familie was jij tevens ook de laatste om opgeleid te worden tot
‘hulpsnipper’. Ik ben dan ook erg trots te mogen zeggen dat je de opleiding met
glans hebt voltooid. Je bent geslaagd en mag vanaf nu mee op pad om kinderen
te zoeken die onze hulp en steun nodig hebben. Ook zal je vandaag je eerste
opdracht krijgen en daar alleen mee aan de slag gaan. Uiteraard zijn wij er allen om
je te helpen indien nodig. We wensen je veel succes Falco. Ik zal je zo dadelijk
vertellen waar je naartoe mag. Maar voor het zover is, gaan we eerst smullen. Lilly
heeft een taart gebakken om je overwinning te vieren. Aanvallen maar …
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