
38. Gebroken arm

Sam had een nieuw vriendje op school. Hij heette Theo. Theo was dol op

fietsen, en vroeg aan Sam of hij tochtjes met hem wilde maken. Dat leek

Sam wel leuk, al was zijn fiets al wat ouder. Zeker vergeleken met het mooie

karretje met versnellingen van Theo!

Op een zaterdagochtend fietsten zij naar het zwembad in een ander dorp.

Daar hadden zij veel plezier, vooral op de waterglijbanen. Maar op weg naar

huis gebeurde er iets heel naars. Het had geregend, en de weg was nat. Sam

probeerde Theo bij te houden, maar raakte met zijn voorwiel het achterwiel

van Theo’s fiets. Sam viel heel hard op het natte wegdek, en voelde meteen

veel pijn in zijn arm. Theo hielp hem weer overeind, maar het lukte Sam niet

verder te rijden.

Gelukkig had een mevrouw aan de overkant gezien wat er was gebeurd. “Kom

even binnen, jongens. Dan maak ik een lekker kopje thee voor jullie. Sam

voelde zich misselijk van de pijn, en de mevrouw maakte het hem zo makke-

lijk mogelijk. Ze belde zijn ouders, en binnen een kwartiertje waren ze er.

Sam moest eerst naar de dokterspost in het zie-

kenhuis. De dokter dacht dat er een bot gebroken

was, en zei dat er beter een röntgenfoto gemaakt

kon worden. Samen met zijn moeder ging hij met

een briefje van de dokter

naar de röntgenafdeling.

Toen de foto klaar was, zag de dokter dat er niet

één, maar twee botten gebroken waren. Dus moesten

ze naar de gipsafdeling, waar een dokter eerst de

botten goed tegen elkaar zette. Daarna deed een

zuster er verband met gips omheen. Toen mocht hij weer naar huis, waar

Anne en Theo de eersten waren, die op zijn gipsarm mochten schrijven! Na

zes weken mocht het gips er af. Op een nieuwe foto was te zien dat de bot-

ten weer netjes aan elkaar gegroeid waren. En de dokter vond dat Sam zijn

arm wel weer mocht gebruiken.

“Hoe kan mijn arm vanzelf beter worden?” vroeg Sam aan mama. “Nou, dat is

een wonder, Sam. God heeft ons lichaam zo gemaakt, dat als er een deel be-

schadigd is alle andere delen in actie komen om het te herstellen. En dat

hoort ook onder mensen te zijn, vind je niet?” Sam dacht aan de mevrouw

die hem hielp. Hij besloot haar wat lekkers te brengen om haar te bedanken.
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