
46. Cavia’s

Sam en Anne hadden op school allebei goede cijfers gekregen. Papa en mama

vonden dat een beloning waard. Op een zaterdag zei papa dat ze met z’n al-

len naar de stad gingen – voor een verrassingstocht, zei hij. Toen ze in het

winkelcentrum waren gekomen, gingen ze naar de dierenwinkel. “Jullie heb-

ben goed je best gedaan op school. Nu mogen jullie een huisdier uitzoeken!”

Anne aarzelde geen moment; “mag ik een cavia?” riep ze verrukt. “En jij,

Sam?” Hij moest een poosje nadenken. “Nou, ik ook een cavia graag, want

een caviaatje alleen is niet gelukkig. Samen kunnen we dan voor het tweetal

zorgen.” Papa en mama waren erg tevreden. Anne koos een grijze, langharige,

terwijl Sam een kortharige bruin met crème kleurige aanwees. Ze kochten

ook een stevige, ruime kooi.

Thuis legden ze oude kranten in

de kooi met daarop verse groen-

tebladeren, en maakten een wa-

terfles vast aan de tralies.

“Jullie weten dat de kooi elke

dag schoongemaakt moet worden,

hé?” “Ja, mama.” Sam en Anne

hadden al afgesproken dat klusje

om beurten te doen. Al gauw had-

den de cavia’s door wanneer ze

eten kregen. Bij het geritsel van andijviebladeren begonnen ze te piepen!

“Waar komen cavia’s eigenlijk vandaan?” wilde Anne weten. “Uit Zuid-

Amerika,” wist Sam. “Hoe kwamen ze hier dan?” Door de Spanjaarden, is het

niet, papa?” “Dat klopt. Samen met goud en andere kostbaarheden. Maar ook

de Nederlandse handelaren hebben cavia’s meegenomen.” Zoals altijd wilde

Sam er meer over weten.

Omdat hij de volgende week een spreekbeurt op school had, koos hij cavia’s

als onderwerp. Hij ontdekte dat ze oorspronkelijk als voedsel voor de Zuid-

Amerikanen dienden en dat dit nog steeds wel het geval is! Maar ze werden

ook cadeau gegeven: aan bruidsparen, aan eregasten, en aan kinderen. Ze

werden zelfs in de keuken gehouden, waar ze vrij spel kregen! Toen Anne

vroeg of dat bij hen mocht, zei mama: “Geen sprake van!”

Heb jij een huisdier? Zorg er dan goed voor, want zo worden jullie goede

vrienden. En dat wil God, want Hij heeft ze gemaakt, evenals als jou.
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