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Het veulen

Anna heeft sproeten.
Aron ook.
Aron heeft lichtbruin haar.
Anna ook.
Want Aron en Anna zijn een tweeling.
Ze lijken op elkaar.
En ze houden van dezelfde dingen.
Ze zijn samen dol op Pom de pony.
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‘Echt waar?’ roept Aron.
‘Wat lief,’ fluistert Anna.
Boer Bram knikt.
‘En weet je?
Jullie zorgen zo goed voor Pom.
Dus mogen jullie de naam bedenken.’
‘Star!’ zegt Anna.
‘Storm!’ roept Aron.

De tweeling gaat elke dag 
naar Pom toe.
Dan nemen ze iets lekkers mee.
Ze zorgen goed voor haar.
Boer Bram roept Aron en Anna.
‘Ik heb leuk nieuws,’ zegt hij.
‘Pom krijgt een veulen!’
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‘Hij moet Storm heten,’ 
zegt Aron snel.
‘Nee, Star!’ roept Anna.
‘Stil eens,’ zegt boer Bram.
Pom snuift.
Ze draait een rondje.
Dan gaat ze weer in het stro liggen.
Ze schudt haar hoofd.

Een dag later komt de tweeling op stal.
Boer Bram staat in de stal van Pom.
Hij wenkt hen.
‘Kijk eens,’ fluistert hij.
‘Het is een hengst.’
‘Wat mooi,’ fluistert Anna.
‘Wauw,’ zucht Aron.
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De redding

Puk en haar ouders zitten in een huisje.
Het ligt midden in de duinen
vlak bij de zee, op een eiland.
In de duinen staan twee paarden.
Een bruine en een witte.
Puk gaat er elke dag heen.
Maar dan wordt het slecht weer.
Het regent aan één stuk door.

‘Huh?’ zegt boer Bram.
‘Ze krijgt nog een veulen!’
Anna en Aron zien hoe 
het tweede veulen wordt geboren.
‘Het is een merrie,’ zegt boer Bram.
Trots aait hij Pom over haar neus.
‘Een tweeling!’ zegt Aron.
‘Het is maar goed dat we twee namen 
hebben bedacht,’ lacht Anna.

Een tweeling komt niet vaak voor bij 

paarden. En dat het twee gezonde 

veulens zijn, is echt heel zeldzaam!




