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Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen
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Boodschappen

Hassan loopt in de supermarkt. Hij 
heeft een lijstje met boodschappen 
bij zich. Rijst, groenten, fruit. 
Misschien nog wat te snoepen.

Als zijn mand vol is, gaat hij naar 
de kassa. De mevrouw achter de 
kassa scant de boodschappen. 
Piep, gaat het. Piep, piep. 
Dan zegt de mevrouw: ‘Dat is dan 
45 euro.’
Hassan schrikt. 45 euro? Heeft hij 
dat wel goed verstaan? 
De mevrouw wijst naar het scherm. 
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‘45 euro’, zegt ze nog een keer.
‘Ik koop dit altijd’, zegt Hassan. 
‘De vorige keer was het echt minder 
duur. Zeker acht euro minder.’
‘Tja’, zegt de mevrouw. ‘De tijden 
veranderen. Alles wordt duurder. 
Wen er maar aan.’

Als Hassan naar huis loopt, voelt 
hij zich niet oké. Wat een prijzen! 
Hassan heeft een leuke baan. 
Maar hij verdient niet zo veel. 
Hij houdt maar weinig over voor 
extra’s. Daarom heeft Hassan 
zorgen. 
Wat als de koelkast kapotgaat? 
Dan heeft hij een groot probleem. 
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En hij moet eigenlijk ook een nieuwe 
wasmachine kopen. Geld lenen? 
Nee, daar begint hij niet aan.

Hassan leeft zuinig. Hij gaat soms 
wel eens uit met zijn vrienden. 
Maar dan let hij altijd op. Hij wil niet 
te veel uitgeven. En lekker uit eten is 
leuk, maar niet te vaak. En nu wordt 
alles ook nog duurder. 
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Zorgen over geld

Hassan werkt bij een garage. De 
hele dag repareert en vervangt hij 
autobanden. 
Eerst wordt een auto de garage 
binnengebracht. De auto gaat op 
de brug. Dan schroeft Hassan de 
wielen los. Hij haalt de wielen van 
de auto en vervangt de banden.

Hassan is goed in zijn werk. Hij ziet 
meteen of oude banden nog goed 
zijn. Of dat ze lek zijn. Hij kan heel 
snel een band verwisselen. Soms doet 
hij ook andere dingen. 
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Zoals een uitlaat repareren of 
remmen vervangen. Maar meestal 
vraagt de baas of hij de banden wil 
doen. 

Hassan vindt het leuk op zijn werk. 
De radio staat altijd aan. Hassan 
houdt van de geur van rubber. En 
van de geur van benzine. 
Zijn baas is altijd vriendelijk. 
Hij schreeuwt nooit en is nooit 
chagrijnig. Soms krijgen ze een fooi 
van hem, als ze extra hard gewerkt 
hebben.

Hassans collega’s zijn ook leuk. 
Ze maken vaak grapjes met elkaar. 
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Of ze plagen Hassan, omdat hij altijd 
zo serieus is. Want Hassan vertelt 
vaak over zijn zorgen over geld. 
Dan zeggen zijn collega’s: ‘Chill man, 
het komt goed. Maak je niet druk.’
‘Hebben jullie altijd genoeg geld?’, 
vraagt hij dan. ‘Hoe doen jullie dat?’
Maar ze halen hun schouders op 
en gaan verder met hun werk. 
Daar heeft hij dus niks aan.
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Assina

Op een dag komt een meisje met haar 
auto in de garage. Haar auto is oud. 
De banden zijn versleten. Eén band is 
heel zacht. Hassan ziet het meteen: 
die is lek. 
Als het meisje uitstapt, kijkt ze Hassan 
aan. Hij wordt meteen verlegen. Ze 
heeft mooi lang haar. En mooie bruine 
ogen. Ze heet Assina. 
Hassan gaat meteen aan het werk. 
In de band zit een dikke spijker. 
Hij haalt de spijker met een tang uit 
de band. Dan boort hij een groter gat 
in de band. Hij vult het gat met rubber. 
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Assina kijkt toe. Ze geeft Hassan een 
compliment. 
‘Je bent mijn redder’, zegt ze. ‘Ik kan 
niet zonder mijn auto. Als ik weer een 
probleem heb, kan ik jou dan bellen?’ 
Ze lacht erbij.
‘Daarvoor moet je de baas bellen’, 
zegt Hassan.
‘Maar hij laat jou waarschijnlijk het 
werk doen’, zegt Assina. ‘Dus ik geef 
je alvast mijn nummer. Je weet maar 
nooit.’
Ze glimlacht als ze weggaat.
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Briefje

Hassan blijft verbaasd achter met 
het briefje. Zijn collega’s hebben 
het gezien. Ze lachen en beginnen 
Hassan op zijn schouders te slaan. 
‘Geluksvogel’, roept een collega. 
‘Jij hebt het helemaal voor elkaar’, 
zegt een andere.

Thuis kijkt Hassan lang naar het 
briefje. Hij draait het steeds om en 
om. Wat moet hij doen? Hij durft 
het meisje niet zomaar te bellen. 
Stel dat het haar niet uitkomt. Of dat 
ze niet meer weet wie hij is. 
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Of dat ze ineens geen zin meer heeft. 
Misschien heeft ze niet eens zijn 
naam onthouden.

Hassan kan die nacht niet goed 
slapen. Hij blijft maar draaien in 
zijn bed. Hij wil het meisje graag 
bellen. Maar ja, wat dan? Als hij 
haar mee uit neemt, kost dat geld. 
En hij heeft niet veel geld. Hij moet 
sparen voor een nieuwe 
wasmachine.

Ineens weet hij de oplossing: 
hij moet meedoen aan de loterij! 
Hij moet gewoon een lot kopen. 
Als hij geluk heeft, is hij ineens rijk. 
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Op tv heeft hij gezien hoeveel prijzen 
er zijn bij de loterij. Soms krijgen 
mensen ineens miljoenen. Die 
hoeven nooit meer te werken!


