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Last van vuile luchtjes 
 

Teo is ziek. Hij hoest aldoor.  

‘Hup, Teo, naar de dokter!’ zegt Gloob streng.  

Teo doet wat zijn vriend hem zegt. Hij gaat naar de 

dokter.  

Maar de dokter zegt rare dingen, vindt Teo.  

‘Moet je horen,’ zegt Teo boos. ‘De dokter zegt dat ik 

stink!’ 

‘Oei,’ zegt Gloob. ‘Laat eens ruiken…’ Gloob snuffelt aan 

Teo.  

Hij ruikt aan Teo’s pootjes. ‘Niets,’ zegt Gloob. ‘Geen 

stinkvoeten.’ 

Hij ruikt aan Teo’s billen. ‘Hier ook niets,’ zegt Gloob. ‘Geen 

stinkprotjes.’ 

Gloob kijkt Teo aan: ‘Ik ruik niets. Misschien heb je je wel 

vergist. Wat zei hij precies?’ 

‘Wel, dat ik last heb van vuile lucht.’  

Gloob kijkt Teo aan. Dan begint hij heel hard te lachen. 

‘Hahaha, lacht Gloob. Hij lacht zo hard pijn krijgt in zijn 

buik.  

‘Last van vuile lucht,’ hikt Gloob. ‘De dokter bedoelt dat je 

je ziek voelt door de vuile rook in de lucht. Maar die vuile 

lucht komt niet van je protjes of stinkvoeten. Die komt van 

vuile rook uit auto’s en fabrieken.’ 
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‘O,’ zegt Teo. Wat voelt hij zich dom. Hij dacht écht dat de 

dokter had gezegd dat hij zo hard moest hoesten van zijn 

eigen stinklucht. Wat dom van me, denkt Teo. 

‘De dokter zei ook dat ik maar op vakantie moest gaan in 

het bos. Want bomen maken de lucht zuiver.’ 

Teo kijkt verbaasd naar het kleine perzikboompje in de 

tuin. ‘Is het echt waar dat zo’n klein boompje de lucht 

zuiver kan maken?’  

Gloob knikt. ‘Maar grote bomen zoals die grote eik daar 

kunnen dat beter dan kleine bomen.’  

Teo’s ogen fonkelen, zo verbaasd is hij. 

‘Waaw, Gloob! Kom mee, ik heb zin in een boswandeling.’ 

Gloob en Teo lopen door het bos. Ze knuffelen de ene 

boom na de andere. ‘Kijk, deze, Gloob,’ roept Teo. ‘Deze 

boom is enorm! Die kan zeker wel heel veel vuil uit de 

lucht halen.’  

‘En deze!’ roept Gloob terug. ‘Deze is nog groter dan de 

jouwe. Die kan nog beter de lucht zuiver maken.’  

Ze hebben veel plezier en ploffen uiteindelijk uitgeput 

neer aan de wortels van een reuzegrote appelboom. 
 

 

 

 
 


