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Op zoek naar thuis 
Gloob staat voor het raam en roert in de kookpot.  

Buiten regent het pijpenstelen. 

Binnen is het lekker droog. 

Gloob maakt saus. Het wordt een speciale saus.  

Wel 10 verschillende groentjes heeft hij gebruikt. 

En elke groente heeft een andere kleur. 

Het wordt heerlijk, dat weet hij nu al. 

Straks komt Teo thuis. 

En hij wil Teo verrassen met lekker eten. 

Daarna gaan ze samen een spelletje spelen. 

Teo mag kiezen. 

Gloob kan niet wachten tot zijn vriend thuis is. 

Bong! Er klinkt gestommel aan de deur.  

Ah, daar is Teo. 

‘Kom maar binnen, ‘ hoort Gloob Teo zeggen. ‘Hier zal je je vast thuis voelen.’ 

 ‘Joehoe!’ roept teo opgewekt. ‘Is er iemand thuis?’ 

Vliegensvlug verstopt Gloobt zich achter de mand met vuile sokken en onderbroeken. 

Hihi, Teo denkt vast dat er niemand thuis is! 

‘Gloob?’ 

Teo kijkt de kamer rond. ‘Gloo-oob! We hebben bezoek!’ 

Gloob knijpt zijn lippen stijf om elkaar. Hij mag vooral geen geluid maken. 

Anders ontdekt Teo waar hij zit. 

Teo loopt door de kamer. Hij kijkt in alle hoeken. 

Er is niemand.  

Alleen het huis is thuis. 

En al het speelgoed en zijn werkgerief ook. 

Maar zijn vriend niet.  

Wat jammer, denkt Teo. Zonder Gloob is ons huis geen thuis.  

Piep, piep, piep, hoort Teo plots. 

Wat is dat? Is dat een muis? Is er dan toch iemand thuis?  

‘Piep, piep,’ piept Gloob zachtjes van in de wasmand. 

‘Hallo, muisje,’ zegt Teo. ‘Heb jij soms die lekkere saus voor mij gemaakt?’ 

‘Piep, piep,’ antwoordt Gloob. ‘Piep, pie-ie-ie… ha, ha!’ Gloob proest uit uit.  

De wasmand schudt heen en weer van het lachen. 

Het deksel wipt op de grond en wie komt daar tevoorschijn? 

‘Gloob!’ roept Teo blij. ‘Kijk, ik heb bezoek! Elena heeft geen thuis meer. Daarom komt ze 

even bij ons thuis wonen.’ 

‘Welkom, Elena. Hier is plaats genoeg. Kom gauw aan tafel. Ik heb een verrassing voor jullie.’ 

Samen gaan ze aan tafel zitten. 

Het is overheerlijk! 


