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SIMON DE KLEINE DETECTIVE 
 

 
 
 
 
 
 

Simon is een kleine jongen uit Brazilië. Hij woont in een grote stad, tijdens de week 
samen met mama, tijdens het weekend met papa. Dat komt omdat zijn papa lang 
geleden verhuisd is. Nu heeft Simon twee huizen, en dat vindt Simon best.  
 
Elke dinsdag is het winkeldag. Dan nemen Simon en mama de bus naar een grote 
supermarkt. Daar kopen ze eten voor de hele week.  
 
Simon en mama zitten in de bus. Het is winkeldag. Het is warm en het duizelt in 
Simons hoofd. Dat komt omdat zijn hoofd vol vragen zit. Die moeten er uit. Dus vraagt 
hij: "Mama, maakt de supermarkt al het eten dat ze verkopen zelf?"  
 
Mama begrijpt zijn vraag niet. "Wat bedoel je?"  
 
"Wel, de bananen, ananassen, mango's, aardappelen, melk, fruitsap, kaas, rijst, maïs, 
... Al het eten en drinken dat wij elke week kopen, wie maakt dat eigenlijk?” Maar daar 
is de supermarkt al en mama hoort de vraag van Simon niet meer.  
 
Eens binnen rijdt Simon mee op het karretje. Dat is leuk. Af en toe duwt hij mee met 
zijn voet. Dan gaat de kar plots heel snel. Ze stoppen bij de koele kamer. Daar liggen 
de kazen, de groenten, het fruit en het vlees. Mama kiest er het lekkerste fruit en de 
lekkerste groenten uit. Vlees koopt ze niet, want thuis eten ze vooral heel veel 
groenten. Simon denkt aan zijn duizelend hoofd vol vragen.  
 
"Mama, waar worden al die groentjes toch gemaakt? Worden die hier in de 
supermarkt gemaakt?" Mama kijkt Simon aan. "Natuurlijk worden de groenten niet in 
de supermarkt gemaakt." Snel kijkt ze op de boodschappenlijst en duwt de kar naar 
de drankafdeling. 
 
Simon kijkt sip. Waar zouden ze dan wel gemaakt worden? Maar mama heeft het veel 
te druk. Van haar zal hij niet veel te weten komen.  
 
En Simon denkt: "Als grote mensen het antwoord niet weten, zal ik dan maar zelf op 
onderzoek gaan. Detective Simon zal dit mysterie oplossen. Let maar eens op!" 
 


