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7
VR IJDAGavond, 18.52 UUR

E ngel en Keesje zitten op de bank. Engel met haar ogen 
dicht, Keesje ongeduldig wachtend tot Engel iets gaat 

zeggen. Tobias staat in de open woonkeuken hapjes te maken. 
Op de achtergrond klinkt het zachte geklets van een televisie-
programma. Keesje kan het niet verstaan, maar ze hoort Tobias 
reageren op wat er gebeurt. 

Eindelijk doet Engel haar ogen open. ‘Ik denk dat ik weet 
hoe het werkt.’ 

Tobias spitst zijn oren en kijkt naar de meisjes. ‘Vertel!’
Engel moet lachen, natúúrlijk wil Tobias meteen weten hoe 

het werkt. ‘Ik denk dat mijn wensen écht moeten zijn,’ zegt ze. 
‘Hoe bedoel je, echt? Een zak geld is hartstikke echt dacht 

ik, toch?!’ Tobias kijkt naar Keesje, die moet lachen. 
Engel lacht niet mee. ‘Ik bedoel iets wat ik diep van binnen 

wil, voor mezelf of voor een ander… Iets wat echt heel belang-
rijk is.’ 

Tobias houdt zijn mond. Keesje ook. 
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‘Of het is allemaal toeval wat er vandaag gebeurd is,’ besluit 
Engel.

‘Hoe kom je daar nou bij?’ zegt Keesje. ‘Het is dan wel heel 
erg toevallig allemaal. Dat geloof ik niet.’ 

Engel zucht. ‘Ik dacht dat ik het leuk zou vinden, maar ik 
vind het best ingewikkeld. Ik weet niet zo goed wat ik nou mag 
denken of wensen, terwijl ik jullie heel graag wil helpen met wat 
je maar wilt.’

Keesje staat op. ‘Ik denk dat we toch iets moeten gaan pro-
beren.’ Ze loopt om de tafel heen en weer terug. ‘Ik heb heel erg 
veel zin in pizza… jullie?’ 

Engel knikt, terwijl Tobias net een toastje met zalm in zijn 
mond stopt. 

‘Ehhh, nou ja… iets met zalm dan?’ 
Keesje lacht. Engel nu ook. ‘Nee, bah, pizza met zalm. 

Gewoon margherita, maar wel met extra veel kaas. Lekker!’ 
Keesje wordt steeds enthousiaster. ‘Zullen we er tien bestellen 
dan?’ 

Tobias roept: ‘Nee, honderd!’ 
Engel gaat aan het werk: ze doet haar ogen dicht en wenst 

honderd pizza’s… Want ze weet precies wat ze ermee  
gaat doen. Uitdelen aan de zwervers in het park. Dat heeft  
ze al zo vaak gewild. Ze doet haar ogen weer open. ‘Zo,  
hoelang zou het duren? Ik heb ineens echt heeeeel erg zin in 
pizza!’ 

Nu lachen ze alle drie. 
‘Neem een toastje met zalm, ook heel lekker, hoor,’ zegt 
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Tobias, en voor hij er erg in heeft, vallen de meisjes aan en is het 
schaaltje leeg. 

‘Zo, dat was een lekker voorgerecht,’ smakt Keesje. 
Ze kijken elkaar om de beurt aan. Zou het lukken? En hoe-

lang zou het dan duren? 
De bel gaat. Alle drie veren ze verschrikt overeind. Nu al? 

Tobias gaat snel de deur opendoen. Er is niemand. Engel en 
Keesje komen naar hem toe gerend. Verbaasd staren ze de lege 
straat in. Er staat alleen een grote bestelbus. 

‘Misschien heb ik het niet goed gewenst,’ zegt Engel. 
Maar dan horen ze de achteruitrij-piepjes van de bestelbus. 

Het is de pizzakoerier… Yes! Ze kijken elkaar opgewonden aan. 
Zou het echt gelukt zijn?!

De chauffeur stapt uit, loopt naar de achterkant, en terwijl 
hij de klep van zijn bus laat zakken, vraagt hij: ‘Honderd pizza’s 
margherita met extra kaas?’ 

Tobias kan zijn lachen niet inhouden en slaat Engel enthou-
siast op haar schouder. ‘Ja hoor, dat klopt, we hebben honger, 
hè?!’ 

Engel proest het uit en Keesje weet niet wat ze ziet. Want 
daar komen de dozen en inderdaad, de eerste acht worden al in 
hun handen geschoven. Engel en zij lopen ermee naar binnen. 
‘Zet de rest maar hier in de tuin,’ hoort ze Tobias zeggen. 

Keesje kijkt Engel aan. ‘Wauw… ik weet niet wat ik moet 
zeggen…’ 

Engel lacht. ‘Dat begrijp ik, ik ben ook nog steeds verbaasd, 
hoor.’ 
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Tobias komt aangerend met nog eens acht pizza’s in zijn 
armen. ‘Zo, wie wil er een stukje?’ 

Terwijl Engel haar eerste hap neemt, gaat er een rilling door 
haar heen. Wauw, ze kan dadelijk echt pizza’s gaan uitdelen in 
het park. Cool! Ze kijkt naar Tobias en Keesje. ‘Gaan jullie zo 
mee die pizza’s rondbrengen?’ 

Tobias kijkt haar vragend aan. Hij is al aan een tweede stuk-
je begonnen. ‘Rondbrengen?’ 

Engel knikt. ‘Hier in het park, voor de zwervers en wie er 
verder zin in heeft. Dit wil ik al zo lang, dat heb ik toch weleens 
verteld?’ 

Engel ziet aan hem dat hij geen zin heeft om mee te gaan. 
Hij heeft in het verleden al best vaak iets aan die zwervers gege-
ven en daar waren ze soms wel, maar ook heel vaak niet blij 
mee. 

‘Weet je nog dat ik die hele dure winterjas aan een van die 
mannen onder de brug had gegeven?’ 

Engel weet het nog heel goed. De zwerver had hem  
eerst aangenomen maar daarna woedend in de bosjes gesme-
ten. Tobias was boos geworden en had gezegd: ‘Dan geef  
ik je toch niets meer, man.’ Toen was hij weer naar huis gelo-
pen. De zwerver was dronken en wilde alleen maar geld.  
Ook al was het winter en had hij de jas best goed kunnen 
gebruiken. 

‘Blijf jij anders maar hier, Tobias. Straks jaag je ze nog weg.’ 
Keesje kijkt naar Engel. ‘Durven we alleen?’ 
Engel knikt. Niet heel overtuigend. 
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‘Oké, laten we dan maar meteen gaan. Ik vind het best wel 
spannend eigenlijk.’ 

‘Als jullie niet binnen twintig minuten terug zijn, komen 
Spijker en ik eraan om jullie te redden. Ik zet de pizza’s wel vast 
klaar.’ Tobias loopt met hen mee naar buiten en maakt het klei-
ne hekje aan de andere kant van de tuin open. Zo kunnen ze 
meteen naar de brug, waar de zwervers meestal rondhangen. 
‘Ik laat hem open, dan kunnen jullie erin en eruit.’ 

Engel pakt zes dozen en vraagt of Tobias er nog een paar op 
wil zetten. Met tien dozen loopt ze door het hekje, gevolgd door 
Keesje, die er ook tien vastheeft. 

Tobias kijkt hen na. ‘Succes!’ 
Engel kijkt voorzichtig om. ‘Dank je wel, tot zo.’ 
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