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1
Vossie de Vos  
se groot alleen

In ’n buurt in die stad waar mense agter hoë 
mure bly, staan ’n groot, groot huis op ’n groot, 
groot erf.

En in die groot, groot huis op die groot, groot 
erf bly ’n seun met ’n klein, klein stem en ’n 
kleiner hart.

“Wanneer kom Ma-hulle nou huis toe?” vra 
Vossie de Vos sag. Benoud kyk hy na sy ma se 
beeld op die selfoon se skerm. Hy trek sy vingers 
deur sy rooi hare. Dan skuif hy sy bril terug op 
sy neus. 

“Ons is ’n bietjie laat, Vossie,” sê sy ma. Sy 
krap deur papiere op haar lessenaar. “Ek en Pap-
pa werk nog.”

“Maar ek is alleen,” sê Vossie.
“Mamma weet. Jy het mos al baie alleen by 

die huis gebly. Bestel solank vir jou kos. Ons 
sien jou later. Tatta, my skat!”

Vossie wil nog keer. Maar sy ma se beeld ver-
dwyn van die skerm af.
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Vossie maak die huis se swaar voordeur oop. 
Hy stap met die een-en-twintig trappe af na die 
tuin. Bo hom dreun die wolke. Dit gaan seker 
reën, maar hy gee nie nou om nie. Hy skakel die 
vliegtuig aan. Met sy selfoon laat hy dit stadig 
opstyg. Die knoppies op die foon beheer elke 
beweging.

Hy vlieg links om ’n boom.
Dan regs om ’n tuinbankie. 
Oor die visdam, oor die swembad en weer 

terug. 
Meteens hoor hy iemand van die hek af roep: 

“Pizza! Het jy ’n pizza bestel?” 
Die stem trek Vossie se aandag af. Toe hy weer 

sien, zoem sy vliegtuig reg in ’n boom in. Daar 
gaan hang dit aan een van die takke. 

“Hei, ou!” roep die pizzaman weer. “Maak gou, 
die pizza word koud. Ek moet ander ook gaan 
aflewer. Ek het nie heeldag tyd nie.”
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Vossie draf na die reuse-hek met die krullende 
yster. 

Die pizzaman druk die boks in sy hande. 
Haastig spring hy op sy motorfiets. Vossie wil 
nog ’n bietjie met hom praat. Of ten minste net 
dankie sê. Maar die pizzaman trek met ’n vaart 
weg en verdwyn af in die straat. 

Daar staan Vossie by die hek – alleen met ’n 
koue pizza in ’n boks. Hy kyk straatop en straat-
af of daar nie ander mense is nie. Maar hy sien 
net hoë mure en groot hekke. Dit voel amper of 
hy alleen in die hele wye wêreld is. En toe hy 
weer sien, begin dit nog reën ook.
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2
Mevrou Moerdyk

Elke oggend in Vossie-hulle se huis is nes die 
vorige een. Deurmekaar. Gejaagd. Halsoorkop. 
Vandag is weer so ’n dag. Dit is asof die swaar 
staanhorlosie ritme hou vir die chaos. Vossie  
se pa hardloop rond en gryp bouplanne vir ’n 
nuwe gebou. Sy ma pak haar werksgoed, praat 
op die selfoon en probeer haar skoene aantrek. 
Alles gelyk.

Flou sonlig val by die ou huis se vensters in. 
Vossie sit by die tafel in die grou kombuis en kyk 
sy ouers aan. 

“Pa, kan ek Pa iets vra, asseblief?” sê hy toe sy 
pa verby storm.

Sy pa sug.
“Kan Pa-hulle nie asseblief vir my iemand kry 

om mee te speel nie?” 
“Jy bedoel soos ’n hond?” vra sy pa. “Jy weet 

ek is super-allergies vir diere, my kind.” 
“En katte piepie oral,” sê sy ma. Sy het haar 

skoene aan. Nou sukkel sy met haar hare wat 
soos ’n rottenes op haar kop lê. 

Pieksel_INNER.indd   10 2019/06/04   15:29



10 11

“Maar ek is elke dag alleen,” sê Vossie.
“Nee, jy is nie,” antwoord sy pa. “Jy het dan al 

daardie boeke in jou kamer. ’n Hele rak vol. 
Boeke is ’n mens se beste vriend.”

“’n Mens kan nie met boeke praat nie,” sê 
Vossie.

Sy pa sug weer. Sug is een van die dinge wat 
hy baie doen. Veral as hy nie tyd het om dinge te 
verduidelik nie. “Praat met mevrou Moerdyk. 
Jou tuisskool-onnie. Sy kom netnou. Ons moet 
nou gaan. Het jy die kar se sleutel gesien?”

Vossie se ma kyk na die staanhorlosie in die 
eetkamer wat steeds die tyd swaar aftik. “Ai, die 
dag het nog nie eens begin nie en ek is al ’n dag 
agter met my werk!”

Saam hardloop Vossie se pa en ma by die 
voordeur uit. Selfone teen die oor. Die deur klap 
agter hulle toe. Die geluid eggo deur die leë huis. 
Vossie se gesig sak. Hulle het vergeet om vir hom 
totsiens te sê. Hy sien sy pa en ma eers weer 
vanaand. Hulle sal sekerlik laat werk. 

Dit gaan weer ’n aaklige dag by die huis wees.
Hy dink dit skaars toe die voordeurklokkie 

lui. 
Nee, dis nie sy ma-hulle wat terugkom om te 

groet nie, weet Vossie.
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Hy gaan maak die deur oop. Mevrou Moerdyk 
draai op haar hakke om na hom toe. Sy is vaal-
bleek soos vrot melk. Haar oë lyk baie soos die 
knor rige mense s’n wat uit stowwerige skilderye 
in ’n museum na jou loer. Boonop het sy ’n 
humeur soos ’n dreigende donderstorm.

Mevrou Moerdyk was eers ’n skool-onnie, 
maar so ’n klomp kinders maak haar glo siek. 
Nou gee sy net vir Vossie skool. Vossie se ma-
hulle verkies dit so. Hulle wil regtig net die beste 
on der rig vir hom hê. Skole is raserige plekke 
waar ’n mens niks geleer kry nie, glo hulle. 

Mevrou Moerdyk kug ongeduldig. “Môre, 
Vos sie!” blaf sy en stap sommer die huis binne. 
“Groet jy nie eerste nie? Hoekom is jy nog in 
jou slaapklere? Het jy al tande geborsel? Ek wil 
nie heeldag jou draakasem ruik nie.”

Vossie kry nie kans vir antwoord nie. Mevrou 
Moerdyk gooi haar handboeke op die tafel in 
die kombuis neer. Die panne op die stoof ratel. 
’n Potplant verlep.

Mevrou Moerdyk gluur vir Vossie aan. “Ek 
maak vir my koffie. Gaan maak jouself skaflik. 
Bewee-ee-eeg!”

As die dag eers so begin, weet Vossie hy gaan 
les opsê. 

Pieksel_INNER.indd   13 2019/06/04   15:29



14 15

Hy gryp ’n stukkie roosterbrood en hardloop 
met die trappe op na sy kamer toe. In die ka- 
mer pluk hy klere uit die kas. In sy agterkop is 
daar steeds die wens: As hy net ’n vriend gehad 
het ...

Dan val sy oog op ’n karretjie wat hy eendag 
gebou het. Sy pa-hulle het die meganika-stel vir 
hom gekoop. Hy en sy pa sou dit saam bou. 
Maar uiteindelik was sy pa te besig. Toe bou 
Vossie dit self. Dit is vol elektroniese goeters. 
Omdat hy self al baie elektroniese goed uit-
mekaar gehaal het, was dit glad nie moeilik om 
aanmekaar te sit nie. Jy moet net die aanwysings 
goed lees. 

Ingedagte stoot Vossie die karretjie met sy 
vinger oor die lessenaar se blad. 

Skielik kry hy ’n idee. Hy wonder: As dit so 
maklik was om die karretjie te bou, hoe moeilik 
kan dit dan wees om ’n vriend te bou?
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