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Bobbie houdt van spelen. 
En van Karen, dat is zijn bazin. 

Als zij een balletje gooit, 

vangt Bobbie hem zó op.
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Karen geeft Bobbie 
een been. 
Wat een smulpartij!
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Bobbie is moe van het spelen. 
Dan doet hij lekker niets. In zijn hok. 

Als Felix de buurhond langskomt plast die altijd op de bloemen. 

Bobbie ruikt er aan. Dan denkt hij aan de bromstem van Felix. 

Want die bromt altijd als hij praat. 

Karen geeft Bobbie 
een been. 
Wat een smulpartij!
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 Karen speelt met Bobbie in de blaadjes. 

Ze lachen alle twee.

Bobbie krijgt het warm van binnen.
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Sommige dingen vindt Bobbie niet leuk. 
Regendagen. 

Of iemand die hem wil schoppen. 

Of een dag dat zijn bazin vergeet met hem te spelen…
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Vandaag vergeet Karen Bobbie. 
Hé bazinnetje, blaft Bobbie zachtjes. 

Ze slaapt en Bobbie laat haar met rust. 

Even later komt Bobbie terug. 

Hé bazinnetje, je vergeet met mij te spelen! 

Karen zegt niets en draait zich om.



12

Bobbie speelt met de bal. Eén keer, twee keer, drie keer.  

Dan is er niets meer aan. 

Waarom speelt Karen niet met mij? piekert Bobbie. 
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’s Avonds snuffelt Bobbie aan zijn bakje.  
Er zit geen eten in. De volgende ochtend ook niet. 
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Gelukkig, denkt Bobbie, daar is Karen. 
Ze heeft eten in zijn bakje gedaan. 

Dat is meteen op, want Bobbie had reuze honger. 

Karen speelt heel eventjes met hem. En dan niet meer. 

Ze zit weer in de zetel. 

Er liggen flessen en pilletjes op de grond. 

Bobbie snapt er niks van. 

Hij gaat slapen. Maar Bobbie heeft geen leuke dromen. 
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Bobbie gaat alleen wandelen. 
Hé buurtje! bromt Felix, Waarom ben je alleen? 

Bobbie weet niet goed wat hij moet zeggen. 

Mijn bazinnetje is ziek. Soms toch. Ze heeft geen zin. 

En overal is er rommel. Flessen en doosjes en rommel. 

Bobbie wil er liever niet over praten. 

Hij denkt dat Karen misschien boos is op hem. 

Maar hij heeft toch niets verkeerd gedaan?  
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Ken je die langharige slungelhond nog, voorbij de bakker? 

bromt Felix. 

Die zijn baasje doet precies hetzelfde. 

Soms kijkt hij dagen niet naar zijn hond om. 

En er liggen ook overal flessen. 

Eerst zat die haarbos maar wat in een hoekje te treuren. 

Maar toen vond hij het een beter idee om gewoon zelf te spelen. 

Nou, je ziet hem toch vaak voorbij rennen met die haren die 

alle kanten op zwabberen? 

Doe jij dat toch ook! 

Bobbie vindt het al veel leuker om met Felix te praten. 
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Bobbie en Felix zijn klaar met praten. 
Ze kijken elkaar aan. 

Gaan we? vraagt Felix. 

Dan roepen ze alletwee keihard: WE GAAN!! 
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Bobbie heeft iets bedacht. 
Op de dagen dat Karen niet met hem speelt, verzint hij spelletjes.  

Hij gooit de bal zelf. Hij speelt tikkertje met de vlinders. 
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    Hij rent razendsnel naar het pad. 
Hij maakt een berg van blaadjes. Dat is ook leuk! 
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Sommige dagen heeft Karen geen zin om met Bobbie te wandelen. 

Dan wandelt hij zelf. 
Hij ziet dat Karen dan wel eens naar hem kijkt. 

Dan lacht ze een klein beetje. 

Hij krijgt een warm gevoel van binnen. 

Zie je wel, ze is toch niet boos op me, denkt Bobbie dan. 
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En jij? 
Voel jij je soms ook als Bobbie? 

Wat doe je dan? 

Met wie ga je dan praten? 
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Soms, als je samen bent 
met je mama of papa, is het heel leuk. 
Dan kun je samen praten, lachen, 

spelen of knuffelen. 

Die keren moet je goed onthouden. 

Als een foto!
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Weet je nog dat Bobbie blij werd 

toen hij met Felix praatte? 

En daarna ook hard ging rennen met hem? 

Dat moet je ook doen. 

Ga met je vrienden spelen. Zoveel mogelijk! 

Dan krijg je een warm gevoel van binnen. 

Net als Bobbie.
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                       is een speelse hond waarvan het bazinnetje 

verslavingsproblemen heeft. Met drugs zoals medicijnen en 

alcohol. Bobbie zoekt met de hulp van zijn buurhond Felix een 

oplossing om te blijven spelen en lachen. 

Veel te veel kleine kinderen leven in een omgeving met 

alcoholproblemen of andere drugproblemen. Ze begrijpen niet 

wat er gebeurt en blijven soms vastzitten in dat onbegrip. Zoiets 

gaat niet vanzelf voorbij, daarom geven we dit boekje uit. Een 

oudere broer of zus, oom, tante, oma of opa kan het boekje 

aan hen voorlezen. En ook professionals kunnen het boekje 

gebruiken om de veerkracht die kinderen in zich hebben los te 

maken. 

Bobbie is een instrument om kinderen van een verslaafde ouder 

te helpen om veerkrachtig te zijn in moeilijke omstandigheden. 

Die veerkracht bij zichzelf ligt dichter binnen hun bereik dan de 

alcoholproblemen van de ouder, waar zij toch niets aan kunnen 

veranderen. 

Met vereende krachten van hulpverleners voor de verslaafde 

of probleemgebruikende ouder, professionele opvang en 

ondersteuning voor het kind, vrienden en familie dragen we zo 

bij tot preventie van probleemgedrag bij het kind.  
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