
Er was eens een buurt als zoveel andere buurten. 
Er waren huizen, bomen, stoplichten…  
En buren die elkaar niet kenden. 

Maar op een dag gebeurde er iets kleins, en nog 
iets kleins en nog iets…

En dat had een GROOTS effect: de buurt werd 
eindelijk een warme, gezellige plek waar 
mensen elkaar helpen, voor elkaar zorgen en 
vriendschappen sluiten voor het leven.

Dit is een verhaal over hoe mensen samenleven en met elkaar omgaan.  
Het is een verhaal over ons allemaal.
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Er was eens een buurt als zoveel andere buurten. 
Er waren huizen, bomen, stoplichten… 
En buren die elkaar niet kenden. 

Op nummer 15 woonde Saartje. 
Daar hoorde je altijd veel lawaai.
De buren dachten dat het de tv was, die keihard stond.
Die Saartje was vast een beetje doof, was hun idee.



Maar Saartje was helemaal niet doof. 
Die herrie kwam namelijk…

van haar tien baby’s die werkelijk geen seconde stil waren!



Saartje durfde niet te praten met haar buurman, meneer Kasim. 
Hij leek altijd zo serieus en netjes. Ze wist zeker dat hij niet van 
kinderen hield en dat hij niets met haar te maken wilde hebben. 

Meneer Kasim werkte in de stad. Hij was een belangrijke advocaat, 
net als zijn moeder, zijn opa en zijn overgrootvader. 



Maar zodra meneer Kasim thuiskwam veranderde hij compleet. “Had ik maar publiek voor mijn jongleeract,” klaagde hij vaak. Maar zijn 
ene buurvrouw was zo doof als een kwartel en de andere buurman 

was een enorme draak zonder gevoel voor humor.

Hij had namelijk een geheime hobby:  
hij deed aan jongleren, net als in het circus!
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