
Een kerstcadeau 
van Kruimeltje

Eindelijk is het Kerstmis. De hele week al zijn de kindjes in huis druk in 
de weer. Met de kerstboom. Met kerst-knutsels. Met mooie              
kerstliedjes. 
Vandaag ruikt het extra lekker in huis. Naar verse broodjes en chocola-
tjes. Naar vers fruit en verse sinaasappelsap. Het is Eerste Kerstdag en 
 dus zit het hele gezin aan het kerstontbijt.
De cavia’s zijn zeker niet vergeten. Die zien met z’n vieren te smullen 
aan een heerlijke schaal met andijvie, paprika en stukjes tomaat. En 
wat takjes peterselie om het af te maken. 
“Wauw, kon het iedere dag maar Kerst zijn.” Zucht Moppie terwijl ze 
een stuk andijvie in haar bekje propt. 
Kruimeltje knikt. 
Pluisje eet zo gulzig dat hij zich bijna verslikt in een stukje tomaat. 
““Feline, haal die billen eens uit het eten!” 

Feline is bovenop de 
schaal met lekkers        
gesprongen om aan de 
takjes peterselie te        
beginnen. 
LangLang duurt het ontbijt 
niet voor de cavia’s, 
want in een mum van 
jd hebben ze alles      
opgegeten. Ze kijken 
hoe het gezin eerst 
lekker aan het eten is. 
DaarnaDaarna verschijnen de 
cadeautjes één voor 



één op tafel. Ze lagen al een jdje onder de kerstboom. 
De cavia’s staan tegen de tralies van hun kooi gedrukt toe te kijken. 
Kruimeltje had namelijk ontdekt dat op één van die cadeautjes hún 
namen staan. 
“Nou gaan we eindelijk zien wat er in ons pakje zit!” Zegt Pluisje vol 
verwachng. 
TTelkens wordt er een ander cadeautje gepakt. Een boek, een pyama, 
een knuffel, een mok, … 
“Daar heb je toch niks aan.” Zegt Feline. “Je kunt het niet opeten en je 
kunt je er niet in verstoppen.”
Als allerlaatste wordt het pakje van de cavia’s op tafel gezet. 
Kruimeltje staat te springen in de kooi. “Hè hè!” 
SamenSamen maken de kindjes het papier open. Er komen vier heerlijk 
zachte ligbedjes tevoorschijn. Voor iedere cavia eentje.
Feline slaakt een zucht van genot als ze op haar nieuwe bedje ligt. Het 
is zo zacht, het ligt zo lekker. “Oké, dit kun je niet eten en je kunt je er 
niet in verstoppen, maar dit is echt het allermooiste kerstcadeau wat 
ik ooit gehad heb.”



Ze kijkt naar de andere cavia’s. Moppie en Pluisje liggen naast elkaar, 
ieder op hun eigen bedje. 
Kruimeltje hee na het ontbijt nog een flinke berg hooi gegeten en ligt 
nu op haar zij uit te buiken op haar roze bedje. “Kunnen we niet iets 
terug geven?” Zegt ze lui. 
“Goed idee! Maar wat? Wij kunnen niet zomaar naar de winkel gaan.” 
Zegt Feline. 
“Ik“Ik weet wel wat.” Zegt Kruimeltje met een geheimzinnige blik.         
“Morgenvroeg is het klaar.”
De hele nacht is Kruimeltje bezig geweest aan haar cadeautje. Toen ie-
dereen sliep hee ze het slletjes onder de kerstboom gelegd. De 
kindjes komen beneden en zien het stukje inpakpapier meteen liggen. 
Enthousiast rennen ze eropaf en ze scheuren het papier open. 
“Mam.” Zegt het oudste kindje met verbaasde ogen. 
Ze kijkt naar haar moeder. En dan naar de cavia’s. 
Trots kijkt Kruimeltje terug.
“Hoe komt er een pakketje vol caviakeutels onder de kerstboom          
terecht?”


