
Hallo allemaal, 

Bob hier. Super bedankt voor al jullie brieven. Ik wist niet wat ik meemaakte vorige week. Ik zat in 
de achtertuin te kijken naar een zinderend potje Scho>en To>en tussen Fos en Bibi, toen er een 
postduif naast me kwam zi>en. Een hele dikke, grijze duif. Hij schudde met zijn veren en al jullie 
brieven vielen op de grond. Wat een verrassing! Niet echt natuurlijk, niets is écht verrassend voor 
mij. Ik weet alles, dus ik weet ook wanneer er een postduif met een lading brieven naast me komt 
zi>en. Maar toch was ik verrast. Wat een mooie, grappige, eerlijke, spannende en ontroerende 
brieven hebben jullie aan mij geschreven. Dank jullie wel voor het delen van jullie gedachtes en 
verhalen. En je weet het hè: alles wat je aan Bob schrijK of vertelt blijK bij Bob. Ik vertel niets door. 
Beloofd. 

Goed, ik moet nu Fos weer even gaan helpen. Hij verliest net zijn Mende potje Scho>en To>en en 
gaat zo meteen met zijn sneakers gooien. Maar voordat ik ga, wil ik nog even tegen jullie zeggen: ik 
ben er alMjd. Overal. Soms ben ik de wind, soms een geel balletje. Ik kan een plantje zijn, je kat, of 
je beste vriend. Ik ben een zak patat of een Magnum Double. Ik kan keihard-fietsen zijn of lui-
liggen-op-de-bank. Ik ben een kus of een schouderklopje. Je vindt me in alles waar je blij van 
wordt, waar je kracht uithaalt en troost in vindt. En als je wilt dat ik er niet ben, dan ben ik er niet, 
want zo ben ik ook. Ik ben Bob. 

Dag allemaal!  

Oh… en succes op school hè, veel plezier met je sportwedstrijd, geniet van je optreden, baal niet 
teveel van je cito, zeg gewoon ‘stop hou op’ tegen die rotzak, wees eerlijk tegen je beste vriendin…. 
en vergeet vooral je hamster niet te voeren! 

Tot snel.  

Of niet… 

Groetjes Bob.


