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Mies, Mo en Cato zijn druk bezig met de
voorbereidingen van hun vakantie naar Afrika.
Want de winter komt er bijna aan.
De vogels houden niet van de winter,
omdat ze daar koude pootjes van krijgen.
En niemand wordt blij van koude pootjes.
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Mies, Mo en Cato zijn er bijna klaar voor.
Nog maar héél even.
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Terwijl de laatste zomerse dagen aanbreken, zijn Mies, Mo en Cato druk in de
weer. Ieder op hun eigen tak in de grootste boom van het park. Na de herfst zal
de winter namelijk weer komen. Ze houden niet van de winter, omdat ze daar
koude pootjes van krijgen. En niemand wordt blij van koude pootjes.
Een vakantie naar Afrika is geboekt! Daar is het altijd heerlijk warm,
zelfs in de winter.
Mies, Mo en Cato zijn er bijna klaar voor. Nog maar héél even.

Mies woont op de bovenste takken van de boom.
Tussen de bladeren vliegen allerlei boeken in het
rond. Mies bekijkt nauwkeurig welke er in de koffer
mee moeten naar Afrika. Ze springt van de hak op de tak.
“Dit romantische boek wel, maar dat spannende boek niet. Of het
spannende boek toch ook, voor als het romantische te saai wordt?”
Dan gniffelt ze: “De tortelduifjesverhalen saai? Laat me niet lachen!”
Ondertussen wordt de stapel ‘welke wel’ steeds hoger. De stapel ‘welke niet’
staat er maar magertjes bij.

Mo woont in het midden van de boom. Ze wil graag goed voor
de dag komen in Afrika. Met krulspelden in haar veren en haar
vleugels tiptop in de plooi tuurt Mo in de spiegel.
“Nee, deze lippenstift staat echt niet bij mijn schoenen! Misschien moet
ik er één met glittertjes proberen! Of zou het aan de schoenen liggen?
Laarsjes in zo’n knalkleur zouden toch overal bij moeten staan?”
En met een diepe duik verdwijnt ze in haar schoenenkast.

