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Otis en zijn mama gaan verhuizen. Het boekomslag staat al vol met dozen en spullen die nog 
ingepakt moeten worden. Sam de kameleon, de beste vriend van Otis, moet natuurlijk ook mee. Sam 
woont in een glazen bak waar hij makkelijk uit kan om verstoppertje te spelen met Otis. Om Sam 
veilig mee te kunnen nemen, heeft Otis wel duizend gaatjes in een doos geprikt. ‘Kijk, deze doos is 
voor jou.’ Maar Sam is opeens verdwenen. Otis zoekt onder de tafel, tussen de lege dozen, de volle 
dozen, alle spullen die nog ingepakt moeten worden, maar Sam blijft onvindbaar. Otis vindt wel 
allerlei spullen die hij al lang kwijt was, maar Sam blijft weg. Mama gaat ondertussen rustig door met 
inpakken. Het huis krijgt steeds meer lege plekken, maar Sam blijft weg. ’s Nachts hoort Otis iets 
ritselen. ‘Sam, ben jij dat?’ Mama heeft Sam niet ingepakt, of misschien wel, maar dan per ongeluk. 
Dan vinden ze hem wel weer in het nieuwe huis, zegt mama geruststellend. Of Otis mag een hamster 
of een schildpad. Otis luistert niet. Zonder Sam gaat hij niet mee. Het huis is leeg. En dan… laat Sam 
zich eindelijk vinden. 
 
Dit prentenboek geeft in tekst en tekeningen een invoelbaar inkijkje in alle drukte van een verhuizing 
en de gevoelens die dat met zich meebrengt. En tegelijkertijd is het een zoekboek. Sam is natuurlijk 
niet echt weg, hij is op iedere bladzijde in een andere kleur en op een andere plek te vinden. Het 
haalt het beklemmende gevoel van verlies en angst voor het onbekende weg. Otis stapt met een blij 
gevoel samen met Sam in de verhuiswagen, die zijn stoere moeder zelf bestuurt. Die doos met 
duizend gaatjes, daar hoeft Sam niet meer in.  
 
De kleurrijke, schetsmatige illustraties met lege dozen, kastjes die uitgeruimd moeten worden, 
spullen die uitgestald zijn om in dozen te ruimen en de steeds leger wordende pagina’s geven de 
sfeer rondom een verhuizing levendig weer in een boekformaat dat daar goed bij past.  
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