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Op de grond zit een oude man in pyjama met een rode neus en een vriendelijk gezicht. Hij speelt 

kaart met een olifant en een pinguïn. Ze hebben het op een rustige manier heel prettig met elkaar. 

Hoe zijn ze zo bij elkaar gekomen? Dat zit zo. Amos Muis, de oude man in pyjama, gaat elke dag met 

bus 5 naar de dierentuin. Hij speelt er schaak met olifant, doet een hardloopwedstrijd met schildpad, 

zit zwijgend naast pinguïn, veegt de neus af van neushoorn en leest als de zon ondergaat een 

verhaaltje voor aan uil. Op een dag kan hij zijn bed niet uitkomen, hij heeft een zware verkoudheid. 

De dieren in de dierentuin beginnen zich zorgen te maken over Amos, waar blijft hij? Uiteindelijk 

nemen ze een besluit, verlaten de dierentuin, nemen bus 5 en komen stralend binnen bij Amos die 

dolblij is zijn vrienden te zien. Olifant speelt schaak met Amos, pinguïn houdt zijn voeten warm, 

neushoorn veegt Amos’ neus af, uil zet een potje thee. Amos voelt zich door de goede zorgen direct 

een stuk beter. Het wordt laat, Amos zet de wekker, wenst alle dieren welterusten terwijl uil nog een 

verhaaltje voorleest. Morgen zullen ze met z’n allen weer de bus nemen naar de dierentuin. De 

laatste tekening laat zien hoe iedereen een plekje gevonden heeft en met een tevreden glimlach ligt 

te snurken, elkaar warm houdend of een deken delend.  

 

Dit ontroerende verhaal doet ouderwets aan maar straalt een en al rust en vriendelijkheid uit. Amos 

is een wat zonderlinge oude man met vaste gewoontes en grappige pantoffels. Zijn huis is het enige 

in de straat met hoge appartementsgebouwen dat een puntdak heeft en een rokende 

schoorsteenpijp. Op de tekeningen is als je goed kijkt veel te zien: in de bus zit een lezende haas, de 

giraffe loopt los in de dierentuin, onder het bed zitten een muis en een vogeltje, de deken op het bed 

heeft een pauwenverenprint, een rode ballon die door de lucht zweeft. De aandacht gaat naar de 

dieren, die in zachte kleuren realistisch, met veel aandacht voor detail en liefde zijn getekend. Die 

liefde straalt het verhaal ook uit: we zorgen voor elkaar.  
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