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Een intrigerende titel: ‘Help! Een verrassing!’. Een verrassing is toch spannend en 
nieuwsgierigmakend? Niet voor August de Vos. Hij wacht op Suusje Eekhoorn, die hem komt ophalen 
om iets leuks te gaan doen – en het is een verrassing. August maakt zich nu al zorgen en zit wat 
terneergeslagen op een boomstronk. Suusje Eekhoorn houdt van heel wilde dingen doen terwijl 
August meer van rustige, veilige dingen houdt. Stel je voor dat ze met iets heel groots en engs 
langskomt, of iets vreselijk wilds wil doen, of hem meeneemt naar iets heel druks? Zo zit August 
maar te piekeren en hij gaat zich verstoppen, want dat wil hij allemaal niet. Maar Suusje weet hem 
direct te vinden en probeert hem gerust te stellen. Het wordt echt een leuke verrassing. Wanneer 
August ontdekt wat de verrassing is, springt hij van blijdschap een gat in de lucht. Suusje heeft een 
picknick georganiseerd. Op een mooi plekje in het bos doen ze allerlei spelletjes, eten lekkere hapjes, 
lezen een boekje en maken kleurige tekeningen. ‘Dit was de fijnste dag ooit’, vindt August. Suusje is 
blij dat hij het leuk vond en kondigt aan dat ze morgen weer wat gaan doen. ‘Maar wat, dat is nog 
een verrassing’, zegt ze, terwijl ze boven op het zadel van haar fiets staat. O jee, zie je August 
denken, wat nu weer? En zo kan het verhaal opnieuw beginnen. 
 
Tegen de achtergrond van tegengestelde karakters komen thema’s als vriendschap, rekening houden 
met elkaar, het overwinnen van angsten, accepteren en niet oordelen op een humoristische manier 
langs. August houdt niet van wilde dingen, maar gaat ondanks zijn angst toch in op Suusjes 
verrassing; Suusje weet dat August niet van wilde dingen houdt en organiseert een picknick met 
spelletjes die ze beiden leuk vinden.  
 
En dit alles in fantastische herfstkleuren waarin de onstuimige pluimstaarten van vos en eekhoorn 
goed uitkomen. Een verhaal waar veel kinderen zich in kunnen herkennen en over kunnen vertellen. 
Zijn ze meer als August of als Suus? Waar zijn zij bang voor? Piekeren ze ook zoveel als August en 
waarover?  Heeft het zin om je zorgen te maken over iets wat je nog niet weet? En welke 

verrassingen kunnen wij voor elkaar bedenken? 
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