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- [Ioe Anrra leerde brel*:m.

Als Anna uit de school krvam, rnocht ze een uurtje
spelen. Daarna rnoest ze bij moeder komen zttten,
om te breien. Dat was niet onplezierig, u'ant onder
't werk vertelde moeder allerlei schoone geschiedenissen. Maar toch. rn'as Anna dikwijls ontevreden. Ze
bleef liever op straat, om touu,tje te springen of te
bikkelen.
< Die vervelende kous ! rr riep ze wel eens,
wanneer moeder aan de deur kwam en luide liep :
< Anna, kom in huis, 't is tijd om te breien. r Doch
tot moeder durfde ze nataarlijk niets zeggen.
Eindelijk ïvalen de kousen af. Moeder prees het
meisje e* zei : < Nu gâan we ze weg brengen. n
<t Weg brengen? ) vroeg Anna verwonderd..
c Mag ik ze dan niet voor mij houden? >
a Neen, mijn kind, ge hebt kousen genoeg.
't Wordt Winter en er zijn veel arme knapen en
rneisjes, c1.ie geen kleederen hebtren, om zich voor de

ôt
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koude te beschutten. i\faali u rrraar gereed. Dan r,-ertrekken we dadelijk. >

Anna deecl haren rnantel aan, zette den hoed

o1r

't

hoofcL en stapte q'eldra aan de zijde van hare moeiler de straat op. Na eenigen tijd, kwamen zij in eene
nârlwe steeg, n'aar kleine huisjes stonden. Kinderen,
die schamel gekleed waren, speelden voor de deuren.

I'Ioeder trad in eene van ctrie armoedige woningen.
Anna volgde haar, nieuwsgierig n'at er hier gebeuren
rnoest. fn de karner stronden er v'einig meubels en
alies zag er oud en versleten uit. Bij het venster zat
eene vrouw te stoppen.
a l{6s gaat het? )) vroeg moeder, nadat ze'tni.n-

zaam gegroet had.

( Ik rnag niet klagen, llevrouw. llijn

man heeft
't
gelukkig weer werk. fs maar goecl oo1i, r,vant de
Winter staat voor d.e deur. l

Een klein meisje krvarn nu in het vertrek. Verlegen
zag iret naar de dame.
((

O moeder, ;r fluisterde Anna, < dat

rneisje

heeft geene kousen aan.
** ( Geef het paar dat ge gebreid hebt, r
))

ant-

rvoordde moeder.

Anna haalcle d.e kr:usen rran onder haar mantel en
sclronk ze aa:n het arme kinci.
(( O hoe goed van 11, r sprak de viorln' op dankbaren toon. < Mietje heeft maai een paar kousen en
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ik ben juist bezig rnet ze te stoppen. \Mat zegt ge nu,
Mietje? >
Dank u, rr ysTglde het meisje.

dan

kou-

En
sen nog eens goed beziende, sprong ze er blijde mee
a

:w*arme,

d.e

door de kamer, roepencle : <
dikke kouserr !
Moeder, rnt zal ik geen koude voeten meer hebben. i,
< De volgende week zaI ik met Anna terugkeeren, D zei de dame, < en dan brengen $/e een warm
kleedje en eenen mantel mee. )
Wat was de arme vrorlw clankbaar'!
<< Ztlt. ge nu niet gaarne breien? )) vroe!î moeder, toen ze met Anna \Meer op straat rvancleld,e.
(( O ja, moeder. Ik vond het dikwijls vervelencl,
als ik moest binnenkomen. Maar rrtt zaI ik gaarne
breien. Wat was dat Mietje toch blij ! r,
(( We moeten den armen weldoen, > hernam
moeder. < We kunnen dan zooveel ellencle verzachten. l
Nimmer meer mompelde Anna ontevreden, a1s
moed.er haar in huis riep vooL 't breinurtje.
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