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Druppels

Op een groene heuvel, niet ver van het grote bos,  
staat het huisje van meneer Big. 
Olifant rent de heuvel op en klopt aan bij zijn vriend.
‘Ga je mee bosbessen zoeken?’ vraagt hij.
Meteen klimt meneer Big op Olifants rug.
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Samen gaan ze de heuvel af, naar de rand van bos.  
Daar zijn veel bessenstruiken. En daar zijn ook al hun vrienden!
‘We moeten opschieten, Big,’ zegt Olifant, ‘anders zijn de  
lekkerste bessen al op!’
‘Nee hoor,’ zegt Schaap, ‘de lekkerste gaan in mijn mandje.  
Daar maak ik straks een bosbessentaart van.’

Het is een mooie, zonnige dag. Terwijl ze plukken, snoepen de 
dieren van de sappige bessen.
‘Kijk, wat een lekkere grote ik hier heb!’ roept meneer Big.
‘Die is voor de taart!’ zegt Schaap streng.
‘O, sorry,’ zegt meneer Big. Hij had hem al in zijn mond gestopt.
‘Geeft niet, Big. Ik heb eigenlijk al te veel bessen in mijn mand.
Wil jij er eentje, Roodborstje?’
Maar na twee dikke bessen is de kleine maag van het vogeltje 
propvol. Hij zit op een tak te soezen in het warme zonnetje.
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pets
Roodborstje schrikt wakker. 
Een grote druppel is op zijn hoofd gevallen.
Donkere wolken drijven dreigend over en al snel regent het  
pijpenstelen.
‘Kom mee naar mijn huisje,’ roept meneer Big, ‘daar kunnen we 
schuilen!’
‘Ik kan niet zo snel,’ zegt Schildpad.
Olifant pakt hem op met zijn slurf en zet hem op zijn rug.

De dieren rennen de heuvel op, zo snel als ze kunnen.
Maar niet snel genoeg. Als ze bij het huisje van meneer Big  
aankomen, zijn ze allemaal kleddernat. 11
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Binnen wordt het een beestenboel. Het kleine huisje puilt haast 
uit van natte dieren.
Vos schudt driftig zijn vacht uit. De druppels vliegen in het 
rond.
‘Sssuffe Vosss,’ lispelt mevrouw Slang nijdig.
‘Nou zijn onze kinderen weer helemaal nat,’ piepen ook de  
muizen boos.
‘Ha, ha,’ lacht Vos, ‘die zijn al nat van één druppeltje.’



‘Geen ruzie maken,’ zegt meneer Big.
Hij heeft een stapel handdoeken gepakt en deelt ze uit.
De grootste is voor Olifant, de kleinste voor het roodborstje.
Schaap droogt haar witte wol en helpt dan Schildpad.
De muizen leggen hun kinderen lekker droog in een washandje.
‘En ik dan? Ik word weer eensss vergeten,’ moppert mevrouw 
Slang.
‘Nee hoor,’ zegt meneer Big, ‘voor u heb ik speciaal een zeem.’
Voorzichtig wrijft hij mevrouw Slang droog.
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