
Dag jongens en meisjes, ik ben het grote hert van het vriendjesbos. 
Ja, jullie horen het goed, het vriendjesbos. 
Ik vertel jullie vandaag het verhaal … 
 
Het gebeurde lang, lang geleden… 
 
Een kikker zit aan de rand van een bosvijver. Treurig kijkt hij om zich heen. Wat voel ik me vaak 
alleen, zucht de kikker. 
Plots plonst een visje boven water. 
 
‘Dag visje,’ zegt Kikker. 
‘Dag Kikker.’ zegt Visje. ‘Wat zie je er triest uit!’ 
‘Ik ben triest omdat ik mij alleen voel. ‘zegt Kikker. 
Visje zucht: ‘Ik voel mij ook vaak alleen.’  
‘Waarom gaan we niet samen op stap?’ stelt Kikker voor. 
‘Ik kan toch niet uit het water!’ roept Visje. 
‘Neen, dat is waar.’ zegt Kikker. 
‘Weet je wat? Ik ga op zoek naar iets waarin ik water kan gieten, dan kan je overal met mij mee en 
zijn wij niet meer eenzaam.’ 
‘Dat is een goed idee.’ zegt Visje. ‘Ga maar, ik blijf hier op je wachten.’ 
 
Op weg naar het bos komt Kikker een zoemend bijtje tegen… 
‘Dag bijtje, ik ben op zoek naar iets waarin ik water kan gieten, dan kan ik Visje meenemen en zijn we 
niet meer alleen.’ zegt Kikker. 
‘Wat lief’, zegt het bijtje. ‘Mag ik met je mee? Dan voel ik mij ook niet meer alleen.’ 
‘Ok,’ zegt Kikker ‘Dat is fijn.’ 
Samen gaan ze het bos in. 
 
Plots komt een mooie, rode vos voorbij. 
‘Dag Vos.’ zoemt Bij. 
‘Wij zijn samen op zoek naar iets waarin wij water kunnen gieten, zodat Visje met ons mee kan, dan 
zijn wij niet meer eenzaam.’ 
‘Wat lief!’ zegt de vos. 
‘Mag ik met jullie meezoeken? Ik ben ook niet graag alleen.’ 
‘Ok,’ lacht Bij ‘Dat is fijn. 
 
Iets verderop zien ze een egel met harde stekels en een spitse neus. 
‘Dag egeltje.’ zegt de vos. 
‘Wij zijn samen op zoek naar iets waarin we water kunnen gieten. We willen dat visje ook met ons 
mee kan. Dan zijn we allemaal niet meer alleen.’ 
‘Wat lief!’ zegt de egel. ‘Mag ik mee? Ik vind het ook niet leuk om altijd alleen te zijn.’ 
‘Ok.’ lacht de vos. ‘Dat is fijn!’ 
 
Aan een oude eik zien ze een eekhoorn met een prachtige pluimstaart. 
‘Dag Eekhoorn.’ zegt Egel. 
‘Wij zijn samen op zoek naar iets waarin we water kunnen gieten. We willen dat visje ook met ons 
mee kan. Dan zijn we allemaal samen en nooit meer alleen.’  
‘Wat lief!’ zegt de eekhoorn. ‘Mag ik mee? Ik wil ook graag een vriendje van jullie zijn!’ 
‘Ok.’ lacht de egel. ‘Dat is fijn.’ 
 
 
 



Plots horen ze gefladder boven hun kopjes. 
Mevrouw De Uil landt op een tak en kijkt naar beneden. 
‘Dag mevrouw de uil.’ zegt de eekhoorn. 
‘Dag diertjes, wat zijn jullie van plan?’ 
‘Wij zijn op zoek naar iets waarin we water kunnen gieten zodat Visje altijd met ons mee kan. Zo zijn 
we nooit meer alleen…’zegt de eekhoorn. 
‘Wat lief! ’zegt Mevrouw De Uil. ‘Ik kan jullie helpen!’ 
‘Echt waar!’ roepen de andere diertjes in koor. 
‘Ja hoor’ lacht Mevrouw De Uil. ‘Volg mij maar.’ 
 
De uil vliegt door het bos en alle diertjes volgen. 
Na een tijdje gaat Mevrouw De Uil op een oude tak zitten aan de rand van de vijver. 
‘Zo, we zijn er!’ roept ze. 
‘En nu?’ vraagt Kikker. ‘Hoe kan ik Visje helpen om met ons mee te gaan? U weet dat we haar niet 
alleen willen achterlaten!’ 
‘Dat hoeft niet.’ lacht Mevrouw De Uil. ‘Wij gaan allemaal samen rond de prachtige bosvijver wonen. 
Visjes horen in het water. Niet in één of andere kom!’ 
Visje komt lachend boven water. 
‘Dat is waar! Ik voel me fijn als een vis in het water en…ik ben heel blij dat ik hier kan blijven!’ 
 
En zo komt het dat alle diertjes een plaatsje rond de vijver hebben gezocht. Een veilige plaats waar ze 
alleen kunnen zijn…maar ook samen. Waar ze elkaar helpen en plezier maken…waar ze vrolijk maar 
ook triest mogen zijn. Waar het goed leven is. 
 
Zo, dat is het verhaal van hoe ik  met alle andere diertjes gelukkig samenleef. 
Ons vriendjesbos is een leuke, toffe plaats, waar wij houden van elkaar. 
Ik ben een fier en trots hert en voel mij heel goed hier in het vriendjesbos. 
 


