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Deze verhalen en gedichten zijn speciaal geschreven voor 
mensen met een superdruk leven. Ik weet hoe lastig het kan 
zijn om op een hectische dag een rustig momentje te vinden om 
een verhaaltje aan je kind voor te lezen. Daarom heb ik afwis-
selend korte, middellange en langere verhalen bedacht waar je 
naar believen uit kunt kiezen, afhankelijk van waar je op dat 
moment tijd voor hebt – want samen een verhaaltje lezen is 
echte qualitytime. 
Deze makkelijk herkenbare symbolen helpen je om precies de 
juiste verhalen en gedichten te vinden.
            kort verhaal
            middellang verhaal
            langer verhaal
            gedicht

Veel leesplezier!
Georgie Adams
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Kom naar Verhaaltjesland  
en ontdek Verhaaltjestijd...

In Verhaaltjesland, waar Droppie, Bobo en Kooltje 
wonen, groeien er verhaaltjes aan de Verhaaltjesboom. 
Elke dag lezen de drie vrienden daar over hun eigen 
avonturen, of over iets anders. Maar vorige nacht heeft 
een vreselijke storm alle verhaaltjes weggeblazen. 
Droppie, Bobo en Kooltje gaan daarom op pad om ze 
te zoeken en veilig weer thuis te brengen.

        Waar  
zullen we 
beginnen?

Hoe vinden 
we de 

verhaaltjes?

Met mijn vliegende 
  hoed! Daarmee kunnen 

  we naar de maan 
  en terug.
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Bobo en de Zimzoembijen

Ik was een keer in een heel warm land, het land van 
de Zimzoembijen. Ik had gehoord dat die de zoetste 

honing van de hele wereld maken, en daar wilde ik 
graag van proeven. Terwijl ik naar de Zimzoembijen 
liep te zoeken, kwam ik een giraf tegen.

‘Weet u misschien waar ik de Zimzoembijen kan vin-
den?’ vroeg ik. ‘Ik heb gehoord dat ze de zoetste honing 
van de hele wereld maken.’

De giraf boog zijn lange nek en keek me met zijn 
grote, bruine ogen aan. Hij schudde zijn hoofd. 

‘Het spijt me, maar dat weet ik niet.

Stapperdestap maar op dit pad, 
dan kom je ze vast wel een keer tegen.

Maar kijk wel uit! Ma Tijger is in de buurt. 
Ze loopt haar welp te zoeken.’

TOVERBOS
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‘Een t-t-t-tijger?’ zei ik. ‘Lieve help!’

Ik bedankte de giraf en stapperdestapte op het pad, terwijl ik 
de hele tijd goed om me heen keek of ik Ma Tijger niet zag. 

Ik kwam bij een waterplas waar een paar olifanten een bad na-
men. Een van de kleintjes spoot me kletsnat! Het was een snikhe-
te dag en het water was fris, dus ik vond het niet erg. Ik vroeg de 
moeder van de kleine olifant of ze me kon helpen.

‘Weet u misschien waar ik de Zimzoembijen kan vinden? 
Blijkbaar maken zij de zoetste honing van de hele wereld.’

De mama-olifant dacht even na en zwaaide toen met haar slurf.

‘Het spijt me, maar dat weet ik niet. Stapperdestap maar op dit 
pad, dan kom je ze vast wel een keer tegen. Maar wees voorzich-
tig! Ma Tijger sluipt rond. Ze is haar welpje kwijt!’

‘Ja, dat zei de giraf ook al’, zei ik. ‘Maar bedankt voor de waar-
schuwing. Ik krijg al kippenvel bij de gedachte aan die tijger!’

Ik stapperdestapte weer verder op het pad, en keek daarbij 
goed uit voor Ma Tijger.

Algauw kwam ik in een oerwoud vol vreemde planten. In een 
boom zag ik een aap heen en weer slingeren. Ik bleef staan en 
vroeg of hij me kon helpen.

‘Weet u misschien waar ik de Zimzoembijen kan vinden? 
Ik heb gehoord dat ze de zoetste honing van de hele wereld 
maken.’

De aap klauterde langs de takken naar beneden.

‘Oe-oe-oe! Het spijt me, maar dat weet ik niet. Stapperdestap 
maar op dit pad, dan kom je ze vast wel een keer tegen. Maar 
pas goed op! Daarnet heb ik Ma Tijger gezien. Ze is op zoek naar 
haar welp!’ 

TOVERBOS
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Het einde van de regenboog

Wirwar en Wissewas woonden in een boom-
hut. Die was gemaakt van allerlei spulletjes 

die Wirwar had verzameld en waar Wissewas een 
hut mee had gebouwd. Het dak van golfplaten 
hield hen droog als het regende en de ramen lie-
ten het zonlicht binnen.

Op een dag verscheen er een regenboog boven hun 
boom.

‘Wat mooi!’ zei Wirwar.

‘Ze zeggen dat er aan het einde van de regenboog 
een pot met goud ligt’, zei Wissewas.

‘Een schat!’ zei Wirwar. ‘Laten we die gaan zoeken!’

‘Maar waar eindigt de regenboog?’ vroeg Wissewas.

‘Geen idee’, zei Wirwar. ‘Maar het lijkt me spannend 
om dat uit te zoeken. We hebben een bolderkar nodig 
voor onze bagage.’

‘We hebben geen bolderkar’, zei Wissewas. ‘Maar ik 
kan er eentje maken.’ 

ACHTER DE  
REGENBOOG
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In een gracht vond 
Wirwar een paar planken 

en twee wielen. Wissewas tim-
merde de planken aan elkaar en maak-

te de wielen eraan vast. Zo kregen ze een 
prachtige bolderkar. Toen ze klaar waren, vulden 

ze de kar met alles wat ze nodig hadden en vertrokken.

De meeste regenbogen verdwijnen, maar deze niet.

Om de beurt trokken Wirwar en Wissewas de kar vooruit over 
het pad, langs de regenboog met al zijn kleuren: rood, oranje, geel, 
groen, blauw, indigo en violet. Na een poosje kwamen ze een muis 
tegen die wilde weten waar ze naartoe gingen.

‘Naar het einde van de regenboog’, zeiden ze.

‘Veel succes’, zei de muis. ‘Ik hoop dat je vindt wat je zoekt.’ 

De twee vrienden liepen verder over heuvels en door dalen en 
uiteindelijk kwamen ze bij de zee. Toch leek het alsof ze nog geen 
stap dichter bij het einde van de regenboog waren gekomen. 
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