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In een heel groot bos, hier ver vandaan,  

wonen heel bijzondere dieren. 

Alleen de verhalenverteller heeft ze ooit gezien. 

Wil jij ze ook zien? 

Kijk dan maar goed en luister naar hun verhalen.  
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Trollenvos in het dierenbos 
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Diep in het bos woonde een Trollenvos. 

Elke dag zocht Trollenvos nootjes en besjes  

om zijn buikje te vullen. 

Als hij ’s avonds moe was, kroop hij in een holle boom.  

Trollenvos ging dan lekker liggen  

en krulde zijn staart om zijn lijfje heen.  

Zo bleef hij lekker warm. 

Op een avond vroeg hij aan de maan: 

‘Lieve maan, wil je mij een vriendje geven?’ 
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De volgende ochtend werd Trollenvos al vroeg wakker. 

‘Opstaan, Trollenvosje!’  

Trollenvos knipperde met zijn ogen.  

Had hij dat goed gehoord?  

Hij stak zijn hoofd voorzichtig uit de holle boom.  

Maar hij zag niemand.  

Had hij het gedroomd? 

 

Toen hoorde Trollenvos een vrolijk gefluit.  

Hij keek omhoog en dacht weer dat hij droomde.  

In de boom zat de mooiste vogel  

die Trollenvos ooit had gezien. 

 ‘Wie ben jij?’  

vroeg Trollenvos verlegen. 

‘Ik ben Vogelientje,’  

zong het kleurige dier. 

‘Ik kan heel goed vliegen.’ 
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Vogelientje vloog een paar rondjes door de lucht  

en landde naast Trollenvos op de grond.  

Daar schrok hij wel een beetje van. 

Nu was de vreemde vogel wel heel dichtbij. 

 ‘Je hoeft niet bang te zijn,’ lachte Vogelientje. 

‘Ik wil jouw vriendje zijn. Wil jij dat ook?’ 

Trollenvos riep heel blij: ‘Ja, dat wil ik wel.’ 
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Vanaf die dag zochten Trollenvos en Vogelientje samen noten 

en bessen en speelden in het bos. 

Ze bouwden een hut van takken  

en maakten een zandkasteel. 

Ze sprongen over plassen, 

verstopten zich achter de bomen en speelden tikkertje. 

Trollenvos en Vogelientje waren echte vrienden. 

Ze speelden nog heel lang en vrolijk met elkaar. 
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Vogelientje woont in het bos 

zij speelt daar iedere dag 

met Trollenvos, haar beste vriend 

je hoort hun blijde lach 

 

♥ 

 
Lekker in de bossen buiten 

met je vriendje om je heen 

samen spelen, samen delen 

Samen ben je niet alleen 

 


