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Waarom huil je, 
kleine uil?



Op een mistige dag klinkt er opeens een verschrikkelijk 
gehuil door het bos.  
“U-HUU-HUUU-HUUUUU...!”  
De dieren worden er een beetje bang van.  
Eerst denken ze dat de oude wolf teruggekomen is.  
Maar dat kan niet, want die is allang dood!



De egel gaat voorzichtig kijken waar het gehuil vandaan 
komt. Als er gevaar dreigt, kan hij zich tenminste oprollen 
en zijn stekels opzetten.  
Het gehuil wordt steeds luider. De egel moet meteen 
weer aan de oude wolf denken. Maar als hij op de open 
plek in het bos aankomt, ziet de egel iets heel anders… 



Het is een kleine uil!  
Een heel normaal uilenkind. Nou ja, de egel heeft alleen nog  
nooit een uilenkind zo hard zien huilen. 
“Waarom huil je, kleine uil?” vraagt hij bezorgd. “Ben je uit  
het nest gevallen?”  
De kleine uil schudt haar hoofd en huilt gewoon door.
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