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Kleine uil is ontroostbaar: haar mooie rode boem is weg! 
En ze wil de boem heel graag terug,  

want alleen een boem zegt zo mooi BOEM! 

Een herkenbaar verhaal voor jonge kinderen die dingen 
soms nog niet zo goed kunnen benoemen.
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Eerder verschenen over de kleine uil:
Waarom huil je, kleine uil?

en de 

boem
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Op een dag kijkt de kleine uil naar de wolken 

terwijl ze op haar moeder wacht.

Ze ziet een prachtige boem voorbij zweven. 

Maar plotseling is hij weg!



De kleine uil kijkt verbaasd om zich heen. 

Waar is hij gebleven?

Dan begint het uilenkind te huilen, heel hard.

“U-HUU-HUUU-HUUUU!”



De egel steekt zijn neus onder de struiken vandaan 

en vraagt geschrokken: “Wat is er aan de hand?”

“Hij is weg,” snift het uiltje. 

 “U-HUU-HUUU!”



“Hoe? Wat? Wie is weg?” vraagt 

de eekhoorn verward.

“De boem!” snikt de kleine uil. 

“U-HU-HUU!”

“Wat is een boem?” wil de 

eekhoorn weten.
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