
“De Kerstman vindt het fijn als we met anderen 

delen,” heeft papa Konijn zijn kinderen verteld. 

Paultje volgt deze raad op en deelt de 

wintervoorraad met de hongerige dieren in het 

bos. Maar de rest van de konijnenfamilie is 

niet zo blij met de halflege voorraadkamer.

Op kerstavond wordt er op de deur geklopt en 

staat ze een grote verrassing te wachten.
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Het is bijna Kerstmis. Er ligt een dik pak sneeuw, maar 

in het konijnenhol is het warm en gezellig. Papa Konijn 

vertelt de kinderen dat de Kerstman het heel erg fijn 

vindt als ze anderen helpen.



De volgende dag zit Paultje met zijn knuffelkonijn 

Klaasje voor het raam. Opeens ziet hij een heel klein 

vogeltje. Het heeft honger, dat ziet Paultje meteen!



Paultje rent naar de voorraadkamer en 

kijkt om zich heen. Daar, die graankorrels, 

die zullen de vogels wel lusten!



Paultje ziet dat er verderop nog meer 

vogeltjes zitten. Allemaal kijken ze hongerig. 

Paultje haalt ook voor hen graankorrels.



Dan denkt hij aan de andere dieren in het bos. 

De herten, wilde zwijnen en eekhoorntjes hebben 

vast ook honger. Paultje brengt hun allemaal eten 

uit de voorraadkamer.


