Maar is het wel leuk om een grote broer te zijn?
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Kleine Beer vindt het heel spannend.
Binnenkort krijgt hij een nieuw broertje of zusje!
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Met zijn ouders spelen
is een van de dingen die
Kleine Beer het allerliefst
doet. Maar binnenkort
gaat er iets bijzonders
gebeuren, hebben mama
en papa hem verteld.

Kleine Beer is ongelooflijk
blij, want hij krijgt een nieuw
speelkameraadje! Wanneer dat
precies is en of het een babybroertje
of een babyzusje wordt, is nog een
verrassing. Kleine Beer kan bijna
niet wachten. Maar op dit moment
zit de baby nog verstopt
in mama’s buik.

Op een ochtend staat Kleine Beer op
en gaat naar de slaapkamer van zijn ouders
om goedemorgen te zeggen. Maar hun kamer is leeg
en in huis is het heel stil.
“Wat is er aan de hand?” zegt Kleine Beer tegen zichzelf,
en hij rent de trap af. Waar is iedereen?
“Mama?” roept hij, en hij probeert niet in paniek te raken.
Tot zijn verbazing komt oma uit de keuken.
“Goedemorgen, lieverd,” zegt ze. “Heb je lekker geslapen?”
“Waar zijn mama en papa?” vraagt Kleine Beer.
“Je ouders zijn in het ziekenhuis. Vannacht is je zusje geboren.
Het is allemaal goed gegaan en vanmiddag gaan we naar ze toe.”
Eindelijk, de nieuwe baby is er! Meteen begint Kleine Beer te
bedenken wat ze allemaal samen kunnen gaan doen.

Die middag ziet Kleine Beer zijn moeder met zijn nieuwe zusje in het
ziekenhuis.
“Wat is ze klein,” zegt hij.
Zijn moeder houdt de baby vast alsof ze heel kostbaar is.
Dat is mijn plek daar op schoot, denkt Kleine Beer, maar hij zegt niets.
“Kom maar dichterbij, dan kun je haar goed zien,” zegt papa.
“Als ze slaapt is ze net een engeltje. We willen haar Anna noemen,
wat vind jij daarvan?”
Het kan Kleine Beer helemaal niks schelen. Hij wil alleen zijn plek terug,
zijn plekje bij mama. Heel langzaam gaat hij naar Anna toe.
Ze doet niet eens haar ogen open om hem gedag te zeggen. Teleurgesteld
besluit hij met zijn knuffelbeer te gaan spelen.

