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Abel et Bellina – Déjà parus

1. Abel a perdu son doudou
2. Abel et Bellina se déguisent pour Halloween
3. Abel et Bellina jouent dans la neige.
4. Abel et Bellina ont vu de vilaines choses à la 
télévision.
5. Abel et Bellina plantent une jolie fleur.
6. Abel et Bellina construisent une cabane.
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à Petite Yaëlle, Mallory

et leurs parents



- Ik verveel me.

- Je verveelt je ? Maar hoe kan je je vervelen op zo'n mooie 

plek? Kijk rondom je. Is het hier niet fijn ?
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- Nee, er is hier niets te doen. Het is hier verlaten. Er is 

niemand, niets plezant. Ik verveel me zo!
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- Kijk, het ontbreekt hier anders niet aan ruimte. Er zijn 

andere kinderen die zeker in jou plaats zouden willen zijn op 

deze prachtige plek. Je hebt niets te klagen.

- Jawel. Deze plek trekt nergens op.
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- Het trekt hier nergens op ? Hoezo ? Het landschap is 

prachtig op deze plek, vol kleuren. Kijk goed om je heen. Het 

is hier een klein paradijs. Je kan er ook leuke vrienden 

ontmoeten, vind je niet? Heb je geen toffe vrienden hier ?
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- Daarenboven, voegt papa toe, kan je hier wandelen, je 

verstoppen achter rotsen, stoeien tussen de koralen, de 

anemonen, en mooie vissen tegenkomen.

- We hebben hier alles wat we nodig hebben. Dat is een geluk, 

voegt mama toe.
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- Ik wil eens iets anders doen dan altijd rondjes draaien, 

schreeuwt Kleine Druppel. Alles lijkt hier op elkaar, het 

landschap is altijd hetzelfde. Het is monotoon. We doen altijd 

hetzelfde. Ik heb er genoeg van. Ik zou graag andere plaatsen, 

andere landschappen zien.
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- Welnu, mijn jongen, rechtvaardigt uw verveling dat je je zo 

tot je ouders richt?

Grootvader, die alles heeft gehoord, komt tevoorschijn.

- Als je dit landschap eentonig vindt, vervolgt hij, waarom 

maak je dan niet de Grote Reis?
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De Grote Reis, mijn kleine jongen, is een mooi avontuur in 

onontgonnen landschappen die je je niet eens durft voor te 

stellen.

- Maar waar moet ik naar toe, grootvader, om deel te nemen 

aan dit avontuur, vraagt Kleine Druppel opeens enthousiast.

- Wel, je moet helemaal naar de oppervlakte gaan en wachten 

tot iemand je komt oppikken. Je zal zien, het is noch 

ingewikkeld, noch gevaarlijk. Maar allereerst moet je je 

verontschuldigingen aan je ouders aanbieden omdat je hen zo 

aansprak.

Kleine Druppel biedt zijn verontschuldigingen aan en vraagt 

en verkrijgt toestemming van zijn ouders om deel te nemen 

aan de Grote Reis.
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Na zijn rugzak met eten en reservekledij gereed gemaakt te 

hebben, stijgt Kleine Druppel vergezeld van zijn ouders naar 

de oppervlakte. 

Hij is gehaast om te vertrekken en de wereld te ontdekken.
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Zodra ze zijn aangekomen wordt Kleine Druppel reeds 

ongeduldig.

- Waarop wachten we? vraagt hij. Wie komt mij oppikken?

- Wel, antwoordt papa, dat moet een verrassing blijven. Vind 

je niet dat het hier warmer is dan in de diepten van de zee?

- Ja, dat is waar, antwoordt Kleine Druppel, en dan?

- De zon laat haar stralen op de zee schijnen en warmt haar 

een beetje op, zegt mama. Hierdoor zal je kunnen wegvliegen.

- Wegvliegen? Je maakt een grapje! Een druppel kan niet 

vliegen.

- Geduld, geduld, verklaart papa ondeugend.
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- En zowaar, tot zijn grote verbazing stijgt Kleine Druppel 

plots omhoog en transformeert in een kleine wolk.

- Mama, papa, help! Wat overkomt mij?

- Zie, dat hebben we je net verteld, glimlacht papa, dankzij de 

stralen van de zon kan je vliegen. Je bent een kleine wolk 

geworden. Wees niet bang, alles gaat goed. Je uitstap begint 

nu.
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- Ik voel me licht, licht,... glimlacht Kleine Wolk.

- Goede reis mijn grote jongen! Kom snel terug met veel 

dingen om ons te vertellen.

- Dat is beloofd! Dank u papa, mama, tot weldra. 
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Kleine wolk stijgt, stijgt, stijgt. 

Hij ontdekt dan dat hij niet de enige is die deze fameuze 

Grote Reis maakt. Andere kleine wolken stijgen ook.

Ze lijken allemaal dolblij om dit prachtige avontuur aan te 

vatten.
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- Instappen! Reizigers met de bergen als bestemming worden 

gevraagd in te stappen. Vertrek in vijf minuten, vertrek in vijf 

minuten. Instappen!

- Een reis naar de bergen, ziedaar een goed idee, zegt Kleine 

Wolk. Ik heb er al eerder van gehoord, maar ik heb het nog 

nooit gezien.
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- Hoi, jongen, je ziet er een beetje verloren uit. Dit is je eerste 

Grote Reis, nietwaar? vraagt de bestuurder.

- Ja meneer, antwoordt Kleine Wolk verlegen.

- Ik heb één plaats naar de bergen vrij. Voor een eerste uitstap 

is het een ideale bestemming. Stap maar in, je zal zeker niet 

teleurgesteld zijn. 
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Nadat hij zijn rugzak in de bus heeft opgeborgen, neemt 

Kleine Wolk plaats naast een andere reiziger van zijn leeftijd.

- Hoi, is dit je eerste reis? vraag zijn gebuur.

- Ja, antwoordt Kleine Wolk.

- Voor mij is het al de derde reis.

- Je zal zien, het is echt kei leuk en ik ben zeker dat je zodra 

we aangekomen zijn, weer wil vertrekken.

In de bus is het een beetje een heisa. Talrijke kleine wolken 

discussiëren, lachen, roepen, zingen. Enkelen kennen elkaar 

en vertellen elkaar over hun laatste uitstap. Anderen zijn 

meer verlegen en wachten geduldig op het vertrek.
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- Hebben jullie allemaal jullie gordel goed vastgemaakt? 

vraagt de bestuurder.

- Ja! antwoorden de kleine wolken in koor.

- In dat geval, antwoordt de bestuurder, als iedereen klaar is. 

Volle vaart vooruit!

Een lichte bries duwt de bus in de richting van de bergen.
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Van daarboven gezien is de zee prachtig.

- Zie je, het is daar dat we vandaan komen, zegt de buur van 

Kleine Wolk al wijzend naar de zee.

- En onder ons, in het groen, is dat ook de zee? vraagt Kleine 

Wolk.

- Nee, antwoordt de buur, dat zijn planten, bomen, bossen: 

het is de natuur.

Kleine Wolk blijft stil. Nooit eerder heeft hij deze mysterieuze 

woorden gehoord.
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- Hm ! Hm ! De bestuurder grijpt de microfoon, schraapt zijn 

stem en kondigt aan:

Beste reizigers, we bereiken zo stilletjesaan de bergen. Echter, 

aangezien ook andere mensen naar deze bestemming reizen, 

zijn er een aantal vertragingen. Bedankt voor uw geduld. In de 

bus zucht iedereen een beetje, maar niemand is in een slechte 

stemming.
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De aankomst nadert en er verschijnen meer en meer bussen 

in de buurt van de bergen. Daarboven wordt de lucht frisser 

en krijgt de bus meer grijsachtige tinten.

- Waarom wordt de bus grijs? vraagt Kleine Wolk aan zijn 

gebuur.

- Dat wil eenvoudigweg zeggen dat we weldra kunnen 

uitstappen. In ieder geval, met al deze bussen, gaan we niet 

veel verder kunnen geraken.

- Maar hoe gaan we beneden geraken? Een kleine wolk is te 

licht.
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- Kijk, dankzij de frissere lucht zijn we terug kleine druppels 

geworden. We gaan zo aankomen.

De bestuurder neemt de microfoon weer in de hand.

- Beste reizigers, we zijn op onze bestemming aangekomen. 

Gelieve jullie klaar te maken om uit te stappen en vergeet 

jullie bagage niet mee te nemen. Onze maatschappij bedankt 

jullie voor het vertrouwen en hoopt jullie spoedig weer te zien.

- Ik ga dit keer niet met je mee, zegt de buur, want ik ga de 

grotten bezoeken en het is beter dat je voor je eerste keer aan 

de oppervlakte blijft. Goede reis en ongetwijfeld tot ziens.
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- Voor de nieuwkomers, waarschuwt de bestuurder, zodra je 

beneden aankomt, volg dan gewoon de neerwaartse helling 

naar de eerste beek. Wees voorzichtig en geniet van uw 

verblijf! Nu, SPRING!

Met hun rugzakken goed vastgesnoerd, stappen alle kleine 

druppels tesamen uit de bus op weg naar de verovering van de 

bergen en de natuur die hun opwachting maken. 
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Zo stromen de duizenden kleine druppeltjes samen over de 

helling van de berg.

Wat een spektakel!
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Na een lange val landt Kleine Druppel midden in een bos. 

Dicht bij de grond springt en stuitert hij van blad tot blad. Hij 

wordt zelfs een beetje door elkaar geschud. Helaas verliest hij 

tijdens zijn chaotische afdaling zijn mooie rode pet.
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Nadat hij terug op zijn positieven is gekomen vervolgt Kleine 

Druppel de afdaling zoals duidelijk werd uitgelegd in de bus 

door de bestuurder. Intussen zijn de bussen weer vertrokken 

en is de zon terug tevoorschijn gekomen. Onder haar stralen is 

de natuur prachtig en Kleine Druppel staat versteld van het 

kleurenpalet.
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De tocht naar de beek is echt lang. Hij moet halt houden voor 

de nacht en hij overnacht in zijn tent. Mama had voor hem 

een heerlijk tussendoortje klaargemaakt waarvan hij bij elke 

hap geniet. 

De lange trektocht heeft hem uitgeput. Het kost hem dan ook 

niet veel tijd om in een diepe slaap te vallen en leuke dromen 

te hebben.
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De volgende dag komt Kleine Druppel na enkele uren stappen 

eindelijk bij de beek aan. De plek is echt schitterend en rustig. 

Kleine Druppel zou er graag een tijdje blijven. 

Maar hij kan niet wachten om terug thuis te komen en over 

zijn avontuur te vertellen.
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Dus maakt hij een klein vlot om zijn rugzak op te leggen, stapt 

dan comfortabel in het water en laat zich meeglijden met de 

stroming.

Hoe ontspannend!
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Na enkele uren leidt de beek Kleine Druppel tot aan een 

kruising. Moet hij naar links of naar rechts gaan? De stroming 

laat hem geen keus en voert hem langs rechts een snellere 

rivier in.
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Het is zo dat Kleine Druppel urenlang van kruispunt naar 

kruispunt, van beek tot beek, van rivier tot rivier meedrijft, 

om uiteindelijk in de zee terecht te komen.
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- Ik ben terug! roept Kleine Druppel.

Mama, papa en grootvader ontvangen hem met open armen.

- Je moet ons veel te vertellen hebben.

- O ja! antwoordt hij vol enthousiasme.

Hij vertelt hun in detail alles wat hij heeft meegemaakt tijdens 

deze mooie reis.
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- Maar vertel eens, Kleine Druppel, vraagt papa, waar is je 

pet?

Ik heb het verloren tijdens de afdaling van de berg.

Maar maak je geen zorgen papa, ik zal teruggaan om het te 

zoeken.
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