
Schildpadjes in de sneeuw

De hele zomer lang speelden de schildpadjes buiten. Met de konijntjes en met de kikkers bij
de vijver. Maar hun allerbeste vriendje was Kobus de hermelijn.
Kobus woonde met zijn ouders in een hol. Vlakbij het schildpaddenhuis achter de grote
stenen. Bijna elke morgen kwam Kobus de schildpadjes ophalen.
Dan speelden ze verstoppertje of andere spelletjes. Kobus kon prachtige verhalen vertellen
waar de kleine schildpadden ademloos naar luisterden.
Maar in het begin van de herfst kwam Kobus naar hen toe en zei: Ik kan niet meer met jullie
spelen, want ik ga weg. 'Oh, wat jammer', zuchtte Fedde:'Moet dat echt?'
'Ja', antwoordde Kobus:' Ik word te groot om nog bij mijn papa en mama. te wonen.
Ik ga een plekje voor mijn eigen hol zoeken. Dag lieve schildpad-vriendjes'.
Kobus zwaaide nog een keer en weg was hij.
De rest van de herfst speelden de schildpadjes met hun andere vriendjes.
Dat was ook leuk, maar toch dachten ze nog vaak aan Kobus.

Nu was het bijna winter. De meeste bomen waren al kaal en de nachten werden steeds
kouder. Joppe en Jessie waren al dagen druk bezig met poetsen en vegen.
Ze maakten het huis klaar voor de lange winterslaap. De gordijnen werden gewassen en ook
de bedjes kregen een laag verse bladeren.
Op een ochtend keek Millie verbaasd naar buiten. Wat was dat?
De hele wereld was wit geworden en er vielen allemaal witte vlokken uit de lucht.
Ze rende naar mama Jessie. 'Mama, mama, kom vlug kijken', riep ze.
'Nu niet', antwoordde Jessie een beetje ongeduldig: 'Zie je niet dat ik druk bezig ben.'
Dus ging Millie maar naar haar broertjes en zusje.
Die hadden de sneeuw ook al ontdekt en sprongen opgewonden op en neer.
'Kom mee, dan gaan we buiten spelen', riep Fedde.

Ze trokken vlug hun laarsjes aan, zetten hun mutsjes op en liepen naar de deur.
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Tibbe was het eerst buiten en meteen viel hij plat op zijn buik.
'Hé, dat spul is glad', zei hij verbaasd. Voorzichtig stapten de andere drie de sneeuw in.
Ze liepen in de richting van de dennenbomen. 'De wereld zag er heel anders uit', dacht
Nannie. Alles was wit. De bomen, het pad en zelfs de stenen voor hun huis.
Gelukkig kon je hun voetsporen goed zien in de sneeuw. 'Om later weer thuis te komen
hoeven we alleen maar die sporen terug te volgen', bedacht Millie.
Dat was een goed idee, vonden de anderen. Heel lang speelden de kleine schildpadjes buiten.
Ze maakten een glijbaantje. Tibbe nam een aanloop, gleed en landde pardoes op zijn schild
in een hoop sneeuw. Lachend kwam hij overeind om het nog een keer te doen.
Fedde en Nannie rolden hele grote sneeuwballen. De bal van Nannie was bijna net zo groot
als zij zelf.

Na een poos begon Tibbe moe te worden en Millie kreeg het koud.
Ook Nannie en Fedde wilden wel weer naar papa en mama.
Maar waar waren de voetsporen gebleven? Oh nee! Ze hadden helemaal niet gemerkt dat
het steeds harder was gaan sneeuwen. De sporen waren onder een dikke laag sneeuw
verdwenen. Hoe moesten ze nu hun huis terugvinden?
Fedde begon te huilen en Millie's lipje begon te trillen.'
Het komt wel goed', bromde Tibbe stoer, maar hij keek niet erg blij.
'Misschien komt papa ons wel zoeken', zei Nannie hoopvol.
Het werd steeds kouder en het begon al een beetje donker te worden.
De schildpadjes werden steeds banger en verdrietiger en bibberden van de kou.
Ze bleven een tijdje staan om te bedenken wat ze moesten doen, toen Fedde zachtjes zei:
'Kijk daar eens achter die boom, daat zit iets!'
De anderen zagen het nu ook. Daar zat een heel groot wit beest. Het beest keek met
donkere, glimmende ogen om zich heen.
De kleine schildpadjes kropen nog dichter tegen elkaar aan.
'Ssstt....', fluisterde Tibbe: 'Als we heel stil zijn dan ziet hij ons misschien niet.'
Maar het was al te laat. Met grote sprongen kwam het beest recht op hen af.
Nannie en Tibbe verstijfden helemaal, zo bang waren ze. Fedde liep trillend achteruit en
trok Millie mee. Ze probeerden weg te kruipen achter een grote struik.



Toen hoorden ze opeens een stem die zei: 'Kennen jullie me niet meer?'
Verbaasd keken de schildpadjes elkaar aan.
Huh, zei Nannie, terwijl ze voorzichtig dichterbij kwam: 'Dat lijkt de stem van Kobus wel'.
Het witte beest begon te lachen.
'Heel goed geraden, Nannie', grijnsde hij: 'Ik ben het echt. Weten jullie niet dat een
hermelijn zoals ik in de winter bijna helemaal wit wordt? Kijk maar, alleen het puntje van
mijn staart is nog zwart.'
'Wat ben je groot geworden', riep Tibbe: 'En wat heb je een mooie vacht!'
Nu durfden Millie en Fedde ook weer tevoorschijn te komen.
Alle vier waren ze dolblij hun vriend weer te zien. 'We hebben je zo gemist', zuchtte Millie.
'Ik heb jullie ook gemist', antwoordde Kobus.

'Kom', zei hij: 'Ik zal jullie naar huis brengen. Het is veel te koud voor kleine schildpadjes
om nog buiten te zijn'. Gelukkig wist Kobus wel de weg terug.
De kleintjes liepen achter hem aan en al vlug waren ze bij het schildpaddenhuis.
Joppe en Jessie waren ongerust aan het zoeken. Toen ze Kobus en de schildpadjes aan zagen
komen renden ze op hen af om de kleintjes te knuffelen. Jessie was zo blij dat ze ook Kobus
een knuffel gaf. Kobus zwaaide nog even naar alle schildpadden en riep: 'Tot ziens. Ik ga
weer naar mijn eigen hol. Als jullie in het voorjaar weer wakker zijn kom ik terug'.
'Dag Kobus, en dank je wel', zeiden de schildpadjes, terwijl ze terugzwaaiden.
Daarna gingen ze allemaal naar binnen, waar het lekker warm was.
'Eerst krijgen jullie eten en dan is het tijd voor de winterslaap', zei Jessie.
Papa Joppe vertelde nog een mooi verhaal en één voor één vielen de oogjes van de
schildpadden dicht. Even later waren ze allemaal diep in slaap.

Slaap lekker Tibbe, Nannie, Fedde, Millie, Jessie en Joppe!
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