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Gedrukt in China



H et was bedtijd voor Hazeltje.  

Hij hield zich stevig vast aan  

de lange oren van Grote Haas.



Hij wilde zeker weten dat Grote Haas  

goed naar hem luisterde.

‘Raad eens hoeveel ik van je hou,’ zei hij.

‘Oei, ik denk niet dat ik dat kan raden,’ 

zei Grote Haas.





Hazeltje 

had zin om te spelen. 

Maar er was veel te doen 

en Grote Haas had het druk.



‘Mag ik alleen gaan spelen?’

vroeg Hazeltje.

‘Natuurlijk,’ zei Grote Haas.

‘Maar ga niet te ver weg.’

‘Dat is goed,’ zei Hazeltje.

En hij ging op zoek naar iets leuks.
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