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De kabouter in de laars 
Er was eens, in een klein bos, een kleine kabouter 
genaamd Gizmo. Op een dag, toen Gizmo uit zijn laars 
probeerde te klimmen, realiseerde hij zich dat zijn 
kleine ladder ontbrak. Zonder zijn ladder zat hij vast in 
zijn laars en kon hij zijn dagelijkse taken niet uitvoeren.


Gizmo zocht overal, maar hij kon 
zijn ladder nergens vinden. Net 
toen hij op het punt stond de 
hoop op te geven, kroop er een 
rups naar hem toe en vroeg wat 
er aan de hand was.

Gizmo legde uit dat zijn ladder 
ontbrak en dat hij vastzat in zijn 
laars. De rups luisterde meelevend 

en bood aan om Gizmo te helpen zoeken naar de ladder.

"Klim op mijn rug en ik haal je uit je laars," zei de rups.

Gizmo klom dankbaar op de rug van de rups en ze 
vertrokken door het bos, op 
zoek naar een teken van de 
ontbrekende ladder. Na uren 
zoeken, zagen ze eindelijk een 
eekhoorn boven in een boom 
zitten, met de ladder in zijn 
poten.

"Hé! Dat is mijn ladder die je 
daar hebt!" riep Gizmo.




De eekhoorn keek neer op Gizmo en babbelde.


'Ik weet dat je noten wilt eten,' zei Gizmo. 'Maar je 
kunt niet zomaar dingen stelen die niet van jou zijn.'

De ogen van de eekhoorn vulden zich met tranen en hij 
slaakte een droevig zucht.

"Wat scheelt er?" vroeg Gizmo.

De eekhoorn babbelde en gebaarde naar zijn familie, die 
aan de voet van de boom stond te wachten. Zonder de 
ladder zou de eekhoorn niet genoeg noten kunnen 
verzamelen om ze te voeren.

Gizmo's hart verzachtte bij het zien van de tranen van 
de eekhoorn. Hij besefte dat ze allebei hetzelfde 
wilden: genoeg voedsel verzamelen om hun gezin te 
voeden.

'Ik begrijp het,' zei Gizmo. 'Misschien kunnen we de 
ladder delen en hem samen gebruiken om noten te 
verzamelen. Op die manier kunnen we er allebei voor 
zorgen dat onze gezinnen goed gevoed worden.'

De ogen van de eekhoorn lichtten op en hij kwebbelde 
vrolijk. De drie gingen samen het bos in, noten 
verzamelen en de ladder gebruiken om in de bomen te 
klimmen.

Vanaf dat moment werden Gizmo, de rups en de 
eekhoorn de beste vrienden en brachten ze hun dagen 
door met werken en spelen in het bos. En Gizmo heeft 
geleerd dat je met een beetje begrip en vriendelijkheid 
soms een heel eind kunt komen.


