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Ella de olifant en het wagentje 
Er was eens, in een ver land, een heel bijzondere olifant 
genaamd Ella. Ella woonde met al haar dierenvrienden in 
een prachtige jungle. Ze was de grootste en sterkste 
olifant in de jungle en iedereen keek tegen haar op.

Op een dag speelde Ella tikkertje met haar vrienden 
toen ze per ongeluk over een tak struikelde en op de 
grond viel. Ze slaakte een luide kreet van pijn toen ze 
probeerde op te staan, maar haar been wilde haar niet 
ondersteunen.

Haar vrienden renden snel om hulp te halen, en al snel 
arriveerde de dokter om naar Ella's been te kijken. De 
dokter onderzocht Ella's been en ontdekte dat ze het 
heel erg had bezeerd. Hij wist dat Ella haar been moest 
laten rusten en van de grond moest houden om goed te 
kunnen genezen.

De dokter probeerde Ella krukken te geven om haar te 
helpen lopen, maar die waren te moeilijk voor haar om 
te gebruiken. Hij probeerde toen een rolstoel, maar Ella 
was te groot en te zwaar om ermee te rijden. De 
dokter begon zich zorgen te maken. Hij wilde niet dat 
Ella op één plek vast zou zitten terwijl haar been 
genas.

Maar toen kreeg de dokter een briljant idee. Hij ging 
naar zijn werkplaats en kwam terug met een karretje. 
Hij bond de kar onder Ella's been zodat het van de 
grond was en Ella zich gemakkelijk kon verplaatsen.




Ella was dolblij dat ze weer kon bewegen. Ze voelde 
zich veel beter wetende dat haar been de rust kreeg 
die het nodig had om te genezen. Ze gebruikte haar 
karretje om al haar vrienden te bezoeken en de jungle 
te verkennen.

Uiteindelijk was 
Ella's been genezen 
en kon ze er weer 
op lopen. Ze was 
de dokter zo 
dankbaar voor 
haar hulp en voor 
het bedenken van 
zo'n slimme 
oplossing. Ze wist 
dat ze altijd op 
hem zou kunnen 
rekenen om haar 
te helpen als ze in 
nood was.

En zo leefde Ella nog lang en gelukkig, genietend van 
alle avonturen die de jungle te bieden had.


