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De Molen Redden 
Er was eens, in een klein stadje genaamd Maplewood, 
een groep dappere en hardwerkende brandweerlieden. 
Ze werkten bij de brandweerkazerne, een groot, rood 
gebouw midden in het centrum van de stad.

De brandweerlieden 
stonden altijd klaar om 
mensen in nood te helpen, 
ongeacht het tijdstip van 
de dag of de nacht. Ze 
droegen speciale pakken 
en helmen om hen te 
beschermen tegen de 
hitte en vlammen en ze 
hadden een speciale 
brandweerwagen, die ze 
gebruikten om snel bij 
branden te komen. 


Op een dag brak er brand uit in de oude, verlaten molen 
aan de rand van de stad. De brandweerlieden snelden 
met loeiende sirenes ter plaatse. Toen de 
brandweerlieden de molen naderden, zagen ze dat de 
vlammen erg hoog waren en de rook dik en zwart. Ze 
wisten dat dit een moeilijke brand zou worden om te 
blussen. De brandweerlieden gingen snel aan het werk, 
trokken hun slangen en blusten de vlammen met water. 



De hitte was intens en de brandweerlieden konden het 
zelfs door hun beschermende pakken heen voelen. Ze 
werkten zo snel als ze konden en probeerden het vuur, 
voordat het zich verspreidde naar andere delen van de 
molen, onder controle te krijgen. 


Maar het vuur was hardnekkig en wilde niet geblust 
worden. Het leek, ongeacht de hoeveelheid water die de 
brandweerlieden gebruikten om het vuur te blussen, te 
groeien en zich te verspreiden. Toen had de brandkraan 
een storing en dreigden de brandweerlieden zonder 
water te komen. Net toen het er erg slecht voorstond, 
kreeg één van de brandweerlieden een idee. Ze 
herinnerden zich dat er op slechts een paar honderd 
meter van de molen een grote vijver was. Als ze het 
water van de vijver naar de molen zouden kunnen 
krijgen, dan zouden ze het vuur misschien voor eens en 
voor altijd kunnen blussen. 


De brandweerploeg maakte snel een plan en ging aan 
de slag. Ze bevestigden een speciale pomp aan de 
brandweerauto en gebruikten die om water uit de vijver 
te halen. Vervolgens gebruikten ze de brandweerslang 
om het water op de vlammen te spuiten. Het was hard 
werken, maar ze gaven niet op. 


Eindelijk, na wat een eeuwigheid leek, begonnen de 
vlammen te doven. De brandweerlieden begonnen nog 
harder te werken, vastbesloten om het vuur volledig te 
blussen. En na nog een aantal lange, zware uren 



slaagden ze er eindelijk in. Het vuur was volledig uit. De 
molen was beschadigd, maar gered. 


De brandweerlieden waren uitgeput, maar ze waren ook 
trots op wat ze hadden bereikt. Ze hadden als een 
team samengewerkt en waren erin geslaagd de molen 
te redden en te voorkomen dat het vuur oversloeg naar 
andere delen van de stad. De mensen van Maplewood 
waren de brandweerlieden dankbaar voor hun moed en 
toewijding en zij prezen hen als helden. De 
brandweerlieden wisten dat ze die dag iets heel 
bijzonders hadden gedaan.



