
Het regende. Eerst heel langzaam. Een druppel hier, een druppel 
daar. Het klonk als vogeltjes die tikkertje speelden tussen de 
blaadjes. Iedereen was blij. ‘Wat fijn dat het regent. Nu hoeven 
we de plantjes geen water te geven!’
Toen barstte het pas echt los. Een week lang kwam de regen met 
bakken naar beneden. En iedereen riep boos: ‘Ophouden! 

Nu is het is genoeg! We willen toch geen overstroming!’
Maar het weer trekt zich van niemand wat aan. Misschien kan ik 
maar beter proberen door het slechte weer heen te slapen, dacht 
Molletje. Door slecht weer heen slapen? Dat lukt niet! Daar kwam 
het molletje snel achter toen hij door al het water uit zijn holletje 
werd gespoeld.



Boven de grond was alles veranderd door de regen. De weg was 
een rivier geworden, en het weiland een groot meer. Het water 
steeg snel en er waren wilde golven. Het molletje schrok zó dat 
hij over zijn hele lijfje begon te trillen. Hij gleed uit  
en viel in het water.  
Bijna was hij verdronken…

Maar weet je wat het beste werkt tegen angst? Als iemand anders 
je hulp nodig heeft. Dan vergeet je helemaal dat je zelf bang bent. 
En dat is precies hoe het bij het molletje ging. Toen hij een haas 
zag die alleen nog maar met zijn poten boven het water uitstak, 
vergat hij meteen dat hij eigenlijk bang was. Hij dacht alleen nog 
maar aan hoe hij het haasje zou kunnen redden.



‘Kun jij niet zwemmen?’ vroeg Molletje, toen hij de  
haas naast zich op een tak getrokken had.
‘Jawel hoor, dat kan ik best.’
‘Maar waarom deed je dat dan niet?’
‘Ik was zo bang dat ik helemaal vergat te zwemmen,’  
fluisterde de haas.
‘Tsja, dat kan natuurlijk gebeuren,’  
zei Molletje, ‘maar meestal is  
het andersom!
Meestal ga je vanzelf zwemmen  
als het water je tot de lippen komt.  

Als je leven er van afhangt, dan zwem je 
zelfs als je eigenlijk niet kúnt zwemmen.’

Maar dat gold blijkbaar niet voor het 
pasgeboren vogeltje, dat voorbij kwam 
drijven. Hij zat moederziel alleen op zijn 
nest en piepte angstig.
‘Ik kom eraan!’ riep Molletje  
en hij dook het water in.



‘Zijn jullie toevallig een kuikentje kwijt geraakt?’ vroeg Molletje 
aan alle vogels die ze tegenkwamen. Maar ze schudden allemaal 
hun hoofd.
‘Nee, dat is toch geen kip!’ kakelden de kippen beledigd. ‘Moet je 
die grote snavel zien! Onze kuikentjes hebben piepkleine 
snaveltjes.’

En het is nog moeilijker om in een nest te klimmen zonder dat 
het omkiept en het jonge vogeltje eruit valt. Maar het 
allermoeilijkst was het om het babyvogeltje te laten stoppen met 
huilen. ‘Stil maar,we vinden je mama heus wel,’ zei Molletje.

Het molletje viste een houten pollepel uit het water om als peddel 
te gebruiken, en toen was het nest opeens een prima bootje 
geworden.

Maar zo makkelijk is het niet 
om een drijvend nest in de 
snelle stroom in te halen.



Ook bij de duiven had het molletje geen geluk. ‘Waar zouden we 
dat grote piepkuiken van jou mee moeten voeren? Hij zou onze 
hele duiventil leeg eten.’
Toen pas bedacht het molletje iets wat hij nog niet eerder had 
bedacht: kleine vogeltjes moet je voeren! En zolang de 
moedervogel nog niet gevonden was, zou hij dat moeten doen…

Gelukkig maar dat een overstroming niet alleen dingen neemt, 
maar ook dingen geeft.
Ze kwamen bij een ondergelopen verlaten boerderij. En daar 
vond het molletje zoveel lekkere dingen dat hij met gemak wel 
tien vogels had kunnen voeren.


