
Ga mee met Kleine Mol op zoek naar
haar dromen en ontdek gaandeweg dat 
iedereen iets bijzonders heeft te geven

aan de wereld – al kost het soms even tijd
(en een paar ongelukjes) om te ontdekken

wat dat bijzonders is.

Een krachtig boek om wie je bent te omarmen
en je eigen unieke talent te vinden. 

 

    “D
room GROOT, Kleine Mol,

        
    blijf stralen, be YOU . . .”
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Voor Harriet en Cecily.
Droom groots en wees gelukkig! – T.P.

Voor Gill, vanwege het graven x – C.P.

Voor iedereen die groot of klein droomt en de wereld 
een beetje mooier wil maken. – J.H. 
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Op haar hoop, vroeg in de morgen,
   snuift Mol de frisse lucht op 
               voor een nieuwe dag zonder zorgen. 

Ze kijkt naar de eenden 
    spetterend in het water vol lol,
   maar ze houdt niet van zwemmen, 
  water is niets voor een mol.

Ze kijkt naar de vogels 
 die dartelen hoog in de lucht 
   en wenst met heel haar hart 
        dat ze mee kan op hun vlucht.



‘Kon ik dat ook maar,’ 
zegt Mol met een zucht.

Uil hoort Mol praten en vliegt uit zijn nest.

‘Wees gewoon wie je bent,’ zegt Uil. 
‘Dat is het BEST!’

En weg klappert Uil met een luid oe-hoe!

‘Droom GROOT, 
        Kleine Mol. 

Blijf stralen. 
        Be YOU … ’

en Eekhoorn een duikvlucht.

Sprinkhaan maakt een sprong . . .



Mol probeert groot te dromen, haar gedachten gaan traag,
niets wat ze droomt voelt goed voor vandaag.

Tot haar iets invalt en

zij uitroept: ‘Uil vergist zich nooit! 
       Mijn talent is GRAVEN . . .’



                                                           

Ze graaft diep in de grond,

levendig en snel bovendien.   

                                                           
                                                           

Ze graaft nog dieperonder de bomen 

dan ooit is gezien!

Haar gang is 

GROTER

‘De langste gangOOIT!’

in het bos . . .



En valt door het dak 
   van een fluitspelende vos!

‘Nou, dankjewel,’ zegt Vos 
         (maar niet echt heel blij)
    ‘Ik dacht dat het SLECHTSTE
 voorbij was voor mij.

Mijn vriend is vertrokken,
     van wie ik heel veel houdt.
  En om het nog ERGER te maken – 
         heb jij net mijn huis 
               VERBOUWD!’ 

‘Oh, het spijt me zo,’ zegt Mol. 

                    ‘Wat wil je dat ik nu zeg?’

 Vos rolt met zijn ogen 
                        en jaagt kleine Mol weg.




