
 

   

 

Inleidend verhaal (gebaseerd op ‘Benno en de hommel’).  
 

In de tuin is het zalig om te ravotten. Als Benno buiten speelt, ontdekt hij allerlei vreemde bloemen en 
planten. Met beestjes spelen vindt hij ook heerlijk. Tot de nietsvermoedende Hommel voorbij 
zoemt.. en Benno redt van een wesp. Nu is het de beurt aan Benno om de hommel te helpen naar het 
zoeken van een geschikte schuilplaats. De hommel is bang dat ze opgegeten wordt door haar 
vijanden.  

Volgende prenten werden uit het boek gehaald:  

 Benno zit in de tuin. Hij kijkt om zich heen. Benno ziet het gras, de boom de schommel en de 
struiken. Struiken zijn fijn.  
 De hommel vliegt van de ene bloem naar de andere. Hij zoemt een liedje. Hommel is blij. Hij 
voelt zich goed.  Zo lekker in zijn trui met zwarte en gele strepen.  
 Het is lente (niet zomer), hommel draagt een trui. Dat hoort zo, als je Hommel heet. De zon 
zong zwim zwem zwam zwom zwum, zoemt de hommel.  
 Struiken zijn fijn. Je kan er heel hard naar toe rennen en dan niet stoppen met rennen. Let op, 
hier komt Benno.  
 Hommel schrikt. Hij hoort een groot geluid.  
 Hij denkt dat er een brom-vliegtuig uit de lucht valt.  
 Benno kijkt om zich heen. Hommel vliegt weg. De tuin is opeens erg stil. Doe? Vraagt Benno.  
 Niemand prikt Benno, bromt Hommel. ‘Behalve ik’, zegt de Wesp en hij zwaait met zijn angel. 
Maar Wesp is alleen. Zijn vrienden zijn weg. Ze zijn bang van Hommel.” Goed voor één keer dan, 
trilt Wesp. ‘Maar Benno mag niet meer zwaaien’.  
 Hommel landt op Benno’s knie. “Niet bang zijn”, troost hij. “Niet bang zijn, kleine hummel”. 
Hommel danst. Benno lacht.  
 Benno smult van een bloem. En nog een. Ze smaken heel lekker. Ik heb er wel zelf nog een 
paar nodig, kleine jongen. Wat is honing? Vragen Benno’s handen. ‘Honing?’ zoemt Hommel. 
‘Honing is lekker’.   
 (Hier wijzigt het verhaal => niet volgens het boek)  
 Waarom?  
 Ik heb honger en ik moet nog op zoek naar een nieuwe schuilplaats.   
 “Jij hoeft toch niet bang te zijn”. Zegt Benno  
 Jawel hoor. Sommige vogeltjes lusten wel een hommelhapje en ik word ook ziek van het 
vergif dat ze op planten spuiten.   
 Kan jij mij helpen om een goede schuilplaats te vinden?  

Ik weet wel een goede plaats zegt Benno. Achteraan in de tuin staat een nestkastje. Het is niet zo ver! 

Er staan heel wat bloemen waarvan je kan smullen zodat je sterk genoeg bent om er naar toe te 

vliegen. 

 


