Beestenboel

DINANT
helpt de boer

In een holletje vlakbij een boerderij woont een dassenfamilie:
vaderdas, moederdas en een babydas. Dinant heet het kleine
dasje. Hij is vandaag precies acht weken oud en mag vannacht voor
het eerst samen met zijn ouders naar buiten. Dat is spannend! De vorige nachten heeft hij zijn ouders uitgezwaaid toen ze voedsel gingen zoeken. Nu
mag hij mee. Geweldig vindt hij dat! Dinant is heel blij!

Dassen zijn nachtdieren. Overdag slapen ze in een hol diep onder de grond, maar ‘s nachts zijn ze wakker.
Dan gaan ze naar buiten. Ze verlaten het hol pas als het buiten pikdonker is. Zo ook deze keer. De familie
loopt door een van de vele gangen die vanuit het hol naar boven leiden. En even later staan vaderdas, moederdas en Dinant buiten.

(Voorlees)verhaal
door
José Mangelsdorf

‘Brrrrr, wat is het koud’, vindt Dinant. ‘En wat waait het hard.’ Nee, Dinant heeft nog niet zo’n dikke vacht
als zijn ouders en zal het heus iets sneller koud hebben. Maar daarom niet getreurd. De familie gaat allereerst naar de ‘speelboom’ die bij de boerderij staat. En die vindt Dinant zó mooi dat hij de kou snel vergeet.
De speelboom is een boom met een heleboel lage takken waar hij overheen kan lopen en onderdoor kan kruipen. Hij kan er ook met zijn nagels in krabben. Leuk! De speelboom is fantastisch! Ook zijn ouders spelen er
naar hartelust. Eigenlijk willen de dassen hier de hele nacht wel blijven. Maar dat gaat niet. Ze moeten ook
nog eten zoeken. Heel veel soorten eten kent Dinant nog niet. Tot nu toe heeft hij alleen nog maar melk gedronken bij zijn moeder en zo af en toe een insect opgegeten. Maar dat zal vannacht veranderen. De zoektocht naar eten begint bij de eikenboom. Daar liggen nog eikels onder van de vorige herfst. ‘Mmmm, best wel
lekker, die eikels’, denkt Dinant. En hij eet er een paar op. Vervolgens gaan zijn ouders muizen vangen. Er zijn
altijd muizen te vinden rondom een boerderij en dassen houden er van om muizen te eten. Ze vinden muizen
lekker. Dat is wel zielig voor die muizen, maar zo gaat dat nu eenmaal. Muizen vangen is erg moeilijk. Dàt
kan Dinant nog niet. Ook Dinants ouders lukt dat lang niet altijd, maar deze
keer weten ze er ieder één te vangen en op te eten.
Vervolgens brengt de familie das een bezoek aan het erf van de boerderij. Hier liggen warempel maiskorrels op de grond. Waarschijnlijk
zijn die hier terechtgekomen toen de boer gisteren zijn varkens
voerde. De dassen smullen van de restjes en vervolgen hun weg.
Ze zoeken ook naar insectjes die zich overal verstopt hebben.
Al zoekend naar eten komen de dassen steeds dichter bij
het woonhuis van de boer. En daar wacht hun een aangename verrassing. Op het bankje bij de achterdeur
liggen namelijk drie appels. Voor ieder één! Dat is
echt een lekkernij! Ze smikkelen er heerlijk van.
Als even later de zon opkomt hebben de dassen

hun buikjes vol. Met een tevreden gevoel keren ze terug
naar het hol om te slapen. De volgende nacht gaat de familie natuurlijk wéér naar buiten en opnieuw gaan ze langs de boerderij. Ook deze keer
liggen er appels op de bank en mais op het erf. En als ze de nacht dáárop wéér bij het bankje
komen liggen er opnieuw drie appeltjes. En wéér is er mais gestrooid.
De boer heeft al lang gemerkt dat er dassen in de buurt van zijn bedrijf leven. Hij kan het zien aan de pootafdrukken in de
grond en aan de krabsporen op de bomen. De boer is blij met de dassen. Dassen zijn hele bijzondere dieren. De boer wil graag
dat ze blijven en verwent ze daarom een beetje. Die maiskorrels en appeltjes legt hij expres voor ze neer. De dassen op hun
beurt houden de boer in de gaten. Ze vinden het wel raar dat er elke nacht drie appeltjes op het bankje liggen. Zou de boer die
daar misschien neerleggen? Soms, als ze overdag even wakker zijn, kijken ze naar de boerderij om te zien of dat zo is. Grappig,
de boer houdt de dassen in de gaten en de dassen de boer.
Op een dag is de boer aan het werk in de moestuin. Hij wil de grond omspitten om daar boontjes, slaplantjes en aardappelen
in te poten. Nu denk je waarschijnlijk dat boeren grote machines hebben om de grond om te spitten. En dat is ook zo. Maar die
grote machines gebruiken ze om de grote stukken land te bewerken waarop ze mais voor de dieren verbouwen. Voor de eigen
moestuin gebruikt de boer die machines niet. Een moestuin is maar klein. Die wordt gewoon met een schop omgespit. Toch is
dat zwaar werk. De boer wordt er moe van en krijgt er pijn van in zijn rug. Dat kun je zien. En precies als de boer over zijn
pijnlijke rug wrijft kijken de dassen naar de boer. Ze zien dat de boer het zwaar heeft.
In de daaropvolgende nacht besluiten de dassen de boer een handje te helpen. Dassen kunnen namelijk heel goed graven. Dat
moet ook wel als je in een hol woont. Met hun sterke pootjes en de lange nagels aan hun tenen woelen ze de bovenste laag van
de moestuin helemaal om. Ze vinden dat geen vervelend karwei, want al woelend en gravend vinden de dassen een heleboel regenwormen die ze maar wàt graag oppeuzelen. Tja, ook weer zielig voor die regenwormen, maar het is niet anders.
En als de boer de volgende dag met zijn schop bij de moestuin komt, ziet hij dat de bovenste laag al helemaal is losgewoeld.
Hij hoeft helemaal niet meer te spitten! O, wat is de boer blij! Als hij de grond alleen een beetje gelijk harkt en de boontjes,
slaplantjes en aardappelen er in poot dan is hij klaar met zijn werk! Fantastisch! Als dank legt hij die avond drie extra dikke
appels voor de dassen klaar. Want hij weet wel dat het de dassen waren die de grond hebben omgeploegd. Dat ziet hij aan de
pootafdrukken in de grond. Op hún beurt zijn de dassen ook blij. Niet alleen met die dikke appel, maar ook omdat ze de boer
konden helpen. Het is fijn om iets voor een ander te kunnen doen. Dat geeft een goed gevoel.

