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Vlekkie
de vleermuis
Het wordt donker. Voorzichtig doet Vlekkie zijn oogjes open. Hè, hè, wat heeft hij lekker geslapen!
Maar nu is het tijd om wakker te worden. Straks is het nacht. En vleermuizen zijn ‘s nachts wakker.
Dan spelen ze, dansen ze, vliegen ze en eten ze. “Nog even wachten, Vlekkie”, zegt moeder vleermuis die ook de slaap uit haar ogen wrijft. “Het is nog niet donker genoeg. Pas als het helemaal
donker is gaan wij vliegen”. Maar Vlekkie heeft geen zin in om te wachten. “Ik ga nu vliegen”,
zegt hij tegen zichzelf. En als moeder even niet kijkt, slaat hij zijn vleugels uit en is weg.

Vleermuizen leven heel anders dan mensen. Overdag, als mensen wakker zijn, slapen de vleermuizen. En
als het donker wordt en de mensen naar bed gaan, worden vleermuizen wakker. Bij jou in de buurt zitten
misschien ook wel vleermuizen. Ze slapen ondersteboven in boomholtes of op zolders van oude gebouwen zoals kerken. En soms vinden ze een plekje aan een muur of op de zolder van een gewoon huis. Dat
geeft niks, want ze komen er alleen maar om te slapen. Als het najaar wordt gaan ze vanzelf weer weg.
Dan zoeken ze ergens een plek waar ze de hele winter kunnen slapen.
Maar in de zomer slapen ze alleen overdag. ‘s Nachts zijn ze wakker. Ze vliegen zó snel, dat je ze eigenlijk nooit goed kunt bekijken. Dan denk je dat je een vogel ziet, maar blijkt het een vleermuis te zijn.
Toch lijken vogels en vleermuizen helemaal niet op elkaar. Vleermuizen lijken ook niet op muizen, wat je
misschien zou kunnen denken bij het horen van de naam vleermuis. Nee, vleermuizen lijken gewoon op
zichzelf. Het zijn dieren met handen die hele lange vingers hebben. En tussen die vingers zit vel, waarmee de vleermuis kan vliegen. Een vlieghuid noemen ze dat.
Vlekkie is nu acht weken oud en heeft nog maar pas geleerd om te vliegen en eten te zoeken. Hij kan
best al goed insecten vangen, al kan hij ze niet zo goed zien. Vleermuizen hebben nu eenmaal niet zulke
goede ogen. Horen kan Vlekkie des te beter en dat is maar goed ook. Als hij vliegt, maakt hij namelijk
hele hoge piepgeluidjes. Zó hoog dat mensen die niet kunnen horen. Die geluidjes botsen overal tegenaan en worden teruggekaatst. Een echo noemen ze dat. En dááraan kan Vlekkie horen waar bomen en
huizen staan. Hij zal er nooit tegenaan vliegen. Door geluidjes te maken en naar de echo ervan te luisteren, weet Vlekkie ook waar mugjes of ander insecten zitten. Hij heeft dus wel héle goede oren.
En nu is hij stilletjes weggevlogen. Dat kan hij best, tenminste, dat vindt hij zelf. Hij weet al overal de
weg in de buurt. Maar wat is dat? Opeens vliegen er een heleboel vleermuizen om hem heen. Of ......?
Dit is gek! “Hoi”, roept Vlekje, “wat zijn jullie rare vleermuizen”. Daar moeten de andere dieren heel
hard om lachen. “Welnee”, zeggen ze , “we zijn helemaal geen vleermuizen, joh. We zijn vogels. We
zijn zwaluwen. Wij zoeken insectjes in de lucht.” “Wat grappig”, zegt Vlekkie, “die zoek ik ook”.
“Waarom ga je dan niet met ons mee?” vragen de zwaluwen. “Wij weten een plek waar heel veel
insecten zijn”. Vlekkie gaat met de zwaluwen mee.
Samen vliegen ze naar een groot water met heel veel kleine beestjes daarboven. Allemaal mugjes en
vliegjes en andere beestjes die Vlekkie heerlijk vindt, al kunnen mensen zich dat niet zo goed voorstellen. Hij eet, en eet, en eet, zoveel hij kan. Zijn hele buikje rond. En hij heeft er niets van gemerkt dat het
helemaal donker is geworden. Hij heeft ook niet gemerkt dat de zwaluwen zijn verdwenen. Die gingen
slapen toen het donker werd. En nu merkt Vlekkie dat hij helemaal in zijn eentje boven het grote water
vliegt. Dat is schrikken! Waar zijn de vogels gebleven? Waar is zijn moeder? Waar is zijn huis? Vlekje
heeft geen idee welke kant hij op zou moeten. Hij vliegt daarom maar naar een boom die langs de waterkant staat. Verdrietig hangt hij aan een tak. Ooooooh, ooooooooh, wat heeft hij gedaan? En wat
moet hij nu doen? Hij weet het niet. Hij hangt daar maar. De hele nacht.
Als de eerste zonnestralen van de volgende dag zich laten zien, hangt Vlekkie nog steeds aan die tak.
Hij is heel erg moe en moet nodig slapen. Het liefst zou hij lekker tegen zijn moeder aankruipen. Maar
ja, moeder is hier niet. Wie er wél zijn, dat zijn vogels. Heel veel verschillende soorten vogels. Ze maken
de mooiste en gekste geluiden. En opeens herkent Vlekkie het geluid van de zwaluwen van gisteravond. Snel vliegt hij naar ze toe. “Hoi”, roept hij, “kennen jullie me nog?” Natuurlijk herkennen de zwaluwen hem. En ze begrijpen meteen dat Vlekkie de weg naar huis niet weet. “Kom maar gauw met ons
mee”, zeggen ze tegen Vlekkie, “dan brengen wij je terug naar je moeder.” En een paar minuutjes later
is Vlekkie al terug bij zijn moeder op de zolder van een oud gebouw. Hij kruipt dicht tegen haar aan en
valt meteen in slaap. Gelukkig. Dit avontuur is goed afgelopen.

