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In het bos van sterke dieren,   

niet zo heel ver hier vandaan,   

woont een lieve kleine egel.   

Eegje Pleegje is haar naam.   

Zo heeft Eeg niet steeds geheten. 

Maar ’t gebeurde op een dag,   

dat Eegje thuis gekomen,  

daar geen mama Egel zag.   
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‘Mama, mama, ik ben thuis hoor,’

riep klein Eegje telkens weer. 

Toen zag ze haar mama zitten… 

Ach, haar pootje deed zo zeer. 

‘Eeg,’ zei mam, ‘haal dokter Beer maar.

Mijn poot zat klem, het doet zo’n pijn.

Zo kan ik geen eten zoeken

en in ons hol zal ook niets zijn.’
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Er kwam gips om ’t zere pootje

en zo tobde mama door.   

Ze kon geen was doen en niet koken.

Eegjes kleren werden goor.   
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Toen kwam Heidi Hert eens kijken.

Ze zag de rommel in het huis,

ze zag de lege pan en kastjes.

Wat zij zag, was echt niet pluis.

Heidi kreeg een diepe rimpel. 

Ze dacht eens na, en zei toen:

‘Je kan niet voor Eegje zorgen, 

daarom gaan we ’t anders doen.
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Eerst moet je weer beter worden.

Ik neem daarom een besluit:

Ik zoek voor jouw lieve Eegje,   

hele sterke dieren uit.    

Zij gaan goed voor Eegje zorgen.  

Pak een tas en Eegjes kroel,  

dan breng ik haar vanmiddag

bij familie Beestenboel.’
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Eegje moest een beetje huilen. 

Mama vond het ook niet fijn.

Maar ze konden wel begrijpen

dat Eegje nu niet thuis kon zijn.

Heidi Hert liep zo met Eegje 

door het sterke dierenbos.

‘Eegje gaat vandaag verhuizen,’   

vertelde zij aan Duif en Vos.    
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Bij de Beestenboel gekomen, 

keek Eegje heel goed om zich heen.

Ze zag niet alleen Mies Merel,   

maar ook Max Mol, die net verscheen.  

Pleegmama kwam snel naar Eegje.   

‘Welkom kind, hier is je bed.

Wij zijn blij met jou als pleegje,

’k heb je bord al klaar gezet.’
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Met een buikje vol spaghetti   

stapte Eegje fijn in bad.   

En ze schrobde al haar stekels,

’t zeepschuim lag zelfs op de mat!

Heel erg moe ging Eeg naar bed toe, 

ze sliep totdat de zon opkwam.  

Daarna at ze, wel wat bleekjes,

met de rest een boterham.
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‘Gaat het Eeg?’ vroeg ma Konijn haar.

‘’t Is hier vast niet zoals thuis.’

Eegje knikte, Eegje slikte:

‘Eigenlijk wil ik graag naar huis!

Want ik ben zo heel erg anders.

’k Ben niet zacht en ook niet wit.

’k Wil gewoon hetzelfde wezen,

als iedereen die aan tafel zit.’   

‘Ach toch, Eeg,’ zei pa Konijn toen,

‘verschil is juist heel mooi en fijn.

Het bos zou zonder egels

toch een heel stuk saaier zijn?’
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‘Wij zijn ook anders,’ zei Mies Merel.

‘Kijk maar eens naar mij en Mol.

Niet iedereen is wit en wollig.

Ik kan vliegen, Max graaft een hol.’

Eegje veegde langs haar neusje,

en werd alweer een beetje blij.

Want ze voelde diep van binnen:

ik hoor er hier echt bij.
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Op een mooie lentemorgen,

liep ons Eegje heel parmant

door het bos van sterke dieren, 

aan Konijn haar zachte hand.   

Samen zongen ze een liedje,

renden vrolijk om de hoek.

‘O, wat ben ik blij,’ zong Eegje,

‘’k Ga bij mama op bezoek!’
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Eegjes mama  kwam naar buiten. 

Ze kneep haar Eegje bijna fijn.

Zo ontzettend blij was mama,

om met Eegje thuis te zijn.

‘Nu heb ik nog een verrassing.’

Ma Konijn gaf Eeg een doos.

‘Maak de doos maar heel snel open.

Want… stekels zijn niet waardeloos!
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’k Heb al je stekeltjes verzameld 

In het bad en uit je bed.

Stekels zijn geweldig handig,

ik heb er fruit mee vastgezet. 



Jij bent dan niet wit en wollig,

maar wel dapper en heel knap.

Jij ging om mama te helpen

met Heidi Hert naar mij op stap.

Daarom vieren we een feestje.

Want in dit bos is niemand raar.

Het is een bos voor ieder beestje.

En we zorgen voor elkaar!’


