
Ergens midden in het grote bos klinkt een harde roep. Er 

staat een grote boom met hoog tussen de takken een groot, 

donker hol. Wie roept daar? Het geluid komt uit een groot 

gat, hoog in de boom verscholen tussen de takken. Het is een 

uil! Mama bosuil roept om eten. Ze heeft honger. Maar ze kan 

niet weg! Mama bosuil zit op eieren. De eieren moeten warm 

blijven. Mama Bosuil kan dus niet gaan jagen. Gelukkig komt 

Pa Bosuil er aan! Hij heeft een lekkere grote muis gevangen. 

‘Alsjeblieft Mama, een lekker hapje’, zegt Pa. Pa zorgt goed 

voor Mama Bosuil. Mama Bosuil pakt de muis. ‘Hmmm… 

Lekker!’. Mama eet de muis op. Gelukkig, geen honger meer. 

‘Dankjewel Pa!’ Pa Bosuil vliegt meteen weer naar buiten om 

een nieuwe muis te vangen.

‘Oh, wat voel ik nu?’ vraagt Mama Bosuil. Ze doet een stapje 

opzij. Krak! Een kleine snavel steekt nieuwsgierig uit het ei. 

Krak! Een wit, donzig kuiken kruipt uit het ei. Hoera! Een kui-

ken. ‘Hallo kleintje, welkom op de wereld!’, zegt Mama Bosuil. 

De kleine begint te piepen. ‘Piep, piep!’. Mama Bosuil roept 

Pa. ‘Pa.. Pa.. Kom snel! Je hebt een zoon! Pa komt uit het bos. 

‘Hoera! Een zoon! We noemen hem Alex’, zegt Pa.  

Twee dagen later breekt er nog een ei open. Hoera! Een 

meisje! Alex heeft een zusje. Haar naam is Bo. Bo en Alex pie-

pen luid. Ze hebben honger. Pa Bosuil doet goed zijn best. Hij 

vangt veel muizen en soms zelfs een vogeltje. Mama Bosuil 

geeft het in stukjes aan de kleintjes. Een hele muis, dat is nog 

te veel. Na het eten kruipen ze snel onder Mama’s vleugels. 

Daar is het warm en veilig. 

Na een tijdje gaan Mama en Pa Bosuil samen op jacht. Alex 

en Bo groeien hard. Ze passen niet meer onder de vleugels 

van moeder. En ze moeten eten. Heel veel eten. Alex kan al 

een hele muis op! Bo is nog iets kleiner. Mama vliegt het bos 

in en gaat op een tak zitten. Het is nacht. Met haar scherpe 

ogen speurt Mama Bosuil over de grond. Ze ziet een muis! 

‘Die ga ik pakken’, denkt Mama Bosuil. Door de zachte veer-

tjes op haar vleugels kan de muis haar niet horen vliegen. Ja! 

Gevangen! Snel vliegt Mama Bosuil terug naar het nest. 

 Pa en Mama Bosuil zijn nu bijna altijd aan het jagen. ‘Hé, wat 

gebeurt hier nou?’ vraagt Mama Bosuil verbaasd als ze terug 

komt met een prooi. Alex zit in de opening van het nest en Bo 

is in het nest druk aan het springen. Ze strekt haar vleugels. 

‘We zijn aan het oefenen Mama’, zegt Bo. ‘We willen vliegen, 

net als jij’. Mama Bosuil is blij. Wat worden haar kuikens toch 

snel groot. ‘Goed zo, goed oefenen!’ zegt ze ‘Maar blijf wel in 

de nestkast!’. 

Donsveertjes verdwijnen en maken plaats voor echte 

veren. Alex en Bo worden mooie Bosuilen. En wat eten ze 

veel! Mama en Pa kunnen het bijna niet meer aan. Op een dag 

vliegt Mama Bosuil weg van het nest. Alex springt snel in het 

gat van het nest. ‘Woow, wat zitten we hoog!’, zegt Alex tegen 

zijn zusje Bo. ‘Het is wel héél héél hoog.’ Alex houdt zich met 

zijn sterke klauwen goed vast. Zo blijft Alex een tijdje in het 

gat zitten. Hij kan wel heel ver kijken. Hij ziet van alles in het 

bos. Allerlei vreemde dieren die hij nog nooit heeft gezien. 

Ineens schrikt hij van een raar geluid. ‘Wat is dat rare geluid’, 
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zegt Bo. Het is een hond. Alex en Bo hebben nog nooit een 

blaffende hond gehoord. Er wandelen mensen met de hond 

door het bos. Alex vindt het maar niks. Hij duikt snel terug 

in de nestkast. Bo kruipt snel tegen hem aan. Hopelijk komt 

Mama snel terug.

Steeds vaker hangen Alex en Bo in het gat. Alex zijn vleu-

gels zijn al heel sterk. Maar kan hij al vliegen? Alex twijfelt 

nog even, maar dan heeft hij besloten. Hij gaat het proberen! 

Het is al donker, dus alle andere dieren slapen. Het is minder 

gevaarlijk. Alex gaat in het gat hangen en kijkt naar beneden. 

Eerst twijfelt hij nog. ‘Heb ik genoeg geoefend?’ Bo moe-

digt hem aan. ‘Je kunt het Alex!’ Alex doet zijn ogen dicht 

en springt. ‘Ho! Ho! Aaaahh!!! Help!’ Alex fladdert zo goed 

mogelijk met zijn vleugels. Ja! Het lukt. Langzaam vliegt Alex 

naar beneden. Boem! Op de grond. Gelukt! Bo zit in het gat. 

‘Kom op Bo! Het is heerlijk hier buiten!’ Bo waagt de sprong. 

Ook zij landt veilig op de grond. ‘Jippie! Dit is leuk’, zegt Bo. 

‘Wat is het heerlijk hier buiten’. 

Mama Bosuil komt terug gevlogen vanuit het bos. ‘Jullie zijn 

er uit! Wat goed!’ Mama Bosuil is blij. ‘Nu moeten jullie wel 

snel van de grond af. Daar is het gevaarlijk.’ In de verte horen 

Alex en Bo weer een hond blaffen. Ze schrikken. Oh nee! 

Snel! Gelukkig hebben Alex en Bo grote, sterke klauwen om 

mee te klimmen. Ze klimmen de boom in, zo hoog mogelijk 

en in de buurt van het nest. Ze zijn moe van dit avontuur. 

Terwijl het licht begint te worden vallen Alex en Bo langzaam 

op een grote tak in slaap. Alex en Bo dromen over de tijd die 

komen gaat. Wat voor een spannende avonturen gaan ze nog 

beleven nu ze kunnen vliegen? Wat denken jullie?
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