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Bang voor...
Ben jij soms bang voor dieren?
Dat is niet raar.
Bijna elk kind vindt dieren weleens eng.
Soms is het een hond.
Dat komt omdat honden lelijk kunnen bijten.
Maar het kan ook een spin zijn of een slang.
Of een vogel die niet bang is voor mensen.
Dat is bijvoorbeeld een meeuw.
Een beetje bang zijn voor een dier is niet erg.
Maar erg bang zijn is naar.
Vooral als het een dier is dat je vaak ontmoet.
Misschien durf je dan niet buiten te spelen.
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Janna:
‘Ik vind honden heel eng.
Dat komt door mijn vader.
Die is zelf ook best bang.
We liepen maandag in het stadspark.
Er kwam een zwarte hond aan.
Ik sprong op de houten bank.
En weet je wat papa deed?
Hij ging naast mij staan!’
Glenn:
‘Jaap is mijn beste vriend.
Toen hij jarig was,
kreeg hij een hondje van zijn opa.
Eerst was ik heel bang.
Ik durfde niet meer bij hem te spelen.
Maar nu weer wel.
Het hondje is nog jong en speels.
Ik wen er wel aan, denk ik.’

Merel:
‘Ik heb een grote witte hond.
Die is heel schattig.
Maar een spin, die piepklein is, vind ik eng.
Die poten zijn zo lang!
Er kroop een spin op de plank bij mijn bed.
Ik riep mijn kleine zusje.
Zij is echt heel flink.
Ze pakte de spin zomaar op.
En ze gooide hem uit het raam!’
Abdel:
‘Op school staat een glazen bak in de gang.
Daar zit een zwarte slang in, met groene vlekken.
Ik durf er niet langs.
Ik zeg het tegen niemand.
Als ik naar de wc ga, loop ik door een andere gang.
Dat is wel een stuk om.’

Tess:
‘Ik kijk soms naar honden die in een boek staan.
Dat doe ik samen met mama.
Ze leest wat een hond eet.
En wat een hond voelt.
Zo wen ik eraan, zegt ze.
Misschien helpt het.’
Esra:
‘Mijn oma zegt altijd:
zing gewoon een liedje als je een spin ziet.
Dan ben je opeens minder bang.
Of denk dat het een vlinder is.’
Marja Baeten
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