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BesteBeste mor, 

ZeZe zeggen dat je op ontdekkingsreis bent 

naarnaar de honing. Wat jammer. Want er was 

hierhier net iemand die jou zocht en die zei dat 

hijhij de honing was. Hij is onverrichter zake 

weerweer vertrokken. 

DeDe schildpad 

Uit:Uit: De Ontdekking van de honing, Toon Tellegen. (Querido, 1996). 










