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Stan is een beer. Een hele lieve beer.
Een beer die zich af en toe een beetje alleen voelt. En weet je
waarom?
Stan woont alleen in een huisje op de berg. Een heel mooi
huisje!
Een huisje waar hij zo lekker kan slapen en waar het ó zo
'berenwarm' is.
Maar ook al is het huisje zo warm en is zijn bedje zo lekker
zacht, hij zou zo graag vriendjes hebben waar hij zijn mooie
huisje aan kan laten zien.
Stan wil niet meer alleen zijn! En daar gaat hij vandaag iets aan
doen.
Hij gaat op zoek naar echte vriendjes!
Hij stapt met grote passen het bos in en na een poosje ziet hij
een uil in een boom. Die zal vast wel weten hoe je vriendjes
moet vinden.

"UIL!" roept Stan hard. De uil schrikt wakker! "Lieve help."
"Wie ben jij en waarom schreeuw je zo?" roept de uil
geschrokken.
"Ik.. ik ben Stan en ik ben ontzettend hard op zoek naar
vriendjes! Maar, maar.. ik weet helemaal niet hoe en waar ik
moet zoeken. Kunt u mij helpen meneer Uil?"
De uil gaat een takje lager zitten zodat hij net zo hoog is als de
beer.
Hij kijkt met grote ogen naar de grote berentanden van Stan.
"Och beer, dat is niet niks! Dat zijn tanden waar je heel veel
vriendjes mee kunt opeten."
"O nee, meneer de uil! Ik wil niemand opeten! Ik wil gewoon
vriendjes die in mijn huisje kunnen komen."
De uil kijkt nog eens goed en bekijkt de grote klauwen van Stan.
"Och beer, dat is niet niks! Dat zijn klauwen waar je heel veel
vriendjes mee kunt grijpen."
"O nee, meneer de uil! Geloof me, ik wil geen vriendjes grijpen,"
zegt Stan geschrokken.
"Het enige wat ik wil is gezellig in mijn huisje verhalen vertellen,
en liedjes zingen. Samen met mijn vriendjes."
De uil kijkt met gefronsde wenkbrauwen naar Stan.
"Ik zou het kunnen proberen bij mijn vriendjes in het bos. Maar
luister beer.
Als je brult zullen ze rennen, je moet je rustig houden! Je bent
nogal, groot! En daar houden mijn vriendjes niet zo van."
"Ja ja, meneer de uil. Ik zal rustig zijn. Ik doe alles wat ik moet
doen! Als ik maar vriendjes krijg," zegt Stan blij.
"Nou goed," zegt de uil.
"Mijn vriendjes liggen allemaal nog lekker te slapen."
"Als het straks donker is, dan kom je naar deze boom, goed?
"En dan zal ik je voorstellen aan mijn vriendjes."
"Jippie!" roept Stan opgelucht. "Ik zal er zijn meneer uil,
Bedankt."

Fluitend rent Stan naar zijn huisje. O, wat is hij blij. Zou hij nu
eindelijk vriendjes krijgen waar hij alles tegen kan vertellen?
En die met hem meegaan om vissen te vangen en alles te doen
wat vriendjes samen doen?
Zodra de zon onder is rent Stan het bos in. Hij kan niet meer
wachten!
De uil zit rustig in de boom. "Ha Stan!"
"Dag meneer de uil, zullen we gaan, zullen we gaan?" roept
Stan opgetogen.
"Stan, onthoud wat ik je heb verteld. Je moet rustig blijven,
anders schrikken ze van je."

De uil vliegt voor Stan uit.
"Kom maar mee Stan, we hebben vanavond gezellig feest, kip
is jarig en dat vieren we!"
"Jaaa, feest!" roept Stan. "Ik ben dol op feestjes."
"Ssst Stan, onthoud nu wat ik je verteld heb. Je moet rustig
zijn," zegt de uil streng.
De uil vliegt door het donkere bos en daar komen ze aan.
Achterin het bos bij een mooie heuvel.
En daar zitten de vriendjes van meneer Uil. Een kip, twee egels,
vier rupsen en een hele kleine slak.
Wat zien ze er lief uit, denkt Stan.
Stan kan zich niet meer inhouden.
Hij voelt vlinders in zijn buik en voordat uil ook maar iets kan
zeggen rent Stan de heuvel op en brult met al zijn geluid;
"VRIENDJES!!! Wat een feest! Ik ben Stan en ik wil jullie
allernieuwste beste vriend worden!!"

Alle dieren schrikken op en schieten weg het bos en de grond
in.
Stan probeert ze te volgen, maar hij ziet niemand meer.
Uil vliegt vlug op Stan af.
"Wat heb ik je nu gezegd? Je zou rustig blijven. Zo krijg je
natuurlijk nooit vriendjes!"
Boos vliegt uil terug het bos in.

O, jeetje. Wat is hij dom geweest. Uil had het nog zo gezegd.
Huilend zit Stan op een rots.
Uil had gelijk, zo krijgt hij natuurlijk nooit vriendjes. Ze zijn bang
voor Stan.
Voor zijn luide gebrul en zijn grote klauwen.
"Maar ik ben helemaal niet eng," zegt Stan snikkend. "Ik ben
gewoon een beer met grote tanden die heel erg graag een
vriendje wil."

Bedroefd loopt Stan naar huis. Als hij binnenkomt kijkt hij om
zich heen.
Het is stil. Stil en eenzaam.
Snel gaat Stan in zijn bed liggen en staart naar het plafond.
Hoe kan iemand nou zien hoe lief hij in het echt is als iedereen
schrikt van hoe hij eruit ziet?
Het is zo oneerlijk.

De volgende dag zit Stan voor zijn huisje in het gras.
Hij kan maar niet stoppen met huilen.
Hoe kan hij nu laten zien aan de dieren dat hij juist een hele
lieve beer is?
Opeens hoort Stan een hoop kabaal uit het bos. Hij veegt zijn
traantjes af en rent met een vaart het bos in.
Daar ziet hij de groep diertjes staan die eerder zo bang waren
voor hem.
Ze zien er angstig uit. Maar niet door Stan. Ze zijn bang voor
een vos.
"Ik ga jullie allemaal opeten, want ik heb heeeele grote trek".
Zegt de vos met een gemene stem.
De diertjes staan bang tegenover de vos. "Alsjeblieft vos, wij
willen niet dat jij ons opeet. Alsjeblieft laat ons met rust," roepen
de diertjes angstig door elkaar.
Stan bedenkt zich niet en geeft een enorme brul. Zo hard! Zo
hard, dat de takken ervan trillen.
De vos schrikt en rent zo hard hij kan het bos in.
"Laat me je niet nog een keer zien bij de dieren," roept Stan
luid.

De diertjes lopen langzaam naar de beer. "Wow, beer, dat was
gaaf. Dank je wel dat je ons gered hebt".
"Graag gedaan,"zegt de beer verlegen. "Ik zou jullie eigenlijk
altijd wel willen beschermen".
De egel loopt nog iets dichter naar de beer toe en kijkt hem
verlegen aan.
"Lieve beer, jij mag ons altijd beschermen! Als je ons een ding
wilt beloven."
"Ja," zegt beer. "Zeg het maar".
"Nou," zegt de egel. "Dat jij voor altijd onze 'allerliefste lievelings
berenvriend' blijft".

De beer gelooft zijn oren niet. 'De allerliefste lievelings
berenvriend?' Wow!
"Ja," zegt Stan. "Dat wil ik berengraag!"
En zo gebeurt het. Elke dag komen de vriendjes van Stan naar
zijn huisje. Waar ze samen dansen, zingen, eten en plezier
maken.
Precies zoals Stan het altijd heeft gewild.
Stan is een beer. Een hele lieve beer! Een beer die zich nooit
meer alleen voelt.

