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Er was eens een mooi eiland 
genaamd Mangrovilles. 

Mangrovilles stond vol met 
mangroveboven, koralen en 
zandduinen. 

Er waren vele kleine visjes, kleine 
krabbetjes en kleine kreeftjes die 
dansten en zongen naast de 
mangroven.

Ze hadden allen hun beste vriend 
uit het dorp, een klein jongentje 
genaamd Minu en zijn huisaap 
Kadi. 



Minu hield van zijn 
vrienden: klein visje, klein 
krabbetje en klein kreeftje. 
Ze hadden ook vele 
vriendjes onder de vogels 
die vaak op vakantie 
kwamen.

Op een dag waren Minu en 
zijn vriendjes buiten aan het 
spelen toen de grote 
houthakker uit het dorp 
naar het mangrovebos 
kwam en alle bomen begon 
om te hakken om te 
verkopen. 



Minus vriendjes begonnen te 
huilen. 

Ze hadden hun huis verloren 
en konder nergens naartoe 
behalve naar de diepe 
blauwe zee.
Ze waren echt bang om in 
de diepe blauwe zee te gaan. 



De golven waren zo groot in de 
diepe blauwe zee. Maar klein 
visje, klein krabbetje en klein 
kreeftje ging jammer genoeg 
toch de oceaan in.

De vogeltjes hadden ook geen 
plek meer om te spelen en 
gingen ook weg.

Minu was hulpeloos en triest 
om al zijn vriendjes zo ver 
weg te zien gaan.

Minu en Kadi voelden zich zo 
eenzaam zonder hun vriendjes.



De grote golf was erg 
boos op het dorp omdat 
klein visje, klein 
krabbetje en klein 
kreeftje waren 
weggejaagd uit hun huis. 

Daarom kwam de grote 
golf naar het dorp en 
nam alle bezittingen van 
de dorpelingen met zich 
mee.



Minu huilde op het strand en 
dacht aan zijn vriendjes. 
Op een dag verscheen de Grote 
heremietkreeft voor Minu. 

De Grote heremietkreeft was al 
duizenden jaren aan het 
mediteren in de diepe blauwe zee 
en was één en al wijsheid. 

Hij vroeg Minu waarom hij 
huilde.
Minu zei “Oh… Grote 
heremietkreeft… Mijn vriendjes 
zijn verloren in de diepe blauwe 
zee… help mij alsublieft om ze te 
vinden”
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De Grote heremietkreeft glimlachte en zei “ Ik zal jou een raadsel 
geven… als je het antwoord vindt dan kan je jouw vriendjes vinden..”

Minu zei “ Geef mij alstublieft het raadsel ”
De Grote heremietkreeft antwoordde “HERSTEL DE MOEDER 
VAN DE KUST EN DE REST ZAL VOLGEN” en verdween dan 
plots.
Minu was in de war… Hij kende het antwoord niet…



Minu ging terug naar het 
dorp en vroeg het aan 
iedereen… hij vond het 
antwoord niet… Hij ging 
naar de naburige dorpen 
en vroeg al zijn 
vriendjes… niemand wist 
het…
Uiteindelijk ging hij naar 
huis en zijn moeder vroeg 
hem “Waarom huil je mijn 
zoon?”



Minu vertelde alles aan zijn moeder…

Minu vertelde haar het raadsel van de Grote heremietkreeft “ Herstel de 
moeder van de kust en de rest zal volgen”

Minus moeder glimlachte en zei … het geeft niet om het antwoord niet te 
kennen.. je kan altijd gelukkig zijn bij mij… Ik zal voor je zorgen… Ik zal 
je veilig houden…



Plots voelde Minu zich zo blij… Hij herinnerde zich zijn vriendjes 
klein visje, klein krabbetje en klein kreeftje dansen en zingen nabij de 
mangroven… Hij herinnerde dat ze zich verstopten en tussendoortjes 
namen tussen de mangrovewortels… Nu kende hij het antwoord. 

Het antwoord is “MANGROVEN”… Die bomen zijn de moeder van de 
kust… Zij zorgt ervoor dat klein visje, klein krabbetje en klein kreeftje blij 
en veilig zijn en geeft hen eten net zoals zijn moeder dat doet…



Hij liep naar het dorp en 
vertelde het verhaal aan 
iedereen. De grote houthakker 
voelde zich verdrietig over 
klein visje, klein krabbetje en 
klein kreeftje.
De volgende dag was een 
prachtige zonnige dag… Alle 
dorpelingen begonnen met 
mangroven te planten langs de 
kust van Mangrovilles. 



De grote Heremietkreeft 
sprak een groeispreuk uit 
die de bomen op één 
nacht groter maakte dan 
voorheen. 

Plots kwamen klein visje, 
klein krabbetje en klein 
kreeftje dansend en 
zingend uit de diepe 
blauwe oceaan. 



De grote golf kwam mee en bracht alle gestolen spullen terug 
naar het dorp. 



De dorpelingen begonnen 
nog meer mangrovebomen 
aan te planten en 
beschermden zo de 
prachtige kusten van 
Mangrovilles… 

En ze leefden nog lang en 
gelukkig. 
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