Dag 3 - Hoeksteen
bijlage 1

Hully en Sully trappen een
bal in de tuin van de buren
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Hully en Sully zijn met elkaar een balletje aan het trappen. Hully schiet heel hard naar
Sully. Zó hard dat de bal in de tuin van de buren komt.

Sully wordt boos: ‘Ik zei nog zo dat je moest uitkijken, Hul!’ Sully vindt dat Hully maar
in z’n eentje bij de buren moet gaan aanbellen om de bal te halen; Sully durft dit niet
meer. Het is al de derde keer vandaag dat die bal daar ligt. Sully is bang dat de buurman
woest wordt!

Maar Hully heeft een ander plan. Hij wil met behulp van een ladder over de schutting
van de buren klimmen. Sully zegt dat ze dat helemáál eng vindt. Ze is al bang om op
een ladder te staan en ze moet er niet aan denken dat de buurman ziet dat ze over de
schutting klimmen.

Hully lacht Sully uit en zegt dat hij totaal niet bang is. Hij is toch stoer en sterk (laat z’n
spierballen zien)?! Hij pakt er een ladder bij en begint erop te klimmen. Sully staat er bij
met haar handen voor haar ogen; ze durft niet te kijken.

Maar dan blijkt Hully helemaal niet stoer te zijn, want als hij halverwege op de ladder is,
wordt hij bang. De ladder wiebelt ook een beetje. Hij roept zachtjes en verschrikt naar
Sully dat hij niet meer verder durft (Sssu-hul, iiikkk dddurf niet mmmeer, iiik bbben zzzo
bang dddat iiik val).

Sully kijkt verbaasd naar Hully op de ladder en vraagt waarom hij zo bang is. Hully roept
benepen dat hij eigenlijk hoogtevrees heeft en dus helemaal niet op ladders durft te
klimmen. Maar hij durfte dat niet te zeggen; hij wilde gewoon stoer en sterk zijn.

Nu moet Sully een beetje lachen en zegt dat ze de ladder goed zal vasthouden zodat
Hully veilig naar beneden kan komen. Op haar beurt laat Sully haar spierballen zien:
‘Kijk, ik ben vast sterk genoeg om een ladder met Hully erop vast te houden’.

Terwijl Sully de ladder vasthoudt, komt Hully voorzichtig naar beneden. Hij bedankt
Sully en vindt haar eigenlijk veel sterker dan hem. Sully zegt dat Hully voortaan heus
niet zo stoer hoeft te doen. Hij moet gewoon durven zeggen waar hij bang voor is; daar
word je pas sterk van!
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