
De giraf en zijn viool 
 
Ooit, lang geleden, toen er nog niet veel mensen waren maar wel veel dieren, leefde er een heel 
speciale giraf.

Raf de giraf kon prachtig viool spelen.

Iedere dag ging hij op pad met zijn viool en speelde midden op een open plek in het bos van ’s 
morgens tot ’s avonds prachtige muziek.

Alle dieren waren het al gewoon dat ze konden genieten van de mooie melodieën en zijn beste 
vriendjes, Kai de Koala en Robby de rode panda waren er altijd bij.

En als dank betaalden ze hem iedere avond met manden vol blaadjes , zo verdiende hij het eten 
voor zijn gezin.

De leeuw, koning van het dierenrijk, die helemaal aan de rand van het bos woonde was een 
ongelukkige leeuw. 
Hij had gehoord van al die gelukkige dieren in het midden van het bos en wou toch eens gaan 
kijken hoe dit nu zat. 
Hij werd heel jaloers toen hij zag hoe gelukkig de giraf was en besloot om hem eens te testen. 
Hij keerde terug naar de rand van het bos en beviel zijn dienaar Paddy de pad om zijn besluit te 
gaan vertellen aan de giraf. 
 
Paddy de pad ging meteen op pad en vertelde de giraf wat koning Leeuw besloten had.

Vanaf nu was het verboden om in het openbaar nog viool te spelen.

Haha, dacht koning Leeuw, we zullen wel eens zien of hij nu nog zo gelukkig is.


De giraf was even geschrokken. 
Hij wist al lang niet meer hoe hij zelf blaadjes moest plukken en vroeg zich af hoe hij nu aan eten 
zou moeten geraken. 
Hij zat voor zijn deur te piekeren toen de bever voorbij kwam.

Hé, Raf de giraf, als je wil kan je ons wel helpen om een dam te bouwen in het bosriviertje. 
Dan hebben we in de zomer altijd lekker fris water.


Ok, zei de giraf en hielp de bevers gans de dag dammen bouwen.

’s Avonds kreeg hij van de bevers een hele mand blaadjes om zijn gezin eten te geven. 
En na het eten zette hij de ramen open en speelde viool. 
En alle dieren in het bos konden terug zijn mooie muziek horen.


Paddy de pad moest van de koning eens gaan kijken hoe het nu met het geluk van de giraf was. 
Toen hij hoorde dat Raf de giraf nog altijd heel gelukkig was werd hij heel kwaad. 
 
“Vanaf nu mogen er geen dammen meer gebouwd worden!” riep hij boos uit.

Paddy de pad ging meteen terug op pad om het besluit van de koning aan de dieren te vertellen.


Oei, wat nu gedaan?

Niet alleen Raf de giraf zat nu in de problemen, hoe zouden ze nu water verzamelen voor de 
zomer?

Net toen hij hier over na zat de denken kwam Olivier de Olifant voorbij.

 
Hé, Raf de giraf, zou jij mij willen helpen om water uit de rivier te gaan halen en in tonnen op te 
slaan?

En weerom had Raf de giraf werk, hij liep mee met Olivier die met zijn slurf water uit de rivier 
opzoog en die in grote tonnen op een kar liet lopen. 
Raf de giraf liep gans de dag heen en weer om de kar met tonnen naar het midden van het bos te 
brengen. 
 
En ’s avonds kreeg hij van de olifant een hele mand blaadjes om zijn gezin eten te geven. 
En na het eten zette hij de ramen open en speelde viool.

En weer konden alle dieren in het bos zijn mooie muziek horen.


De pad moest van de koning terug gaan kijken hoe het nu met het geluk van de giraf was. 
Toen hij hoorde dat Raf de giraf nog altijd heel gelukkig was werd hij helemaal woedend.




Hij stuurde Paddy de pad erop uit om de viool van Raf de Giraf af te nemen en stuk te maken.

Vanaf nu mag er nooit nog een viool gemaakt worden!

En Paddy de pad ging terug op pad, nam de viool af en maakt er een vuurtje van.


Raf de Giraf was nu wel heel verdrietig, maar net toen hij echt ongelukkig aan het worden was 
kwam een tovenaar voorbij.

Oei, Raf de giraf, je bent altijd aan het lachten en nu niet meer. 
Wat is er gebeurd?

Toen Raf de Giraf zijn verhaal verteld had glimlachte de tovenaar.


Ik zal je een toverdrankje geven. 
Iedere keer als je op je viool wil spelen neem je hiervan een druppeltje. 
Jij hebt muziek in je hart en door deze toverdruppel zal je buik in een viool veranderen en kan je 
zoveel spelen als je wil. 
En niemand kan deze viool nog van je afnemen.


En zo kwam het dat iedere avond mooie vioolmuziek door het bos klonk en Paddy de pad nooit 
vond waar die nu vandaan kwam. 
Koning de leeuw gaf het op om kwaad te zijn en ging, als was het nog stiekem, zelf naar de 
muziek luisteren. 
En beetje bij beetje werd ook hij er echt gelukkig van.


 


