


Het is woensdag tussen de middag.
Borre staat op het schoolplein bij 
het hek te wachten op zijn moeder.
Vanmiddag is hij vrij.
Daar is mama met de auto.
‘Stap maar snel in,’ zegt ze.  
‘We hebben haast.’



‘Hoe dat zo?’ vraagt Borre als 
ze rijden.
‘Ik moet werken,’ zegt mama.
‘Maar je werkt nooit op woensdag,’ 
zegt Borre.
‘Ik moet invallen voor iemand 
die ziek is,’ antwoordt mama. 
Ze rijdt met de auto een brede 
straat in.
‘Ons huis is de andere kant op, 
hoor,’ zegt Borre.



‘Ik breng je niet naar huis,’  
zegt mama.
‘Ik heb geen oppas kunnen 
regelen, dus je gaat met mij 
mee naar kantoor.
Het is best leuk om eens te 
zien waar ik werk, toch? 
Kijk, we zijn er al.’
Mama parkeert de auto.
Ze stappen uit en lopen naar 
het gebouw waar mama werkt.
Het is een héél erg hoog gebouw.
Borre wordt duizelig als hij naar 
boven kijkt.



Borre en mama gaan door de 
draaideuren naar binnen en  
lopen naar de lift.
Ping doet een bel en de deuren  
van de lift schuiven zoef open. 
In de lift zitten heel veel knopjes.
Misschien zijn het er wel honderd.
Mama drukt op het bovenste 
knopje.
De deuren schuiven zoef dicht  
en ze schieten omhoog.



Ping doet de bel van de lift als ze op 
de bovenste verdieping aankomen.
Zoef doen de deuren als ze 
opengaan.
Er lopen mensen door de gang.
‘Je bent precies op tijd,’ zegt een 
meneer tegen mama.
‘We gaan net vergaderen.  
Aan het werk.’
‘Ga jij maar hier zitten, Borre,’  
zegt mama.
‘Kijk, ik heb een kleurboek en 
potloden voor je meegenomen.
Ga maar lekker kleuren.’
Dan haast ze zich achter de  
andere mensen aan.
‘Tot over een paar uurtjes!’  
roept ze nog.



Een paar uurtjes, denkt Borre  
als iedereen weg is.
Dat duurt hartstikke lang.
En ik heb helemaal geen zin 
om te kleuren.
Borre kijkt naar de lift.
De deuren staan nog open.
Borre heeft wel zin in een ritje 
op en neer.
Hij gaat de lift in en drukt op  
het onderste knopje.
Zoef doen de deuren en de lift  
duikt omlaag.



Ping doet de bel van de lift en  
zoef doen de deuren.
Borre is weer beneden.
Hij kijkt even of er iemand mee wil.
Maar er is niemand.
Iedereen is aan het vergaderen.
Terug naar boven, denkt Borre.
Hij wil op het bovenste knopje 
drukken, maar…



… Borre kan er niet bij!
Het bovenste knopje zit veel 
te hoog!
Borre maakt zich zo lang mogelijk.
Hij gaat op zijn tenen staan en 
strekt zich helemaal uit.
Maar dan nog komt zijn vinger 
maar tot halverwege de knopjes.

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


