


Het is bijna etenstijd.
In de keuken staat papa druk te koken.
Pluisdier het huisdier snuift met zijn 
neus een snufje lucht op.
Dat ruikt goed!
Hij gaat braaf naast zijn bakje 
zitten wachten.
Hij lust wel zo’n lekker hapje.



Maar Pluisdier krijgt natuurlijk 
geen menseneten.
Hij krijgt huisdierbrokjes.
Vandaag is Borre aan de beurt 
om Pluisdier te voeren.
Uit het keukenkastje pakt Borre 
de doos Om Nom Nombrokjes.
Om Nom Nombrokjes, die lust 
Pluisdier zo graag!



Op tv komt soms een grappige 
reclame van Om Nom Nom.
Een vrolijk huisdier met een 
zwembroek aan danst en zingt:

‘Ik heb vannacht zo mooi gedroomd,
ik droomde dat ik zwom
in een zwembad vol
lekkere brokjes Om Nom Nom!’

Dan springt het blije beest van 
de hoogste duikplank in een 
zwembad vol brokjes,
die alle kanten opspatten.



Maar als Borre met het pak 
Om Nom Nom schudt, 
spatten de brokjes nergens heen.
Er zijn namelijk helemaal geen brokjes.
Het pak is leeg!



‘Mama, de brokjes zijn op,’ 
zegt Borre.
‘Er staat nog een pak in de 
voorraadkast,’ antwoordt ze.
Borre pakt het pak.
Het zijn geen Om Nom Nombrokjes.
Het zijn brokjes die Pluisdier nog 
nooit gehad heeft. 
Borre vult het bakje tot de rand 
en zegt: ‘Eet smakelijk!’



Pluisdier snuffelt eens aan de 
vreemde brokjes.
Ze ruiken heel anders dan 
Om Nom Nombrokjes.
En ze zien er ook anders uit.
Die lust ik niet, hoor, denkt Pluisdier.
Hij kijkt Borre met grote ogen aan.
‘Eet maar,’ moedigt die hem aan.
Maar Pluisdier schudt met zijn 
kopje van nee.
Dit gaat hij écht niet opeten.



Papa komt met een dampende 
pan langs.
Hij is op weg naar de eettafel.
‘Papa, Pluisdier eet zijn brokjes 
niet op,’ zegt Borre.
‘Dat is niet zo gek,’ antwoordt papa, 
als hij ziet wat er in het bakje zit.
‘Pluisdier lust alleen Om Nom Nom.’
Hij schept aardappels, sperzieboontjes 
en rollade op de borden.

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


