


Twee kleine laarsjes staan 
in de kast. 
Dat vinden ze niet leuk.
Het is donker in de kast en 
benauwd en binnen. 
De laarsjes houden niet van 
donker en benauwd en al 
helemaal niet van binnen. 



Op een dag gaat de kast open. 
Er valt licht in de kast. 
De laarsjes mogen eruit. 
Hoera! 
Naar buiten! 
Daar worden de laarsjes 
geel en vrolijk van.



Stapper-de-stap, 
daar gaan ze op pad. 
Ze huppelen en springen. 
De mooie mamaschoenen 
lopen mee. 
Die vinden het moeilijk om 
de laarsjes bij te houden. 
Na een tijdje zijn de laarsjes 
nog steeds blij, maar wel 
een beetje moe. 
Is het nog ver? 
Waar gaan ze eigenlijk heen? 
Spannend, hoor!



Ze gaan naar de kinderboerderij. 
Als er iets is wat de laarsjes 
leuk vinden, is het wel kijken 
naar dieren. 
Welke dieren zullen 
ze allemaal gaan zien?



Eerst gaan ze naar de lammetjes. 
Die huppelen en springen al net 
zo vrolijk als de gele laarsjes. 
Ze kwispelen met hun staartje. 
Dat willen de laarsjes ook wel.
Jammer, maar dat kan niet, 
want laarsjes hebben helemaal 
geen staartje!



Dan gaan ze naar de kippen. 
Die tokken blij. 
Ze pikken met hun snaveltjes 
naar de grond. 
Wat eten de kippen? 
Geel eten: graan en maïs. 
Ze pikken ook naar de laarsjes. 
De gele laarsjes vinden 
het maar niets. 
Niet doen, kippen! 
Je kunt laarsjes toch niet eten? 
Ook al zijn ze geel.



Daarna gaan ze naar de varkens. 
Daar stinkt het wel een beetje. 
De varkens snuffelen met hun 
grote snuiten aan de laarsjes. 
Hi hi, dat kriebelt! 
De laarsjes worden 
helemaal nat en vies.
Gelukkig geeft dat niet, 
want daar zijn laarsjes voor. 
De mooie mamaschoenen 
willen niet nat en vies worden, 
die blijven liever buiten het hok. 
Saai, hoor.

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


