


Dingdong, de bel gaat.
‘Borre, kijk jij eens wie daar is,’ 
zegt mama.
Borre doet de deur open.
Het is de buurvrouw.
Zij is een deftige dame.
Ze draagt altijd mooie jurken 
en prachtige hoeden.
‘Hallo Borre,’ zegt de buurvrouw 
met haar deftige stem. 
‘Is je moeder thuis?’



Mama komt er al aan.
‘Hallo buurvrouw,’ zegt ze.
‘Hallo,’ zegt de buurvrouw. 
‘Ik verzamel oude kleren voor 
het goede doel.
Ik heb van mijn neefje al een zak 
vol kleren die hij niet meer past.
Hebben jullie misschien nog kleren 
die jullie niet meer dragen?’
‘Ja, hoor,’ antwoordt mama. 
‘Ik kom ze vanavond wel even 
brengen.’



Als de buurvrouw weg is, 
gaat mama naar boven.
Ze pakt allerlei kleren uit haar 
kledingkast en doet die in een  
grote plastic tas.
‘Dat goede doel, hè mama,’ 
vraagt Borre. 
‘Is dat het doel bij voetballen?’
‘Nee,’ legt mama uit.
‘Een goed doel betekent 
dat je mensen helpt die hulp 
nodig hebben.
De buurvrouw gaat deze kleren 
aan mensen geven die zelf geen 
geld hebben om kleren te kopen.’



‘Zo,’ zegt mama als de tas vol zit.
‘Dat is klaar.
Dan ga ik nu een lekker kopje 
thee zetten.’
Ze loopt de slaapkamer uit.
Borre kijkt in de zak en ziet een 
groene jurk met grote rode 
bloemen erop.
Die is mooi, denkt Borre.
Het is een beetje zo’n soort jurk 
als de buurvrouw draagt.
Hoe zou die jurk Borre staan?



Borre trekt de jurk aan.
Hij kijkt in de spiegel.
O, maar dat ziet er heel goed uit!



Borre haalt een paar schoenen 
uit de tas.
Ze zijn geel met een blauwe strik.
Borre trekt de schoenen aan.
Ze zijn een beetje te groot, 
maar ze staan prachtig!
In de tas zit ook nog een paarse 
flaphoed met een oranje veer.
En een ketting en armbanden 
met nepparels.



Borre loopt met de jurk, de 
schoenen, de hoed, de ketting 
en de armbanden de trap af.
‘Wie bent u?’ vraagt mama als 
ze hem ziet.
‘Ik,’ zegt Borre met een heel deftige 
stem, ‘ben een deftige dame.’
‘Ik zie het,’ zegt mama. 
‘Wat komt u doen, deftige dame?’
‘Ik kom op visite,’ antwoordt Borre 
met zijn deftige stem, ‘thee drinken 
en koekjes eten.’
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