


Borre zit in de huiskamer 
en maakt een tekening. 
Het is een robotmonster.
Het monster ziet er niet echt 
eng uit, meer een beetje dom.
Borre moet er zelf om lachen:
‘Als dit monster mensen 
probeert bang te maken, 
gaan ze vast met hem knuffelen.’
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Hé, wat loopt daar nu 
door de tuin te banjeren?
Een gekke vogel met een 
nette zwarte jas aan.
Dat moet een pinguïn zijn.
Borre loopt snel naar buiten.
‘Wat doe jij hier?’ 
vraagt hij aan het beest.
‘Ah, jongeheer,’ 
spreekt de pinguïn deftig, 
‘misschien kunt u mij helpen.’
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‘Kijk, het zit zo,’ zegt de pinguïn, 
‘vanavond is er een heel chique 
pinguïnfeest, maar nu zit er 
een heel nare vlek in mijn jas.’
Borre bekijkt de vlek.
‘Ja,’ zegt hij, ‘dat ziet er 
inderdaad niet zo fris uit.’
‘Ik vroeg mij dus af,’ 
gaat de pinguïn verder, 
‘of u misschien weet of er hier 
ergens een stomerij in de buurt is?’
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‘Een stomme rij?’ 
zegt Borre verbaasd.
‘Nou, dan moet je denk ik 
naar het pretpark gaan.
Daar moet je altijd eerst in 
zo’n stomme rij staan voordat 
je in de achtbaan mag...’
‘Nee, nee, nee,’ zucht de pinguïn.
‘Een stomerij.
Dat is een winkel waar ze 
jassen schoonmaken.’
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‘O, maar daar heb je toch helemaal 
geen, eh... stomerij voor nodig,’ 
zegt Borre.
‘Kom maar mee, dan stoppen 
we die jas gewoon in mama’s 
wasmachine.’
‘In de wasmachine?’ 
spreekt de pinguïn.
‘Dat is zo’n gek plan dat het nog 
best weleens zou kunnen werken!’
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De pinguïn trekt z’n jas uit.
‘Hier heb je wat kleren van mij,’ 
zegt Borre.
‘Want je kan hier natuurlijk 
niet in je blootje gaan staan!’
De pinguïn trekt het gestreepte 
shirt aan en Borre stopt de jas 
in de wasmachine.
Met extra veel waspoeder, want 
dan wordt het extra goed schoon.
‘Zo,’ zegt Borre, ‘en dan moeten 
we nu even wachten.
Pompie dompie dom...’
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Na een halfuurtje is de 
wasmachine klaar.
De jas is nu mooi schoon, 
maar nog wel nat.
‘Hij moet alleen nog even 
drogen,’ zegt Borre.

Samen met de pinguïn hangt 
hij de jas buiten aan de waslijn.
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Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


