


Poespoes de poes is zoek. 
Zou hij verstoppertje 
aan het spelen zijn? 
Eén, twee, drie, vier, vijf, 
zes, zeven, acht, negen, tien, 
wie niet weg is, is gezien! 
Nee, poezen kunnen niet 
tot tien tellen. 
Maar Anne en mama kunnen 
Poespoes nergens vinden.
Waar zou hij nou toch zijn?
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Poespoes ligt niet onder 
de bank te snurken. 
Hij is ook niet in de wc aan 
het pootjebaden of stiekem 
in de keuken uit de koelkast 
aan het snoepen. 
Poespoes is nergens 
te bekennen.
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‘O nee!’ roept mama, 
‘ik heb het raam open laten staan!’ 
Anne en mama kijken voorzichtig 
over het randje en ja hoor, daar 
ligt Poespoes beneden in de tuin.
‘Au, au,’ mauwt hij. 
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Poespoes is vast even vergeten 
dat hij geen vogeltje, 
maar een poes is. 
En poezen kunnen niet 
vliegen zoals vogels. 
Hij is zo, HOP, van de
vensterbank getuimeld. 
En nu heeft Poespoes 
een zeer pootje.
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Anne en mama rennen snel 
de trap af naar de tuin. 
Arme Poespoes.
Hij kijkt helemaal treurig.
‘Ik denk dat we met hem naar de 
dierenarts moeten,’ zegt mama.
Ze zet Poespoes in het mandje van 
haar fiets en Anne gaat achterop. 
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Zo hard als ze kan, fietst 
mama naar de dierenarts.
‘TAATUU TAATUU,’ roept Anne, 
net als bij een echte ziekenwagen. 
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Bij de dierenarts moeten ze 
eerst wachten in de wachtkamer. 
Naast Anne zit een mevrouw 
in een bloemetjesjurk. 
Op haar schoot zit een dik konijn 
met zijn oren in het verband. 
Naast mama zit een oude man 
met aan een touw een krokodil 
met kiespijn. 
De man houdt het touw stevig vast. 
Gelukkig maar, anders zou de 
krokodil vast in mama’s been bijten.
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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.


