


Borre is met papa, mama en Pluisdier 
het huisdier op de camping.
Vandaag hebben ze in de zon 
gespeeld en in het meertje 
gezwommen.
Nu zitten ze voor de caravan te eten.
Ze eten rijst met een soort 
vleesprutje. 
Mama noemt het ragout.
Borre vindt dat een beetje vies 
klinken, maar toch smaakt het 
best wel lekker.
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Als ze allemaal zijn uitgegeten, 
zegt mama: 
‘Ik heb gisteren afgewassen 
en papa eergisteren.
Vandaag is het jouw beurt, Borre.’
‘De afwas doen?’ roept Borre 
verbaasd uit.
‘Bah, daar heb ik helemaal 
geen zin in!’
‘Het is voor ons ook vakantie, 
hoor Borre,’ zegt papa.
‘En de kaboutertjes doen het 
ook niet voor ons.’
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‘Flauwe kabouters...,’ 
mompelt Borre.
Met een emmer vol vieze borden 
en vuil bestek sjokt hij naar het 
toiletgebouwtje.
Daar kun je naar de wc gaan en 
douchen, maar ook de afwas doen.
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Borre zet de emmer neer en doet de 
borden en het bestek in de wasbak.

Net als hij de kraan wil opendraaien, 
hoort hij kinderen achter zich roepen.
‘Hé, we willen voetballen, maar we 
komen nog iemand te kort. 
Wil jij misschien meedoen?’ 
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Dat wil Borre wel.
Die borden zijn zo meteen ook 
nog wel vies, dus afwassen kan 
altijd nog.
‘Ik kom eraan!’ roept Borre en 
hij rent het grasveldje op.
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Na drie wedstrijdjes heeft 
Borre er genoeg van.
Hij besluit eindelijk de afwas 
maar te gaan doen. 
Het moet toch gebeuren 
en zoals papa al zei:
‘De kaboutertjes doen het niet.’
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Borre spuit lekker veel afwasmiddel 
over de vieze vaat en draait de 
kraan open.
In wolken van schuim is Borre 
met z’n afwasborstel in de weer.
Wat een enorme berg vuile 
borden, zeg!
Voordat hij ging voetballen 
leek het veel minder.
Er zitten ook allemaal kopjes 
tussen die Borre nog nooit 
eerder gezien heeft.
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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.


