


Martina de ijsbeer
gaat fijn uit kamperen.
Ze stopt in haar koffer
wat boeken en kleren.
Haar stippeltjestrui,
een broek, twee paar sokken.
Een bloemetjeszwempak
en drie mooie rokken.
Dan doet ze een ketting
om iedere poot.
Ziezo, ze is klaar.
Nu óp naar de boot.

k
koffer



Een klein halfuur later
zit ze met een zoet drankje
en een bosbessentaart
op een heerlijk zacht bankje.
Ze geniet in haar eentje,
met een sjaal om haar nek,
want het waait wel een beetje
op het bovenste dek.
De boot schommelt zachtjes
en met een heel grote gaap
sluit Martina haar ogen.
Dan valt ze in slaap.
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Plots klinkt het: ‘Hela!’
Ze kijkt om zich heen.
Martina de ijsbeer
zit niet meer alleen.
Het bovenste dek
zit zo vol als maar kan.
Elke stoel is bezet
door een vrouw of een man.
Ze bekijken Martina
en giechelen zacht:
een slapende ijsbeer,
wie had dat verwacht!
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Een dikke meneer zegt:
‘Wat doet u nou hier?
Vaart u voor uw werk,
of gewoon voor uw plezier?’
Een mevrouw met een petje
en een hete kop thee
grinnikt: ‘Luister eens, ijsbeer,
hoort u niet in zee?
U kunt toch goed zwemmen?
Ik vind het maar gek
om u te zien zitten
op het bovenste dek.’
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‘Het is heel eenvoudig,
meneer en mevrouw,’
lacht Martina de ijsbeer,
‘ik hou niet van kou.
Waar ik vandaan kom,
is sneeuw en ook ijs.
Maar ik hou van zon,
daarom ga ik op reis.
Ik ben nu op weg
naar een zonnig, warm land,
waar ik ga kamperen
op een parelwit strand.’

j
jas



Na een flinke poos varen,
hoort Martina een bel.
De kapitein roept:
‘We zijn er nu snel.
Geniet van uw reis
en het prachtige weer.
Een fijne vakantie.
Tot de volgende keer!’
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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.


