


meis weet niets om te doen.   

‘Mama, zo kan ik toch niet buiten spelen.’
‘Meis, dan zul je je in huis moeten vermaken.’
‘Maar mama, ik verveel me zo.’
‘Meis, ga dan lekker op je kamertje spelen.’
‘Maar mama, ik weet écht niks om te doen.’
‘Meis, dan fantaséér je maar wat leuks!’
‘Hmm… Nou goed, dan verzin ik wel iets.’



ik doe net of de trap 
een berg is. 

Ik ga eerst maar eens naar boven…
Hmm… Ik verzin gewoon een 
steile klimtocht in de bergen.
Ja, ik denk dat ik bergbeklimmertje 
ga spelen.
Wauw! Ik sta al op de hoogste top. 
Wat een uitzicht! WAUW!



wat is hier veel te zien.  

Zo, nu ben ik op de overloop.
Hmm… Ik verzin hier een 
schilderijenmuseum.
Zóóó-hé! Ziet dat er even 
prachtig uit allemaal!
Ik denk dat ik óók lekker ga 
tekenen en kleuren.



het bad lijkt wel op 
de zee. 

Even naar de badkamer.
Hmm… Hier verzin ik een 
onderwaterwereld. 
En dan ben ik duiker.
Sjonge, wat een boel vissen hier. 
En wat hebben ze gekke vormen.
Vissen, vissen, willen jullie met 
me spelen? BLUB BLUB.



wat zien ze er gek uit. 

Dit is mijn slaapkamer. 
Met al mijn ruimteposters.
Hmm… Ik verzin een verre 
ruimtereis. En dan ben ik astronaut.
Jottem! Wat is de aarde klein 
vanuit een raket.
Ik denk dat ik ook al 
marsmannetjes kan zien. 
BLIEB BLIEB.



ik haal iets uit de kast. 

Even in mama’s klerenkast kijken.
Hmm… Ik verzin gewoon een 
groot verkleedfeest.
Joepie! Nu ga ik op reis als 
een deftige mevrouw.
Ik denk dat mama me zo niet 
eens meer herkent. HI HI.



wat is het hier hoog.  

Hmm… Meteen even op het 
balkon kijken of het al droog is.
Oeps! Wat sta ik hoog en wat 
een diepe afgrond ineens!
En waar is nu de echo?
Echo, echo, heb je iets om mij 
te horen? …OREN …OREN.

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


