


Ollie Olifant zit tegen een 
grote boom in de dierentuin.
Hij geniet van de warme 
zonnestralen op zijn blote buik.
Dromerig kijkt hij om zich heen.

Kangoeroe springt over een slootje.
Giraffe knabbelt tevreden 
op een blaadje.
Nijlpaard sluit zijn ogen en gaapt.

Ollie glimlacht.
Hij valt in slaap. 

wie zit daar bij die boom?



Ollie droomt…
Hij droomt dat hij acrobaat is.

Ondersteboven,
balancerend op zijn slurf,
gooit hij ballen door een hoepel.

Zijn publiek juicht.
‘Ollie! Ollie!’ roept iedereen.
‘Bravo!’

in zijn droom staat hij 
op zijn slurf.



‘Ollie! Ollie! Word toch wakker!’
Muis trekt hard aan Ollies oor.
Verschrikt opent Ollie zijn ogen.

De droom is verdwenen.
Ollie is weer wakker. 
Slaperig kijkt hij naar Muis.

‘Kom toch mee, luie olifant!’ 
roept Muis streng.
‘We moeten oefenen voor 
het dierentuinfeest.’

Samen wandelen ze naar het 
sportveld van de dierentuin.

muis trekt aan zijn oor.



Op het grote sportveld is het druk.
Zeeleeuwen jongleren met ballen.
Beren oefenen op stelten.
Apen maken een hoge apentoren.
 
Muis en Ollie steken snel 
het grote veld over.
Ze gaan op zoek naar Aapie Aap,
hun gespierde sportmeester.

ze gaan op zoek naar aap.



‘Oké Ollie, daar gaan we weer,’ 
zegt Aapie Aap.
‘Op drie poten, op twee poten 
en daarna op één poot!
Hoppa!’

Ollie tilt eerst zijn 
linkerachterpoot op…
Dan zijn rechter…
Hij zwabbert gevaarlijk 
heen en weer…
En… BOEM!

Languit valt Ollie in het gras.
Muis kan nog net op tijd 
wegspringen. 

hij valt... boem!



De hele dag oefent Ollie zijn kunstjes.
Muis helpt hem zo veel als hij kan.
Aapie Aap geeft aanwijzingen.

Ollie probeert niet alleen op 
één voorpoot te staan.
Hij wil ook nog een salto maken, 
hoog in de lucht.
Maar wat Ollie ook doet, 
niets lijkt echt goed te lukken.

Steeds meer dieren komen kijken.
Ze lachen om Ollies mislukte 
optreden.

het lukt hem niet.



Als het donker wordt, 
gaan alle dieren naar bed.
Ollie is moe. Hij valt meteen in slaap.

Opeens schrikt hij wakker.
Het is weer die gekke Muis, 
die aan zijn oren trekt.

‘Opstaan Ollie,’ fluistert Muis zachtjes.
‘Het circus is net aangekomen in de stad.
Boris, de wereldberoemde superolifant, 
is er ook.
Hij kan je vast leren hoe je 
op één poot moet staan.’

Snel gaat Ollie met Muis op pad.

in de nacht gaan ze op pad.

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


