


Dit is Tum.
En dat is Dim.
Tum is de oom van Dim.

Zie je de boom?
In de boom is een hut.
De hut is van Tum.
De hut is heel groot.
Dim wil in de hut.
Hup, Dim.
‘Ik til je op,’ zegt Tum.
Dim is in de hut.



‘Wat zie je hier veel!’ roept Dim.
De hut is hoog.
‘Ik zie een boog,’ zegt Dim.
Een boog in de hut.
‘Van wie is die boog?’
‘Die boog is van mij,’ zegt Tum.
‘Ik heb ook een pijl.
Een pijl en boog.’



‘Ik raak de zon.
Met de pijl en boog.’
Tum schiet de pijl weg.
Heel hoog.
Mis!
De pijl is weg.
De zon is niet weg.
‘Hebt u nog een pijl, oom?’
‘Ja,’ zegt oom Tum.
‘Ik heb er nog heel veel.’
‘Ik raak de zon,’ zegt Dim.
Dim schiet de pijl weg.
Heel hoog.
Raak!
De zon is weg.



‘De zon is met de pijl mee!’ 
roept Dim.
‘Dat kan niet,’ zegt Tum.
‘De zon is heel hoog.
Te hoog voor een pijl.’
‘Waar is de zon dan?’ vraagt Dim. 
‘De zon is niet weg,’ zegt Tum.
‘Er is een wolk voor de zon.’



‘Ik raak de wolk,’ zegt Tum.
De wolk is hoog.
Maar Tum is ook hoog.
Tum schiet.
Daar gaat de pijl.
Ja!
Raak!
De pijl is weg.  
De wolk is weg.
En de zon is er weer.
Hoe kan dat nu?



‘Waar is Moe?’
‘Daar is Moe,’ zegt Tum.
‘Moe is in de lucht.
Kijk maar.’
‘Moe zit in een mand,’ zegt Dim.
‘In een mand met een bal.
Wat doet Moe daar?
Wat is dat voor een ding?’
‘Dat is een ballon,’ zegt Tum.
‘Moe vliegt met een ballon 
in de lucht.
Ze kan dan heel veel zien.
De stad.
De zee.
En jou.’



‘Moe..! Moe..!’ roept Dim.
‘Zie je me?’
Dim zwaait, dag Moe.
Moe zwaait ook.
Wat is dat nu?
Er komt een wolk.
Een wolk voor de ballon.
Dat mag niet!
Dan is Moe weg.

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


