


Het is lekker weer.
Borre is in de tuin aan het verven.
Mama vindt het altijd fijn als 
Borre buiten schildert,
want binnen spat er per ongeluk 
weleens verf op het behang.
Of op de vloerbedekking of 
tegen het plafond.

Borre is erg blij met zijn kunstwerk.
Het lijkt helemaal nergens op. 
Dat is pas knap verzonnen!



‘Eén, twee...,’ piept plots 
een stemmetje.
Borre kijkt op.
Hij ziet niemand.
Toch hoort hij iemand tellen: 
‘...drie, vier...’
Zou het geluid daar achter 
de struiken vandaan komen?

Wat is dát nu?
Er komt een olifant uit 
de bosjes geslopen!
Het enorme beest kijkt 
zoekend om zich heen.
Zijn flaporen en zijn slurf 
zwiepen ervan in het rond. 



‘Wat doe jij hier in mijn tuin?’ 
roept Borre verbaasd uit.
De olifant kijkt verschrikt op.
Hij houdt zijn voorpoot bij zijn 
slurf en doet: ‘Sssst...’
Borre moet stil zijn.
‘...vijf, zes...,’ klinkt het 
weer vanachter de bosjes.
Op zijn tenen hobbelt de 
olifant naar Borre toe.
‘Ik moet me snel verstoppen,’ 
fluistert hij in Borres oor.
‘Weet jij een goede plek?’



‘Binnen kunnen ze je niet vinden,’ 
fluistert Borre in een flapoor 
van het beest.
‘Kom, snel!’
Borre probeert de olifant door 
de achterdeur te proppen.
Hij duwt zo hard als hij kan.
Maar hij past niet.
De olifant is veel te groot 
en de deur veel te klein.
‘...zeven, acht...’



‘Dit lukt niet,’ puft Borre.
‘Kom, ik verstop je wel in de 
tuin van de buren.’

‘Poeh, wat ben jij zwaar, zeg!’



‘...negen, tien. Wie niet 
weg is, is gezien. Ik kom!’
Borre gluurt over de schutting.
Uit de struiken komt een muis 
het gras op ritselen.
Met zijn kraaloogjes kijkt hij om 
zich heen.
‘Verstop je je voor hem?’ 
vraagt Borre verbaasd aan de olifant.
‘Ben je soms bang voor muizen?’
‘Ik, bang voor muizen?’ 
lacht de olifant zachtjes.
‘Natuurlijk niet.
Dat is Harrie, m’n beste vriend.
We spelen verstoppertje.
Maar hij is er veel beter in dan ik.
Harrie wint altijd.
En straks komt hij hier kijken en 
dan heb ik wéér verloren.’


