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Beste lezer,

De volgende spannende verhalen zijn om voor te lezen,
of om zelf te lezen.
Deze verhalen, die geïnspireerd zijn door het leven in de 
polder, zijn geschikt voor jonge kinderen, maar ook voor 
oudere kinderen die zelf kunnen lezen en ouderen die 
voorgelezen willen worden.
De moeilijkheidsgraad in begrip en thema loopt met ieder 
hoofdstuk op. De woordenschat is alledaags. Uitleg van 
eventuele ‘moeilijke’ woorden, laat ik aan de lezer zelf 
over.
Het leven op het platteland, omgang met dieren en 
omgaan met tegenslag, zijn enkele thema’s.

Kijkt u ook even bij mijn andere boeken? Dit zijn hele 
spannende boeken voor de jeugd of speciaal voor 
volwassenen. Ook in deze verhalen draait het vaak om 
tegenslag en niet bij de pakken neer gaan zitten. 
Deze boeken zijn verkrijgbaar als e-book (Kobo of Amazon) 
of als paperback (online boekwinkels, maar ook bij 
Mijnbestseller of Sweek).

Weet dat mijn marge zeer klein is. Als u een paperback 
koopt, dan krijg ik een grotere beloning als u direct van 
Sweek of Mijnbestseller koopt. Mocht u meer exemplaren 
willen, dan kan dat voor een voordeligere prijs. 
Ik bezoek ook bibliotheken en scholen. 
Zoekt u contact?
Neem dan contact op met mij via Twitter of mijn website 
Schilderijenvoorjou.nl.
Dank voor uw belangstelling! 

Met vriendelijke groet, Anneke Eising
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Boris 

In de tuin van Sofie staat een hele hoge schommel. Die 
schommel hebben papa en mama daar neergezet.
Het is een fijne schommel. Het plankje hangt hoog. Ze kan 
er net bij en wanneer ze eindelijk zit, dan kan ze heerlijk 
hoog schommelen.
Wanneer ze dat doet, dan kan ze soms helemaal over de 
hoge heg heen kijken, naar het parkje.
Op deze zaterdagmiddag zit Sofie ook op de schommel. Ze 
schommelt hard. Daardoor gaat ze steeds hoger. Er komt 
al een kriebel in haar buik, die voelt eerst lekker, maar al 
gauw voelt het naar. Sofie schommelt nu iets te hoog, 
hoger dan ze leuk vindt. Ze besluit om haar benen even stil 
te houden, dan gaat de schommel langzamer en dan gaat 
ze niet meer zo hoog.
Sofie zit nog steeds iets te hoog, maar ze merkt nu ook dat 
ze mooi over de heg kan kijken. In het parkje loopt een 
poes. Een grijze, met streepjes. Dat is Boris, weet ze. Boris 
is de kat van de buren. Boris vangt muizen en mollen en 
heel soms een vogeltje. Dat weet Sofie ook. Ze weet niet 
wat ze daarvan moet denken, want muizen en mollen 
vindt ze niet leuk, maar vogeltjes wel. De schommel zakt al 
wat. Sofie schommelt nu veel langzamer, ze denkt aan 
mama en dan heeft ze opeens geen zin meer in 
schommelen. Even later springt ze van de schommel af en 
dan rent ze naar de achtertuin. Ze dacht dat haar mama 
hier was, maar die is er niet. Hé? Hoe kan dat nu? 
Sofie loopt snel door naar de achterdeur, maar mama is 
ook niet in huis. Dan loopt ze weer terug, naar de poort 
van de tuin. 
Voorzichtig duwt ze de klink naar beneden. Dáár is mama! 
Mama staat voor hun huis te praten met de buurvrouw. 


