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Sofie was al zes. Ze mocht haar eigen tandenborstel uitkiezen.  

Ze koos er eentje zo geel als de zon en schreef een S op zijn buik.

‘Nu weet iedereen dat dit mijn tandenborstel is,’ zei ze.  

‘Hij heet Sammie.’
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Sammie was 

een hele blije 

tandenborstel.

Sofie poetste haar tanden 

met Sammie. Iedere ochtend 

voor school begon…

…en iedere avond 

voor ze naar bed ging.
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En ze 

gooide 

Sammie 

weg.

Op een dag zag Sofies moeder dat Sammies haren uit elkaar stonden.

‘O jee,’ zei ze. ‘Sofie heeft een nieuwe tandenborstel nodig.’

Verhaal van een tandenborstel 1-30.indd   8Verhaal van een tandenborstel 1-30.indd   8 29-04-21   16:3329-04-21   16:33



‘Dat is Sammie niet,’ zei Sofie huilend, toen ze een rode tandenborstel  

boven de wastafel zag staan. ‘Waar is-ie?’

Maar de vuilnismannen hadden de vuilnisbakken geleegd en Sammie meegenomen.
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Het was donker in de zwarte vuilniszak. 

Sammie werd geplet tegen een lege shampoofles.

‘Hallo,’ zei hij. ‘Ik ben Sofies tandenborstel.’

‘Dat ben je niet meer,’ zei de sikkeneurige shampoofles.  

‘Nu ben je vuilnis.’

‘Dat was het dan,’ jammerde een plastic zak, ‘en ik ben  

maar één keer gebruikt!’

Ik wil naar Sofie toe, dacht Sammie. Ik vind het hier niet leuk. 
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Sammie schrok van het blazen  

van een scheepshoorn.  

‘Wat gebeurt er?’ piepte hij.

‘We zitten op een boot,’ zei een 

ingedeukt zeepdoosje.

‘Bedoel je dat ik een zeeman ben?’ 

Sammie lachte. ‘Wacht maar tot ik  

                   dat Sofie vertel!’

Sammie voer  

ontelbare dagen en nachten 

over zee.

Toen hoorde hij een knarsend 

geluid en een klap, en werd hij 

verblind door een fel licht. 
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