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Samenvatting:
Moira heeft toch wel pech vandaag. Ze trekt aan een los draadje van haar trui en daar gaat de 
hele trui stuk. De peer die mama meegaf naar school lust ze niet. Ze gooit hem dan maar weg, 

maar helemaal lekker voelt ze zich daar niet bij. Als ze thuiskomt, speelt ze ‘trouwen’ met 
haar beste vriend. Ze trekt mama’s trouwjurk aan. Als ze dan moet plassen, gaat het mis en 

plast ze op de jurk. Die avond voelt haar buik niet lekker. Hij zit vol geheimen. Kan ze beter 
toch maar alles aan mama vertellen?

Een herkenbaar verhaal over een hele dag geheimpjes opkroppen.



Leeservaring:

5 / 5 stars 

Elke ouder kent het wel; het kind zit ergens mee en durft niet te vertellen wat er aan de hand 
is. En elk kind kent het wel; het heeft iets ondeugends gedaan of per ongeluk iets kapot 
gemaakt en wil het wel aan zijn/haar ouders vertellen, maar durft het niet. En dat is nou 
precies waar dit boek over gaat. Zo heeft Moira per ongeluk een groot gat in haar maillot 
gemaakt, op school een peer weggegooid in plaats van opgegeten, over de trouwjurk van haar 
mama heen geplast en deze jurk vervolgens weer in de kast terug gehangen… en het vieze 
vlees aan de hond gegeven. Van al deze geheimen heeft Moira erge buikpijn gekregen. Ze 
moet het gewoon vertellen. Zodra ze alles heeft verteld is haar buikpijn weg en blijkt dat haar 
mama en papa helemaal niet boos zijn. Ze is blij dat ze alles heeft opgebiecht!

Een goed en leuk verhaal met een duidelijke boodschap erin. Dit boek is een ideaal voorbeeld, 
om kinderen te leren dat – ook al hebben ze iets stoms gedaan – ze alles aan hun ouders 
kunnen vertellen. En ja, ouders kunnen dan soms wel eens boos worden, maar ze zullen altijd 
van hun kind(eren) blijven houden. En niet onbelangrijk; ouders hebben liever dat hun 
kind(eren) vertellen als ze iets hebben gedaan wat niet mag, dan dat ze ermee zitten en niks 
vertellen.

Het supersterke verhaal, met een duidelijke boodschap erin, gecombineerd met de prachtige 
illustraties zorgen ervoor dat dit boek van mij de welverdiende 5 sterren krijgt.

Over de auteur:
Pimm van Hest werd op 25 augustus 1975 geboren in Veldhoven, Nederland. Na zijn 
middelbare school volgde hij een opleiding tot Leraar voor het Basisonderwijs, waar hij in 
zijn laatste jaar als afstudeeropdracht een kinderboek schreef: De Mysterieuze Avonturen Van 
Keob En Zijn Vrienden. 


