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‘Er is iets mis met opa,’ zeg ik tegen papa en mama.
‘Hij kan zijn ballonnen niet meer goed vasthouden.’

Mama kijkt verdrietig. ‘Dat gebeurt soms 
als mensen ouder worden.’

Lucas heeft heel veel ballonnen. Daarin bewaart hij zijn 

herinneringen. Opa heeft nog veel meer ballonnen, omdat hij 

al heel oud is. Lucas vindt het heerlijk om naar opa’s 

verhalen te luisteren. Maar dan beginnen de ballonnen 

van opa weg te zweven. Nu is het aan Lucas om zijn 

ballonnen met opa te delen.
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Ik heb heel veel ballonnen. 
Veel meer dan mijn kleine broertje.





‘Kijk! Dit is mijn lievelingsballon,’ zeg ik tegen hem.
‘Daar zit mijn laatste verjaardagsfeestje in.’ 



Als ik naar mijn ballon kijk, zie ik de pony weer 

en proef ik de chocola op mijn verjaardagstaart. 



Papa en mama hebben
veel meer ballonnen 
dan ik. 





En opa is zo oud. 
Hij heeft meer ballonnen dan wij allemaal bij elkaar!

En de verhalen die in zijn ballonnen zitten…



… zijn beter dan pony’s en chocoladetaart.



de ballonnen van opa
JESSIE OLIVEROS & DANA WULFEKOTTE 

VERTAALD DOOR CORIEN ORANJE
9 789026 623394 >

NUR 273
ISBN 978 90 266 2339 4

‘Er is iets mis met opa,’ zeg ik tegen papa en mama.
‘Hij kan zijn ballonnen niet meer goed vasthouden.’

Mama kijkt verdrietig. ‘Dat gebeurt soms 
als mensen ouder worden.’

Lucas heeft heel veel ballonnen. Daarin bewaart hij zijn 

herinneringen. Opa heeft nog veel meer ballonnen, omdat hij 

al heel oud is. Lucas vindt het heerlijk om naar opa’s 

verhalen te luisteren. Maar dan beginnen de ballonnen 

van opa weg te zweven. Nu is het aan Lucas om zijn 

ballonnen met opa te delen.

9.25 × 11.25 SPINE: 0.375 FLAPS: 0

BOballonnen.indd   1 26-09-19   14:56




