
Het is bijna pakjesavond. Bobo en Krabbel zitten 
aan tafel. Ze knippen plaatjes van speelgoed 
uit het dikke boek van de speelgoedwinkel. Ze 
mogen van mama allebei vijf dingen uitknippen 
die ze graag willen vragen aan Sinterklaas. 
Bobo heeft al vier dingen uitgeknipt en op een 
groot vel papier geplakt, maar eigenlijk wil hij 
maar één ding heel graag hebben: een trein! 
Krabbel weet niet zo goed wat ze moet kiezen. 
Kleurpotloden, een nieuwe pop, een microfoon 
of klei? 

“Lukt het allemaal?” Mama komt binnen met 
twee glazen limonade. 
“Als jullie klaar zijn, gaan we jullie speelgoed 
uitzoeken.” “Uitzoeken?” Bobo stopt meteen 
met knippen. “Wat bedoel je, mam? Uitzoeken?” 
Mama wijst naar de speelgoedkast. “We maken 
drie stapels: één stapel met speelgoed dat 
kapot is. Dat gooien we weg. Eén stapel met 
speelgoed waar jullie nog mee spelen. Dat 
bewaren we. En één stapel met speelgoed dat 
nog mooi is, maar waar jullie eigenlijk nooit 
meer mee spelen. Dat brengen we naar de 
kringloopwinkel.”
“Wat is dat, de kringloopwinkel?” Krabbel 
krabt aan haar hoofd. “Bij de kringloopwinkel 
verkopen ze spullen die al gebruikt zijn. Als 
je die niet meer nodig hebt, kun je ze naar 
de kringloopwinkel brengen. Zij verkopen 
de spullen dan aan iemand die het nog kan 
gebruiken.”

“Maar mam,” Bobo kijkt een beetje beteuterd, 
“ik wil mijn speelgoed helemaal niet wegdoen! 
We kunnen het toch gewoon bewaren?” “Kijk 
eens om je heen, Bobo. Overal ligt speelgoed. 
De speelgoedkast zit bomvol. De deur kan zelfs 

niet meer dicht!” Daar heeft mama gelijk in. 
Bobo en Krabbel hebben heel veel speelgoed. 
“Als we jullie speelgoed niet uitzoeken, krijgen 
jullie geen cadeaus op pakjesavond. Sinterklaas 
denkt dan: Bobo en Krabbel hebben helemaal 
geen plek voor nieuw speelgoed. Dat willen 
jullie toch niet?” Bobo en Krabbel schudden hun 
hoofd. Nee, dat willen ze zeker niet.

Als ze hun limonade op hebben, beginnen ze. 
Een lekke bal, een gescheurd kleurboek, lege 
viltstiften, een autootje zonder wielen, een pop 
zonder been. De eerste stapel wordt groter en 
groter. “Deze mag naar de kringloopwinkel.” 
Krabbel pakt het winkelwagentje waar ze 
nooit meer mee speelt. “Daar kan een ander 
kindje mee spelen!” “Heel goed, Krabbel,” 
zegt mama. “En jij, Bobo? Wat breng jij 
naar de kringloopwinkel?” Bobo twijfelt. Zijn 
brandweerhelm? Nee! Daar wil hij nog mee 
spelen. Zijn lekke voetbal dan? Ja! Dat is een 
goed idee!  Maar mama schudt haar hoofd. 
“Nee, Bobo! Een lekke voetbal moet in de 
prullenbak. Niet naar de kringloopwinkel. 
Je moet iets anders kiezen.” Bobo vindt het 
moeilijk. Eigenlijk wil hij al zijn speelgoed 
houden. “Ik weet het! Mijn oude rolschaatsen! 
Daar speel ik nooit meer mee!” “Prima,” zegt 
mama. “Kom! We gaan meteen naar de 
kringloopwinkel!” Mama pakt nog wat meer 
spullen en dan gaan ze.

“Een winkelwagen en rolschaatsen! Wat leuk!” 
roept de vrouw van de winkel als Bobo en 
Krabbel hun spullen laten zien. “Daar is een 
ander kindje vast heel erg blij mee!” “Ha!” lacht 
Bobo. “Nu weet ik hoe Sinterklaas zich voelt als 
hij cadeautjes weggeeft! Dit is superleuk!”
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