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Zaza en Benno zitten op de rand van het kleine bad. Ze zijn allebei hun tandjes aan
het poetsen. Klets!! Er valt een tegeltje van de muur. Zaza kukelt van schrik van het
bad. Ook Benno is gestopt met het poetsen van zijn tandjes en houdt zich stevig vast
aan de rand. Ze kijken allebei naar het kleine gele tegeltje wat op de grond ligt. ‘Die
is kapot!’ stelt Benno vast en gaat weer verder met het poetsen van zijn tanden alsof
er niets is gebeurd. Zaza krabbelt weer op van de grond en gaat weer naast Benno
zitten om ook haar tandjes verder te poetsen. Klets, klets, klets!! Zaza en Benno
kijken beiden naar de vier tegeltjes die voor hen op de grond liggen. ‘Mama!’ roept
Zaza. Snel komt mama naar boven gerend en voordat ze wil vragen wat er zo
dringend is, ziet ze de vier kapotte tegeltjes voor Zaza en Benno liggen. Ze wordt
boos. ‘Wat hebben jullie gedaan?’ roept mama. ‘Niets!’ zeggen Zaza en Benno in koor
en schudden beiden hun hoofd. Ze waren gewoon netjes aan het tanden poetsen, ze
hebben de muur niet eens aangeraakt. Hoe kan mama nu zo boos op Zaza en Benno
worden? Mama raapt de vier tegeltjes gauw op en zonder iets te zeggen loopt ze
naar beneden. Zaza en Benno horen dat mama boos tegen papa praat. Wat zal er
toch aan de hand zijn? Zaza springt van de rand van het bad en met haar
tandenborstel in haar mond loopt ze naar de trap. Ze wil horen wat mama tegen
papa zegt, maar net wanneer ze boven aan de trap staat, rent ze snel weer terug
naar de badkamer. Zaza hoorde dat beneden de deur dicht geslagen werd. Kort
daarna komt mama stampend naar boven. ‘We gaan morgen naar een nieuwe
badkamer kijken!’ zegt ze hijgend wanneer ze bij Zaza en Benno in de badkamer

staat. ‘En nu opschieten, want jullie moeten naar bed.’ Zaza en Benno springen van
het bad en spoelen hun mondjes. Snel trekken ze hun pyjamaatjes aan en stappen
gauw in bed. Mama is zo boos, dat ze niet eens een verhaaltje wil voorlezen. Maar
Zaza en Benno weten beide dat mama alleen maar boos is op papa, omdat hij geen
nieuwe badkamer wil kopen. Daarom zeggen Zaza en Benno daar beiden niks over.
Mama doet de lamp uit en sluit de deur achter haar dicht.
De volgende ochtend worden Zaza en Benno al vroeg wakker gemaakt door papa. Ze
moeten opschieten, want ze gaan over een uurtje al naar de badkamerwinkel. ‘Ah
nee, moeten wij mee papa?’ vraagt Benno zeurend. ‘Ik wil niet mee, echt niet!’ ‘Ik
ook niet!’ zegt Zaza er gauw achteraan. Toch moeten ze van papa mee, want opa en
oma zijn er niet om op ze te passen. Zaza springt van haar bed en bekijkt de
kleertjes die mama voor haar heeft klaar gelegd. Dit wil Zaza echt niet aan en trekt
haar kledingkast open. Snel pakt ze een paarse broek en een roze T-shirtje van de
bovenste plank. Met een grote lach trekt ze het aan. Als Zaza mee moet naar de
badkamerwinkel, dan mag ze ook bepalen wat ze aantrekt, zelfs wanneer mama het
niet mooi vindt.
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