
JOEP’S LOGEER DAGBOEK - aflevering 1.

“Hoi ik ben Joep, de logeerolifant van Villa Joep. Villa Joep zet zich in voor
onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker. Mensen, maar ook bedrijven
kunnen mij tegen een vergoeding uitnodigen om te komen logeren. Die
vergoeding gaat niet in mijn eigen spaarpot maar naar het onderzoek van deze
vervelende ziekte.”

Joep logeert sinds vrijdagmiddag 17 april bij ons kinderdagverblijf Tante
Marlie in Strijen. Bij zijn aankomst werd hij welkom geheten door wethouder
Paulien Tanja van de gemeente Strijen. 

Eenmaal bijgekomen van alle plichtplegingen
die zo’n officiële ontvangst toch met zich mee brengt, kon Joep samen
met de aanwezige kinderen op verkenning. 

Al snel ontdekte hij soortgenote die op een muur in het kdv
aangebracht zijn. Joep was direct in zijn nopjes:”Als jullie naar huis
gaan kan ik nog lekker doorspelen met mijn vriendjes uit de jungle”,
sprak Joep enthousiast.

Hij keek zijn ogen uit, ook in de slaapruimte waar hij natuurlijk een eigen
plaatsje had gekregen. “Dat is wel handig”, vond Joep, “bedden met tralies er
voor, dan kan ik in ieder geval niet uit mijn bed vallen. Dat is veilig zeg”. 

Nadat hij de beroepskrachten en de kinderen had uitgezwaaid ging hij zijn
eerste weekend bij Tante Marlie in.

Joep zijn komst stond niet op zichzelf, graag wilde wij naast de bijdrage voor zijn bezoek nog meer
geld bijeenbrengen voor Villa Joep. Dit zijn we aan het doen door middel van het op de foto zetten van
alle kinderen samen met Joep, de verkoop van een mini versie van Joep en de verkoop van andere
merchandise van Villa Joep. Verder heeft de directie besloten dat alle nieuwe baby’s het aankomend
jaar, als welkomsgeschenk, bij hun eerste wen moment een mini uitvoering van Joep krijgen.

Onze huisfotograaf, beroepskracht Mirjam, heeft inmiddels alle kinderen van de
locatie Tante Marlie met logeer olifant Joep op de foto gezet. Een collage van de

foto’s hangt zowel op de baby groep als op de peutergroep.
Ouders kunnen deze prachtige foto’s bij ons afnemen tegen
een vrije gift.

Inmiddels heeft Joep het prima naar zijn zin bij ons. “Ik doe gewoon met de
kinderen mee”, verteld Joep. “Ze zijn nu wel aan mij gewend, ik ben ook een
stuk groter dan de meeste, zodat ze keurig naar mij luisteren als ik ze
voorlees.”



Joep moest in het begin nog wel wennen aan bepaalde zaken die in het
kinderdagverblijf gewoon zijn. “Toen we aan tafel werden geroepen,”verteld
Joep, “zat ik als eerste, maar helaas ik moest weer terug, achter in de rij. De
kinderen gaan eerst hun handen wassen voor een goede hygiëne.” “Tja”, zucht
Joep, “Ik moest dus nog even wachten op al dat lekker fruit en gezonde
boterhammen, ook ik moest mijn hand...euh poten en slurf eerste even wassen”. 

Gelukkig kan hij iedere avond weer uitrusten in één van de aanwezige bedden. “Dat heb ik echt wel
nodig”, aldus Joep, “ik ben ook niet de jongste meer en al die kinderen kunnen de hele dag door
doorgaan. Ik ben wel blij als ze in de middag even gaan uitrusten, dan heb ik ook wat rust”.

Olifantjes-nieuws-Olifantjes-nieuws-Olifantjes-nieuws-Olifantjes-nieuws!

De tussenstand van het aantal verkochte logeerolifantjes was op 20 april (kort nadat de actie
gestart is): 15!

Link jij/u onze actie ook door? 

Des te meer verkochte olifantjes, des te meer onderzoek er gedaan kan worden.

(wordt vervolgd)


