
JOEP’S LOGEER DAGBOEK - aflevering 2.

Joep logeert sinds vrijdagmiddag 17 april bij ons kinderdagverblijf Tante Marlie in Strijen. Hij is al
helemaal gewend bij alle kinderen. Gewillig gaat hij dan ook met iedereen die dit wil op de foto. Als
een volleerd model laat hij zich op de gevoelige plaat vast leggen.

Weet je wat Joep het aller leukste vind? Buiten spelen. Met een brede lach
verteld hij;”Er is hier zoveel te beleven op het buitenspeelterrein, dat ik soms
niet kan kiezen. Af en toe roepen de juffen wel dat ik voorzichtig moet zijn
want anders kom ik vast te zitten in de grote buis. Gewoon mijn adem in
houden en dan er doorheen”, lacht Joep.

Je verveeld je niet goed vind Joep. “Nee hoor, de zandbak, het gaten bord, het
lekkere zachte kunstgras waar  je heerlijk op kan voetballen maar ook de rij
route voor olifanten fietsjes, ik vind alles leuk”, aldus Joep.

Goed opletten op elkaar weet Joep en je kunt veel plezier hebben buiten op het
afgebakende speelterrein.
 
Waar Joep zeker aan moest wennen was het toilet. “In het wild”, verteld Joep,
“doe ik het gewoon op de grond, maar dat mocht hier niet. In de dierentuin
ruimen de verzorgers mijn grote boodschap op, maar dat doen de juffen alleen
voor de allerkleinste. 

Hier moest ik het netjes, zoals ook de meeste van mijn nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes, op het toilet doen. Dat viel nog niet mee!”.

“Weet je”, verteld Joep, “wat ik ook zo leuk vind?. Nou dat ik een grijze hit ben op twitter en
facebook. Al mijn avonturen hier kun je iedere dag volgen op ;

www.facebook.com/kotantethea 
www.twitter.com/kotantethea

Daarop hebben jullie allemaal kunnen lezen hoe lekker ik de boterhammen
vond die al die lieve juffen voor mij klaar maakte. Weet je wat zo leuk is, ik
hoef ze niet eens zelf te gaan zoeken, zoals in de wildernis.

Omdat ik al groot ben mocht ik zelf mee helpen te smeren en op te eten,
hahaha!

Gisteren was het 27 april, de kindjes waren thuis want het was
koningsdag. Natuurlijk heeft Joep dat ook gevierd, samen met
een aantal mini vriendjes.

“Leuk joh”, huppelt Joep, “ we hadden allemaal een
vlaggentje en kroontje en toen we die leuke prinsesjes zagen
konden we vrolijk terug zwaaien.  Die grootste prinses die
kan al bijna net zo goed tetteren (bij jullie heet dat zingen) als ik”. 

http://www.facebook.com/kotantethea
http://www.twitter.com/kotantethea


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

Beroepskracht Suzanne heeft onze actie voor Villa Joep door gelinkt via haar eigen facebook
pagina. Kort nadat zij het bericht geplaatst had waren er al 5 mensen die aan haar melden dat
ook zij een logeer olifantje wilde hebben. Bedankt Suzanne!

Ook beroepskracht Sandra heeft de actie op haar facebook pagina gezet, wie weet komen er via
haar weer nieuwe aanvragen voor een logeerolifantje.

De tussenstand van het aantal verkochte logeerolifantjes was op 28 april (een week nadat de actie
gestart is): 25!

Link jij/u onze actie ook door? 

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

(wordt vervolgd)


