JOEP’S LOGEER DAGBOEK - aflevering 3.
Joep logeert sinds vrijdagmiddag 17 april bij ons kinderdagverblijf Tante Marlie in Strijen. Aan het
eind van week 2 is het moment aangebroken dat er wat gaat veranderen. Verderop in dit logeerdagboek
verteld Joep hier zelf over.
Toen alle kinderen weer terug kwamen van het koningsdag feestvieren
verheugde ik mij helemaal op het weerzien, liet Joep ons weten. De kinderen
werden dan ook enthousiast ontvangen toen hun papa’s en mama’s ze weer
kwamen brengen om te spelen. Toen die allemaal naar hun werk waren kon het
gewone programma weer van start.
“Gelukkig was iedereen weer terug”, aldus Joep, “ik had niet alleen hen gemist
maar ook dat lekkere verse fruit waar we iedere dag mee beginnen. Ik had mij
groene appeltje al voor mij liggen en het water liep me al in de mond...euh
slurf. Jammie”
“Weet je wat ook leuk is?”, vraagt Joep, “voordat we al dat lekkers op eten, gaan we eerst een liedje
zingen. Ik kan al bijna alle liedjes uit mijn hoofd. Fruit gaan eten, fruit gaan
eten hap hap hap, hap hap hap, dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken eet
maar op. Nou dat is zo gebeurd hoor”.
“Als de juffen na ons fruit en drinken gaan opruimen”, legt Joep uit, “dan
mogen wij even spelen. Met mijn kleine vriendjes en vriendinnetjes speel ik
dan restaurantje. We doen dan net of we een kopje koffie of thee drinken en we
spelen dan met nep boterhammen en fruit. Mmmmmm... ik krijg al weer trek!
“Soms moet ik even uitrusten”, zucht Joep, “dat doe ik meestal op de heerlijke bank
met boekjes. Het boekje met de avonturen van vriend kikker die vind ik het leukst”.
Eenmaal weer uitgerust staat Joep als eerste klaar als er door de beroepskrachten
wordt geroepen: “Wie gaat er mee naar buiten?”. “Ja dat wil ik wel”, verteld Joep,
“buiten doen we zoveel leuke dingen.
Vandaag deden we een spelletje over een klein
zigeunermeisje. Ik werd er wel een beetje draaierig van, want
ik stond in de midden.”
Zoals beloofd zou Joep nog wat vertellen over veranderingen die er plaats gaan
vinden. “Van die ene mevrouw Thea die hier af en toe komt”, legt Joep uit,
“hoorde ik dat er nog veel meer kindjes waren om mee te spelen. Dat die het
ook leuk zouden vinden als ik bij hen en keertje zou komen te logeren. Dat lijkt
mij wel heel erg leuk dus mag ik eind van deze week met die andere mevrouw
in dat rode autootje mee naar kinderdagverblijf Tante Riet om daar te logeren. Best wel spannend allemaal”

De mevrouw van het rode autootje, Greta, heeft Joep inderdaad vrijdag 1 mei
opgehaald, dit tot enig ongenoegen van de kinderen van kinderdagverblijf
Tante Marlie die hun olifanten vriendje best nog even langer bij zich wilde
houden.
Joep heeft beloofd, toen hij innig afscheid van hen nam, dat hij nog zeker wat
van zich zou laten horen. Hij hoopte ook dat er nog een aantal papa’s en
mama’s waren die de zijn kleine evenbeeldjes of de
foto’s van hem en de kinderen wilde kopen voor het goede doel.

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

De facebook link wordt inmiddels vrolijk gedeeld. Één van de mensen die Villa Joep een
warm hart toe draagt heeft het bericht ook op haar Facebook geplaatst. Naast 3 exemplaren
voor haar eigen kleinkinderen leverde dit bericht al gelijk weer een verkocht olifantje op. Een
oud collega vond mini Joep zo schattig dat ze er beslist ook 1 wilde.
Het delen heeft zijn waarde zeker al bewezen. Beroepskracht Miriam die als één van de eerste
de actie deelde op haar facebook maakte andere er warm voor. Weer ging er een olifantje de
deur uit naar een nieuwe eigenaar.
Een idee? Zet mini Joep op uw facebook en laat familie, vrienden, kennissen en collega’s er
kennis mee maken en wie weet lukt het ons om de tussenstand nog hoger te maken.
De tussenstand van het aantal verkochte logeerolifantjes was op 1 mei: 35!
Link jij/u onze actie ook door?

Des te meer verkochte olifantjes, des te meer onderzoek er gedaan kan worden.
(wordt vervolgd)
Al mijn avonturen hier kun je iedere dag volgen op ;
www.facebook.com/kotantethea
www.twitter.com/kotantethea

