
JOEP’S LOGEER DAGBOEK - aflevering 4.

Joep logeerde sinds vrijdagmiddag 17 april bij ons kinderdagverblijf Tante Marlie in Strijen. In de
vorige aflevering van het logeer dagboek (deel 3) was te lezen dat hij op weg was naar een ander
logeeradres.

“Ja”,zegt Joep, “al die lieve vriendjes en vriendinnetjes gedag zeggen
daar moest ik best wel even van slikken. Maar zeker ook afscheid nemen
van die lieve juf Miriam, die heeft zoveel gedaan voor mij en voor alle
kinderen die ziek zijn waar mijn logeerpartij toch zeker voor bedoeld is. 

Er moet tenslotte onderzoek gedaan worden naar neuroblastoom
kinderkanker, en onderzoek kost centjes”.

Na veel innige knuffels, gezwaai met zijn slurf ging Joep op weg naar zijn
volgende logeerpartij. Joep verteld;”ik mocht meerijden met mevrouw Greta in
haar prachtige rode autootje.  Vrolijk kletsend reden we door de
Hoekschewaard. Het is hier hartstikke mooi zeg, allemaal boerderijen en veel
groene weilanden, hier zou ik best ook wel buiten kunnen lopen.”

Na een kleine 20 minuten kwamen ze aan bij kinderdagverblijf Tante Riet in
Zuid-Beijerland. “Nou zeg ik dacht dat ik onderweg al
een heleboel moois had gezien maar toen we het
parkeerterrein opreden werd ik toch wel even stil”,
stamelt Joep, “deze boerderij is mooi zeg.  

“Terwijl Greta even allerlei dingen moest pakken mocht
ik binnen vast wachten. Natuurlijk gaf ik mijn ogen vast
de kost. Hier binnen is het ook al zo mooi. Boven mij zag ik allerlei boeken
staan. Greta vertelde mij dat dit de bibliotheek is, die
woont ook in de boerderij.”

Nadat alles was uitgeladen kon Joep op verkenning in
zijn nieuwe logeer omgeving. “Weet je wat nu zo leuk is”,verteld hij,”ook hier
zijn allemaal dierenvriendjes. Bij mijn vorige logeeradres zaten allemaal jungle
en  pooldieren op de muren getekend. Hier bij Tante Riet heb ik gezelschap van

allemaal boerderij dieren. Niet zo maar boerderij dieren maar
net als ik een grote en een kleintje.”

“Ook hier bij kinderdagverblijf Tante Riet ben ik niet alleen
gekomen”, vult Joep aan, “ook nu heb ik een aantal neefjes
en nichtjes bij mij, die hoop ik allemaal een nieuw huis gaan
krijgen. Zelf heb ik natuurlijk ook een klein olifantje aan
mijn slurf hangen. Nou hier op de muren staan allemaal
moeder dieren met hun kindjes.”



Joep kan eerst een poosje rondkijken voordat zijn nieuwe vriendjes en vriendinnetjes naar het
kinderdagverblijf komen. “Nog een weekendje het rijk alleen,”tettert Joep,”ik mag nog wel niet alleen
naar buiten om te spelen want dan moet er altijd een juf bij zijn, maar hier binnen is genoeg te beleven.
Ik ben wel reuze nieuwsgierig hoe mijn nieuwe kameraadjes het gaan vinden dat ik hier bij hun ben. De
ballonnen en allerlei versieringen zijn al opgehangen voor mij, ik verheugd me dus reuze op maandag.”
Verheugen jullie er ook al op? Nou lees dan Joep’s logeerdagboek  op www.tantethea.nl  voor meer
van mijn avonturen.

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

Ook op de locatie Tante Riet kunnen de kleinere uitvoering van Joep de logeerolifant gekocht
worden. Voor maar €9.95 bent u de eigenaar van zo’n heerlijk zachte knuffel. We zijn
benieuwd of men op de locatie in Zuid-Beijerland net zo enthousiast de mini olifantjes

aanschaft als dit in Strijen bij Tante Marlie het geval was.

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

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

