JOEP’S LOGEER DAGBOEK - aflevering 5.
Joep logeert sinds vrijdagmiddag 17 april bij onze organisatie. Eerst heeft hij
een poosje bij kinderdagverblijf Tante Marlie in Strijen gelogeerd. Vanaf 28
april heeft Joep zijn intrek genomen in kinderdagverblijf Tante Riet in ZuidBeijerland.
Dat is niet geheel onopgemerkt voorbij gegaan, de verhuizing van Strijen naar
Zuid-Beijerland trok veel bekijks. Een olifant on tour,
was hot nieuws op de route die Joep met zijn kleine
evenbeeldjes af moest leggen.
Zoals aangegeven in de vorige aflevering van Joep’s logeerdagboek had Joep de
eerste dagen het rijk alleen in Zuid-Beijerland. “Ik kon van alles uitproberen”,
legt Joep uit, “hier bij kinderdagverblijf Tante Riet is er niet alleen weer ander
speelgoed maar het gebouw vind ik zo mooi. Die grote houten balken van de
oude boerderij kunnen heerlijk gebruikt worden om mijn slurf te schuren als ik
jeuk heb.”
Eenmaal binnen in de boerderij, keek Joep in het rond en zag dat het goed was.
“De kinderen van Tante Riet hadden al tekeningen en welkoms ballonnen voor
mij opgehangen”, verteld Joep vol trots.
“Ik verheugde mij er dan ook op om ze allemaal te kunnen begroeten dinsdag
na koningsdag. Sommige moesten wel even aan mij wennen, ik ben wel wat
groter dan de meeste. Ik vond het ook best wel even spannend, want je weet
nooit of de kinderen het net zo leuk vinden als ik om
een nieuwe grote vriend te krijgen”.
Nou daar hoefde Joep niet over in te zitten. Terwijl de kinderen binnen
stroomde en juf Albertina besloten had om te gaan voorlezen mocht hij bij haar
op schoot komen zitten. “Juf Albertina wilde mij over mijn olifantenzenuwen
heen helpen, daarom mocht ik bij haar komen zitten. Het was een spannend
boek hoor”, legt Joep uit, “over kikker avonturen.”
Zo kon Joep wennen aan de kinderen en de kinderen aan
Joep. Toen iedereen binnen was herkende Joep een
bekend tafereel. “Handen wassen, poetsen en aan tafel”,
somt Joep op, “en dan is er lekkers, fruit wat drinken het
kan gewoon niet op.”
Na al dat lekkers is het tijd voor beweging. “Tijdens het moment dat de andere
kinderen rusten mocht ik met een paar op blijvers vrij spelen. Dansen, springen en
rondjes draaien”, tettert Joep,” ik dacht dat ze wel moe zouden zijn van het
feestvieren van koningsdag. Nou dat was dus niet het geval, energie voor 10
hebben mijn nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.”

Joep slijt z’n dagen bij Tante Riet niet alleen met spelen en lekker eten
maar hij probeert ook een goede ambassadeur te zijn voor Villa Joep.
Geduldig poseert hij met alle kinderen om op de foto te gaan.
Joep verteld hierover;”Als iedereen met mij op de foto is
geweest dan maken ze er een tentoonstelling van bij Tante
Riet. De mama’s en papa’s kunnen dan kijken hoe leuk ik er
uit ziet met hun kinderen. Als ze dan een kleine bijdrage
betalen voor mijn fonds zorgt een meneer er voor dat de foto
digitaal wordt toegestuurd.”
“Van die foto”, legt Joep uit,”kun je dan weer iets moois laten maken voor
op de muur of op de kast. Maar ook op een beker of T-shirt. Misschien iets leuks voor papa-dag over
een paar weken”.
Dit was het weer voor deze keer. Joep kijkt tevreden rond, “hier kan ik het best nog
wel even uithouden hoor. Nu moet ik eerst even mijzelf opfrissen”. Wil je weten
hoe dat allemaal afloopt? Nou lees dan Joep’s logeerdagboek op www.tantethea.nl
voor meer van mijn avonturen.
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De eerste kleinere uitvoeringen van Joep zijn inmiddels bij Tante Riet de deur uit gegaan. Zo’n
heerlijke zachte knuffel van €9.95 heeft inmiddels zijn weg naar andere thuis gevonden.

De tussenstand van het aantal verkochte logeerolifantjes was op 8 mei:
39!
De knuffels zijn ook een heel leuk cadeau om weg te geven aan familie,
vrienden en kennissen, mensen die zelfs over een poosje een kleintje
krijgen.
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

