
JOEP’S LOGEER DAGBOEK - aflevering 6.

Joep logeert sinds vrijdagmiddag 17 april bij onze organisatie. Vanaf 28 april
heeft Joep zijn intrek genomen in kinderdagverblijf Tante Riet in Zuid-
Beijerland.

Joep is dol enthousiast vandaag. “Weet je wie ik
ontmoet hebt?, vraagt hij aan iedereen die even met
hem wil spelen, “de echte Tante Riet. Die was langs
gekomen om met mij op de foto te gaan.

“Dat vond ik reuze leuk want zij heeft mij
ingefluisterd hoe oud ze dit jaar wordt, nou dat zou je
niet zeggen hoor, kijk maar naar de foto. Ze heeft ook
even gekeken naar mijn kleinere uitvoering, die bij

kinderdagverblijf Tante Riet te koop zijn. Ze vertelde mij dat die exemplaren
bijna nog zachter zijn dan een knuffel met mij.”

Het is hier reuze gezellig verteld Joep. “Ik mocht
vandaag mee knutselen. Er was een tekening van mij gemaakt”, verteld Joep,
“en die mocht je dan in kleuren dat is best nog wel moeilijk hoor, je moet op
passen dat je vacht niet vies wordt”.

“Ook deden we aan olifantje beplakken, daar gingen mij poten wel vies van 
hoor”, lacht Joep, “de juffen hebben dan gelukkig water om mijn vacht weer
helemaal schoon te maken.

Het aller leukst vind Joep toch wel het buiten spelen.
“Tjonge”, zucht Joep, “daar wordt ik wel moe van zo
groot stuk buitenspeelplein is er. Gelukkig mocht ik van
die lieve juffen af en toe even gaan zitten. Ik ben niet meer
van de jongste en die kinderen hebben energie voor 10". 

“Je kan er voetballen, in de zandbak woelen en
zandkastelen bouwen, met je fietsje, je step of tractor een
stukje rijden”, somt Joep op, “Ja, je moet je dan wel aan de
regels houden hoor. Die mevrouw van het rode autootje
heeft met verf een route op de grond getekend. Je moet je dan wel aan de
verkeersregels houden!”.

“Nog een paar dagen”, verteld Joep, “en dan mag ik weer naar andere kinderen
toe om daar te logeren. Ik ben reuze benieuwd of het daar net zo leuk is als bij
Tante Riet in Zuid-Beijerland en natuurlijk bij Tante Marlie. Af en toe krijg ik
nog een berichtje van mevrouw Miriam dat ze mij vreselijk mist (hihi).



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

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 12 mei: 43!
We naderen de 50 dus met rasse schreden. Helpt u mee de 50 vol te maken!

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

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

