JOEP’S LOGEER DAGBOEK - aflevering 7.
Joep logeert sinds vrijdagmiddag 17 april bij onze organisatie. Vanaf 28 april heeft Joep zijn
intrek genomen in kinderdagverblijf Tante Riet in Zuid-Beijerland.
Na twee weekjes logeer plezier bij kinderdagverblijf Tante Riet in ZuidBeijerland was het vandaag tijd voor Joep om zijn logeerpartij te beëindigen.
Joep verteld;”Vandaag ga ik afscheid nemen van mijn vriendjes en
vriendinnetjes op Zuid-Beijerland en ga ik naar een nieuw logeeradres in OudBeijerland.
Ook bij kinderdagverblijf Tante Thea wordt reikhalzend uitgekeken
naar de komst van logeerolifant Joep.
Net als eerder in Strijen vonden de vriendjes en vriendinnetjes van
Tante Riet het niet zo leuk dat Joep weer moest gaan. Nog even snel
buiten spelen voordat Joep wordt opgehaald.
Maar dan is het echt tijd om te gaan. “Nog één
keer met mijn slurf zwaaien”, verteld Joep, “en
stiekem nog even door het ruitje kijken en dan
moet ik echt gaan hoor.”
Ook Joep zag wel een beetje tegen zijn afscheid op, maar dat was om een heel
andere reden. “Weer een ritje in dat rode autootje”, zucht Joep. “Kijk het is
best gezellig met mevrouw Greta, we kletsen wat af.
Het autootje is te klein voor mij ik ben zo groot hé, dus ik moet mijn adem
bijna de hele weg inhouden”. “En weet je”, gaat Joep
verder,”wat ik ook zo raar vind. Bij Greta in de auto moet ik op
een zitje, terwijl ik bijna net zo groot ben als zij en zij hoeft dat
niet. Gelukkig heeft ze een lekker dekentje mee genomen anders zit ik
helemaal zo oncomfortabel.”
Met een kleine snik in zijn stem neemt Joep dan afscheid:”Nog even zwaaien
naar mevrouw Penny en een paar van mijn vriendjes en dan gaan we onderweg
naar weer een nieuw logeeravontuur.”
“Greta toetert nog even maar dan doe ik mij oren dicht hoort”, laat
Joep weten, “niet voor die toeter maar ze heeft zulke vreselijke
muziek in die auto, hahaha..”
Joep vervolgt zijn verhaal:”Als we eenmaal de bocht om zijn dan ga ik
mijn nieuwe avontuur beginnen. Greta verteld onderweg wat er allemaal te zien is. Waar de
aardappelen en groenten uit de grond gaan groeien.
Ze zit zo te kletsen dat ze helemaal de weg kwijt raakt. Als ik haar dan vertel dat ze even de
Tom-Tom moet gebruiken lacht ze mij uit. Ik gebruik geen Tom-Tom ik weet hier wel de
weg.

“Nou mooi niet want even later moeten we aan de kant,
VERDWAALD!”, tettert Joep. “Ik vind logeren leuk maar buiten
slapen helemaal niks hoor”, zucht hij vervolgens. “Als Greta’s tentje
net zo groot is als haar autootje dan pas ik er helemaal niet in.”
Joep gaat verder;”Wanneer we uitgestapt zijn om te kijken waar we
zijn, hebben we veel bekijks Greta en ik. Greta wil even of mij
klimmen om in de verte te turen waar we zijn maar dat vind ik geen
goed plan.
Voorzichtig stel ik voor dat we het andersom doen en dat ik wel even
op haar rug klim, maar dat vind Greta geen goed idee. Dan plotseling,
in de buurt van grote groene vlakte en een bordje “Beijerlandse
Polder”, staat er een weg wijs bord.”
“Als Greta wil gaan kijken stuur ik ze terug” verteld Joep, “laat mij
maar even en met de route in mij grote hoofd gaan we op pad naar
kinderdagverblijf Tante Thea. Hoe ik daar aangekomen ben? Dat vertel
ik de volgende keer wel weer”.
Olifantjes-nieuws-Olifantjes-nieuws-Olifantjes-nieuws-Olifantjes-nieuws!

Ook bij Tante Riet zijn een aantal kleinere uitvoeringen van Joep de deur uit gegaan. Zo’n
heerlijke zachte knuffel van €9.95 heeft inmiddels zijn weg naar vele andere huizen gevonden.
De tussenstand van het aantal verkochte logeerolifantjes was op 19 mei: 45! (Nog 5 te gaan!)
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

