JOEP’S LOGEER DAGBOEK - aflevering 8.
Joep logeert sinds vrijdagmiddag 17 april bij onze organisatie. Eerst heeft hij gelogeerd bij
kinderdagverblijf Tante Marlie en daarna bij kinderdagverblijf Tante Riet in Zuid-Beijerland.
Vanaf 19 mei heeft Joep zijn intrek genomen bij kinderdagverblijf Tante Thea in OudBeijerland.
Voordat Joep samen met Greta naar binnen ging, keek hij eerst even
de euh slurf uit de boom. “Ik wilde natuurlijk eerst wel even kijken of
het hier net zo leuk zou zijn als bij Tante Marlie en Tante Riet”, legt
Joep uit.
“Ik ben ook zo verwend de afgelopen weken
op Strijen en Zuid-Beijerland”, verteld Joep.
“Greta had wel verteld dat er hier in OudBeijerland net zulke lieve kinderen waren,
maar ja Greta verteld wel eens meer wat. Ik
wilde het natuurlijk met eigen ogen
aanschouwen.”
Gelukkig stond er net buiten het hek een fiets waar Joep op kon
klimmen. “Tjonge”, tettert Joep, “dat is groot hier. Hier kan ik buiten
heel wat plezier beleven. Er staat een grote groene tafel waar je op kan
ping en pongen. Bankjes om uit te rusten, gras on heerlijk op te gaan
liggen.
Joep keek verheugd in het rond; “Ze zijn hier al helemaal voorbereid
op mijn komst zag ik wel. Er is ook al een hoekje ingericht voor mijn
kleine nichtjes en neefjes.
Hopelijk kopen de ouders hier ook een aantal van deze kleine
vriendjes, zodat we nog meer onderzoek kunnen doen”, legt Joep
tevreden uit.
Als hij alles verkend heeft kan Joep samen met Greta naar binnen
waar al vol verwachting naar zijn komst wordt uitgekeken.
De kinderen bij Tante Thea zijn al een aantal dagen bezig om Joep
een thuis gevoel te geven. Tijdens hun knutseluurtje hebben ze hun
eigen olifanten kop met slurf gemaakt.
“Tjonge, jonge” Joep is blij verrast, “wat een
hartelijk welkom zeg. Ik voel mij al helemaal thuis bij deze nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes. Moet je kijken wat een mooie olifanten ze
allemaal hebben gemaakt.
Wanneer de kinderen hun middagdutje gaan doen, zoekt ook Joep zijn plekje uit om te rusten.
“Zo’n reisje met Greta en alle nieuwe dingen hier bij Tante Thea, gaat je niet in je kouwe
kle...euh olifanten huid zitten”,zucht Joep, “Ik moet even bijkomen, ik vertel jullie later wel
meer wat ik hier allemaal hebt beleefd.”

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

Ook bij Tante Thea hopen we dat er een aantal kleinere uitvoeringen van Joep de deur uit
gaan. 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

Ook is mijn logeerboek te vinden op;
http://online.fliphtml5.com/ftaz/tdsb/#p=1

