
JOEP’S LOGEER DAGBOEK - aflevering 9.

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 Oud-
Beijerland.

“Na een goede nachtrust”, verteld Joep, “was ik er helemaal klaar voor. Ik
verheugde mij inmiddels op de komst van al mijn nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes. Van de meeste kreeg ik direct een knuffel toen ze door hun
papa’s of mama’s werden binnen gebracht.”

Na het vrije spelen, zodat de papa’s en mama’s even een praatje konden
maken met de juffen en wij konden wachten tot iedereen binnen was, klonk
het sein “Opruimen, we gaan aan tafel voor het fruit”.

“Dat liet ik me natuurlijk geen twee keer
zeggen”, glundert Joep. “Ik veegde met mijn lange slurf al het
speelgoed bij elkaar zodat we snel aan tafel konden.  

Van al dat spelen had ik best wel honger en dorst gekregen.
Nou ik werd op mijn wenken bediend. Eerst wat sappig fruit
en daarna, slurp, slurp, slurp mijn hele slurf vol met limo en water.”

“Weet je wat ik helemaal leuk vond?”, vraagt Joep, “nadat we alles op
hadden ging de juf een verhaaltje voorlezen. “

Met enigszins rode wangen gaat Joep verder:”Een verhaal over de
wiebel billen boogie. Nou dat was leuk joh, we hebben niet alleen
geluisterd maar ook nog gezongen. Liedjes over olifant en andere
diersoorten.”

Terwijl de juffen, met behulp van Petra, opruimen, brengen Joep en
zijn vriendjes hetgeen zij gehoord hebben in de praktijk. Even later
swingt het hele kinderdagverblijf de wiebelbillen boogie!

Nog even en dan is Joep’s
logeerpartij bij ons echt helemaal
voorbij. 

“Gelukkig”, fluistert Joep, “vertelde één van de juffen dat
de kinderen van de BSO ook wel met mij op de foto
willen. Ik zou hier wel altijd willen blijven wonen. Nu
kan ik nog een paar daagjes er aan vast plakken.”

“In dit gebouw waar ik nu ben”, legt Joep uit, “zit ook een
BSO, dat is voor kindjes die al naar school gaan. Ik ben
met een aantal van hen al op de foto geweest. Straks kunnen hun papa’s en mama’s een foto



van mij en oh, ja hun kindje kopen voor Villa Joep. Goed opletten dus want van die foto’s kun
je mooi weer wat moois maken voor papadag”.

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

De eerste kleinere uitvoeringen van Joep zijn inmiddels bij Tante Thea de deur uit gaan. Zo’n
heerlijke zachte knuffel van €9.95 heeft inmiddels daardoor zijn weg naar vele huizen
gevonden.

De tussenstand van het aantal verkochte logeerolifantjes was op 2 juni: 49! (Nog 1 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 

http://www.facebook.com/kotantethea
http://www.twitter.com/kotantethea
http://online.fliphtml5.com/ftaz/tdsb/#p=1

