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Wat is er met jou gebeurd?

Een inbreker?
Een leeuw?

George – Catchpole

Wat is er met jouw
been gebeurd?

Is hij eraf
gevallen?

De kinderen verzinnen de meest bizarre verklaringen,
maar ontdekken uiteindelijk dat ze hun fantasie ook
kunnen gebruiken om samen te spelen!
Een baanbrekend verhaal om te leren begrijpen hoe
het is om als ‘anders’ gezien te worden.
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Elke keer als Joep buiten speelt, krijgt hij dezelfde
vraag: wat is er met jouw been gebeurd?
Joep heeft eigenlijk helemaal geen zin om die vraag
te beantwoorden.
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Joep speelt zijn favoriete spel.
Er zijn haaien. En misschien zelfs wat krokodillen.

Maar een piraat als Joep is daar niet bang voor.
Hij kan ze makkelijk aan.

“Mis poes, meneer haaienkop!” roept Joep.

Haaien zijn niks vergeleken
met kinderen die Joep
nog nooit heeft gezien.

“JIJ HEBT MAAR
ÉÉN BEEN!”
roept een meisje met
knotjes.

“Ja,” bromt Joep,
“en jij hebt zojuist
		
mijn haai geplet.”

