
Janne speelt buiten, het is een van de laatste zomerdagen. Ze speelt samen met Senne en Lore. 

Senne ziet al wat vuil, de zandbak is een ramp, zeker als ze alledrie beslissen om er nog wat water 

aan toe te voegen, kwestie van de moddergraad wat te verhogen. Lore is zoals altijd goed gezind, ze 

speelt met een groen vormpje en maakt schelpjes van zand, ook zij is vuil. Nochtans was het een 

nieuwe t-shirt. Janne, de jongste is nog vuiler, ze geniet van het zand, maar ze wordt pas echt zot als 

er water bij komt. Ze kan uren spelen met water. Ze zwemt ook graag. Een midweekje Center Parcs, 

samen met papa, mama, grote broer en zus, dat vindt ze super. Ze had de tijd van haar leven in 

Erperheide vorige week. Iedereen eigenlijk. De zon scheen, de kinderboerderij had al haar favoriete 

dieren. Zoals de geitjes. Ze kan de mememe al goed nadoen. Ze is een blij kind ! Papa Stijn en mama 

Nele kijken naar het schouwspel. Ze zien Senne, nog vuiler dan daarnet, ze zien Lore, amper te 

herkennen en ze zien Janne, onbezorgd. Ze kijken naar elkaar en ze beseffen dat ze gelukkig zijn. 

Vanavond eten ze Janne haar lievelingseten, spaghetti iets te lang gekookt, zodat je ze kan 

opslurpen. De tomatensaus is er al onder gedraaid en zo nog wat aangebakken. Haar mondje hangt 

vol met de saus, maar ze likt haar bordje leeg alsof ze nooit meer haar favoriete gerecht zal eten.  

Nog even in bad, want het zand zit nog altijd tussen de biletjes, en dan gaan slapen. Mama Nele leest 

een evrhaaltje voor, dat van dat geitje, dat meee doet, grote broer Senne komt slaapwel zeggen en 

geeft zusje een zoentje, Lore met iets te veel lawaai, komt ook nog dag zeggen, ze fluistert dat ze 

haar kleine zusje graag ziet. Papa Stijn is de laatse, dag mijn kleine prinses, slaapwel, droom zacht. 

Morgen is er meer zand, meer water, meer geitjes en meer spaghetti. Slaap zacht lieve Janne !!! 


