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Olfje 
wil een Olifant





Dit is Olivia.

Iedereen noemt haar Olfje.

“Olfje klinkt lief,” zegt mama.

“Olfje past beter,” zegt papa.

Olfje wordt bijna vijf.

Nog 4 nachtjes slapen…

En weet je wat ze wil?



Ze wil haar eigen echte olifant.



Een olifant en niets anders!





“Het past nooit”, zegt iedereen.

“Vraag maar een poes,”zegt mama. 

“Een cavia is leuk,” zegt juf Loes.

 “Wat denk je van een schildpad?” zegt papa.

“Een goudvis is het beste!”, 

 zegt buurvrouw Laagland.

Maar Olfje wil een olifant!!!



Als Olfje jarig is, kijkt ze snel uit het raam,
Ze ziet alleen géén olifant staan.



“Hoera!”roept mama. “En kijk eens wat we voor je hebben!”
“Hij is helemaal voor jouw”, zegt papa. En hij heet Pluisje!



Het was een fijne dag. 

 Met lolly’s en een lied.

Van die lieve juf Loes

kreeg Olfje een mooie hoed.

Hoe zou het met Pluisje zijn?

Olfje snapt het niet,

Pluisje is best lief.

 Pluisje is alleen geen olifant, 

Pluisje is een konijn.  
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Hé wat ziet ze daar?

Achter de grote schommel,

ziet ze een klein olifantje.

“Tettereteh” zegt het Olifantje zachtjes.

Hoe is die daar nou beland?
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Olfje rent op het kleine olifantje af.

Ze knuffelt zijn grijze oren,

zo stevig als het maar kan.

Het is.....,

 haar eigen baby-olifant.
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“Hij past niet”, zegt mama.
“Hij is van iemand anders”, zegt papa.



“Hij poept in de tuin”, zegt buurvrouw Laagland.



“Hij is van mij!”, zegt Olfje.

“Helemaal van mij!”

Ze kijkt heel boos naar iedereen.

“Het is mijn eigen olifant,

hij heet Okkie!”

“Hij is van het circus”, zegt juf Loes.
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“Tetereh tehh“, zegt een grote mama-olifant.

“Daar is onze kleine dondersteen”, 

zegt de circusdirecteur. 

Mama had het circus gebeld.

“Ben jij dan onze nieuwe stal-hulp?”

zegt de meneer tegen Olfje.

“Ik kan voor deze dondersteen

 wel een oppas gebruiken!”
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Voordat Olfje heel blij “ Jahh!” kan roepen,

begint iedereen te praten.

“Ze is te klein,”  zegt buurvrouw Laagland.

“Ik kan haar niet missen!,” zegt mama.

“Ze moet naar school,” zegt juf Loes.

“In de vakantie,” zegt papa.
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En dat gebeurt....



In de zomervakantie.
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