
Joep
soms 
  bij papa

soms
bij mama





Mama huilt. 
Papa is ook verdrietig. 
Wat is er aan de hand? 
Papa en mama vinden 
elkaar niet meer lief.



Vinden ze Joep nog wel lief?
Ja hoor, papa en mama vinden 
Joep heel erg lief. Kijk maar!
Joep vindt papa en mama 
ook heel erg lief.







Papa en mama wonen nu 
niet meer in één huis. 
Hoe moet dat nou?
Joep heeft nu twee huizen. 
Soms woont Joep in het huis 
van mama, bij mama. 
Soms woont Joep bij papa, 
in het huis van papa. 



Vandaag is Joep bij mama. 
Mama en Joep zijn naar de 
speeltuin geweest. Dat was leuk. 
Daarna hebben ze gezellig samen 
gekookt. Het was een drukke 
dag. Mama brengt Joep naar bed. 
‘Slaap lekker, Joep’ zegt mama. 
‘Ik vind je lief, mama,’ 
zegt Joep. ‘Net zo lief als papa. 
Welterusten, mama, welterusten 
papa.’ 







Wat gaat Joep doen vandaag? 
Mama brengt Joep naar de 
crèche. Dat is leuk. Joep speelt 
fijn met de andere kindjes.



Kijk daar is papa. 
‘Hallo papa, ik ga vandaag met 
jou mee. Vandaag woon ik in 
jouw huis.’ 
Straks gaan papa en Joep 
gezellig samen eten, maar 
eerst gaan ze samen spelen.







Joep wil knutselen. Maar papa 
heeft geen knutselspullen.  
Die zijn bij mama. Joep huilt. 
‘Ik wil nu naar mama,’ 
zegt Joep.



Papa neemt Joep op schoot. 
‘Morgen ga je naar mama. 
Mama kan veel beter knutselen 
dan papa. Zullen we verstoppertje 
spelen?’  
Joep lacht! ‘Ja leuk!’ Joep speelt 
altijd verstoppertje met papa! 







Joep is moe. Papa brengt Joep 
naar bed. Het was een leuke dag. 
‘Welterusten, Joep,’ zegt papa. 
‘Slaap lekker, papa, ik vind je 
lief,’ zegt Joep. ‘Jij bent net zo 
lief als mama.’ 
Papa lacht. ‘Wij vinden jou ook 
heel lief, Joep’  
‘Welterusten papa, welterusten 
mama.’
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