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Dit is klein Giraffeke.
Hij wandelt erop los, midden in het bos.
Wandel jij ook wel eens in het bos?
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Papa en mama zijn giraffen, ze zijn heel groot.
Ze eten van de hoge blaadjes.
Misschien kan tante Alda even op klein 
Giraffeke passen.
Dan kunnen papa en mama naar Engeland. 
Daar hebben ze de lekkerste hoge blaadjes!
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Giraffen zijn heel hoog.
Als ze blaadjes van de grond eten, 
doen ze dat zo!
Kijk, tante Alda kan dat ook.
Zij weet hoe giraffen eten.
Tante Alda kan oppassen!

7



Kijk, tante Alda gaat nu oppassen!
Als klein Giraffeke maar kan wennen ...
Zou ze weten van zijn knuffeldekentje
in de tas? En wat hij allemaal nog meer wil?
Kijk, tante Alda gaat met de bal spelen.
Er komt een kindje kijken.
Vindt Giraffeke dat leuk? Nee?
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Als klein Giraffeke maar niet gaat huilen.
Wil Giraffeke een snoepje? Nee!
Tante Alda doet twee snoepjes in haar oren,
zo kan ze niets meer horen.
En met de zonnebril kan ze Giraffeke niet meer 
zien. Dat is niet zo lief van tante Alda.
Dat is helemaal niet lief.
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Maar als Giraffeke een beetje huilt,
gaat tante Alda rondjes dansen.
Zou Giraffeke dat leuk vinden?
Dansen, dansen, dansen, dat is gek!
Wat een gekke benen!
Gaat Giraffeke nu weer lachen? Nee!
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“Hé, een tas, met je pyjama en je knuffeldeken” 
roept tante.
“Zullen we je schoentjes uitdoen?
Een, twee, drie, vier: schoentjes uit. En een, 
twee piep: in de mouwen van je pyjamajasje.”
Ja, klein Giraffeke wil even gaan slapen.
“Welterusten allemaal.”
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Oh néé, wat komt daar voorbij?
Een giraffenkabouter op een fiets.
Wat belt hij hard.
Nee, nee, twéé giraffenkabouters op een 
brommer! Oh alsjeblieft, willen jullie even 
weggaan, Giraffeke gaat slapen.
Nee, nee, een giraffenkabouter met een zaag. 
Dat is de giraffentuinkabouter!
Kan hij niet tot morgen wachten met zagen?
“Ik kan zo niet slapen”, roept Giraffeke.
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Daar zitten ze dan. 
Giraffeke kan echt niet slapen. 
Zal tante Alda een kus geven in zijn nek?
Zal tante Alda een kus geven op een vlek?
Het is goed!
Tante Alda en Giraffeke gaan ook ballen, dansen,
springen, snoepjes eten! En samen slapen?
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Ja! Giraffeke wil nu gaan slapen, gaap gaap.
Hee! Daar komen papa en mama weer aan.
“Hoe was het in Engeland?”, vraagt tante.
“Goed”, zegt mama.
“Hij wilde net samen met mij gaan slapen”, zegt
tante trots.
“Oh, ons lief Giraffeke”, zeggen papa en mama
en geven hem veel kusjes. “We gaan weer naar
ons eigen bos.”
En tante Alda zwaait: “Tot de volgende keer!”
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Welterusten Giraffeke!
Papa en mama zijn een dagje weg en 

Giraffeke logeert bij tante Alda.  
Dat is even wennen...

Klein Giraffeke is gemaakt naar een peutervoorstelling waarin 
tante Alda gaat oppassen op klein Giraffeke. Maar dit is toch wel 
even wennen ...
Tante Alda heeft wel lange gekke giraffebenen maar soms moet 
Giraffeke toch bijna huilen ...

Alda Loeffen maakt al meer dan 25 jaar voorstellingen voor 
peuters, kleuters, schoolkinderen en hun ouders, opa’s en oma’s.
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