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Dit is Jaap.  
Jaap is een hele lieve aap. 

En weet je wat?  

Binnenkort gaat hij 
op vakantie! 



Waar zou hij naartoe gaan?  

Naar de bergen of naar het strand?  

Dichtbij huis of naar het buitenland?  

Misschien gaat hij wel op wereldreis!  

Dat is nog even een verrassing, maar het wordt een geweldig avontuur.  



Hij vertelt het aan zijn knuffels.  

“Ik ga op reis!”  

Jaap heeft er heel veel zin in.  

Hij rent door het huis  

en vertelt vast al zijn spullen van zijn grote reis. 

Hij vertelt het aan zijn kleren.  

“Ik ga op reis!”  



En hij vertelt het aan al het speelgoed in de kamer,  

en hij vertelt het aan alle boeken in de kast  

en hij vertelt het aan alles in de tuin: 

“Ik ga op reis!” 



“Mogen wij ook mee?”  

vragen zijn knuffels.  

“Wij houden je onderweg gezelschap .”  “Mogen wij ook mee?”  

vragen zijn kleren.  

“Wij houden je warm als het koud is.”  



 

 

 

 

 

 

“Mogen wij ook mee?”  

vraagt zijn speelgoed.  

“Dan hoef je je nooit te vervelen.” 



En zo willen eigenlijk al zijn spullen wel mee op avontuur.  

Ze willen zelfs zó graag mee, dat ze allemaal in de rij komen staan om in zijn koffer te springen.  



Maar o jee!  

 

Jaap heeft heel veel spullen,  

en maar twee kleine koffers.  

 

Dus dat gaat niet passen.  

 

Wat moet Jaap nu doen?  

 

Hij vraagt het aan zijn vrienden.  



“Laten we samen je koffers inpakken,” zeggen zij.  

“Jij mag zeggen wat er in de koffer past, en dan doen wij de rest. 

Wij zoeken wel de juiste spullen uit en pakken die voor je in.”  



“Ja! Wat een goed idee!” roept Jaap.  

En ze pakken samen de koffers in.  

Dat gaat snel! 

 

 

“Maar de andere spullen dan?” vraagt Jaap.  

 

 

 

“Maak je geen zorgen,”  

zeggen zijn vrienden.  

“Wij zullen thuis op ze passen.  

En misschien mogen die de volgende keer wel mee.” 

 

 

 

“Natuurlijk,” denkt Jaap.  

“De volgende keer.”  

Want Jaap weet nu al  

dat hij weer op reis gaat willen.   



 

 

Waar zou hij dan naartoe gaan?  

 

Dat is nog even een verassing,… 

maar het wordt een geweldig avontuur. 
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Wie gaat er mee op reis? Dit 

verhaal gaat over een hele lieve aap 

die hulp nodig heeft bij het 

inpakken van zijn koffers. Hij gaat 

namelijk op avontuur!  
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