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Bezoek op kantoor

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil 
graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag 
dat niet. 

Ton en Toya hebben wat problemen thuis. De meester van Ton heeft 
hem geholpen. Ton had vaak ruzie met zijn stiefpapa Eric. En Eric ging 
Ton dan slaan. Mama en papa hebben hier ruzie over gemaakt. Mama 
wil nu niet meer dat papa Ton en Toya ziet. 

Ton en Toya staan nu onder toezicht. Ze hebben een gezinsvoogd. De 
gezinsvoogd heet Margo. Zij komt met Ton en Toya praten. Ze wil weten 
of Ton en Toya papa graag willen zien. Margo praat ook met mama, want 
mama vindt het een beetje moeilijk. Ze begrijpt wel dat Ton en Toya 
papa willen zien, maar ze is er ook wel een beetje bang voor. Stel je voor 
dat papa Ton en Toya niet meer terug laat gaan naar huis. Papa heeft 
dat tegen mama gezegd. En dat wil mama natuurlijk niet. 

Margo heeft alles in het rapport voor de kinderrechter geschreven. De 
kinderrechter vindt dat papa zijn kinderen wel moet kunnen zien. Hij 
spreekt af dat er één keer in de zes weken een bezoek zal zijn. 

Op het kantoor van Margo heet dat een begeleid bezoek. Bij het bezoek 
is er altijd een gezinsvoogd aanwezig. Het bezoek wordt op het kantoor 
van Margo gehouden. Margo begeleidt dat bezoek dan. Ze kijkt of het  
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tussen papa en de kinderen goed gaat. Ook let ze erop hoe Ton en Toya 
op papa reageren. 

Margo heeft papa gebeld en gevraagd wanneer hij zou kunnen. Papa 
wil het zo snel mogelijk. Hij wil Ton en Toya zo graag weer zien. Margo 
spreekt af voor woensdagmiddag, want dan zijn Ton en Toya vroeg uit 
school. Het begeleid bezoek duurt twee uur.

Mama en Eric brengen Ton en Toya naar het kantoor.
Ton en Toya gaan voor het eerst naar het kantoor van Margo. Het 
kantoor is midden in de stad en mama belooft dat ze straks naar 
McDonald’s gaan. ‘Hoera,’ roepen Ton en Toya, ‘dat is leuk.’
Als ze op het kantoor komen, mogen Ton en 
Toya aan de mevrouw achter de 
balie vertellen dat ze voor Margo 
komen. De mevrouw pakt de 
telefoon en zegt tegen Margo dat 
Ton en Toya op haar wachten.
Margo vraagt of mama en Eric 
nog even koffie blijven drinken. 
Dat wil mama wel. Ton en Toya 
krijgen limonade.

Samen gaan ze naar een bezoekkamer. 
Dat is een speciale kamer waar ze 
gezellig kunnen zitten. Papa is er nog 
niet.
Ton en Toya vinden het wel leuk dat ze papa weer zien. Toya heeft een 
mooie tekening voor hem meegenomen.
Ton is toch wel een heel klein beetje bang. Misschien is papa wel boos 
op mij, denkt Ton. Margo merkt wel dat Ton een beetje bang is. ‘Het 
geeft niets,’ zegt ze tegen Ton. ‘Ik blijf de hele tijd bij jullie. Het is ook wel 
een beetje raar dat jullie papa al zolang niet gezien hebben.
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Papa is ook heel blij dat hij jullie weer kan zien.’ En papa vindt het vast 
ook heel spannend.

Mama heeft haar koffie op en ze spreekt met Margo af dat ze even wat 
boodschappen gaat doen. Tegen Ton en Toya zegt ze: ‘We komen jullie 
over twee uur weer ophalen.’
Als mama weg is, roept de mevrouw achter de balie dat papa er is.
Toya heeft hem al gezien en rent naar hem toe. Ton blijft een beetje op 
afstand staan.
Papa ziet er helemaal niet boos uit. Hij is juist erg blij. Hij tilt Toya in de 
lucht en geeft haar een knuffel. Dan is Ton aan de beurt.
Ton is niet meer bang. Papa geeft ook Ton een knuffel.
Margo haalt koffie voor papa en voor Ton en Toya nog wat limonade.
In de kamer pakt papa voor allebei een cadeautje uit zijn tas. Het 
bezoek is best gezellig, maar twee uur is wel erg kort. Al gauw moeten 
Ton en Toya weer met mama mee. Ze geven papa een kus. Het is wel 
een beetje raar. Papa blijft nog op het kantoor en Ton en Toya gaan weer 
weg met mama en Eric. 
Eigenlijk willen ze nog 
helemaal niet weg.
Ton moet een beetje 
huilen. ‘Nee, ik wil bij 
papa blijven,’ snikt hij. 
Margo vindt het helemaal 
niet raar. Ton en Toya 
houden evenveel van papa 
als van mama.
Margo troost Ton een beetje. 
‘Over zes weken komt papa 
weer.’ 
Ton en Toya vinden dat wel heel 
lang duren. ‘Hoeveel nachtjes 
moeten we slapen?’ vraagt Toya.
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Mama en Eric gaan met Ton en Toya nog even de stad in, maar eigenlijk 
is het niet zo gezellig.
Mama is nu ook een beetje verdrietig aan het worden. Ze vindt het voor 
Ton en Toya heel vervelend. Na het winkelen gaan ze maar snel naar 
huis.
Toya heeft een beetje buikpijn. Ze heeft altijd een beetje buikpijn als ze 
verdriet heeft.

Margo en papa hebben nog even met elkaar gepraat. Papa hoopt dat 
hij Ton en Toya snel wat vaker mag zien. Er moeten duidelijke afspraken 
gemaakt worden.

Het volgende bezoek is zes weken later.
Mama brengt Ton en Toya weer naar het kantoor. Met Margo is de 
afspraak gemaakt dat papa twee uur op bezoek mag komen. Margo zal 
er weer bij blijven.
Ton en Toya zijn weer heel blij dat ze hun papa zien. En Margo heeft 
een verrassing voor Ton en Toya. Vandaag gaan ze een uur naar buiten 
tijdens het bezoek. Papa weet een leuke speeltuin in de buurt en daar 
gaan ze een uurtje heen. Margo helpt Ton en Toya met het aantrekken 
van de jassen.
In de speeltuin is het heel leuk. Samen met papa gaan ze schommelen 
en klimmen ze op een klimboom. 
Jammer dat het maar één uur is. Al heel snel moeten ze terug naar het 
kantoor.
Mama zit al op ze te wachten. Ton en Toya zien er heel blij uit. Mama 
moet een beetje lachen.
‘Hoe gaat het met je?’ vraagt ze aan papa. 
Nu zijn Ton en Toya helemaal blij. Mama praat met papa. ‘Hebben jullie 
nu geen ruzie meer?’ vraagt Ton.

Na nog een paar bezoeken op het kantoor van Margo gaat het eigenlijk 
zo goed dat Margo wil proberen de bezoeken buiten het kantoor om te 
doen.
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Het volgende bezoek komt papa hun gewoon thuis ophalen. Dat kan nu, 
omdat papa en mama geen ruzie meer hebben.

Nu mogen Ton en Toya één keer in de maand een dag met papa mee. 
Dat vinden ze natuurlijk heel erg fijn.

Ton en Toya moeten snel wat spullen pakken, want papa staat al te 
wachten.
‘Dag mama, tot vanavond!’ roepen ze tegen mama.

Papa, Ton en Toya gaan vandaag op bezoek bij opa en oma. De  
vader en moeder van papa. Ze hebben opa en oma al heel lang niet 
gezien. Omdat papa en mama ruzie hadden, kwamen zij niet meer  
op visite.

Opa en oma wonen op een boerderij. Ze hebben heel veel dieren. Ton en 
Toya mogen opa helpen de varkens eten te geven. Een varken heeft net 
biggetjes gekregen. Het zijn er twaalf. Toya mag er even één vasthouden.  

Ton gaat meteen bij de pony kijken. Ton is helemaal gek van paarden. 
Ton vraagt aan opa: ‘Mag ik straks rijden?’
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‘Natuurlijk,’ zegt opa, ‘maar dan moet je even wachten tot je neef er is. 
Hij kan heel goed paardrijden en dan kan hij je helpen.’ 
Toya wil graag bij de dieren in de stal blijven. Er zijn ook koeien in de 
stal. Toya blijft er wel een beetje uit de buurt, want de koeien zijn heel 
groot.
Samen helpen ze opa de dieren eten te geven. Dat wordt normaal al 
vroeg in de morgen gedaan, maar opa en oma hebben gewacht tot Ton 
en Toya er waren.
Oma heeft een heerlijke appeltaart gebakken. Ton en Toya lusten wel 
een beker verse melk. Oma en opa zijn blij dat Ton en Toya er zijn. Ze 
hebben ze wel gemist al die tijd. Een jaar geleden waren ze voor het 
laatst op de boerderij. Ze kwamen soms een heel weekend logeren.
Papa belooft dat ze, als het van mama mag, de volgende vakantie bij 
opa en oma mogen logeren.
Na de appeltaart willen Ton en 
Toya snel weer naar buiten. 
Straks komt er een neefje. 
Zijn naam is Kees en opa 
vertelt dat hij een geheime 
hut heeft. Ton hoopt dat hij 
de hut mag zien.
Toya wil liever naar de 
hooischuur. Samen met 
papa klimt ze een trap op. 
En nu zitten ze helemaal 
boven op het hooi. Papa 
kietelt Toya en Toya 
springt van de ene kant 
naar de andere kant. Ze 
moet heel erg hard lachen.
‘Papa!’ horen ze ineens. ‘Papa, 
Toya, waar zijn jullie?’ Ton weet niet dat papa en Toya in het hooi liggen. 
Toya houdt haar adem in. Dan, als Ton heel dicht bij papa staat, gooit 
papa heel veel hooi naar beneden. 
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‘Brrr,’ moppert Ton. Papa en Toya moeten lachen.
Ton wil met Kees mee naar de geheime hut. 
‘Dat mag wel,’ zegt papa, ‘maar jullie moeten wel voorzichtig zijn.’
Alleen Kees weet waar de hut is. 

Naast de boerderij is een heel groot meer. In het meer ligt een eiland. 
Kees heeft een bootje die aan een steiger ligt. ‘Deze steiger heeft opa 
gemaakt,’ zegt Kees trots. ‘Niemand in de buurt heeft zo’n mooie 
steiger.’
Voorzichtig stappen Ton en Kees in het bootje. Kees weet heel goed hoe 
hij moet roeien. Kees is al 12 jaar.
Ton heeft nog nooit in een bootje gevaren. Gelukkig kan hij wel goed 
zwemmen. ‘Jippie,’ roept Ton, ‘dit is het einde. Als ik hier kom in de 
vakantie, mag ik dan ook een keer roeien?’ 
‘Dat mag nu ook wel, hoor,’ zegt Kees. Hij leert Ton hoe hij moet roeien. 
Eindelijk zijn ze bij het eiland. Ton en Kees stappen uit het bootje. ‘Kijk, 
daar is de hut,’ wijst Kees hem. Ton ziet een heus huis gemaakt van 
allemaal planken. ‘Ik heb de hut zelf gemaakt,’ zegt Kees. ‘Opa heeft er 
ook plastic in gedaan, zodat het droog blijft als het regent. In het huis 
staan ook een paar stoelen.’ Kees vertelt dat hij hier vaak met vrienden 
heengaat. 
‘Mag ik dan ook mee als ik hier ben?’ vraagt Ton. En gelukkig mag dat 
van Kees.
‘Kom,’ zegt Kees nu, ‘we moeten terug. De volgende keer blijven we wat 
langer.’

Toya en de poes van de 
boerderij zijn dikke vriendinnen 
geworden. Oma vertelt dat de 
poes heel vaak kindjes heeft. 
‘De poes eet heel veel muizen. 
Daarom woont ze hier,’ zegt oma. Toya 
vindt dat wel zielig voor de muizen. Een 
vriendin van Toya heeft ook een muis, 
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maar die zit in een kooi. Hij is heel lief. Oma legt uit dat er tamme en 
wilde muizen zijn. ‘De muizen eten alle zaadjes op van de planten die we 
in de grond zetten. Zelfs het voer van de andere dieren.’
Toya zou best op de boerderij willen wonen. Ze is gek op dieren. 
Ton en Kees komen terug. Nu moeten ze weer naar huis. Papa moet nog 
heel ver rijden. Ton en Toya geven opa en oma een kus en ze gaan met 
tegenzin de auto weer in.

| Heb jij wel eens ergens gelogeerd?

| Ben jij wel eens op een boerderij geweest?
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