
																							 		
Lieve mensen 

 
 

Wij leven nog steeds in een onzekere tijd maar ook in een tijd waar we dichter bij 
elkaar komen met onze emotie.  
Ook heel positieve emoties dat er zoveel mensen in de zorg klaar staan die als we 
ziek worden er alles aan doen dat we beter worden of kunnen revalideren en weer 
thuis komen. 
Ook in ons dorp zijn heel veel mensen die in de zorg werken.  
Elke dag weer staan ze klaar. Ze werken in het ziekenhuis, de apotheek, 
dokterspraktijk, ook in schoonmaakdiensten, erg belangrijk, juist nu.  
Wij als KanZ willen hun allemaal een pluim geven en kracht toewensen en natuurlijk 
is onze dank enorm groot.  
Jullie zijn GROOT! Alle sterkte!   Warme groet,   
Bestuur, co-team en vrijwilligers van KanZ Naoberzorg Tienray. 
Ook de kinderen van groep 7 en 8  
Vandaag ook een verhaal van Sten Jetten voor jullie afleiding.        
	

	
 
 

Sjefkes blotevoetenpad in de Kloostertuin 
  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sjefke woonde met zijn ouders en broertjes aan de rand van de grote prachtige 
Kloostertuin van Tienray. Ook was er een plek in de Kloostertuin waar een weitje was 
gemaakt, helemaal vol met schapen, reeën en zeldzame vlinders. De vader van 
Sjefke was Kloostertuinbeheerder en kende alle dieren die er rondliepen.  
Nou ja dat dacht hij. Sjefke was een ondernemend mannetje. Iedere dag maakte hij 
een wandeling door de mooie Kloostertuin. Ook liep Sjefke vaak door het bos wat 
aan de Kloostertuin grensde. Veel bosbewoners kende Sjefke dus ook. En zo 
spontaan zoals Sjefke was, zei hij elk diertje goedendag. Het waren daardoor zijn 
vriendjes geworden. Op een dag bedacht Sjefke een plan. Hij wou een pad zoeken 
of maken waar hij met zijn blote voeten op kon lopen. Hij had namelijk zo’n hekel aan 
schoenen. Met schoenen aan voelde je immers de aarde niet meer. En wat niemand 
wist is dat Sjefke altijd als hij aan de wandel ging zijn schoenen onder een hoopje 
mos verstopte zodat niemand zijn schoenen kon vinden. Maar toen hij op een keer 
op het einde van de middag zijn schoenen aan wilde doen zat er een bosmuis in. 
“Hoi”, zei Sjef, “ik zou graag mijn schoenen willen.” “Ja dat kan hoor,” zei de bosmuis. 
“Als ik voortaan met je mee mag lopen.” “En ik ook,” zei een verdwaald miertje. 
“Natuurlijk, jullie zijn allemaal welkom.” “Maar wij zijn wel met 1000,“ zei het 
verdwaalde miertje. “Kijk maar, je staat midden in ons nest.” Sjefke sprong en sprong 
om alle miertjes van zich af te slaan. Het kleine miertje lachte zich buikpijn. “Lach niet 
zo, dit is niet leuk meer.” De volgende morgen was Sjefke toch weer van plan zijn 
blotevoetenpad te gaan ontdekken. De bosmuis kwam hem gezelschap houden. 
Oei!!!!! daar trapte hij op iets ronds en hards. “Au”, zei een slakje, “je trapt op mijn 
huisjes”. ”Sorry, het spijt me, ik ben aan het proeflopen voor mijn blotevoetenpad.  
Op blote voeten lopen is namelijk heel fijn.” “Nou leven met een kapot huisje is niet 
zo heel fijn, dus als je de volgende keer beter wilt opletten.” “Ja hoor, zal ik zeker 
doen, want ik ben een hele lieve dierenliefhebber. Kom, loop je mee slak? “  ”Nou ik 
weet het niet hoor.” “Kom op slak, zo word je misschien wat sneller,” zei de bosmuis. 
“Nou bosmuisje, niet pesten, dat past niet bij dit mooie stukje tuin.” Sjef liep over een 
pad, bladeren en mos. Plots stond hij stil en schreeuwde het uit. Hij had in scherpe 
dennennaalden gelopen. “Wat is er?” vroeg de muis geschrokken en hij zag dat de 
voet van Sjefke bloedde. “Ga maar eens liggen, dan gaan wij jou verzorgen.” Sjefke 
ging in het zachte mos liggen. De bosmuis maakte de wondjes schoon en veegde de 
tranen met haar staart weg. Zo zie je maar dat goede vrienden heel belangrijk zijn, al 
zijn het maar dieren. “Kom,” zei de mier, “nog even blijven liggen dan halen wij alle 
naaldjes eruit.” De bij die langs kwam vliegen streek er wat honing op zodat de 
wondjes niet aan het ontsteken zouden gaan. “Nu kan mij niks meer gebeuren,” zei 
Sjefke, “we gaan nu maar weer verder met ons blotevoetenpad.” Iedere dag maakten 
ze een klein stukje prachtige natuur voor het blotevoetenpad. Als Sjefke hoofdpijn of 
buikpijn had liep hij stilletjes over het blotevoetenpad luisterend naar de mooie 



geluiden van deze bijzondere Kloostertuin. De vader van Sjefke was trots op hem. 
Zoiets bijzonders, een plek waar mens, dier en de hele natuur samen kwamen. 
Sjefke vond dit het beste medicijn wat de aarde ons geeft. En dit allemaal in de 
Kloostertuin van Tienray. Heel bijzonder!     


