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Bloem

Teo krijgt een bloem van Gloob. 
‘Wat ben jij mooi!’ fluistert Teo zacht. 
Blij strekt Bloem al haar blaadjes uit.
Maar de volgende ochtend lijkt Bloem heel erg ziek 
of verdrietig. Ze wordt maar niet wakker. 
Zou Gloob Teo kunnen helpen om 
Bloem weer vrolijk te maken?

Wil je meer doen met dit boekje of rond dit thema? 
Kijk op www.djapo.be. Je vindt er educatief 
materiaal, nascholing en coaching om te 
werken rond duurzame ontwikkeling.

Van Gloob & Teo verschenen reeds:
Gloob & Teo in de wolken 
Gloob & Teo en de wondere bijenwereld
Feest in het bos
Gloob & Teo en het zeemonster

Bloem



Zeg, ken je Gloob? Je vindt hem hier.
Een gek geval, geen mens of dier.
Steeds onderweg van hot naar her.
Een spring-in-‘t-veld, dichtbij of ver.

En kijk ‘ns goed: da’s Teo daar!
Gloobs beste vriend, staat altijd klaar.

Hij denkt eerst na: wie, wat, waar, hoe?
Zo steekt hij graag een pootje toe.



Bloem



Teo krijgt een bloem van Gloob. 
Gloob is de vriend van Teo, 

zijn bovenste-beste-beestige vriend.



‘Dag Bloem,’ zegt Teo, 
‘wat ben jij mooi!’ 

En hij zet Bloem voor het grote raam. 
Daar kan iedereen haar goed zien.



Teo is blij. 
Hij zingt en fluit en danst in het rond. 

Voor Bloem, de hele dag lang.
En Bloem? Die zingt en fluit 

en danst vrolijk met hem mee.



‘Slaap zacht, Bloem,’ 
zegt Teo ’s avonds laat. 

‘Slaap zacht, Teo,’ fluistert Bloem. 
En heel stil sluit ze haar blaadjes, 

één na één na één na … 

‘zzzzzzzzz’.



‘Goeiemorgen, Bloem,’ 
zingt Teo blij de volgende ochtend. 
‘Bloem?’ Maar Bloem slaapt nog. 

Haar kopje hangt slap naar beneden 
en alle blaadjes zijn nog dicht.



‘Bloem? Bloe-oem?!’ 
Teo kijkt sip, want Bloem 
wordt maar niet wakker. 

‘Zou ze boos zijn? 
Of heel diep vanbinnen 
misschien verdrietig?’



Teo denkt diep na. 
‘Misschien lust Bloem wel koekjes 

en maakt dat haar weer blij?’  

Smikkel-smakkel-smek. 
De koekjes zijn zo heerlijk dat 

Teo er zelf niet genoeg van krijgt. 
‘Wat denk jij, Bloem? 
Bloem?! Bloe-oem?!’



‘Of zou Bloem haar blaadjes 
openen om de mooie tekening 

van Teo te kunnen zien?’ 
Klieder-kladder-klod

‘Ooooh …, dit vindt Bloem vast prachtig! 
Is het niet, Bloem? Bloe-oem?!!’



‘Nu weet ik het zeker,’ 
denkt Teo. 

‘Een dansje vindt Bloem 
het allerleukst!’ 

En Teo zingt en springt, 
holt en bolt, 

trekt de gekste bekken 
voor Bloem.



‘Vond je het leuk, Bloem?’ puft Teo na. 
‘Bloempje? Mijn liefste …’ 

Niets lijkt te helpen. 
Bloem slaapt en slaapt en slaapt,

‘Zzzzzzzzz’, de hele dag door.



‘Gloob,’ 
zucht Teo triest. 

‘Kan jij me helpen Bloem 
wakker te maken?’ 



Gloob lacht en geeft Bloem 
een flinke slok water. 

En nog één en nog …, tot 
Bloem weer helemaal opfleurt. 

Ze rekt zich uit en al haar 
blaadjes springen blij open.



‘Oh, wat is ze mooi!’ lacht Teo. 
En samen met Gloob en Bloem 

zingt en fluit en danst hij in het rond. 

De hele nacht lang, als  drie 
bovenste-beste-beestige 

vrienden.
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