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Ik ben Roboltje. Ik woon in Bolt.
Kom je met me mee?

Slaapz z z z z z z z z z z z

Psssssst!

Pssssss

Mama, waar ga ik morgen naartoe?

Naar Bolt. En nu oogjes toe, Wout!

Slaap zacht ...

Hu? Wie ben jij?

Hé! Psst! 
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Kijk, hier zal je morgen wachten, of kleuren 
of tekenen of met de blokken spelen of lezen ...  

tot jouw therapeut je komt halen.

Therapeut, Wout.
Dat is een mevrouw of meneer die met 

je werkt en speelt.

Mijn teu-teu-teurateut???

Werken en spelen?

Volg mij maar!
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Rekenen!

Kijk, hier ben ik bij de ergo.

Dat heb je goed gezien, Wout!
Plus, min, maal en ... 
Ik vergeet nog iets.

Dan ben je hier in het juiste lokaal, 
want daar weet een ergo alles van!

Delen? Want dat vind ik moeilijk.
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Oei, een dokter.
Br 

Dus geen spuitjes?

Nee hoor.

Oef!!

dokter

Het is wel een meet-
weeg-
praat-

spelletjes-
en-soms-ook-pilletje-of-siroop-

r rrr rr r...
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Roboltje?
Roboltje?

Waar zijn we hier?

Evenwicht
Knippen
Schrijven
Balspelletjes

Bij de kine. Kan je raden waar ik hier op oefen?

Ja! Jouw kine vertelt waar jij op gaat oefenen.

Sssssst!
Ik moet mij concentreren ...

Ja, vraag maar.
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Je wat?

Hmmm...

Misschien moeten we dat aan de logo vragen?

Wout, help jij even?
Ik ben mijn kluts kwijt ...

Mijn kluts …
Ik weet niet meer hoe het moet!

Is het nu  aapen of apen ?
En katten of katen ?
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Oei! Roboltje, pas op!

Tja, Wout ... Ik struikel weer over wat ik voel en denk.

Mijn hoofd zit soms zooooooo000 vol.

Samen met de psycho geef ik alles een plekje. 
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Zie ik je dan morgen 
terug, Roboltje?

Tuurlijk!

Ziezo, Wout, 
nu weet je wat een 

ergo
kine

dokter
logo

psycho
bij ons doet!



18 19

Kl
eu

r j
e 

m
ij 

in
 e

n 
br

en
g 

je
 m

ij 
m

ee
?

Centrum voor Ambulante Revalidatie BOLT vzw
Kloosterstraat 6a

9031 Drongen

www.carbolt.be




