In een rolstoel
Hoe gaat dat?
In deze clip zie je hoe het is om in een rolstoel te zitten.
Hallo, ik ben Britt en Flip komt bij mij logeren. Ja, ik ga fijn bij Britt logeren!
Wil je fruit?
Britt kan niet zo lang lopen, want dan worden haar benen heel erg moe. En daarom heeft
Britt een rolstoel. En nu mag ik er eventjes in!
Je moet niet de hele tijd rondjes draaien, want daar wordt Flip ook duizelig van. Ja, ik word
wel een beetje duizelig ja. Maar we draaien in de rondte. Ja, maar Flip ook. Oewah. Ga maar
zitten.
Hm, we gaan lekker een appeltje eten!
Wil je ook even gaan zitten?
Britt kan heel goed met haar rolstoel rijden. Zie je wel? Hoep, zo de bocht om. Ik denk dat
we tanden gaan poetsen. Ja, ik heb gelijk! Goed poetsen hoor Britt, anders krijg je gaatjes.
Klaar!
Goed zo.
Britt heeft speciale stevige schoenen aan. Schoenen met klittenband. Oh, dat is moeilijk hè.
Daarmee kan ze beter lopen.
En klaar is Kees.
Handig hè.
Nu mag je het bed naar beneden zetten en dan mag je eraf komen. Britt heeft ook een
speciaal bed. Staat de prullenbak er niet onder? Nee. Een bed dat omhoog en omlaag kan.
Hoe doet ze dat nou? Oh, ze drukt op die knopjes.
Nou, neem ‘m maar mee, ga maar in je stoel zitten. Dat is leuk! En dan mag je meekomen
hè.
Flip even vastmaken hè, dat hij er ook niet uit valt.
Ja, ik moet in de gordel, want anders val ik er misschien nog af als Britt heel hard gaat
rijden. Net als in de auto.
Hé, dat is mijn liedje!

♪Hallo, daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer. Bij wie mag ik logeren.♪
Dit is de school van Britt. En dit is de klas waar ze in zit. Wat een leuke klas is dat! Ze doen
allemaal leuke dingen. Britt heeft een speciale stoel, een stoel met wieltjes eronder.
Wat kan ze goed tekenen hè. Nu doen we nog een spelletje. Britt en ik zijn de tikkers.
Juf, als Flip tikt ben je ook af! Ja, want ik ben ook een tikker! Oh, ja, dan ben je ook af.
Hè, ik vond het heel leuk bij Britt. Tot de volgende keer! Dag!

