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“Kukeleku!”, kraait de haan. Juna opent zachtjes
haar ogen. De eerste winterzonnenstralen vallen op
haar snoet. Ze geeuwt eens goed en rekt zich uit.
Vandaag is het immers een belangrijke dag, want
Juna gaat naar het ziekenhuis. Ze gaat er samen met
haar beer Bommel slapen in het slaaplabo.
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Na een lekker ontbijt, vertrekt Juna samen met
papa naar het ziekenhuis. Hij blijft er ook slapen,
zodat Juna niet alleen is vannacht.

Eenmaal in het ziekenhuis aangekomen, meldt papa Juna
aan. Juna kijkt gretig rond in de grote inkomhal met Bommel
stevig onder haar arm. Wat is dit ziekenhuis groot, denkt ze.
Na de inschrijving, wenst de vrouw achter de balie Juna nog
succes.
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Papa en Juna wandelen een stukje door het
ziekenhuis. Ze moeten de gele pijlen op de
muur volgen. In de lift naar de vijfde verdieping
begint Juna een beetje bang te worden.

Ze vindt de nieuwe omgeving een beetje raar.
“Papa,” zegt ze, “ik ben een beetje bang. Wat
gaat er allemaal met mij gebeuren?” Daarop
stelt papa Juna gerust: “Het komt allemaal
goed. Je moet echt niet bang zijn, want ze gaan
ons heel goed helpen in het slaaplabo.”
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Op de afdeling mag Juna zich
aanmelden aan de balie. Elisa, de
verpleegster, begroet Juna: “Hey, ben
jij Juna?” Waarop Juna antwoordt: “Ja,
dat ben ik.” Juna lacht weer een beetje,
want Elisa ziet er wel lief uit. Daarna
neemt Elisa Juna en papa mee naar de
kamer.
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Wanneer Juna en papa de kamer binnenkomen,
beginnen ze meteen de kamer te verkennen.
Juna ziet naast een groot bed ook een zetel
staan. Daar kan papa deze nacht in slapen. Juna
is blij dat papa bij haar blijft slapen, want het is
een grote kamer om alleen in te slapen.

Even later komt Elisa terug binnen met een
zwarte map. Elisa stelt aan papa een paar
vragen, zoals hoeveel Juna weegt en hoe groot
ze is. Papa moet even nadenken, dus zegt Juna
direct: “Ik ben 105 cm groot!” Daarna vult papa
nog verder aan. Vervolgens meet Elisa nog Juna
haar hals- en buikomtrek om het plaatje te
vervolledigen. Voor Elisa weggaat, vraagt ze nog
aan Juna om haar pyjama aan te doen.
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Wanneer Juna haar pyjama heeft aangedaan,
komt Elisa terug met een verpleegkar. “Juna, ik ga
nu beginnen met jouw hoofdje klaar te maken. Als
eerste ga ik jouw hoofdje een beetje proper
maken met scrub, dit doet geen pijn. Daarna ga ik
allemaal kabeltjes op jouw hoofd kleven, zodat wij
straks kunnen zien hoe jij slaapt.” Juna vindt de
vele kleuren van de kabels wel leuk. Ze vraagt nog
snel: “Kunnen jullie dan zien waarover ik droom?”
Waarop Elisa antwoordt dat dit niet zo is.
Vervolgens vertelt Elisa aan Juna dat de kabeltjes
vastgemaakt worden met plakkertjes of met lijm
en dat de lijm droog wordt geblazen met een
luchtpistool. “Hoe kan dat? En doet dat pijn?”,
vraagt Juna verbaasd. “Nee,” zegt Elisa, “voel maar.”
Waarop Elisa eens met het luchtpistool op de arm van
Juna blaast. “Hihihi, dat kietelt”, zegt Juna al giechelend.
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Elisa begint met de kabeltjes op Juna te
kleven, die heel flink op haar stoel blijft zitten.
Papa begint te lachen, want al die kabeltjes
zien er grappig uit. Hij maakt zelfs een foto
om naar mama te sturen. Elisa heeft bij Juna
twee kabeltjes op de borst gekleefd, maar
ook twee kabeltjes aan de ogen, achter de
oren en op de kin en één in het midden van
haar voorhoofd. Daarna kleeft ze er nog
verschillende op haar hoofdje, die ze
vastmaakt met de lijm. “Bah!”, zegt Juna, “die
lijm stinkt.” “Dat is waar”, zegt Elisa.
Als Juna haar hele hoofd vol hangt met
kabeltjes, maakt Elisa een mooie staart van de
kleurrijke kabeltjes. Die staart steekt ze in een
rugzakje, zodat Juna nog kan rondlopen. Juna
is klaar en mag nu samen met papa op de
kamer spelen.
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Als het een beetje donker begint te worden,
krijgt Juna eten. Elisa brengt haar dienblad
met boterhammen, fruit, choco, confituur,
kaas, salami en een sapje. “Mmmmmm,” zegt
Juna, “nu heb ik echt honger.” Papa gaat in de
cafetaria ook iets lekkers halen, waarna ze
samen op de kamer eten.

Na het eten genieten Juna en papa nog van een film op de
tablet.
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Wanneer het bijna tijd is om te gaan slapen, gaat Juna even naar het toilet en poetst ze haar
tanden. Niet veel later komt Elisa de kamer binnen om Juna in bed te leggen. Ze krijgt nog twee
zachte banden op haar borst bevestigd, maar ook kabeltjes aan de benen, aan een vinger en een
microfoon aan haar hals en tenslotte nog een neusbrilletje. Van zodra Elisa de dikke witte kabel
onderaan het daskopstuk, insteekt, is Juna klaar om te gaan slapen. Wanneer papa uiteindelijk
op het belletje duwt, doet Elisa de lichten uit en valt Juna in een diepe slaap.
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De volgende ochtend wordt Juna zachtjes wakker. Ze
heeft goed geslapen. Ook papa is wakker, hij opent
rustig de gordijnen. Er schijnt al een heerlijk
winterzonnetje. Papa duwt op het belletje, waarna
Rudi, de verpleger, de kamer komt binnen
gewandeld.
“Goeiemorgen”,
zegt
hij.
“Goeiemorgen”, zegt Juna enthousiast. “Ik kom alle
kabeltjes losmaken, zodat jij kan eten en een
douchen kan nemen.”, zegt Rudi.
Hij begint de banden en plakkertjes los te maken,
zodat de buik, de benen, de vinger en het gezicht van
Juna al vrij zijn. Vervolgens zegt Rudi: “Dit middeltje
kan even stinken. We moeten oppassen dat het niet
in jouw oogjes komt.” Met het stinkende product
wrijft Rudi alle andere kabeltjes los, zodat Juna
helemaal vrij is.
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Na haar ontbijt mag Juna een douche nemen. Het
water is lekker warm en er vliegen zeepbelletjes rond.
Ze geniet ervan. Als Juna haar kleren heeft
aangetrokken, is ze klaar om met papa naar huis te
vertrekken. Ze vult haar rugzakje en pakt Bommel
stevig onder haar arm. Ze zwaait nog even naar de
mensen op de gang voor ze door de deur naar buiten
gaat.
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