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Anatol  is 5 jaar en woont
met zijn ouders en zusje
in een prachtig hol. 

Van kleins af aan heeft hij een 
passie voor sterren. 

Zijn droom ?  ASTRONAUT WORDEN        !  



De laatste tijd voelt Anatol zich vaak moe en heeft hij buikpijn. 
Hij begrijpt niet wat hem overkomt!

De dokter heeft begrepen waarom Anatol zich niet goed voelt!
Er zit een kleine bobbel in zijn lichaam. 

Papa en Mama leggen hem uit dat dit bobbeltje een naam heeft 
en neuroblastoom wordt genoemd.
 



Vandaag gaat Anatol samen
met zijn ouders naar het 

VOSSENZIEKENHUIS.

Er moet wat aan dat 
neuroblastoom gedaan worden!

Het ziekenhuis is heel GROOT! 
Als Anatol in zijn kamer is, voelt hij zich niet op zijn gemak. 
Maar Papa heeft een geweldige verrassing voor hem in petto: 
een astronautenpijama. WOW! 



Wanneer Anatol de mensen ontmoet die in het ziekenhuis voor 
hem zullen zorgen, is hij erg onder de indruk...

Hun opdracht?
Goed voor Anatol
zorgen!

Ze lijken wel de bemanning van 
een ruimteschip!



Als Anatol na enkele dagen in het ziekenhuis weer thuis komt, 
voelt hij zich heel moe...
Gelukkig kan hij via de tablet van Mama met zijn beste vriendje 
Medhi praten.

Het zusje van Anatol, Sarah, komt bij hem kijken in zijn slaapkamer.

“Kom maar bij me hoor Zusje, je zult echt niet ziek worden als je 
me een kusje geeft!” 



Deze week moet Anatol weer naar het ziekenhuis...
Hij kijkt ernaar uit om de bemanning van het ruimteschip 
weer te zien!

Maar hij is ook een beetje bang, want hij zal een paar dagen in 
isolatie moeten... Gelukkig komt een Verpleger hem geruststellen 
en uitleggen dat hij zijn familie toch zal kunnen zien.



En door een groot raam kan Anatole ook 
Mama en zijn Zusje zien.
 

Over een paar dagen 
mag Anatol weer naar huis! 

En ja hoor, met een supermasker 
mag Papa zijn kamer in!



Papa  versiert het holletje
van Anatol met planeten
en sterren.

Mama heeft twee
verrassingen voor hem: 
een sterrentrui... ...en bezoek!

Medhi roept uit:
“Ik heb een raket voor je 
meegenomen!”
Léonie voegt toe:
“En ik heb warme chocolademelk
uit de ruimte!”



Na deze dag is Anatol uitgeput, maar heel blij. Hij valt met een 
gerust hart in slaap. Hij weet dat hij een geluksster bij zich draagt!


