Over wie
gaat dit boek?

Jouw
zaklamp!

Hoi, ik ben Jasmijn.

Ik ga samen met mijn oom op
safari. Weet je wat dat is? Dan

ga je op zoek naar wilde dieren.
We doen dit in Afrika. Daar leven
heel andere dieren dan bij ons.
Leeuwen en giraffen bijvoorbeeld.
Apen en nog veel meer. Het zijn
wilde dieren en grote dieren.

Je komt precies op het
juiste moment in dit boek,
want ik ga spannende
avonturen beleven.

Jasmij n

Maar ik ben niet bang voor ze!

AB
Bewaar hem hier.

O om
T im

1
Maak de zaklamp
voorzichtig los uit
de bladzijde.

Zoek ons
op elke
foliebladzijde.

2
Schuif de zaklamp
onder de donkere
velletjes. Nu kun je
van alles zien!

3
Ik ga nu mijn koffer pakken en dan vertrekken
we naar het vliegveld. Het is een lange reis naar
Afrika. Als ik er ben, roep ik je. Neem je dan
de zaklamp mee? Dan kun je me helpen bij het
speuren naar Afrikaanse dieren.

Schuif de zaklamp van
P i p pa
boven af in de gleuf.
d
n
Zo kun je hem goed
d e h oi e t bewaren.
Is je zaklamp
k a n n . kwijt of kapot? Teken hem
m ee
na op stevig wit papier
en knip hem uit.

De koning
van de dieren
‘Yes, we zijn er!’ Jasmijn steekt juichend haar handen op. ‘Ik heb hier zo
lang op gewacht!’
Jasmijn en haar oom Tim rijden in een jeep op de Afrikaanse savanne.
Het is nog heel vroeg in de ochtend. De zon komt net op.
‘Waarom moesten we eigenlijk zo vroeg op? Niet dat ik het erg vind,’ zegt Jasmijn.
Oom Tim lacht en legt uit: ‘Als de zon opkomt, worden de dieren ook wakker. Ze gaan
dan meteen op zoek naar eten en drinken. Als het straks te warm wordt, kruipen ze
weg in de schaduw. Dus om dieren te zien moet je vroeg zijn.’
‘Ik zie nog niets,’ zegt Jasmijn.
‘O nee?’ zegt oom Tim. ‘Dan heb je nog niet goed gekeken. Kijk daar maar: zie je die
hertjes? Het zijn impala’s .’
Jasmijn pakt de verrekijker en tuurt erdoor. Ze ziet herten met zwarte strepen op
hun billen en grote oren. Een paar impala’s hebben flinke hoorns op hun kop.
‘Dat zijn de mannetjes,’ zegt oom Tim.
‘Ze zijn prachtig!’ zucht Jasmijn.
Ineens gaan de kopjes van de impala’s omhoog. De dieren draaien hun oren allemaal
dezelfde kant op. ‘Er dreigt gevaar,’ fluistert oom Tim.
Dan beginnen alle impala’s hard te rennen. Ze maken grote sprongen om sneller vooruit
te komen. ‘Ik denk dat er een leeuw is,’ zegt oom Tim. Hij pakt de verrekijker en kijkt.
‘Ja, daar is er eentje. Hij ligt in die bosjes, zie je wel?’
Jasmijn schrikt er een beetje van. ‘Wat is hij groot!’ fluistert ze.
‘Het is een mannetje,’ zegt oom Tim. ‘Dat zie je aan zijn lange manen. De vrouwtjes
jagen altijd samen. Als je in de jeep blijft, hoef je niet bang te zijn, hoor.’
Jasmijn kijkt bewonderend naar de grote kat. Wat is hij mooi! ‘Dat moet wel het
grootste dier van Afrika zijn!’ zegt ze.
Oom Tim lacht. ‘Nee hoor, er zijn hier nog veel grotere dieren. We gaan een eindje
verderop kijken. Dan zul je het wel zien.’

Speur je mee op de savanne? Pak je zaklamp maar en zoek naar de plaatjes uit het
verhaal die hieronder staan.

De vogel die
niet kan vliegen
Jasmijn en oom Tim rijden een stukje verder in de jeep. Ze stoppen bij een grote boom.
‘Oom Tim, ik zie steeds zulke bijzondere vogels!’ roept Jasmijn uit. ‘Kijk, in die boom
zitten gele vogels!’
Oom Tim kijkt naar de vogels die Jasmijn bedoelt. ‘Het zijn wevervogels ,’ zegt hij.
‘Ze maken nestjes die de vorm van een bolletje hebben. Er hangen er ook een paar
tussen de takken van de boom, zie je wel?’
Maar Jasmijn heeft alweer een andere vogel ontdekt. Een grote zwart-witte
vogel pikt zaadjes van de grond.
‘Dat is een neushoornvogel ,’ vertelt oom Tim. ‘Kijk eens naar die grote, gele snavel!’
‘Het is een flinke jongen!’ zegt Jasmijn. ‘Ja,’ zegt oom Tim, ‘maar er zijn hier nog
veel grotere vogels. Wat dacht je bijvoorbeeld van die zeearend ?’
Hoog in de lucht zweeft een enorme vogel. Hij heeft een donkerbruin lijf en een
witte kop.
‘Hij lijkt nu misschien niet zo groot,’ zegt oom Tim. ‘Maar van het ene puntje van
zijn vleugel tot het andere is hij bijna net zo lang als ik.’
‘Wow!’ zegt Jasmijn. ‘Is dat de grootste vogel van Afrika?’
‘Nee hoor,’ lacht oom Tim. ‘Ik zie daar nog een veel grotere vogel: een struisvogel!’
Verbaasd kijkt Jasmijn naar twee enorme vogels, die op lange poten in het gras staan.
‘Die zwarte is wel zo groot als jij!’ roept ze uit.
‘Dat klopt,’ zegt oom Tim. ‘Dat is het mannetje . Het vrouwtje is bruin en niet veel
kleiner. Je zou eens moeten zien hoe groot hun eieren zijn.’
Jasmijn kan wel bedenken dat de eieren van die vogels enorm zijn.
De struisvogels beginnen te lopen en dan te rennen. Pijlsnel verdwijnen ze in de verte.
‘Wanneer stijgen ze op?’ vraagt Jasmijn.
‘Struisvogels kunnen niet vliegen,’ antwoordt haar oom. ‘Alleen heel hard rennen.
Dat zie je wel! Kom, we gaan weer een stukje verder.’

Zie jij alle vogels uit het verhaal
ook? Speur maar mee.

