
weet je waarom? 
 

In de dierentuin wonen veel verschillende dieren. Om 

het park staat een hoog hek. De mensen komen door 

de grote poort naar binnen. Overdag zitten de 

gekleurde papegaaien bij de ingang. Ze groeten 

iedereen: ‘Hallo, hallo!’  

Nu is het avond. Alle bezoekers zijn al weg gegaan. De dieren hebben 

gegeten. De hokken zijn schoongemaakt. Alles is klaar voor de nacht. De 

dierenverzorgers gaan naar huis. Jeroen heeft een sleutel. Hij doet de 

grote poort op slot. ‘Tot morgen dieren!’ roept hij door de tralies. Dan 

vraagt hij aan de nieuwe verzorger: ‘Hoe was je eerste dag Jos?’ ‘Goed!’ 

zegt Jos. ‘Tot morgen!’ Dan gaan ze elk een andere kant uit. Een dag vol 

geroezemoes, dierengeluiden en enthousiaste 

kinderstemmen is voorbij.  

 

Is het nu rustig in de dierentuin? Nee, kijk een 

wat er gebeurd! De dieren komen één voor 

één naar het grote ronde plein in het midden 

van het park. Daar verzamelen ze zich bij de 

hoge, dikke boom.  

 

Hoe kunnen de dieren zomaar uit hun hok 

komen? De nieuwe verzorger Jos heeft alle 

dieren eten gegeven en… Hij is vergeten om 

alle deuren weer op slot te doen. 

 

De giraffe rekt haar lange nek. Zij kijkt over 

alle dieren heen. Zo te zien is iedereen aanwezig. Ze roept: ‘Beste dieren! 

Ik ben het meest bijzondere dier van de dierentuin.’ De dieren kijken 

omhoog. Ze zijn benieuwd wat de giraffe nog meer zal zeggen. ‘Als de 

bezoekers mij zien roepen ze: ‘Oh,  wat heeft ze een mooie lange hals. Ik 

heb de langste nek van jullie allemaal.’  

Dat is waar, maar… Olifant slingert zijn 

lange slurf omhoog en laat een 

trompetterend geluid horen. Alle dieren 

kijken nu naar de olifant. ‘Ik denk dat ik het 

meest bijzonder ben. Kijk eens…’ Opnieuw 

zwaait hij met zijn slurf heen en weer. ‘Nou? 

Wie heeft er ook zo’n lange slurf? 

Niemand!’  



Tijger laat een grommend geluid horen. De 

dieren doen van schrik een stap achteruit. 

Tijger loopt langs de dieren naar het midden. 

‘Grrr. Olifant, ik vind jouw grijze vacht maar 

saai. Moet je mijn mooie jas met strepen eens 

zien!’ ‘O, maar mijn streepjes vacht is ook heel 

bijzonder,’ roept de zebra. Opnieuw gromt de 

tijger en hij laat zijn 

scherpe tanden zien. 

‘Vergeet niet dat ik ook hele scherpe tanden 

heb. Daar sta ik om bekend.’ Nijlpaard schiet in 

de lach. ‘Ik ben ook grijs, net als de olifant. Ik vind 

dat mijn grijze kleur fantastisch bij me past! Om mij 

kun je niet heen! Wie weet, ben ik het zwaarste 

van jullie allemaal. Is dat niet bijzonder?’ Pauw 

probeert met haar hoge stemmetje boven het 

geluid van de dieren 

uit te komen. Niemand 

let op haar. Maar de pauw weet heel goed 

hoe ze de aandacht kan trekken. Dat is haar 

dagelijkse werk. Ze vouwt haar vleugels open 

als een mooi gekleurde waaier. ‘Pauw, pauw,’ 

schreeuwt ze. ‘De mensen roepen de hele 

dag: ‘Pauw, Pauw, niemand is mooier dan jou! 

Ik ben dus het meest bijzonder.’ ‘Hallo, hallo, 

koppie krauw,’ klinkt het uit de boom. ‘Ik heb 

ook mooi gekleurde vleugels. Kijk maar. En 

ik ben de beste praatjesmaker van de 

dierentuin. Iedereen vraagt: ‘Toe, zeg eens 

wat?’ Dan roepen ze enthousiast: ‘Hoor je 

dat? Die papegaai kan echt praten! Dat is 

bijzonder!’  

Ieder dier roept dat hij iets heeft dat heel 

bijzonder is. De beer bromt dat hij het zachtste vel heeft. De kinderen 

vinden het heerlijk om een zachte knuffelbeer mee naar bed te nemen. 

De zeehond roept dat de mensen voor hem klappen als hij een bal op zijn 

neus laat draaien. De slang sist gemeen: ‘Ik 

bezorg iedereen kippenvel! Ik ben het engste 

dier van de dierentuin!’ De krokodil opent zijn 

grote bek en laat al zijn scherpe tanden zien. 

‘Ho, ho, je vergist je. Pas maar op! Ik heb de 

grootse bek van jullie allemaal.’ De 

kangoeroe zegt: ‘Wie van jullie draagt haar 

kind in een buidel op de buik? Alleen ik. Dat is 

bijzonder!’  



Niemand let op een klein oranje beestje met 

zwarte stippen op haar oranje vleugels. Ze 

vliegt langs de dieren. Ze wil iets zeggen, maar 

hoe? Haar stem is te zacht om boven het 

geluid van de dieren uit te komen. Ze trekt de 

aandacht van de olifant door rondjes te 

vliegen om zijn kop. Dan vliegt ze in zijn grote 

oor. De olifant voelt het kriebelen, en wappert 

met zijn oor. Stil eens… Olifant hoort het 

zachte lieve stemmetje van het oranje beestje: ‘Hé Olifant. Wil jij voor mij 

aan alle dieren zeggen dat we allemaal bijzonder zijn? Als je mijn naam 

noemt, dan weet je waarom!’  Het beestje vliegt op de lange slurf. De 

olifant trompettert. Hij steekt zijn slurf omhoog, als teken dat iedereen stil 

moet zijn. ‘Let op!’ roept hij. ‘Dit 

kleine dier valt haast niet op. Maar ze 

weet wel waarom we allemaal zo 

bijzonder zijn. Als je haar naam 

noemt, weet je het antwoord.’ De 

dieren kijken verbaasd en roepen: ‘Een lieveheersbeestje?’ ‘Ja,’ 

antwoordt het lieveheersbeestje. ‘Ik heb de meest bijzondere dierennaam. 

Mijn naam vertelt dat de lieve Heer mij heeft gemaakt. En niet alleen mij, 

maar ook jullie. Elk dier is anders! Hij heeft al die verschillen bedacht. 

Daarom zijn wij allemaal zo bijzonder! Als de mensen ons zien, ontdekken 

ze hoe bijzonder onze lieve Heer is.’ Daar hebben de dieren nog nooit 

over nagedacht. 

De leeuw geeft een harde brul. De 

dieren zijn meteen stil en kijken naar 

de leeuw. ‘De mensen noemen mij 

de koning van alle dieren. Maar 

onze Schepper is de grootste 

Koning. Wij zijn hier op aarde om te 

laten zien hoe groot en machtig Hij is. Ik stel nu voor dat we terug gaan 

naar onze eigen plek. Nog even, en dan komen de dierenverzorgers voor 

de nacht. Slaap lekker beste vrienden!’ 

Even later staat een dierenverzorger voor 

de poort. Hij opent het grote hek en loopt 

langs alle dieren. Wat vreemd, het is 

vannacht zo rustig in het park. Alle dieren 

slapen. Heb jij een idee waar ze van 

dromen?  
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Welke dieren kunnen vliegen?                         

Wie is groot en wie is klein?                                                                                                                                                                                              

Weet jij ook wie dik of dun is?                                                                                                                                                                                           

Wie is lang? Wie zal dat zijn?                

                                                                                                  

Welke dieren hebben snavels?                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wie heeft strepen op zijn vel?                                                                                                                                                                                                        

Wie heeft vlekken, wie heeft veren?                                                                                                                                                                    

Denk een na, weet jij dat wel? 

Wat een wonder, heel bijzonder.                                                                                                                                                                              

Elk dier kreeg zijn eigen vacht.                                     

En zijn eigen maat en kleurtje.                                                 

Wat heeft God dat mooi bedacht! 
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