
G
P/

B
ee

n
tj

es

G
P/

Ti
p

to
n

Doen! W I N N E N !

G
P/

M
o

rg
an

Survivaltocht

in almere

Je hoeft niet naar Afrika 

voor een spannende 

survivaltocht. In het 

Kattenbos bij Almere 

worden avonturen-

tochten georganiseerd 

voor groepen kinderen 

van 6 tot 12 jaar. 

Met deze bon krijg je 

10% korting op de 

toegangsprijs. 

Je moet wel met minstens 

tien kinderen komen. 

Kijk voor meer info op 

www.teambuilder.nl, of 

bel naar 036 - 5370024.

10%
 KORTING

!

Doe mee aan de prijsvraag en 
maak kans op één van de drie 
exemplaren van het superleuke 
boek Lentekriebels, hoe dieren 
kleintjes krijgen, van Tialda 
Hoogeveen. Het boek is ook in 
de winkel te koop voor €13,95 
(ISBN: 978 90 5011 249 9).
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Doe mee en krijg de ‘lentekriebels’

Afrikaanse bosmensen zijn de beste sporen-
zoekers ter wereld. Als ze een pootafdruk 
zien, kunnen ze precies zeggen welk dier 
voorbij is gekomen, hoe snel die ging, hoe 
lang geleden het was en of het een manne-
tje of een vrouwtje was. Kan jij zien welke 
pootafdruk bij welk dier hoort? Kijk snel op 
pagina 9 en vul onderstaande lijst in!
Stuur je oplossing vóór 12 juli a.s. naar ons 
op (adres op blz. 10). Vergeet niet je naam, 
adres en leeftijd te vermelden.
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pRIjs: lENTEKRIEbEls

overleef 
jij in de 

afrikaanse 
jungle?



ZIT DAT ZO?! 
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fAbelTje
Anders dan zijn grotere broer, 
de Afrikaanse savanneolifant, 
leeft de bosolifant verborgen in 
het regenwoud. De mysterieuze 
bosolifant is tot nu toe maar door 
een handjevol mensen gezien. 
Geen wonder dat iedereen 
tientallen jaren lang dacht dat 
hij niet echt bestond, dat het een 
fabeltje was.

vOlle bOel
Congo is een land in Centraal-Afrika. 
Hier ligt het op één na grootste 
tropische regenwoud in de wereld. 
In het eeuwenoude bos springen 
ondeugende chimpansees van boom 
tot boom, eten gorilla’s rustig een sap-
pige stengel en liggen slangen om de 
takken gekronkeld. Als je goed kijkt, 
zie je misschien wel okapi’s, dat zijn een 
soort ‘bosgiraffes’. Duizenden kleur-
rijke vogels maken een hels
kabaal en overal vliegen 
vlinders en insecten rond.

TIp 1: 
blIjF DROOG  
Je denkt misschien dat het  
altijd lekker weer is in de 
tropen, maar het regent hier 
elke dag. Het heet niet voor 
niets REGENwoud. Neem dus 
een regenpak of goede poncho 
mee...(eentje waar je niet zo 
in zweet!) mee als je geen zin 
hebt in een nat pak.

‘Mbóte, boyei bolamu, welkom! 

Weet jij je te redden in een oerbos? 

Wij zijn Titus en Evi en wonen 

vlakbij dit oude Afrikaanse bos. 

Als je in het bos rondloopt, zie je 

pas hoe bijzonder het is. Laten we 

snel op pad gaan, er is zo veel te 

ontdekken!’
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ZIT DAT ZO?!
plAn vOOrAf
Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk het 
bos in om alle dieren te zien en plan-
ten te ontdekken, maar dat is niet zo 
slim. Hier hebben we geen bordjes die 
de weg wijzen als je verdwaalt en er 
wonen veel gevaarlijke dieren. In het 
bos wordt het heel snel donker, meest-
al rond 18.00 uur. Je moet dus voor die 
tijd al kamp hebben gemaakt, anders 
zie je helemaal niets meer.

ZweTen
De planten en bomen in het bos 
groeien door en over elkaar heen. Het 
pad dat we vorige week zelf hebben 
gemaakt, is alweer overwoekerd met 
bosjes en takken. Met een kapmes 
hakken we onze weg door de dicht-
begroeide stukjes bos. Dat is flink 
zweten, want het is hier
nooit kouder dan 18 
graden en erg benauwd.

4 5

TIp 2: VEIlIG VUUR
Een vuur houdt je warm en je kunt er op koken. 
Maar als je niet goed oplet, kan het zich 
gaan verspreiden en gevaarlijk 
worden. Graaf een kuil, of 
leg stenen om het vuur, zodat 
het nergens heen kan. 
Maak het vuur altijd uit 
voordat je gaat slapen, 
door er zand, aarde of 
water overheen te gooien.  

sTOm 
Al meer dan 90 procent van 
de Afrikaanse oerbossen is 
verdwenen. Houtkapbedrijven 
uit de regio, Europa (ook Neder-
land!) en uit Azië bedreigen het nog 
overgebleven oerwoud. Een boom in 
een oerbos doet er honderden jaren 
over om te groeien. En een mens 
zaagt zo’n boom in een paar minu-
ten om. Van dat hout worden onder 
andere parketvloeren en 
keukenkastjes gemaakt.
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ZIT DAT ZO?!
bOsgeesT 
Jengi is de ‘geest van het bos’ van 
de Pygmeeën, een volk dat in het 
Afrikaanse oerbos woont. Elke 
keer dat ze wat uit het bos halen, 
bedanken ze deze geest door wat 
eten aan hem te offeren. Ze jagen, 
vissen en verzamelen honing en 
wilde vruchten, zoals mango’s. 
Ze weten veel van het bos af en 
leven een paar maanden per jaar 
nomadisch, dat betekent dat ze 
van plek naar plek trekken.
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OpgevOeD DOOr Apen 
Je verdwaalt en na dagenlang 
zwerven door het bos word je 
gevonden door een wild dier, dat 
je meeneemt en verzorgt alsof je 
haar eigen jong bent. Een raar 
verhaal? Je kent Tarzan natuurlijk 
wel, het jongetje dat werd op-
gevoed door een groep apen. 
Ook in het echt zijn er tientallen 
kinderen opgegroeid bij wolven, 
apen of zelfs gazellen. In 1994 werd 
in Afrika een jongen gevonden die 
samenleefde met een groep Vervet-
apen. De jongen slingerde door de 
bomen, at alleen maar fruit en 
‘sprak’ de taal van de apen.

als je in nederland gaat kamperen,
is er meestal wel een winkel in de 
buurt. in afrika moet je alles meteen 
meenemen. Pak niet te veel in want 
je moet alles mee sjouwen. maar de 
volgende dingen mag je zeker niet 
vergeten in je rugzak te stoppen:
• Een lange, loszittende broek die snel 
droogt. Neem geen korte broeken mee, 
want er zijn veel insecten en soms moet 
je ook door het water lopen waar bloed-
zuigers in rondzwemmen. En die wil je 
niet aan je been hebben hangen!
• Stevige wandelschoenen.
• Een pet met insectennet. In het bos zelf
is het bladerdak zo dicht, dan heb je niet 
veel last van de zon. Maar soms lopen we 
ook op grote, open plekken. Het netje 
kan je overdag over je hoofd trekken 
tegen de vliegen en beschermt ‘s avonds 
tegen de muggen.
• Het allerbelangrijkste in je tas: je survival-
pakket! Stop alles in waterdichte doosjes 
of zakjes en zorg dat je het precies weet te 
vinden. Dit gaat erin: een fluit om aandacht 
te trekken, een kompas om de weg te 
vinden, een waterdichte pen, kaarsen, 
zaklamp, een goed zakmes, waterbesten-
dige lucifers, naald en draad, een kleine 
verbandtrommel en een stuk touw.
• Een hangmat: in het oerbos kun je beter 
niet op de grond slapen. Het krioelt er van 
de kleine diertjes, slangen en spinnen die 
in je slaapzak kunnen kruipen. Een harige 
vogelspin is dan wel niet levensgevaarlijk, 
maar wil jij die kriebelende poten over je 
arm?

TIp 3: WATER
Je lijf kan wel een paar dagen 
zonder eten, maar niet zonder 
water. er zijn speciale pilletjes 
om alle viezigheid uit bijvoor-
beeld rivierwater te zuiveren.
Je kunt ook een bouwsel 
maken om regenwater op te 
vangen. Span tussen vier takjes 
een plastic zak. Prik in het 
midden een gaatje en zet daar-
onder een bakje. het regen-
water wordt opgevangen in 
de zak en loopt vanzelf in het 
bakje. Zo krijg je lekker én 
schoon drinkwater.

TIp 4: KAARsVET 
met kaarsvet kan je 
lucifers voor vertrek 
waterbestendig maken. 
Zo kan je altijd een 
vuurtje maken, ook als 
het regent. Dit doe 
je: laat het kaars-
vet op de kopjes 
van een rijtje 
lucifers druppen. 
laat het kaars-
vet afkoelen. 
voor gebruik 
krab je het 
kaarsvet er af.
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Spoorzoeken in het oerbos

TAKKEN,
pOOTAFDRUKKEN

EN pOEp
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De meeste dieren zijn bang voor mensen en verstoppen zich als je er 
aankomt. Maar je kunt wel zien dat ze langs zijn gelopen. Pootafdrukken, 
haar, nagels, veren, schuurplekken, gebroken takken, resten van een prooi, 
aangevreten planten, eieren, bekraste bomen en poep: dieren laten hun 
sporen achter in het bos. Deze sporen kunnen je waarschuwen als er een 
gevaarlijk dier in de buurt is. Oog in oog staan met een wild dier klinkt 
spannend, maar kan hartstikke gevaarlijk zijn. Als je verse leeuwensporen 
ziet, kan je dus beter de andere kant oplopen! Maar hoe weet je nou van 
welk dier dat spoor is? Hieronder enkele tips.

NIjlpAARD Overdag zitten 
nijlpaarden in het water, goed 
beschermd tegen de zon. ‘s Avonds 
komen ze aan de wal om te eten. 
Nijlpaarden hebben vier lange 
‘vingers’ die goed te zien zijn op  
de afdruk.

lEEUW Bijna alle katachtigen  
trekken hun nagels in tijdens het  
lopen. De pootafdruk kan je  
herkennen doordat nagelafdrukken 
bij de vier tenen ontbreken.

OlIFANT Olifanten lopen vaak 
over vaste paden die soms eeuwen-
lang door soortgenoten worden 
gebruikt. Soms ontstaat er dan een 
heuse olifantensnelweg! De afdruk 
van de voorpoten is bijna rond, die 
van de achterpoten heeft een ovale 
vorm.

WITTE NEUsHOORN 
De poot van een witte neushoorn 
heeft drie afgeronde tenen die 
duidelijk te zien zijn op de afdruk.

GIRAFFE De hoef van een 
giraffe bestaat uit twee, lang-
werpige delen.
    
jACHTlUIpAARD Dit is de 
enige kat die zijn nagels níet intrekt 
tijdens het lopen. Achterop zijn 
voetkussen zitten twee inhammen, 
waardoor zijn afdruk op geen enkel 
ander dier lijkt.

ZEbRA De zebra is het enige 
dier op de Afrikaanse savanne met 
een ongedeelde hoef, die er precies 
hetzelfde uitziet als de hoef van 
een paard zonder hoefijzer.

HYENA De pootafdruk van 
de hyena en het jachtluipaard 
lijken erg op elkaar, alleen heeft 
de afdruk van een hyena geen 
inhammen aan de achterkant.
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Contact
Stuur je post naar: Redactie Greenpeace Kids, 
Greenpeace Nederland, Postbus 3946, 1001 AS 
Amsterdam. Je kunt ook mailen naar: info@
greenpeace.nl. Zet boven je mail: ‘Greenpeace 
Kids’. Kijk ook op www.greenpeacekids.nl. 
Vermeld altijd je naam, leeftijd en adres op 
de brief én envelop, of in je e-mail.
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kInDeren helpen greenpeAce 

spAArlAmpen InDrAAIen

De eerste drie maanden van dit jaar waren 

kinderen in Nederland druk in de weer om 

samen met Greenpeace de spaarlamp aan 

de man te brengen. Met spaarlampen valt 

veel energie te besparen en dat is een belangrijke 

eerste stap bij het oplossen van het klimaatprobleem. 

Op Schiermonnikoog gingen scholieren langs alle 450 

deuren met een startpakket met twee lampen en een 

bestellijst. Per Greenpeace-boot maakten de eerste 

1.000 spaarlampen de overtocht naar het eiland. Een 

groot succes! Veel Greenteamers maakten prachtige 

voorlichtingsposters en hingen die in de buurt op. Daar-

mee riepen ze mensen op om spaarlampen in te draaien. 

Ook haalden kinderen met de speciale energie-actie-

kaarten bekenden over een paar duizend spaarlampen 

in te draaien. De winnaars van deze speciale actie 

hebben hun prijzen inmiddels ontvangen. Allemaal heel 

erg bedankt voor jullie inzet!

O E p s ,  F O U T j E !

In de vorige Kids stond op 

de zeekaart van kapitein 

Albert dat de horizontale 

lijnen op de zeekaart 

meridianen heten. Dat 

klopt niet: de verticale 

lijnen op de zeekaart zijn 

de meridianen, de 

horizontale lijnen 

de parallellen.

POST!

Ik heb met Philip geld op-gehaald voor Greenpeace. We hadden 148 euro opgehaald. We deden er ongeveer een maand over. We gingen door de buurt om een heitje voor een karweitje te doen. We gingen zelfs met de skeelers door de buurt.Louis Engert, Amsterdam 

heITjes ...

G
P/

va
n

 H
el

ve
rt

GP/Pattipeilohy

G
P/

M
ar

in
is

se
n

Muis steelt kunstgebit
Een 68-jarige Amerikaan stond wel 
raar te kijken toen zijn kunst-
gebit van het nachtkastje ver-
dwenen was. De dief was een muis: 
de man vond zijn neptanden later 
terug in een holletje in de muur. d
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Makkelijke klusjes
Olifanten in Zuid-India mogen het vanaf hun 
65ste rustig aan doen: zij hoeven van de 
regering geen zwaar werk meer te doen. Er leven 
daar honderden olifanten in gevangenschap, die 
worden gebruikt bij het vervoer van hout en 
bij religieuze feesten.

Knut ziet niets
Je hebt ‘m vast wel op tv gezien: het 
ijsbeertje Knut. Waarschijnlijk heeft hij niets 
gemerkt van al die duizenden mensen die hem in 
de dierentuin kwamen opzoeken: ijsberen zijn 
namelijk bijziend en kunnen dingen die verder 
weg staan slecht zien.
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NOG MEER WAlVIssEN.. .De Japanners zijn voor dit jaar gestopt met de walvisjacht. Maar er is 
nog genoeg te doen! Jetske was twee maanden lang vrijwilliger aan 
boord van het Greenpeace-schip de Esperanza. Greenpeace voerde 
actie in de Zuidelijke Oceaan om de Japanse walvisjagers tegen te 
houden. De acties op zee zijn voorbij, maar de walvis is nog niet ge-
red. Daarom voer de Esperanza door naar Japan, om daar aan zo veel 
mogelijk mensen te vertellen dat de walvisjacht moet stoppen. Steeds 
meer Japanners zijn het daar mee eens: jonge mensen eten bijna 
geen walvisvlees meer en ook zij vinden dat deze prachtige dieren 
beschermd moeten worden.Wil jij Greenpeace helpen de walvissen beschermen? Bestel dan 
snel het GRATIS Kids Ocean Defenders actiepakket. Ga naar 
www.greenpeacekids.nl en klik op de button ‘Red de oceanen’.

walvisjacht

De walvisjacht is echt heel naar

De schepen varen van hier naar daar

De walvisjacht is echt heel naar

Die jagers zijn nog steeds niet klaar!

Je wordt het echt zat, wanneer stoppen ze nou

De walvissen raken verstrikt in het touw

We schuiven de hoop nu echt eens op jou,

Doe er iets aan, heel snel en heel gauw!

Dit gedicht komt van Marit Bouwman 

uit Voorschoten. Dank je wel, Marit!

Walvissen zijn mooie, slimme dieren,
Het zijn net prachtig mooie slingers, 
Die de hele zee versierenZe horen in de zee,Tussen alle anderenZe moeten niet met de jachtboot mee,

Dat moet snel veranderen.Waarom, mensen, waarom?Waarom is er jacht?Dat zou je toch nooit wensen?Een walvis is een pracht,Dat op aarde hoort,Maar de jacht heeft macht,Dat gewoon door de ozonlaag heen boort
We moeten er iets aan doen,Daarom is Greenpeace ook zo goed,

Zij zijn een van de weinigen die hier iets goeds 

aan doet.
En zeg nou zelf:Die prachtige zeedieren zoals walvissen,

Die kunnen we in de zee toch niet missen?
Marsha Bruinen uit Arnhem stuurde ons dit prachtige gedicht.

gefelIcITeerD!

De prijsvraag in de vorige 

Greenpeace Kids was best lastig, 

maar toch kregen we heel veel 

oplossingen binnen. De juiste 

antwoorden waren: Sydney, Sao 

Paulo, Noordzee, Jakarta en 

Amsterdam. Anouk de Jong uit 

Zoetermeer heeft dit keer 

gewonnen. Ze schreef: ‘Ik wil 

graag meedoen met de wedstrijd 

en ik ben zo nieuwsgierig naar 

wat er in dat verrassingspakket zit, 

maar het zal wel leuk zijn.’ 

Nou, Anouk, binnenkort weet je 

wat er in het verrassingspakket zit. 

Gefeliciteerd!

Wat is doorzichtig 
van buiten en grijs van 

binnen? 

Een olifant in een 
plastic zakje.
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Greenpeace Kids ontvangen? 
Wil je ook 4 x per jaar gratis Greenpeace Kids 
onvangen? Richt dan een Greenteam op of vraag 
je ouders om Greenpeace-donateur te worden. Bel: 
0800 - 422 33 44, of mail: info@greenpeace.nl. 

medewerkers: Gerda Horneman, Barbara van Male, Alex Struyker Boudier, Annemiek Verbeek, Menno Vonk. 

vormgeving: SterkSpul Amsterdam. illustraties: Olivier Rijcken. Druk: Senefelder Misset, Doetinchem. 

Greenpeace Kids is gedrukt op 100% post-consumer gerecycled, chloorvrij gebleekt papier met inkt op plantaardige basis. 

Bron themaverhaal: McManners, Mijn eerste survivalgids, m.m.v. Kiet Stiemer.

Schrijven op pandapoep
Een pandareservaat in China is op zoek naar 
een fabriek om papier te maken van de twee 
duizend kilo uitwerpselen die de 40 panda’s per 
dag uitpoepen. De Chinezen willen geen geld 
verdienen aan het pandapoep-papier: het gaat 
ze vooral om het milieu.
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        Heeft jouw Greenteam actie gevoerd? Heb je 
      ander nieuws over jouw Greenteam? Of slimme 
   tips voor andere Greenteams? Vertel het ons in 
een brief of e-mail. Het adres om je post naar toe te 
sturen vind je op pagina 10. Vergeet niet ‘Greenteam’ 
boven je brief of e-mail te zetten. Als jullie actie 
gevoerd hebben, zijn we ook altijd heel blij met foto’s 
van de actie. Grote kans dat jullie de volgende keer 
met je team in Greenpeace Kids staan! 

  
ACTIE GEVOERD? LAAT 

HET ONS WETEN!
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Hoi Greenpeace, ons Joren Greenteam 

heeft actie gevoerd. Wij hebben een 

team opgericht om kikkers over de 

weg te helpen. Er wilden na een week 

57 mensen, groot en klein, mee-

doen. Het hoogste getal dat we 

overgezet hebben, is 221. We 

zijn er erg blij mee, want er 

willen steeds meer mensen 

meedoen.

Groetjes, het ‘Joren 

Greenteam’.

Midden in de winter klimt 
een slak in een kersen-
boom. Een roodborstje 

ziet hem en vraagt: “Wat 
moet jij in een kersen-

boom?” De slak 
antwoordt: “Kersen eten.” 
Het roodborstje zegt ver-
baasd: “Maar die zijn toch 
nog niet rijp?” Slak: “Als 

ik boven ben wel!”
speciale prijs voor greenteamers!Wil jij met je Greenteam een bezoek 

aan het Greenpeace-schip de Sirius in 
Amsterdam winnen? Ga dan actie voeren 

met je team en laat ons weten wat jullie 
gedaan hebben! Hoe? Maak foto’s van 

jullie actie en stuur ze, samen met jullie verhaal over de actie, op naar het adres op pagina 10 (vergeet niet ‘Greenteam’ en je adres boven je brief of e-mail te zetten). Elke maand kiezen we dan een Greenteam uit dat de leuk-ste, origineelste actie heeft gedaan. Zij mogen de Sirius bezoeken en natuurlijk hebben we dan nog een verrassing voor ze!

Hoi Greenpeace! Nog voordat wij het wisten, 
kwam een poes op ons afgerend. Poeh, die zag er 
lelijk uit! Nou, vlug de dierenambulance bellen. 

Nu is ze gered! Ons Greenteam heeft al heel wat 
gedaan en we grijpen alle kansen aan om voor 

het milieu iets te doen. Ja, hoor! Hartelijke groeten, Greenteam ‘Greensavers’ uit Heerlen. P
O
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Hallo Greenpeace, wij hebben een actie voor 

de walvis georganiseerd waarmee we meer 

dan 200 euro hebben opgehaald. Mogen we 

het geld misschien een keer komen brengen?

Greenteam ‘Save Ocean’ uit Hilversum.

Beste Greenteamers, 

bedankt voor jullie 

bijdrage! Wij 

vinden het hart-

stikke goed 
als 

Greenteamers in 

actie komen voor 

het milieu. Soms 

voeren teams 

actie om geld in 

te zamelen. Dat 

is zo heel af en toe best leuk! Je kunt nog 

veel meer dingen zelf doen voor het 

milieu. In de volgende Greenpeace-kids 

staan actie-ideeën voor de oceanen. En 

kijk ook eens in het het Greenteam-

handboek en op www.greenpeacekids.nl. 

P.S.: ondertussen zijn deze 

Greenteamers op de Sirius geweest 

om het geld langs te brengen.


