
Een au-verhaal  

 

In de maand augustus, midden in de grote vakantie, gaan 

we naar de dierentuin van Antwerpen.  

We vertrekken al heel vroeg. 

Door de ochtenddauw zijn de ruiten van de auto 

beslagen.  

Het wordt een mooie dag met veel zon en een heerlijke 

blauwe lucht. 

Met ons ticket stappen we door een nauwe ingang naar 

binnen.  

Overal zijn er dieren.  

Het eerste wat we zien, zijn pauwen met prachtige 

veren.  

Kijk, hoog in een boom zit een poesje te miauwen. 

Overal zijn er verzorgers: mensen die voor de dieren 

zorgen.  

We gaan gauw kijken naar de leeuwen.  

Een verzorger gooit enkele brokken rauw vlees.  



Met hun scherpe klauwen haken ze in het vlees. 

Sommige leeuwen snauwen naar elkaar.  

Dan beginnen ze op het vlees te kauwen.  

Ik zou ook eens graag tussen de leeuwen wandelen. 

Maar ik durf niet. Missschien ben ik een beetje flauw.  

Ik zou wel durven, maar dan alleen in een pausmobiel.  

We zijn moe van het slenteren.  

We nemen een korte pauze en drinken uit onze bidon. 

Door de warmte is het water lauw geworden.  

Straks gaan we iets eten en drinken.  

Misschien krijgen we wel frietjes met saus. 

De apen lijken moe.  

Ze slapen.  

Eén aap doet zijn ogen even open.  

Hij heeft lange wenkbrauwen.  

Bij de rendieren besproeien de verzorgers het gras.  

Het gras ziet er grauw uit door het droge weer.  

De verzorgers werken heel hard en verdienen een 

hartelijk applaus. 



 

En nu jij, maak het verhaal compleet: 

In de maand ……………, midden in de grote vakantie, gaan 

we naar de dierentuin van Antwerpen. We vertrekken al 

heel vroeg. Door de ochtend…………. zijn de ruiten van de 

………..beslagen. Het wordt een mooie dag met veel zon 

en een heerlijke …………..lucht. 

Met ons ticket stappen we door een ………….ingang naar 

binnen. Overal zijn er dieren. Het eerste wat we zien, 

zijn …………..met prachtige veren. Kijk, hoog in een boom 

zit een poesje te …………………. Overal zijn er verzorgers: 

mensen die voor de dieren zorgen. We gaan 

…………..kijken naar de leeuwen. Een verzorger gooit 

enkele brokken ………vlees. Met hun scherpe 

……………..haken ze in het vlees. Sommige leeuwen 

…………….naar elkaar. Dan beginnen ze op het vlees te 

……………. Ik zou ook eens graag tussen de leeuwen 

wandelen. Maar ik durf niet. Missschien ben ik een 

beetje ………... Ik zou wel durven, maar dan alleen in een 



…………..  

We zijn moe van het slenteren. We nemen een korte 

……………en drinken uit onze bidon. Door de warmte is 

het water …………..geworden. Straks gaan we iets eten 

en drinken. Misschien krijgen we wel frietjes met ………. 

De apen lijken moe. Ze slapen. Eén aap doet zijn ogen 

even open. Hij heeft lange ……………. Bij de rendieren 

besproeien de verzorgers het gras. Het gras ziet er 

…………uit door het droge weer. De verzorgers werken 

heel hard en verdienen een hartelijk ……………….. 

 


