
Met het hele gezin 

101 
beestjes zoeken 

in België en Nederland!

 

 

Dit boekje is van:

.................................................. 

Ik heb het gekocht / gekregen / gevonden 

(schrappen wat niet past!) 

 

op ____/____/20___ (datum invullen). 

 

Vanaf nu start jouw safari!
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“Bekijk de wereld. 
Die is nog 

fantastischer 
dan welke 

droom ook.” 

Ray Bradbury 

Hallo,

Mijn naam is Martijn. Toen mijn twee knappe 
dochters nog gewoon twee kleine kleuters waren, 
maakte ik met hen vaak korte wandeltochtjes bij 
ons in de buurt. Naarmate ze groeiden en hun 
blonde haren langer werden (en ik ze onder geen 
beding meer mocht kammen!), kon ik hen steeds 
moeilijker overtuigen om mee te gaan. Ik verloor 
de bikkelharde strijd met tablets, games, 
smartphones en YouTube-vloggers…

Maar ik gaf me niet zo snel gewonnen! 
Om hen toch te verleiden naar buiten te gaan, 
zocht ik naar allerlei manieren om onze wande-
lingen te pimpen. Het meeste succes had ik met 
het spelletje ‘op safari’: ik gaf hen een vel 
papier met vijf dieren die ze moesten zoeken 
(een hond, een kat, een koe, een ezel en een 
kip waren mijn vijf klassiekers). 

Het spelletje liep al snel uit de hand en we 
zochten steeds vaker naar nieuwe dieren in de 
buurt. Omdat het zo verslavend was, besloot ik 
het idee verder uit te werken. Het resultaat 
daarvan heb je nu in handen: ‘Op safari in eigen 
land’, een zoektocht naar fraaie dieren in jouw 
buurt. Met het boek wil ik ook jou inspireren en 
motiveren om wat meer naar buiten te gaan, iets 
meer te leren over al die gekke dieren in je 
land of gewoon iets te beleven en te ontdekken. 
Ik hoop dat je de uitdaging aandurft en tijdens 
jouw safari evenveel pret beleeft als ikzelf 
samen met mijn twee blonde schoonheden.

Succes!
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“Als je denkt dat 
avontuur gevaarlijk is, 

denk dan eens aan 
thuisblijven. 

Dat is pas dodelijk.” 
Paulo Coelho

• Dode dieren tellen niet mee. Kadavers die je 
 onderweg misschien tegenkomt dus ook niet. 
 Het gaat in dit boekje om gezond en wel levende 
 dieren (tenzij het anders vermeld staat). Tellen ook 
niet mee: dieren uit een dierentuin of dierenpark. 
Anders zou het maar een safari voor sissi’s zijn…

• Dieren die je in het verleden al hebt gespot tellen 
niet mee en mag je dus nog niet afvinken. De safari 
start pas op het moment dat je jouw naam en de datum 
vooraan in dit boekje hebt ingevuld. Alle dieren die 
je vanaf dat moment op je weg kruist, mag je wel 

 afvinken.
• Wees voorzichtig tijdens je zoektocht. Gelukkig 
 (of juist niet, voor de echte waaghalzen onder ons…) 
zijn er in onze buurt geen echt dodelijke dieren. 
Toch kunnen sommige dieren je wel ernstig pijn doen, 
zeker als ze zich in het nauw gedreven voelen. 

 Stop dus snel nog een pleister en wat zalf in 
 die rugzak…
• Deel je ervaringen via Instagram, Facebook of 
 Twitter met de hashtag #opsafari. Dat kan een leuke 
foto van het dier zijn, van jezelf terwijl je op 

 safari bent of van de prachtige plaatsen of momenten 
die deze zoektocht je ongetwijfeld zal opleveren. 
Delen maakt je belevenis nog leuker.

Je bent nu helemaal klaar voor 
jouw grote avontuur. 

Vooruit, pak die koe bij de horens 
en ga ervoor!!

Op safari! 
 
Je zit vol adrenaline te popelen om naar buiten te 
stormen en alle dieren af te vinken die je pad kruisen. 
Je safarihoed tegen de zon pronkt op je hoofd, 
je hebt stevige schoenen aangetrokken en je hebt een 
rugzak vol proviand over je schouder gegooid. 
Ready… go! Of nee, wacht, nog even geduld: voor je aan 
je boeiende trektocht door onze plaatselijke savanne 
begint, wijs ik je nog snel op enkele safariregels:
• Op safari mag je jezelf een ‘jager’ noemen, maar het 
is natuurlijk niet de bedoeling dat je de opgesomde 
dieren ook echt gaat afknallen… Het doel is dat je een 
dier in zijn natuurlijke omgeving kan spotten, 

 liefst zonder het al te veel schrik aan te jagen of 
 te verstoren. Schieten, vertrappelen, gevangen nemen… 
allemaal uit den boze! Heb respect voor de dieren 

 en voor de natuur.
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Big Five 
 
In de safariwereld wordt de term ‘Big Five’ gebruikt 
om vijf spectaculaire en moeilijk te vinden diersoor-
ten in Afrika aan te duiden. Het gaat om de buffel, 
de leeuw, het luipaard, de neushoorn en de olifant. 
De term ‘Grote Vijf’ slaat in dit verband niet op het 
grootste of gevaarlijkste dier, maar op de soorten 
die het moeilijkst te spotten zijn.

Ook in jouw buurt is het een hele uitdaging om 
bepaalde dieren in levende lijve te zien. 
Het zijn onze plaatselijke Big Five:

De uil 
De zwarte zwaan 
De meerval 
De otter 
De adder

Je zal wat geluk en geduld nodig hebben om deze te 
kunnen afvinken. Maar niet getreurd, er zijn soorten 
genoeg die je wel snel zal tegenkomen. Elk dier heeft 
in dit boek trouwens een ranking: aan de hand van 
sterren wordt aangeduid hoe moeilijk ze te vinden 
zijn. De Grote Vijf krijgen vijf sterren. Dieren die 
je eenvoudig kan spotten, zoals een kat of een mier, 
krijgen één ster.

Het doel van jouw safari is om alle dieren uit dit 
boek terug te vinden. Daar ben je waarschijnlijk wel 
een tijdje zoet mee. Daarom kan je tijdens jouw zoek-
tocht ook een aantal kleinere uitdagingen aangaan die 
je ook heel wat aanzien in de safariwereld opleveren! 
Je vindt deze uitdagingen op pagina 212.

TIP: 
lukt het niet om een bepaalde diersoort te 

spotten? Kijk eens op de website waarnemingen.be 
of waarneming.nl. Je vindt daar niet alleen 

op welke plaats een dier al is gezien, 
maar je kan ook zelf helpen door aan te 

geven waar je een dier hebt gespot.

! ! !
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Je denkt waarschijnlijk 

aan haaien, tijgers 

en krokodillen als meest 

dodelijke dieren 

ter wereld. 

Toch zijn het muggen 

die de meeste doden op 

hun geweten hebben. 

Dit komt omdat ze heel 

wat gevaarlijke ziekten 

verspreiden zoals 

malaria, knokkelkoorts 

en gele koorts.

! ! !

NR.1
MUG

Een langpootmug telt ook, 
daarover gaan we niet 

muggenziften…
De meeste muggen zijn vegetariërs en leven vooral van 

nectar van bloemen. Alleen steekmuggen zijn bloedzuigers 
die je ‘s nachts uit je slaap houden. Deze steekmuggen 

“steken” trouwens niet, maar “bijten”. 

Je noemt ze dus beter bijtmuggen…

Alleen de vrouwelijke steekmuggen bijten mensen en dieren. 
De mannetjes zijn niet zo bloeddorstig.

De vrouwelijke steekmuggen zijn op de koop toe nog kieskeurig 
ook: als je bloedgroep ‘O‘ hebt, dan ben je hun favoriete hapje. 

Heb je bloedgroep ‘A‘, dan heb je het minste kans 
op een muggenbeet.

Muggen zouden beter 
vet zuigen 

in plaats van bloed …

Hoe, waar en wanneer vond je de mug?
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Let op: een alpaca is 

geen lama! Lama’s zijn veel 

groter, hebben ‘bananenoren’ 

(die van de alpaca zijn recht 

en spits) en hebben haar 

(alpaca’s hebben eerder een 

dikke vacht). Alpaca’s zijn veel 

zachtaardiger en spugen alleen 

als je het echt verdient…

NR.2
ALPACA

Je ziet alpaca’s steeds meer in België en 
Nederland opduiken, wat uitstekend nieuws is 

als je in de winter een warme wollen muts wenst!

De alpaca behoort tot de kameelachtigen. 

De bult moet je er wel 
zelf bij verzinnen…

Je kan alpaca’s in allerlei kleuren terugvinden: 
van wit en bruin tot crème, grijs en zwart. 
Hij komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika 

en werd al door de Inca’s gehouden voor zijn vlees en wol.

Hij verdraagt de meest extreme temperaturen: 
van -40 tot +40 graden Celsius! 

Je kan hem dus zowel in de oven 
als in de ijskast bewaren.

Waar kan je ze vinden? 

Je vindt ze zeker rond circustenten 
en natuurlijk ook op een alpacaboerderij. 

Nogal wiedes!

Hoe, waar 
en wanneer

 

vond je de
 alpaca?
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