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Noura gaat op zoek in de ZOO. 

 

Blij met een gymschoen 

 

In Afrika eten aardvarkens termieten. En daar lopen ze vrij over de savanne en door het woud. Hoe 

zou dat in de dierentuin zijn? 

 

 

Moet ik voor aardvarkens helemaal naar Afrika? Nee hoor: in Burgers’ Zoo wonen ze ook. In de Bush 

worden ze verwend door Koos Panjer.  

 

 

Noura: Waarom lopen ze hier niet los? 

Koos: Dan zouden ze overal gaan graven. Onder het terras van het restaurant, onder de vijver en 

misschien wel onder de muur naar buiten toe.  

 

Noura: Eten de aardvarkens hier termieten? 

Koos: Dan zouden we een heel stel nesten moeten hebben. Elk met wel een miljoen termieten. Dat 

lukt niet. Hier krijgen ze een papje van hondenvoer, keverlarven en gehakt. Vinden ze ook lekker. 

 

Noura: Waarmee doe je een aardvarken het grootste plezier? 

Koos: Met een oude gymschoen. Hoe zweteriger, hoe liever. Niet alleen de geur vinden ze heerlijk 

maar ook de zoute smaak. 

 

 

** 

 

 



[bij foto aardvarken ten voeten uit; pijltjes of verwijsstrepen naar besproken lichaamsdeel] 

 

 Stevige haren in de neusgaten (dan komt er geen zand in bij het graven). 

 Dunne, kleverige tong (om termieten mee op te likken). 

 Lange snuit (die hij overal insteekt). 

 Simpele kiezen, geen tanden (kan je niet bijten). 

 Stevige klauwnagels (om te graven en een vijand te meppen). 

 Weinig haar (warm genoeg in Afrika). 

 Oren als trechters (hoort de termieten trippelen in de nacht). 

 

** 

 

[aanvullende alinea’s; zelfstandig] 

 

Klein gezin 

Per keer krijgt een aardvarken-moeder meestal maar één baby. Of soms een tweeling. Heel anders 

dan een varken: daarbij krijgt de moeder per keer vaak wel tien biggen. 

 

 

Gaten graven 

Een aardvarken graaft sneller dan een volwassen man met een schep. Binnen vijf minuten heeft hij 

een hol waar hij helemaal in verdwijnt. 

 

 

Apart geval 

Hij lijkt op allerlei dieren: kangoeroe (staart), haas (oren), miereneter (tong), varken (huid en snuit). 

Maar hij is daar allemaal geen familie van. Aardvarkens zijn een geval apart.   

 


