
22. Op safari (1)

Sam en Anne waren met hun ouders in Zuid-Afrika. Oom Robert en tante

Lois hadden hen uitgenodigd in de zomervakantie vier weken te komen. Hun

oom had iets bijzonders voor hen in petto. “Over twee dagen gaan wij naar

een safaripark,” beloofde hij, “en daar gaan we een nacht slapen, anders

missen wij misschien de beste kans wild te zien.” “Trek de warmste kleren

die je hebt meegenomen maar aan, want ‘s avonds en ‘s ochtends is het be-

hoorlijk koud!” Want als het bij ons zomer is, is het daar winter.

Bij aankomst in het park zetten zij hun spullen in het logeerhuisje neer en

gingen op zoek naar de safari-jeep. Met camera’s en verrekijkers gingen zij

op ‘wildjacht’. Ze zaten met z’n zessen hoog op de jeep, en hadden daarom

een uitstekend uitzicht. Opstaan mocht niet behalve wanneer hij stilstond.

“Kijk eens: zebra’s!” riep Sam ineens. “Je hebt

helemaal gelijk, jongen,” zei de bestuurder.

“Wat zijn ze mooi met al die strepen”, vond

Anne. “Weet je, elke zebra heeft zijn eigen

streepjespatroon, er zijn er geen twee gelijk”,

legde de chauffeur uit. “Zoals wij allemaal onze

eigen vingerafdrukken hebben,” dacht Sam te-

rug aan wat hij met zijn microscoop had gezien.

Aan de andere kant van de vallei liepen grote groepen reeën. Toen ze dich-

terbij kwamen, zagen zij het indrukwekkende gewei van de reebokken. “Dat

zijn impala’s”, zei papa, die het foldertje had gelezen. Wat verder weg wa-

ren nog andere dieren te bewonderen: kudu’s,

gazellen, wildebeesten. Sam en Anne vonden

het moeilijk om al die namen op te schrijven,

want het werd al donker en de jeep reed over

een hobbelige weg. De bestuurder deed zijn

best nog meer wild te laten zien. Hij had de

grote lichten aan de voorkant en aan de beide

zijkanten aangedaan; ook gebruikte hij een grote zaklantaarn. Dat leverde

verrassingen op: een giftige slang en een nachtzwaluw op de weg. En een ka-

meleon in een struik; zonder de ervarenheid van de chauffeur zou je die niet

gezien hebben, hij was zo goed gecamoufleerd.

Na een heerlijke maaltijd in het restaurant gingen ze allemaal tevreden naar

bed. Wat zou de volgende dag brengen?
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