
23. Op safari (2)

(Vervolg) De volgende ochtend stonden ze vroeg op en gingen na een klein

ontbijt het park weer in, maar nu in de auto van oom Robert. De zon ging vrij

laat op, en de kinderen vonden het maar raar dat die van de andere kant

kwam dan in Nederland of België - zij waren op het zuidelijk halfrond!

Na een korte rit kwamen ze bij een meertje. Net boven het water waren af

en toe wat ronde vormen te zien, die een aantal oogjes bleken te hebben.

“Nijlpaarden!” riep Sam enthousiast. “Overdag blijven ze in het water, maar

‘s nachts gaan ze het land op om voedsel te zoeken”, vertelde oom Robert.

“Lekker koel op een hete dag,” vond mama, maar Anne bibberde omdat de

wind zo koud was.

Daarna gingen ze de heuvels in. Na een bocht in de weg kwamen ze een paar

neushoorns tegen, die hun ontbijt tussen de struiken zochten. Sam en Anne

waren echt onder de indruk van hun grote, scherpe hoornen. “Ze hebben er

twee, een grote en een kleine,” stelde Anne vast, die vond dat ze er een

beetje prehistorisch uitzagen. “Dit zijn witte neushoorns; er zijn ook zwar-

te, een apart ras, maar allebei worden ze beschermd”, legde hun oom uit.

“Kunnen ze zich niet verdedigen, dan?” vroeg Sam. “Ja, wel tegen andere

dieren, maar niet tegen mensen, die hen willen doden om hun hoornen.”

Wat later reden ze terug naar de vallei en zagen enkele geparkeerde auto’s.

Dichterbij gekomen zagen ze een groep olifanten, die korte metten maakten

met de nog groene struiken. “Wat zijn ze supergroot!” Sam had ze nog nooit

van zó dichtbij meegemaakt. “En kijk hoe ze met hun slurf alles naar binnen-

werken! Ik ben blij dat ik niet voor hen hoef te koken!” Mama schrok ervan

hoe snel zij alles verorberden. “Weet je hoeveel een baby olifant weegt?”

vroeg oom Robert. “Honderdtwintig kilo!” “Da’s vier keer zoveel als ik,” rea-

geerde Sam verbaasd. “En als ze op stap gaan, leidt de sterkste moeder de

andere moeders en de kleintjes in een soort stoet, en wel zo dat de leeuwen

de jongen niet kunnen pakken.” Tante Lois vond dat een goede manier!
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