34. Kamelen
Het weerbericht was goed, het zou een zonnige dag worden. Sam en Anne
besloten hun tent in de achtertuin op te zetten. Zij namen wat spullen mee
en speelden heerlijk. Om half elf vroeg mama of de ‘Bedoeïenen’ water nodig
hadden om hun dorst te lessen. “Zal ik ook voor jullie kamelen water halen?”
Dat deed hen terugdenken aan het Bijbelse verhaal over de knecht van
Abraham, die een lange reis maakte om een vrouw voor zijn zoon Isaak te
vinden (dat kunt je in Genesis 24 lezen).
“Zullen wij het verhaal naspelen?” stelde Anne voor. “Jij bent de knecht, ik
ben Rebekka. Hoeveel kamelen waren er ook al weer?” “Tien”, antwoordde
Sam, “en die drinken heel veel water!” “Ja, die waren nodig om al die mooie
kado’s voor mij te brengen!” Anne vond het prachtig; ze voelde zich als een
prinses. En toen Sam vroeg of ze met hem terug naar Abraham wilde reizen,
aarzelde ze geen moment.
Na het eten pakten ze een dierenencyclopedie om wat meer over kamelen te
weten te komen. Tot hun verbazing lazen ze dat een kameel tot 100 liter
water in tien minuten tijd kan opslokken! “Dan hebt je het wel druk met al
die kamelen gehad”, lachte Sam. Een kameel heeft een grote hoeveelheid
water nodig als hij dagen lang door de woestijn moet. Hij is namelijk het enige lastdier die de hitte en de droogte kan trotseren. Ook ontdekten Sam en
Anne dat er twee soorten kamelen zijn: de ene heeft één bult (de dromedaris, die in het Midden-Oosten voorkomt) en de andere twee bulten. Die komt
in Azië voor. En de bulten zijn er niet om water, maar om vet op te slaan.
“Kijk naar die mooie, lange wimpers,” zei Anne. “Die voorkomen dat er zand
in hun ogen komt”, wist Sam. Mama had een vraag: “weten jullie hoe een kameel zo makkelijk op het zand loopt? Wij vinden het uitputtend, maar de

kameel heeft twee brede tenen om zijn gewicht te spreiden, zodat hij niet
in het zand wegzakt. Zo zie je dat God hem helemaal geschikt gemaakt
heeft voor een woestijnleven.”
Afbeeldingen: zoologicalwildlifefoundation.com; newonlineanimals.org; yogatravel.co.uk; hiddenchina.net
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