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We zijn op pad geweest en hebben

heel veel bijzondere dieren en

mensen ontmoet op Bonaire.

Scan deze code en

kijk met ons mee
in 8 afleveringen van

DierenLot Kids!

Nos a sali un ratu i nos a topa masha 
hopi bestia i hende úniko na Boneiru.  

Skèn e kódigo akí i wak huntu ku nos den 8 episodio di DierenLot Kids!

kijk met ons mee
in 8 afleveringen van

Bo a wak tur e grabashonnan i bo a traha tur e tareanan den e buki? E ora ei bo ta haña bo diploma di bestia!

Heb je alle filmpjes gekeken en de opdrachten uit het boekje gemaakt? Dan ontvang je jouw dierendiploma!
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Elk dier is uniek en op zijn eigen manier leuk.
Wist je bijvoorbeeld dat ezels gek zijn op zoetigheid, 
maar dat dit eigenlijk heel slecht voor ze is? 

Ik heb op pad veel geleerd - hopelijk leren jullie ook 
veel van de videos en dit boekje! 

DIERENLOTkids

MAAK KENNIS

MET DE SERA 
KONOSÍ KU 

Ik ben gek op alle dieren, maar mijn favoriete
dier is natuurlijk mijn hondje Snu�y.

Op pad met DierenLot Kids heb ik geleerd hoe je een
geit melkt - wat zijn dat een leuke vrolijke beestjes!

Mi ta loko ku tur bestia, pero mi bestia favorito

 naturalmente ta mi kachó chikitu Snu�y.

Ora mi a sali un ratu ku Dierenlot Kids mi a siña kon pa hala

lechi di kabritu – esta bestia prèt i kontentu nan ta!

JEADA, 15

Kada bestia ta úniko i prèt na su propio manera. 
Bo tabata sa por ehèmpel ku buriku ta loko ku kos 
dushi, pero ku bon mirá esaki ta hopi malu pa nan? Ora mi a sali un ratu mi a siña hopi – mi ta spera ku 

boso tambe ta siña hopi di e vídeonan i e buki akí!

JAYNAH, 15

4



Ik ben er achter gekomen dat veel dieren 
heel erg belangrijk zijn voor de balans in de

natuur, ook al zien ze er soms niet zo uit. 

Maar vleermuizen... die vind ik nog steeds eng.
Ik kijk er meer naar uit om in toekomst twee

schattige puppies op te voeden!

Ik vind het belangrijk dat meer kinderen leren over 
hoe mooi, uniek en interessant de natuur op 
Bonaire is. Vind je de felle kleuren van 
flamingo’s ook niet fascinerend? 

Dieren hebben ons nodig, maar wij hebben 
hen ook nodig! We kunnen niet zonder elkaar.

FALIYA, 14

IBRAHIM, 14

Mi a deskubrí ku hopi bestia ta hopi 

importante pa ekilibrio den naturalesa, 

aunke tin ora bo no ta mira esaki na nan.

Pero raton djanochi...

te ainda ta spanta mi. Mi ta anhelá pa

den futuro kria dos yu di kachó kiut asina!

Mi ta haña importante pa mas mucha siña tokante kon bunita, úniko i interesante naturalesa na Boneiru ta. Bo tambe n’ ta haña e koló briante di nos flamingonan fasinante?
Bestia mester di nos, pero nos tambe mester di nan! Nos no por sin otro. 
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wat een 

Gevaarlijk!
DE KAT WORDT ZIEK!

DAT WORDT SMULLEN!

E TA BAI SABORIÁ! E PUSHI TA BIRA MALU!

Yes!

Esta un desòrdu!
Je kat miauwt
om aandacht: Voer mij!

Wat ga je de kat geven?

Bo pushi ta miou pa atenshon:  Duna mi kuminda! Kiko bo ta bai duna e pushi?

Warboel!
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kittens
Yu di pushi

KUANTU YU MAMA PUSHI TIN?

Poezen krijgen wel twee keer per jaar

een nestje met gemiddeld 4-6 kittens

per keer. Dat worden er al snel heeeel veel! 

Pushi ta haña asta dos biaha pa aña un nèshi 

ku kada biaha un promedio di 4-6 yu di pushi. 

Rápidamente esaki ta bira masha hopi mes!

Het is  belangrijk  om een poes of kater zo vroeg mogelijk te laten steriliseren. De dierenarts weet het beste wanneer dit kan. Vertel dit ook aan je ouders! Wie zorgt er anders voor al die kittens?
Ta importante pa laga sterilisá un pushi muhé òf un pushi machu mas tempran posibel. E dòkter di bestia sa mihó ki ora esaki por. Bisa bo mayornan tambe esaki! Sino ken ta sòru pa tur e yunan di pushi ei?

Hoeveel KINDEREN 

HEEFT MAMA POES?

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

MAMA



Bo ta komprendé 
idioma di pushi?

Begrijp jij

Kattentaal?

MMKatten praten met andere 

katten via allemaal geurtjes 

die wij niet ruiken.

Pushi ta papia ku otro pushi 
via tur sorto di holó ku 

nos no ta hole.

Mi ta
vigilá!

Mi ta... rabiá

Mi tin... miedu

Ik ben boos

Ik let op!

Ik ben bang
.......................

M
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Hallo!Hallo!

Ik ben chillIk ben chill

Ik ben bang

MIAUW! Pushi adulto no ta 
miou ku otro, pero 

solamente ku hende!MIAUW!

Volwassen katten miauwen
niet naar elkaar, maar 

alleen naar mensen!

Ola!

Mi ta chill 

Bai fo’i 
djaki! 

Mi tin 
miedu

Ga weg!Ga weg!

Ik ben bangIk ben bang
...

Kiko e pushi 
akí ta bisa?

Wat zegt 
deze kat?

MIAUW!
9



E tim di DierenLot kids 
ta wak turtuga!

Wat een 

dikke kop!

Esta un 

kabes grandi! 

Een lief
rond gezicht

Un kara rondó lif 

Schildpad, wat heb 

je een puntige neus...

Turtuga, esta un 

nanishi puntá bo tin... 

Kiko nan ta wak? 
Bo sa e nòmbernan tambe?

Het DierenLot kids team 

spot schildpadden!
Waar kijken ze naar? Ken je de namen ook?

Groene zeeschildpad
Tortuga blanku

Karetschildpad
Karèt

Dikkopschildpad
Kawama

kabes grandi! 

Groene zeeschildpad

Karetschildpad
Karèt



s 

Hot chicks
De temperatuur van het zand bepaalt of het een jongetje of meisje wordt...Temperatura di santu ta determiná si ta yu hòmber òf yu muhé...

& Cool dudes!
Wauw!!

Dat zijn veel eieren!Hoeveel in 1 nest?

Wòw!!
Esta hopi webu!! 

Kuantu tin den 1 nèshi? 

.......
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BEDREIGD!
MENASÁ!

Groene Zeeschildpad

Turtuga Blanku

Per ongeluk...

Sommige mensen eten deze mooie dieren. Dat is verboden, maar ze doen het toch. 

Soms vangen vissers schildpadden 
en raken ze gewond. Ze worden 
ook geraakt door boten.

Of expres?!

Per ongeluk...

Sommige mensen eten deze mooie dieren. Dat is verboden, maar ze doen het toch. 

Soms vangen vissers schildpadden 
Ze worden 

Of expres?!

100
CM70+

LEEFTIJD

AÑA

160
KG

Aksidentalmente...
Tin ora piskadó ta kue turtuga i nan ta sali heridá. Boto sa dal nan tambe.

Tin hende ta kome e bestia bunita akí. 

Esaki ta prohibí, pero nan ta hasié tòg.

Òf ta pa malu?!
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Plastic zakjes lijken voor schildpadden op 

lekkere kwallen.

Pa turtuga saku di plèstik parse pikapika dushi. 

Wist je dat?

Bo tabata sa?

Maar in die zakjes stikken ze!

Pero nan ta stek den e sakunan ei!

Een groene schildpad kan wel meer dan 2500 kilometer zwemmen, en de weg niet kwijt raken. Soms komen ze terug, naar het strand waar ze geboren zijn. Vrouwtjes leggen dan eieren op hetzelfde strand.  

Un turtuga blanku por landa mas ku 2500 kilometer, sin ku e ta pèrdè kaminda. Tin ora nan ta bini bèk na e bich kaminda nan a nase. E ora ei turtuga muhé ta pone webu riba e mesun bich. 

In de knoop!
 Mará na kònòpi!  

Hier kan je toch nergens 

meer een ei kwijt?

Niun kaminda no por pone 
un webu akinan tòg?

Vieze stranden...
Bich shushi... 
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Match HET CIJFER 
MET HET BEESTJE

Match E SIFRA 
KU E BESTIA 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Ik help met het opruimen
van dode dieren
Mi ta yuda rùim òp bestia morto

Ik verander afval in compost
Mi ta kambia shushi hasié kòmpòst

Ik eet graag kakkerlakken
Mi ta gusta kome kakalaka

Ik ben klein maar heel sterk
Mi ta chikitu pero mi tin hopi forsa

Ik maak mijn nest van
stukjes hout en spuug
Mi ta traha mi nèshi ku 
pidapida palu i skupi

Ik drink graag jouw bloed
Mi ta gusta bebe bo sanger

Ik eet graag hout
Mi ta gusta kome palu

Ik maak heerlijke honing

Elke rij moet samen 15 zijn! Kada rei mester bira 15 huntu!

Mi ta traha dushi honing

Ik heb 8 poten
Mi tin 8 pia
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Bingo
DI BESTIAWie vindt ze 

het snelst? Ken ta haña nan mas lihé?
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Beestjes
BINGO
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Wie vindt ze 
het snelst? 

Beestjes
BINGO

Fotografeer de
grootste kakkerlak 

OOIT!
Saka potrèt di e kakalaka 

mas grandi ku NUNKA!

Vind een
maribomba nest

TIP: ze hangen ergens onder!

Haña un nèshi di maribomba 
TEP: nan ta kologá bou di algu!

Hoeveel
spinnen kan je
vinden in 1 uur?

Vind een
gekko

Buska un 
totèki

Kuantu araña bo 
por haña den 1 ora?

Spot een rups!

CAMOUFLAGE
MEESTERS

MAESTRO DEN 
KAMUFLAHE 

Deskubrí un bichi!

Vind een
gekko

Buska un 
totèki

Bingo
DI BESTIA
Ken ta haña nan mas lihé?
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BEZIG BIJTJEABEHA TRAHADÓ
De werkbij moet naar de koningin!

E abeha trahadó tin 

ku bai serka e reina!

Ingang

Entrada

Honingkamers
Kamber 

di honing

Broed

kamers

Kamber 

di brui

Koningin
Reina
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Tin hopi sekura

Het is erg droog
Help de ezels water vinden!

Yuda e burikunan haña awa!
Tin hopi sekura
Yuda e burikunan haña awa!Yuda e burikunan haña awa!

Een waterput!Een waterput!
Un pos di awa!Un pos di awa!18



Wist je dat?
Een paard en ezel kunnen
samen een baby maken.
Dit heet een ‘muilezel’

of ‘muilpaard’.
Bo tabata sa?Un kabai i un buriku por traha un beibi huntu. Esaki nan ta yama un ‘mula’.
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Waarom lopen
de ezels op straat?

Wat voor werk deden
de ezels vroeger?

Hoe kwamen de ezels
op Bonaire terecht?

KENNISQUIZ!KENNISQUIZ!
QUIZ! Buriku na Boneiru

Ezels op Bonaire

Hoe kwamen de ezels
op Bonaire terecht?

Kon buriku a resultá 
na Boneiru?

Ze waren hier altijd al Semper nan tabat’ei kaba

Ze kwamen mee op
een boot vanuit Spanje Nan a bini ku barku for di Spaña

Ze zijn van Curaçao
hierheen gezwommen Nan a landa for di Kòrsou bini aki

Wat voor werk deden
de ezels vroeger?

Ki tipo di trabou buriku 
tabata hasi ántes?

Ze namen toeristen
mee rond het eiland

Nan tabata hasi paseo 
ku turista rònt nos isla

Ze deden zwaar werk
zoals water dragen

Nan tabata hasi trabou pisá 
manera karga awa

Ze waren grasmaaiers Nan tabata kòrtadó di yerba

Waarom lopen
de ezels op straat?

Dikon buriku 
ta kana riba kaya?

Ze worden niet meer
door mensen verzorgd Hende no ta kuida nan mas

Ze zijn ontsnapt Nan a hui

Ze lopen rond
voor de toeristen Nan ta kana rònt pa turista wak

Ki tipo di trabou buriku 
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Wat zijn de gevaren
voor ezels?

Hoe lang is
een ezel zwanger?

Wat zijn de gevaren
voor ezels?

Kua ta e peligernan 
pa buriku?

Te weinig water en eten als het warm is

Ze worden vaak aangereden

Ze worden gevangen door
mensen en pijn gedaan

Alle bovenstaande opties

Muchu tiki awa i kuminda ora ta hasi kalor

Hopi biaha outo ta dal nan

Hende ta kue nan i hasi nan doló

Tur e opshonnan akí riba

Hoe lang is
een ezel zwanger?

Kuantu tempu 
un buriku ta keda 
na estado?

Heel kort, 3 maanden

Net zo lang als een
mens: 9 maanden

Langer dan een
mens: 9-14 maanden

Masha kòrtiku, 3 luna

Mes tantu tempu ku un hende: 9 luna

Mas tantu tempu ku un hende: 9-14 luna

Hoe lang is
een ezel zwanger?

Alle bovenstaande opties

Hoe lang isHoe lang isHoe lang isHoe lang is
een ezel zwanger?

Hoe lang is
een ezel zwanger?

Hoe lang is
een ezel zwanger?een ezel zwanger?een ezel zwanger?

Heel kort, 3 maanden

Net zo lang als een

mens: 9-14 maanden
Langer dan een

mens: 9-14 maanden Mas tantu tempu ku un hende: 9-14 luna

Kom je er niet uit? 
Kijk nog eens naar deze video

Tep! Bo no ta keda kla?
Wak e vídeo akí un biaha mas 

TIP!
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BO TA BIRA UN BERDADERO 

Protektor di bestia WORD JIJ LATER 

EEN ECHTE

Je hoort een vogel zingen.
Bo ta tende un para kanta.

Er loopt een kat in de tuin.
Un pushi ta kana den kurá.

Wat is dat? Ik ren er achter aan!
Kiko esei ta? Mi ta kore su tras!

Jullie worden beste vrienden.
Boso ta bira bon amigu.

Je jaagt hem weg door stenen te gooien.
Bo ta tira piedra pa kore kuné.

Je vraagt je af wie er voor de kat zorgt.
Bo ta puntra bo mes ken ta kuida e pushi.

Je ziet een 
schorpioen in huis.
Bo ta mira un skarpion den kas.

Je schreeuwt en stampt er op.
Bo ta dal un gritu i trap’é.

Je zet er een beker op, en gaat 
er uren naar zitten staren.
Bo ta pone un beker riba dje, 
i sinta wak e pa oranan largu.

Je probeert het dier heel voorzichtig 
naar buiten te brengen.
Masha kouteloso bo ta purba 
hiba e bestia pafó.

Whatever.
Whatever.

Je kijkt op, maar ziet niets en loopt door.
Bo ta hisa kara, pero no ta mira nada i ta sigui kana.

Kiko abo lo hasi den e situashonnan akí?

Wat zou jij doen in deze situaties?Dierenbeschermer?

Het strand ligt vol met afval.
Bich ta yen di shushi.

Je begint direct op te ruimen. Let’s Go!
Bo ta kuminsá rùim òp mesora. Let’s Go!

Dat heb ik toch niet gedaan?
No ta ami a shusha tòg?

Je maakt je zorgen over al die troep.
Bo ta preokupá ku tur e shushedat ei.

1

2

3

4
Bo ta puntra bo mes ken ta kuida e pushi.

DESPUES?
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Er loopt een ezel op straat.
Un buriku ta kana riba kaya.

Je springt achter op zijn rug!
Bo ta bula riba su lomba!

Je gaat op 4 poten staan en
maakt een ezel geluid.
Bo ta para na 4 pia i hasi
sonido di buriku.

Je houdt afstand en bewondert de ezel.
Bo ta tene distansia i atmirá e buriku.

7

Meeste antwoorden groen
Je bent al helemaal 1 met de natuur! In ieder 
geval, als je nog niet weet wat je later wilt 
worden: Wat dacht je van dierenbeschermer?

Je weet al heel veel over dieren, maar er is 
nog zo veel te leren! Hoe meer je buiten bent, 
hoe meer je ontdekt!

Als je dieren wilt beschermen, moet je nog 
iets harder je best doen. Heb je de video’s 
van DierenLot al eens bekeken?

Een toerist pakt 
een schildpad vast.
Un turista ta kue 
un turtuga tene.

Je doet mee! Cool!
Bo tambe ta hasié! Cool!

Je wijst naar andere dieren.
Bo ta mustr’é otro bestia.

Je maakt duidelijk dat ze er 
van af moeten blijven.
Bo ta splik’é ku e no 
mester mishi kuné.

Je ziet een leguaan zitten.
Bo ta mira un yuana.

Je loopt er rustig naar toe 
om beter te kijken.
Trankil bo ta kana bai serka dje 
pa wak e mas mihó.

Je kijkt van veraf.
Bo ta para wak djaleu.

RENNEN! Filmpje voor TikTok maken!
KORE! Traha un vídeo pa TikTok!

r.
ana.

Meeste antwoorden geel

Meeste antwoorden blauw

Bo sa hopi kos di bestia kaba, pero ainda tin 
asina tantu kos pa siña! Mas tantu tempu bo 
ta pafó, mas tantu kos bo ta deskubrí!

Mayoria kontesta ta hel

Si bo ke protehá bestia, bo tin ku hasi bo bèst 
un tiki mas tantu. Bo a mira e vídeonan 
di DierenLot kaba?

Mayoria kontesta ta blou

5

6

Je weet al heel veel over dieren, maar er is 
nog zo veel te leren! Hoe meer je buiten bent, 

een schildpad vast.

Je doet mee! Cool!
Bo tambe ta hasié! Cool!

Je wijst naar andere dieren.
Bo ta mustr’é otro bestia.

Je maakt duidelijk dat ze er 

Meeste antwoorden geel

Mayoria kontesta ta bèrdè
Bo ta kompletamente 1 ku naturalesa kaba! 
En todo kaso, si bo no sa ainda kiko bo ke bira 
despues: Kiko bo ta pensa di protektor di bestia?
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Wùf 

Wùf 
Wùf!

ETEN (KUMINDA)
AWA (WATER)
WANDELEN (KANA)
AMIGU (VRIENDJE)
AANDACHT (ATENSHON)
EIGEN PLEK (UN LUGÁ PA SU MES)AMOR (LIEFDE) 
KOS DI HUNGA (SPEELGOED)

Wat heeft een 

hond nodig?

KIKO UN KACHÓ 
TIN MESTER?

24



E kachó ta sinta 

De hond gaat zitten

Hala su atenshon

Trek de aandacht

Duna un mangel
Geef een snoepje

Un kachó entrená ta bo mihó amigu!

Zet in de juiste 

volgorde (1-5)

Bo tabata sa

Kachó ta bira entre 

8 i 15 aña bieu.

P’esei buska un kachó 

solamente si bo por kuid’é 

durante hopi tempu Wist je dat
Honden worden tussen 

de 8 en 15 jaar oud.
je lang voor ze kan zorgen. 

EEN GETRAINDE HOND
IS JE BESTE VRIEND!

EEN GETRAINDE HOND
IS JE BESTE VRIEND!

Pone den 
e sekuensia 
korekto (1-5) 

Kue un mangel

Pak een snoepje

Laat de hond
boven het hoofd

Laga e kachó hole 
mas haltu ku su kabes

?

Nom
Nom

Siña Sinta

?
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BAK
VOOR JE HOND!
TRAHA KUKI PA BO KACHÓ!

Wat heb je nodig?
Kiko bo tin mester?

Honden eten het liefst stevige 

brokken voor gezonde tanden - 

maar net als mensen zijn ze 

natuurlijk ook dol op een koekje! 

4 cups bloem

4 kòpi di hariña blanku

3/4 cup appelmoes3/4 kòpi di apelmus

1 ei
1 webu 1 theelepel kaneel

1 telep di kané

Kachó ta preferá kome kuminda sólido 

pa djente salú – pero meskos ku hende 

nan tambe gusta un kuki!

1/2 cup water

1/2 kòpi di awa

koekjes

4 kòpi di hariña blanku4 cups bloem

4 kòpi di hariña blanku

1/2 kòpi di awa

!!
Kachó ta preferá kome kuminda sólido 

&
26



LET OP!
PAGA TINU!

Geef je hond nooit 

kippenbotjes, chocola, 

ontbijtkoek of druiven. 

Die zijn erg gevaarlijk! 

Nunka no duna bo kachó 

wesu di galiña, ontbijtkoek 

òf dreifi. Esakinan ta 

hopi peligroso!   

Aan de slag! Ban kuminsá! 

Warm de oven voor op 175 graden.
Pak 2 bakplaten en leg er
bakpapier op.

Doe alle ingredienten samen in 
een grote schaal. 

Kneed het deeg tot het niet meer 
plakt. Als het blijft plakken, doe er 
een beetje bloem bij. 

Strooi wat bloem op een schoon 
keukenblad. Gebruik een roller of je 
handen om het deeg plat te maken.
Maak er vormpjes van. 

Leg de koekjes op het bakpapier en 
doe deze in de oven. Bak ongeveer 
20 minuten - laat ze niet aanbranden! 

Laat de koekjes afkoelen
voordat je ze aan je hond geeft.

Kenta e fòrnu adelantá riba 175 grado. 
Kue dos plancha i pone papel di 
fòrnu ariba.

Pone tur ingrediente huntu den 
un kòmchi grandi.

Sigui mansa te ora e no ta plak mas. 
Si e keda plak, pone un tiki hariña 
blanku aserka.

Stroi un tiki hariña blanku riba un 
anrègt limpi. Usa un ròler òf bo 
mannan pa hasi e mansa plat. 
Traha forma kuné. 

Pone e kukinan riba e papel di fòrnu 
i pone esaki den fòrnu. Laga nan mas 
òf ménos 20 minüt den fòrnu 
– no laga nan kima!

Laga e kukinan fria promé 
ku bo duna bo kachó.  

1

2

3

4

5

6

DOOR POLLY!Goedgekeurd

    a kùr 
nan bon!Polly 27



Een geit met hoorns en een 

sik is altijd een mannetje

Un kabritu ku kachu i barba 

semper ta machu 

Geiten houden van regen

Kabritu gusta áwaseru

Een geit heeft vier magen
Un kabritu tin kuater stoma

Beh?
OFOF

Meh

Mehhh
Beh!

Meh!

Behh

Mehh
Beh

Je kunt een geit alleen melken als ze

een baby hebben gekregen

Bo por hala lechi di un kabritu 

solamente ora el a haña un beibi

Meh
Behhh

Een geit met hoorns en een 

sik is altijd een mannetje

Un kabritu ku kachu i barba 

semper ta machu 

Mehhh
Beh!

een baby hebben gekregen

Bo por hala lechi di un kabritu 

solamente ora el a haña un beibi

Behhh

Een geit met hoorns en een 

sik is altijd een mannetje

Un kabritu ku kachu i barba 

Behh Meh

28



Wat zou jij op de verpakkingvan geitenmelk zetten?

Kiko abo lo pone riba empake 
di lechi di kabritu?

h!

van geitenmelk zetten?

Een beetje zout!

Un tiki salu!

Ontwerp EEN
GEITENMELKPAK

DISEÑÁ UN PAKI DILECHI DI KABRITU

Salú!
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E kriadó di kabritu
E kriadó di kabritu

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

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

De antwoorden zie je 
als je de puntjes verbindt.

Bo ta mira e kontestanan ora 
bo konektá e puntonan ku otro.

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

De antwoorden zie je 
als je de puntjes verbindt.

Bo ta mira e kontestanan ora 
bo konektá e puntonan ku otro.

De antwoorden zie je 
als je de puntjes verbindt.

Kiko e tin na 

su kunuku?Kiko e tin na 

su kunuku?

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

De GeitenboerDe Geitenboer

Wat heeft hij 

op zijn kunuku?

2

1

3

4

5

6

7

8

17
18

19
20

38

39

40
41

42
43

44 45

46 47

48 49

50

48 49

50

Hij verzorgt 

zijn geiten goed!

E ta kuida su 

kabritunan bon!

Mi ta

kontèhhhntu!
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Behhhhh
Bèhh!
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Op Bonaire zijn wel meer dan 200 

soorten vogels! Daag je vrienden uit:

Wie kent er de meeste soorten?

Na Boneiru tin mas ku 200 

sorto di para! Reta bo amigunan: 

Ken konosé mas tantu sorto?VOGELSVOGELSspotten!
WAK 
PARA!

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

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

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

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

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

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

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

PARA DI RIBA TERALandvogels

Een Kolibri is de enige

vogel die ook achteruit
kan vliegen!

WIST JE DAT?

WIST JE DAT?
Lora’s blijven

hun hele
 leven samen

Lora ta keda henter 
nan bida serka otro

BO TABATA SA?

BO TABATA SA?
Un blenchi ta e úniko 
para ku por bula bai 
patras tambe! 

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

WIST JE DAT?
Een pelikaan tot

11 liter water in zijn 
snavel kan houden

BO TABATA SA?
Un pelikan por tene 
te 11 liter di awa den 
su boka

BO TABATA SA?

Flamingo ta haña 
nan koló bunita debí 
na loke nan ta kome

WIST JE DAT?
Flamingo’s krijgen

hun mooie kleur
door wat ze eten

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

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

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

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

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

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

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

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

PARA DI AWAWatervogels

PARA DI LAMAN I KOSTA

Zee & kust vogels



Zoek de 
verschillen!

6
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Buska e diferensianan!
6
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Kraak de code! Desifrá e kódigo!

De babykamer van vleermuizen kom 
je niet zomaar in als vreemdeling.

Bewijs dat je te vertrouwen 
bent met je kennis!

Cijfer 1:  Hoeveel soorten vleermuizen 
  hebben we op Bonaire?
Cijfer 1:  Kuantu tipo di raton djanochi 
  nos tin na Boneiru?

Cijfer 2:  Hoeveel baby’s heeft een
  vleermuis per jaar?
Cijfer 2:  Kuantu beibi un raton djanochi 
  tin pa aña?

Cijfer 3: De oudste vleermuis ooit
  was boven de ....... jaar
Cijfer 3: E raton djanochi di mas bieu 
  tabatin mas ku ……. aña

Cijfer 4: Hoeveel vijanden heeft
  de vleermuis op Bonaire?
Cijfer 4: Kuantu enemigu raton djanochi 
  tin na Boneiru?

   

Komo hende straño bo no ta drenta e kamber 

di beibi di raton djanochi asina asina.

Proba ku bo ta konfiabel 
ku bo konosementu!

KAMERBaby

1 2 3

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

4

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

je niet zomaar in als vreemdeling.

Bewijs dat je te vertrouwen 
bent met je kennis!

Cijfer 1:  Hoeveel soorten vleermuizen 
  hebben we op Bonaire?
Cijfer 1:  Kuantu tipo di raton djanochi 
  nos tin na Boneiru?

Cijfer 2:  Hoeveel baby’s heeft een
  vleermuis per jaar?
Cijfer 2:  Kuantu beibi un raton djanochi 
  tin pa aña?

Cijfer 3: De oudste vleermuis ooit
  was boven de ....... jaar
Cijfer 3: E raton djanochi di mas bieu 
  tabatin mas ku ……. aña

Cijfer 4: Hoeveel vijanden heeft
  de vleermuis op Bonaire?
Cijfer 4: Kuantu enemigu raton djanochi 
  tin na Boneiru?

   

Proba ku bo ta konfiabel 
ku bo konosementu!

1 2

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

Hier zorgen de mamma’s 
voor hun kleine babies,
ze vliegen ook samen!
Akí e mamanan ta sòru pa nan beibinan 
chikitu, nan ta bula huntu tambe!

Pssst... Kom je er 

niet uit? Bekijk onze 

vleermuizen video!

Pssst... Bo no ta 

keda kla? Wak nos 

vídeo di raton 

djanochi!

KAMBER DI BEIBI



BON KABESKABES KOPPENKOPPEN

BO TA PINTA E BON KABES EI?

Onze vleermuisjes zijn 

helemaal niet gevaarlijk, maar 

juist nuttig! Ze eten mugjes 

en bestuiven s’nachts cactussen.

Cactussen zijn juist 

weer heel belangrijk 

voor andere dieren!

r 

Knappe

Nos raton djanochi no ta peligroso ètòl, pero útil sí! Nan ta kome sangura i den mardugá nan ta polinisá kadushi.I kadushi ta hustamentehopi importante pa otro bestia!  

helemaal niet gevaarlijk, maar 

juist
en bestuiven s’nachts cactussen.

TEKEN JIJ DIE
knappe KOP?

Wat vliegenze snel!
Esta rápido 
nan ta bula!

Details bij ogen, 
neus en mond
Poko detaye na
wowo, nanishi i boka

Maak het hoofdje af
en teken meer haar
Kaba ku e kabes i 
pinta mas kabei

Schets een cirkel. 
Daar komen de 
neus en nek aan vast.
Pinta un sírkulo. 
Einan bo ta pega 
e nanishi i e nèk.

Nu de glimlach 
en kraaloogjes!

Awor e sonrisa i e
wowonan di kralchi!

Grote oren, en 
een beetje haar
Orea grandi, 
i un tiki kabei 37



Doe het zelf:

Wat heb je nodig?
Kiko bo tin mester?

Vouw de pagina (rechts) naar achteren.
Dobla e página (règts) bai patras.

Knip de vleermuis uit.
Kòrta e raton djanochi sak’é.

Knip het stukje uit de buik.
Kòrta e pida for di su barika.

Leg de vleermuis open neer.
Plak het stokje er in. 

Pone e raton djanochi habrí abou. 
Pega e pida palu aden.

2

3

4

Fladder 
de vleermuis

Trah’é bo mes:

‘Fladder’ e raton djanochi

lijm schaar plat stokje

leim skèr pida palu plat

1
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Vouw 
deze pagina naar achteren!
Dobla e página akí manda patras!

Vo
uw

en
 (S

ta
p 

1)
Do

bl
a 

(S
ta

p 
1)

Knippen
(Stap 2)

Kòrta 
(Stap 2)

Fladderen 
maar!
Lag’é bula numa!6 Deze vleermuis heeft hele vrolijke vleugels!

E raton djanochi akí tin hala hopi alegre!

Plak het dicht 
en vouw de 
vleugels om.

Plak e sera i dobla 

su halanan.

5
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Bo ta buskando 

kontesta? 

No pa hungadó 

di wega shushi!

Op zoek naarde antwoorden?Niet voor valsspelers!


