
 

Poep van dieren 
Op pad met Flip de beer 
 

Een dierenoppasser laat aan Flip en de kinderen verschillende soorten poep zien. Ze 
bekijken poep van een beer, een olifant en van vogels. Ze ontdekken dat je in poep kun zien 
wat je hebt gegeten. 
 
Hallo allemaal, vandaag gaan we naar de dierentuin. We mogen met meneer Mario mee. 
Meneer Mario zorgt voor de dieren en hij weet er heel veel van. 

Nou, dan kan ie één keer heel goed schudden en dan is ie weer droog. Hij kan hier overal 
langs. 

Dit zijn de beren! Dat zijn mijn neven! 

Kijk, en nou gaat ie naar brood vissen. Ja, ik dacht ook: “dit is veel te koud”, maar hij vindt 
dat brood toch zó lekker dat ie er best voor het water in wil. Brood is ook lekker! 

We gaan iets heel geks doen vandaag: we gaan… even kijken… Een beer, die is natuurlijk 
heel sterk. Ja, echt waar! Die zou met zijn nagels zo hier die deur open kunnen trekken. 
Kijk: en als je nu kijkt, dat is berenpoep! Berenpoep? Net als van mij. Hoeh, maar zoveel 
poep ik niet hoor! Dit is wel heel veel! 

Kijk: en dan kun je zien, zie je dat oranje? Wat denk je wat dat is, dat oranje? Ik denk dat 
dat wortel is. Ja, dat klopt! Ja, ja, want beren eten wortels en dan komt er ook een beetje 
wortel in je poep. En zijn hol, dat is als het ware zijn bed. En in zijn bed, daar poept ie niet, 
want daar wil ie lekker warm in liggen. Ja, natuurlijk. Daar wil ie slapen. 

Hé, de olifanten! De olifanten zijn buiten. Dat is mooi, want dan kunnen wij even binnen 
kijken. Kijk: dan lopen we hier door, kijk: want hier kan een olifant niet door, maar wij 
kunnen daar wel door. Nou, dan lopen we hier… Oh, wat een grote kooi! En dan gaan we 
eens even kijken.  

Nou, kijk: en hier hebben we dan zo’n olifantenkeutel. Kom eens. Is dat een keutel? Dan 
gaan we er even erin prikken. Het lijkt wel een voetbal! Prik maar even met je stok erin. Zo. 

Hé, er zit allemaal stro in! Dat komt natuurlijk omdat olifanten ook stro eten. Dan komt er 
ook stro in de poep. 

En dan zal ik het voordoen, kijk: en dan pak je zo en dan weet je hoe zwaar zo’n 
olifantendrol is! Wie wil dat voelen? Hij tilt ‘m gewoon op! Die is vast heel zwaar hè. Ik zou 
er alleen niet van eten hè. Bluh, nee! Blwêh! Nou, goed zo, nou ligt ie daar. 

Jongens, kom eens kijken, dan gaan we even op zoek hier naar een vogelpoepje. Ja, we 
gaan vogelpoep kijken! Blwêh! Ja, kijk eens. Die zijn vast niet zo groot als van een olifant. 
Nee, zie je? Heel klein! Kijk: dat is allebei tegelijk, dat is een poepje en een plasje tegelijk. 
Zie je? Oh, dat is slim! Dan hoef je maar één keer: een poepje en een plasje in één keer. Nou, 
en dan kom je eens wat vooraan kijken, zo, zie. 



 

Oh, lekker, we gaan pannenkoeken eten! Van al dat lopen krijg je wel honger hoor! Mmm. Ik 
lust ook wel een hapje! Ja! Mmm. Mmm, mmm, mmm, mmm, lekker! Mmm. Dankjewel 
Myrthe. 

Oeh, ik moet even naar de WC! Ah, fijn dat je me helpt, ik moet heel nodig hoor! 

Hè, zo, even afvegen. Hè, lekker schoon. Klaar! Ik vond het heel leuk in de dierentuin! Dag, 
tot de volgende keer! 

Oeps! 


