
 

IJsberen voeren 
In de dierentuin 
 
Kinderen voeren ijsberen. Ze leggen lekkere visjes voor ze klaar en...pindakaas! Daar zijn ze 
dol op! 
 
Vandaag mogen Boeze en Soedim helpen de ijsbeer te verzorgen. 

Die ziet er hongerig uit. Ja. Ja, denk je dat ie dit lust? De ijsbeer eet heel graag vis. Dan 
gaan we ‘m binnen halen, goed? Maar eerst moet de ijsbeer natuurlijk naar binnen. Dat is 
een zware emmer! Nou, dan gaan we hier vis in stoppen. Ik kan het pakken. Ja, pak het 
maar. Goed zo. Leg ‘m er maar op. Okay, ja, doe maar de stenen er nog een keer erbovenop. 
Doe maar. Kijk uit voor je vingers. Boeze en Soedim verstoppen de vis voor de ijsbeer. Dit is 
echt een grappig spel! 

Ik heb hier nog een potje pindakaas, dat kennen jullie wel hè, pindakaas? Dat smeren jullie 
ook wel op je brood denk ik. Dat vindt de ijsbeer ook heel erg lekker, pindakaas. Hier hebben 
jullie nog meer pindakaas. Hier, nog meer. De ijsbeer krijgt pindakaas. Hoe gaat ie dat nou 
opeten? 

We zorgen goed hè voor onze dieren hier in Rotterdam hè. Nu gaan we weer terug, nu gaan 
we het hek dichtdoen. 

Al het eten is verstopt. Nu mag de ijsbeer weer naar buiten. Daar komt ie! Waar zou het 
eten verstopt zijn? Ha, gevonden! De ijsbeer vindt de pindakaas het aller lekkerst! 

Hier, pindakaas. 

Dag! Dag! 

Dag! 
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