	
  

Tijger
Mijn beessie is een tijger
Witte tijgers zijn zeldzaam. Ze leven vooral in dierentuinen. Leven ze ook in de natuur?
Mijn lievelingsdier is een soort kat. Ik heb mijn spreekbeurt d'r een keer over gehouden en het was best wel
leuk en ik ben er heel veel over te weten gekomen. En ik vind het erge mooie dieren, wanthun vacht is erg
mooi, ze hebben lange snorharen en ze kunnen erg goed zien. Ennou, ze hebben hele grote, hele sterke poten.
Enze hebben best wel een lange staart. Mijn beesie is een tijger.
Hai Willem! Hallo! Ik heb een vraag voor je.
Zeg het eens?
Komt de witte tijger vaak in de natuur voor?
Nee, de witte tijger komt eigenlijk niet in de natuur voor, dat komt, je hebt hem misschien net al gezien, omdat
hij dus zo heel erg wit is. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de gewone tijger, die heeft een hele mooie
schutkleur, die is dus bruin met zwart gestreept en als hij dan bijvoorbeeld in het gras zou liggen, dan zie je
hem heel slecht.
En een witte tijger, als die in het gras ziet liggen, gaat liggen, dan zie je hem dus eigenlijk heel goed. En hij
moet bijvoorbeeld gaan jagen, dan ziet al zijn dieren waar hij op jaagt die zien hem over een hele grote
afstand, omdathij zo goed opvalt. Dus hij komt daar niet voor in de natuur.
Hoeveel vijanden heeft een tijger?
Een tijger heeft geen natuurlijke vijanden. Het is een heel groot en sterk dier. En die wordt dus niet bejaagd
door andere dieren. Hij wordt wel bejaagd door de mens, want die jagen op hem, omdat hij een hele mooie
vacht heeft en die gebruiken ze als.., als vloerkleed.
Maar daardoor gaat het wel heel slecht met de tijger, omdat mensen ze dus allemaal afschieten voor dat soort
doeleinden.
Ja. Ja? Ja, is goed.

	
  
	
  

