Elk dier verzorg je anders
Met Flip de beer
Een kind verzorgt samen met Flip de dieren op de kinderboerderij. Ze kammen een paard, ze
voeren de kippen en verzorgen de geitjes en de vissen. Elk dier verzorg je anders.
Vandaag logeer ik bij Milo en Toma. En we gaan naar de kinderboerderij. Leuk, dieren
verzorgen!
We beginnen bij Loesje, het paard. Loesje vindt het heel fijn als je haar borstelt. Borstelen
en aaien, dat vindt ze lekker.En Loesje eet ook zo maar uit je hand, kijk maar. Lekker he
Loesje? Ze houdt van brokjes. Paarden vinden mensen lief. Ehh, ja het paard is best wel
hoog hoor.
Ja, we gaan naar de volgende.
We gaan naar de ganzen en de eenden. Ja! Daar! In het water. Ehh, ja! Een zwaan, ja.
Eenden houden niet van brokjes, die vinden brood lekker. Kom maar eendjes, lekker eten!
Lekkere stukjes brood.
He, ik hoor kippen. Kippen vind ik leuk. Kippen kun je niet aaien, daar houden ze niet van.
Dan worden ze bang en lopen ze weg. Ja, dat zijn kleinere brokjes dan voor het paard. Ieder
dier is anders, en krijgt ook wat anders te eten. We gaan even binnen kijken, daar zijn ook
nog kippen. Ja, 2 eieren. Ja, prachtig ei! Hallo! Hallo! Wat gaat Toma nou doen? Ja, dat is de
deur van de kippen! Nu lijk je zelf wel een kip.
Mag ik ook mee?!
Is Vicky oma? Een geitenoma. Geitjes kan je wel aaien, die worden niet bang. Ze vinden het
leuk. Sommige dieren houden van knuffelen, en andere niet.
Goed zo Toma, ga maar glijden. Ik wil ook!
Vissen kun je niet knuffelen. En ook niet borstelen. En vissen houden ook niet van brokjes
of brood. Die houden van visvoer. En je moet ze niet te veel geven, anders worden ze ziek.
Grappig he? Elk dier vindt weer wat anders fijn. En als je voor een dier zorgt moet je daar
goed op letten. Anders worden ze boos, of bang. Of denken ze dat je ze pest.
Ik ben best wel moe geworden. Maar ik vond het heel leuk op de kinderboerderij.
Dag! Tot de volgende keer!

