
 

 

 

Oscar de Luiaard 
Op bezoek bij de dierenarts 

 
Oscar is een luiaard. Hij leeft voornamelijk in bomen. In de dierentuin zien we hoe Oskar door de 

dierenarts wordt onderzocht. Die kijkt of Oskar nog wel gezond is. 

  

Dit is Oscar. Hij is een luiaard. Naast hem ligt Panthi, zijn enorme knuffelbeest. Oscar woont samen met hem 

in deze doos, maar nu komt hij eruit, want de dierenarts is er en wij zijn er ook. We gaan kijken of  Oscar 

gezond is.  

Luiaards hangen altijd in bomen. Een kind houdt van zijn moeder, maar Oscar heeft helaas geen moeder meer. 

Daarom moet de dierenarts hem goed in de gaten blijven houden. Hij heeft lange klauwen. Drie achter en twee 

voor. Met die klauwen kan hij overal aan hangen.  

Nu moeten we zijn oren controleren. Ze zitten verborgen onder zijn dikke vacht. Oscar is nog een jong en hij 

is lekker zacht. Met zijn oren is alles goed. Oscar heeft geluk. Hij is gezond. En om te zorgen dat hij gezond 

blijft, is er één ding dat hij vooral moet eten. Hij likt zijn vingers af. Zoet, hè? Luiaards eten het allerliefst 

bladeren en Oscar moet dat ook leren. Hmm , dat lukt hem nog niet al te best.  

De dierenarts is klaar met haar werk en Oscar kan terug naar Panthi. Bij hem voelt hij zich (bijna) net zo veilig 

als bij zijn echte mama. Het beste, Oscar. En blijf gezond. 
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