
Wild enthousiast over mama’s.

W
ild enthousiast over m
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Dat er geweldige mensenmama’s bestaan wist je al. Maar wist je dat ook 
moeders in het wild enorm hun best doen?

 
Dolfijnenbaby’s slapen de eerste maand van hun leven bijna niet. Hun moeders dus  

ook niet… Ai! IJsbeermama’s graven een warm en veilig hol voor hun kleintjes.  
De alligatormoeder neemt haar baby’s op (en soms zelfs ín) haar bek mee tot ze zelf 

kunnen zwemmen.

Wat doet jouw mama allemaal voor jou?

9 789026 155055 >
Er bestaan ook fantastische papa’s!
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Sommige mama’s 
maken er een 
knusse boel van.
Sulawesi-jaarvogel
Dit exotische vogelvrouwtje bouwt haar nest 
in een grote boomholte. Om te voorkomen dat 
lisssstige slangen en andere hongerige reptielen 
haar eieren opschrokken, metselt mama de 
toegang tot haar nest bijna helemaal dicht en 
sluit ze zich met haar kroost op. Ze gebruikt 
speciaal bouwmateriaal: haar eigen poep!
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Sommige mama’s 
regelen een oppas.

Giraf
Na een paar zachte duwtjes in de rug kunnen 
babygiraffen meestal binnen een uur na hun 
geboorte al lopen. Hárdlopen lukt alleen nog niet. 
Wanneer mama de lunch gaat halen, kan ze op de 
zorgzame vrouwtjesdieren uit de kudde rekenen. 
Die passen op haar jong.

D u s  i k  z e g 
t e g e n  Tr u u s , 
i k  z e g . . .
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Sommige mama’s 
graven een hol.
IJsbeer
Midden in de ijzig koude poolwinter zet 
mama ijsbeer haar welpen op de wereld. 
Dus is ze zo slim om een veilig, warm en 
knus hol te graven voor haar kleintjes in die 
koude maanden. Wanneer de lente voor de 
deur staat, komen de welpen voor het eerst 
naar buiten en leert mama hun jagen.

W a k k e r  w o r d e n ! 
W e  g a a n  o n t b i j t  z o e k e n !
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Elke dierenmama verzorgt haar kinderen op haar eigen manier, 
maar de kracht van moederliefde is universeel.

H é !  W a c h t  o p  m i j ,  m a m .

Voor Milly
XX
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