
Dank je aap   

 
Er was eens een 16 jarig kind. 

Hij noemt Ibragim maar zijn vrienden noemen hem Ibra. 

Vandaag moet hij stage doen bij de dierentuin. 

Hij woont in Amerika. 

Er zijn nog vrienden van Ibra die in de dierentuin 

werken. 

Hij moet bij de apen werken vandaag. Maar wanneer hij 

in de kooi gaat ziet hij iets glimmen. Opeens sprong een 

aap op zijn gezicht. 

aaaaa!!! roept Ibra. Een aap?! De vriend van Ibra zegt: 

je hebt een nieuwe vriend en weet je het verrassende 

nieuws al.  

Nee, zegt Ibra verbaast. Zijn vriend verteld:  

Logan komt naar de dierentuin!!! Onee en ik moet heel 

de week bij de apen werken snikt Ibra. Ik denk dat je 

een aap moet kiezen zegt zijn vriend. Hmmm, die aap, 

die gele aap. Hij moet een schat zijn zegt Ibra. Okee 

zegt de vriend; maar ben je zeker vraagt hij? Ik hoop het 

zegt Ibra. 

De volgende dag is het zover. 

Ibra pakt snel zijn tas en vertrekt naar de dierentuin. 

Ibra moet eerst nog een taak doen tot het echt zo ver is. 

Hij moet de poep opruimen in de kooi. Zovéél, zegt Ibra 

en het stinkt! 

De zon steekt uit. Opeens een straal in Ibra zijn ogen. 

Ibra kijkt wat het is: is het dat glimmend ding weer? Ik ga 



kijken wat het is. Wanneer Ibra wilt kijken hoort ibra een 

schreeuw.  

Ibra hij is er!  

Ik kom! zegt Ibra.  

Hij pakt zijn gele aap en staat in een rij zoals de andere 

werkers die in de dierentuin werken.  

De stoet komt, roept iemand.  

Hij staat er: Logan. Wie eerst zegt hij? 

Iedereen weet dat Logan veel schatten heeft. Iedereen 

steekt zijn hand in de lucht en ook Ibra. Maar opeens 

springt de aap uit de handen van Ibra en slaat op de 

vlucht. Ibra loopt achter de aap na. De aap zit in de kooi 

te graven.  

Wat doe je daar, zegt ibra?  

De aap wijst naar de put. Ibra kijkt. Hij valt flauw.  

Logan vangt Ibra. Ibra roept:  een schat, schatten! 

Logan zegt: de schat is van jou en ik geef je mijn baan 

wanneer je 18 bent.  

Ibra zegt dank u en dank u gele aap.  

Nu is ibra 18 en werkt in de dierentuin en de gele aap is 

de beste vriend en hij leeft nog lang en gelukkig!  

 

Schrijver: Logan 

 

 


