
Rake	  taal	  in	  opdracht	  van	  Zwijsen	  voor	  Roetsj	  	  

Dikke	  luiwammes	  in	  het	  water	  
	  
Laat	  hem	  niet	  op	  je	  weegschaal	  gaan	  staan.	  Want	  dan	  gaat	  je	  weegschaal	  eraan.	  Een	  nijlpaard	  

kan	  wel	  3000	  kilo	  wegen.	  Dat	  is	  meer	  dan	  honderd	  kinderen	  samen.	  	  
	  

Toch	  kunnen	  nijlpaarden	  best	  hard	  lopen.	  En	  dan	  kun	  je	  maar	  beter	  niet	  in	  de	  weg	  staan.	  Het	  
nijlpaard	  is	  een	  van	  de	  gevaarlijkste	  dieren	  voor	  mensen.	  	  Terwijl	  ze	  niet	  eens	  van	  mensenvlees	  

houden.	  Ze	  eten	  alleen	  maar	  planten.	  	  
	  
Het	  nijlpaard	  brengt	  het	  grootste	  deel	  van	  de	  dag	  in	  het	  water	  door.	  Het	  water	  is	  lekker	  koel	  en	  

beschermt	  hem	  tegen	  de	  hitte	  van	  de	  Afrikaanse	  zon.	  De	  kop	  van	  het	  nijlpaard	  is	  superhandig	  in	  
het	  water.	  Zijn	  oren,	  zijn	  ogen	  en	  zijn	  neusgaten	  steken	  er	  een	  beetje	  bovenuit.	  Zo	  kan	  hij	  bijna	  

helemaal	  onder	  water	  liggen	  en	  toch	  goed	  horen,	  zien	  en	  ademen.	  	  
	  

Soms	  neemt	  het	  nijlpaard	  ook	  een	  frisse	  duik.	  Hij	  sluit	  zijn	  neusgaten	  en	  oren	  af	  en	  gaat	  onder	  
water.	  Zwemmen	  kun	  je	  het	  eigenlijk	  niet	  noemen.	  Het	  nijlpaard	  huppelt	  sierlijk	  over	  de	  bodem.	  

Onder	  water	  weegt	  hij	  veel	  minder	  dan	  op	  het	  land.	  
	  

’s	  Avonds	  komen	  de	  nijlpaarden	  het	  water	  uit.	  Dan	  zoeken	  ze	  een	  veld	  waar	  ze	  lekker	  kunnen	  
grazen.	  Ze	  grazen	  de	  hele	  nacht	  door.	  Soms	  eten	  ze	  wel	  zestig	  kilo.	  Als	  de	  zon	  op	  komt,	  duiken	  ze	  

weer	  het	  water	  in.	  Dan	  kunnen	  ze	  weer	  lekker	  de	  hele	  dag	  luieren.	  	  
	  

	  
Lekker:	  nijlpaardenpoep	  

Nijlpaarden	  hebben	  geen	  wc.	  Ze	  poepen	  gewoon	  in	  het	  water.	  En	  daar	  zijn	  Afrikaanse	  vissers	  wel	  
blij	  mee.	  Waarom?	  Vissen	  zijn	  dol	  op	  nijlpaardenpoep.	  Dus	  zwemmen	  er	  in	  nijlpaardenmeertjes	  

heel	  veel	  vissen.	  In	  meertjes	  zonder	  nijlpaarden	  leeft	  vaak	  bijna	  niets.	  	  
	  

Een	  nijlpaard	  als	  huisdier	  
Ze	  slaapt	  onder	  een	  roze	  dekentje.	  Ze	  drinkt	  uit	  de	  fles.	  En	  ze	  is	  al	  eens	  door	  het	  bed	  gezakt.	  We	  

hebben	  het	  over	  Jessica	  het	  nijlpaard.	  Als	  baby	  kwam	  ze	  met	  de	  rivier	  het	  erf	  opgestroomd	  van	  een	  
boerderij	  in	  Zuid-‐Afrika.	  Sindsdien	  is	  ze	  het	  huisdier	  van	  de	  familie	  Joubert.	  Geloof	  je	  het	  niet?	  Zoek	  

maar	  eens	  naar	  Jessica	  the	  hippo	  op	  Youtube.	  	  

	  


