
Welke dieren gaan we allemaal 
zien tijdens onze safari in Afrika?

Safariboek
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Je hebt vast al wel eens olifanten, zebra’s, leeuwen of giraffen op TV en in de 

dierentuin gezien? Simba de leeuw en Pumba het wrattenzwijn uit de Lion King of 

misschien wel Marty de zebra en Gloria de nijlpaard uit de film Madagaskar? Al 

deze bijzondere diersoorten leven in Afrika en deze dieren gaan jullie allemaal 

van dichtbij zien tijdens de safari op jullie vakantie naar Afrika!

Om jullie goed te helpen bij het zoeken naar de verschillende dieren en om 

te kijken hoe deze wilde dieren leven kunnen jullie dit Matoke Safari Boek 

gebruiken. In dit boek staan alle dieren die jullie tegen kunnen komen tijdens de 

safari. Niet alleen de grote dieren, maar ook de kleine dieren en de vogels die 

hier leven. 

’s Avonds na het eten kun je in het boek kijken welke dieren je allemaal hebt 

gezien en welke je morgen nog wilt gaan zien. Neem het boek dus mee op reis en 

leer alles over Afrika, zodat je op school en aan je vriendjes alles kunt vertellen 

over de wilde dieren!

Veel plezier!!
Matoke Tours

Matoke Tours BV

Oranje Nassaulaan 22

5211 AX ‘s-Hertogenbosch

T. +31 (0) 73 612 3364

www.matoketours.nl

E-mail: info@matoketours.nl



Familie: OLIFANTEN

Geslacht: AFRIKAANSE OLIFANTEN

Soort: SAVANNEOLIFANT

De savanneolifant is het grootste landdier ter wereld. Een 

mannetje (stier) weegt tussen de 4000 en 6300 kilo, een 

vrouwtje (koe) tussen de 2200 en 3500 kilo. De olifant 

gebruikt zijn goed doorbloede, grote oren om af te koelen. 

Dit doen ze door te wapperen. Ze eten tussen de 100 en 

300 kilo per dag. Ze eten vooral gras, maar ook vruchten, 

twijgen, bast en bladeren. 

Geslacht: NEUSHOORN
Soort: WITTE NEUSHOORN

De naam witte neushoorn komt van een verkeerde 
vertaling  van het Afrikaanse ‘Wyd’ door de Engelsen. Die 
dit vertaalde als  ‘wit’ in plaats van wijd. Wijd komt van 
de brede lippen van de neushoorn die zijn bedoeld om 
te grazen. De witte neushoorn is de grootste van de 5 
verschillende neushoorn soorten op aarde. Een moeder 
draagt haar jong 16 maanden, na twee jaar gaan de jongen 
‘op hun zelf ’ verder.  

Geslacht: ZEBRA
Soort: STEPPENZEBRA

De zebra is een paardachtige en leeft in grote groepen. Er 

wordt gezegd dat de strepen er voor zorgen dat leeuwen in 

de war raken door de strepen, waardoor de zebra’s moeilijk 

te grijpen zijn. Zoals je misschien al weet is het zebrapad bij 

ons in Nederland vernoemt naar dit prachtige dier. 

Geslacht: AFRIKAANSE BUFFEL
Soort: SAVANNE  BUFFEL

Een buffel kan niet zo goed zien en horen, maar heeft een 
uitstekende reuk, waarmee hij de roofdieren aan ruikt 
komen. Hierdoor kunnen ook blinde dieren een hoge 
leeftijd behalen. De vogels op de rug van de buffels zijn 
ossenpikkers, zij eten de parasieten van de huid. Buffels 
leven in gemengde groepen van 20 tot 40 dieren die soms 
samen gaan met andere groepen en dan één grote groep 
van 2000 dieren kunnen vormen.

Soort: GIRAFFE

De giraffe is het hoogste dier van de wereld en kan wel 5 
meter hoog worden. Een jong is bij de geboorte al 2 meter 
hoog. De vlekken van een giraffe kleuren donkerder als een 
giraffe ouder wordt. De vlekken op de vacht bij mannetjes 
beginnen voor het eerst te veranderen van kleur tussen de 
leeftijd van zeven en acht jaar. Giraffen gebruiken hun lange 
nek om blaadjes uit hoge bomen op te eten, maar ook om 
met elkaar te ‘nekworstelen’.  

Geslacht: NEUSHOORN
Soort: ZWARTE NEUSHOORN

De zwarte neushoorn heeft dezelfde grijze kleur als een 
witte neushoorn, maar is te onderscheiden door de puntige 
lippen. De puntige lippen zijn bedoeld voor het eten van 
blaadjes en twijgjes van de bomen. Je kunt de zwarte en 
de witte neushoorn uit elkaar houden door de houding 
van het hoofd. De witte neushoorn is vrijwel altijd aan het 
grazen met zijn hoofd naar beneden, de zwarte neushoorn 
juist naar boven.   

GEZIEN!

GEZIEN!
GEZIEN!

GEZIEN!

GEZIEN!

GEZIEN!

ZOOGDIEREN



Soort: NIJLPAARD

Hoewel de nijlpaarden er lief uit kunnen zien zijn het de 

gevaarlijkste dieren van Afrika, omdat ze tijdens het grazen 

nogal eens ruzie krijgen met de lokale bevolking. Overdag 

blijven ze graag onder water en ’s nachts komen de 

nijlpaarden uit het water en lopen zij 8 tot 10 kilometer om 

bij vers  gras te komen waar zij vervolgens  tot wel 60 kilo 

van eten. Een nijlpaard kan niet zwemmen, maar laat zich 

(in diep water) zakken naar de bodem om vervolgens over 

de bodem heen te lopen. Een nijlpaard kan wel 3000 kilo 

wegen!

Geslacht: GNOES
Soort: BLAUWE GNOE

Gnoes leven in uitzonderlijke grote groepen en zijn altijd in 
een straal van 20 kilometer van water te vinden, omdat ze 
twee keer per dag drinken. De gnoes volgen de regen, zodat 
ze constant vers  gras kunnen eten. In Tanzania heeft dit de 
grote trek tot gevolg, waarbij de dieren in een jaar tijd 800 
kilometer afleggen tussen de Serengeti in Tanzania en de 
Masaï Mara in Kenia.   

Soort: IMPALA

De mannetjes zijn te herkennen aan de hoorns en zijn ook 

wat groter dan de vrouwtjes. De impala’s leven in groepen 

vanaf 6 dieren tot ongeveer 40 dieren. In een groep zijn 

er één of twee dominante mannetjes en de rest zijn de 

vrouwtjes die het harem van de mannetjes vormen. Impala’s 

worden soms ook wel de fast-food van de wildernis 

genoemd, omdat er veel van zijn en relatief makkelijk te 

vangen, maar zeker ook door de zwarte streep op de kont 

die sterk doet denken aan de M van Mac Donald! 

Geslacht: GAZELLE
Soort: GRANTGAZELLE

De Grant gazelle is net iets groter dan de Thomson gazelle 
en heeft een lichtere, zandkleurige kleur. Ze grazen het 
liefst in de schemering, maar zijn de hele dag actief op zoek 
naar jonge, groene grassen, kruiden en bladeren, aangevuld 
met vruchten. Zowel de mannetjes als vrouwtjes hebben 
hoorns, die van het mannetje zijn langer en kunnen wel 80 
centimeter lang worden. Het mannetje heeft een harem van 
10 tot 30 vrouwtjes. 

Geslacht: KROKODIL
Soort: NIJLKROKODIL

Een krokodil houdt overdag van zonnen, waarbij hij zijn 
bek opent om af te koelen als het te warm wordt. Door 
verdamping koelt hij dan af. Een nijlkrokodil kan wel 6 
meter lang worden en sommige kunnen zelfs een hele gnoe 
opeten mocht hij deze kunnen grijpen. Krokodillen zijn 
niet echt sociaal, maar de jonkies zoeken elkaar wel op en 
verblijven met z’n alleen in een soort crèche. 

Geslacht: GAZELLE
Soort: THOMSONGAZELLE

Deze gazelle dankt haar naam aan de ontdekkings  
-reiziger Joseph Thomson die het dier in 1883 in Kenia 
ontdekte (voor Europa, de Afrikanen kenden deze al lang). 
De Thomson gazelle is het favoriete prooidier van het 
jachtluipaard en kan bij een achtervolging wel 80 km/u 
bereiken. Door haar snelle sprongen is ze het roofdier vaak 
te slim af. De zwarte streep langs de flanken onderscheiden 
het dier van de Grant gazelle.   

GEZIEN!

GEZIEN!
GEZIEN!

GEZIEN!

GEZIEN!

GEZIEN!



Soort: KNOBBELZWIJN (PUMBA!)

Het knobbelzwijn wordt soms ook wel wrattenzwijn 

genoemd en dankt haar naam aan de knobbels onder de 

ogen. Tijdens het rennen steekt de staart de lucht in lijkt 

dan op een antenne. Het dier eet gras, maar ook bast, 

bladeren, wortelen, vruchten, aas, insecten en larven, en zelfs 

uitwerpselen. Als de knobbelzwijn graast dan zit zij vaak op 

haar ‘knieën’ om beter bij het verse gras te kunnen. In de 

Lion King (disney film) is Pumba een knobbelzwijn, Pumba is 

het swahili woord voor wrattenzwijn. 

Geslacht: KATACHTIGE
Soort: LUIPAARD

Voor het ‘spotten’ van een luipaard is veel geluk nodig, 
kijk in de bomen van de Serengeti en dan is de kans het 
grootst. Luipaarden leven en jagen solitair (alleen), ze 
jagen in de nacht en jagen dan op de iets kleinere dieren, 
zoals knobbelzwijnen, gazelle en bavianen. Ze nemen 
het prooidier mee een boom in, zodat ze rustig kunnen 
eten. De luipaard is wijdverspreid er is er zelfs één op de 
Kilimanjaro gevonden op 5638 meter hoogte. 

Geslacht: KATACHTIGE 
Soort: LEEUWIN

In tegenstelling tot de mannetjes blijven de vrouwtjes altijd 

in eenzelfde groep van gemiddeld 5 volwassen vrouwtjes en 

de jongen en jongvolwassen. De vrouwtjes jagen in groepen 

op buffels, wrattenzwijnen, gazelles, zebra’s en soms zelfs op 

giraffen en olifanten. De prooidieren worden naar een plek 

gejaagd waar andere leeuwinnen staan te wachten om de 

prooi aan te vallen. Hierbij wordt het prooidier beslopen en 

uiteindelijk met een korte sprint gegrepen.

Geslacht: KATACHTIGE
Soort: CARACAL

Dit mysterieuze dier is een wat kleinere katachtige met 
zwarte pluimpjes op de oren om het gehoor te versterken 
en communicatie met andere caracals. Het dier kan met een 
sprong enkele meters hoog komen, waardoor op het ook 
op vogels jaagt. Verder jaagt het dier ook op hazen, ratten 
en klipdassen. Soms jaagt het dier ook op schapen en geiten 
en krijgt hij ruzie met de lokale bevolking. 

Geslacht: KATACHTIGE 
Soort: LEEUW (SIMBA!)

De leeuw wordt ook wel de koning der dieren genoemd 
door de indrukwekkende verschijning. De mannetjes 
leeuwen hebben prachtige manen en zijn de grootste 
katachtige van Afrika. De vrouwtjes doen de jacht, maar de 
machtige mannetjes mogen als leider beginnen met het eten 
van de prooi. Mannetjes leven al zwervend van groep naar 
groep en komen daarbij zo nu en dan in gevecht met leiders 
van leeuwentroepen. 

Geslacht: KATACHTIGE
Soort: JACHTLUIPAARD (CHEETA)

De jachtluipaard staat bekend als snelste landdier ter 
wereld. Vroeg in de ochtend besluipt het dier kleinere 
prooien als de Thomson gazelle tot 30 meter om 
vervolgens een zeer snelle sprint in te zetten en het 
prooidier te grijpen. Overdag zie je jachtluipaarden vaak op 
een termietenheuvel midden in de savannevlaktes op de 
uitkijk zitten. Anders dan het luipaard leven ze niet alleen 
solitair, maar ook wel in kleine familie groepjes. 

GEZIEN!

GEZIEN!
GEZIEN!

GEZIEN!

GEZIEN!

GEZIEN!

ROOFDIEREN



Geslacht: HYENA 

Soort: GEVLEKTE HYENA

Dit enge dier is over het algemeen een aaseter en rooft 

op gedode prooien van luipaarden en leeuwen. Ze leven 

in groepen en kunnen daardoor de strijd aan met leeuwen 

(als deze in de minderheid zijn). Ook kunnen ze zelf jagen, 

maar doordat ze niet zo heel snel zijn kiezen ze vaak de 

makkelijkere weg. Ze lijken op honden, maar vormen een 

eigen familie in het rijk der dieren. In de Lion King zijn 

Shenzi, Banzai & Ed de hyena hulpjes van Scar. 

Geslacht: PRIMATEN 
Soort: GROENE MEERKAT

Deze kleine apensoort leeft in kleine groepjes op de 
savannes, bossen, oevers en landbouwgebieden. Hij is 
vaak te vinden bij Acacia bomen waarvan het dier de 
zaden, bloemen en de bladeren eet. Als je goed kijkt is het 
mannetje duidelijk te onderscheiden door zijn helderblauwe 
geslachtsorgaan. De meerkatten kunnen verschillende 
geluiden maken, zoals schreeuwen en blaffen en is bedoeld 
om te communiceren. 

Geslacht: PRIMATEN 
Soort: BAVIAAN

Deze brutale aap leeft in grote groepen van 100 tot 200  en 

leeft vooral op de bodem en zijn wijdverspreid over heel 

Afrika. Doordat ze vrijwel alles eten (van jonge apen en 

vogels tot bladeren en honing) en overal kunnen leven zijn 

het één van de meest succesvolle dieren van Afrika. Het 

stoerste mannetje (dominant) binnen de groep is de leider 

en paart met de vrouwtjes. Als een jongere baviaan zich 

sterk genoeg voelt volgt er een gevecht en wordt bepaald 

wie de sterkste is.   

Soort: STRUISVOGEL

De struisvogel is de grootste en zwaarste vogelsoort ter 
wereld een volwassen mannetje kan bijna 3 meter hoog 
worden. Als een struisvogel rent dan zet hij stappen van 
3 meter en kan daarbij een snelheid halen van wel 70 
kilometer per uur! In veel tekenfilms zien we de struisvogel 
de kop in het zand steken, dit doet hij in het echt niet, maar 
deze fabel is ontstaan, omdat ze wel hun kop op de grond 
leggen als roofdieren hun eieren naderen. Kijk uit voor 
struisvogels ze kunnen namelijk heel erg hard trappen!   

Geslacht: HONDACHTIGEN 
Soort: AFRIKAANSE WILDE HOND

Dit bijzondere roofdier jaagt in de schemering in groepen op 
middelgrote wilde dieren, zoals gnoe en impala. Ze zijn niet 
zo snel als andere Afrikaanse roofdieren, maar hebben een 
ontzettend groot uithoudingshouding en putten het prooidier 
uit om vervolgens middels een hinderlaag het dier te grijpen 
met z’n allen tegelijk te verscheuren. Dit klinkt afschuwelijk, 
maar hierdoor sterft het prooidier sneller dan die van leeuwen 
en luipaarden die het prooidier doden door verstikking.

Geslacht: PRIMATEN
Soort: FRANJEAAP

Als je naar Arusha National Park gaat is de kans groot dat je 
deze prachtige apensoort kan zien. Ze leven in de bomen en 
doordat ze veel door de bomen slingeren hebben ze geen 
duim meer. Deze zou alleen maar gewond kunnen raken in 
de bomen. Ze eten bladeren, onrijpe vruchten, zaaddozen 
en bloemen. Omdat al dat voedsel moeilijk te verteren is 
hebben ze wel 4 magen. 

GEZIEN!

GEZIEN!
GEZIEN!

GEZIEN!

GEZIEN!

GEZIEN!

APEN VOGELS



Soort: GIER

Er zijn ontzettend veel verschillende gieren, waarvan er 

ook veel in Afrika voorkomen. Als de leeuwen of andere 

roofdieren hun prooi kaal hebben gegeten dan komen 

de gieren en die pikken dan het kadaver verder kaal. Als 

je hoog in de lucht gieren rond ziet vliegen boven een 

bepaalde plek, dan weet je dat er onder op de grond 

roofdieren aan het eten zijn. De gier heeft een kale nek en 

kop, zodat hier tijdens het eten geen stukjes vlees kunnen 

blijven hangen.    

Geslacht: FLAMINGO 
Soort: KLEINE FLAMINGO

Deze prachtige vogel leeft rond de grote meren in Afrika, 
waar ze in zeer grote groepen een meer compleet roze 
kleuren. Ze danken de roze kleur aan een bacterie die in 
het voedsel zit dat de flamingo’s eten. Ze eten namelijk 
kreeftjes, weekdieren, wormen, maar ook heel veel algen. 
Flamingo’s staan vaak op één poot, omdat ze anders te veel 
afkoelen en als ze met één poot wegzakken in de modder 
dan kunnen ze met de andere poot weer afzetten.

Geslacht: HAVIKACHTIGEN  
Soort: AFRIKAANSE VISAREND

Deze grote en kenmerkende roofvogel heet ook wel 

zeearend, maar is tot diep in Afrika te vinden. Ze zijn vaak 

te vinden in de buurt van water waar ze zich ophouden in 

een boom en het water bekijken. Als ze een prooi in het 

water zien grijpen ze deze met de lange klauwen uit het 

water door kort boven het water te scheren. Ze jagen op 

meervallen, hagedissen, eenden, baby krokodillen en zelfs 

kleine apen!

Geslacht: SCHARRELAARS
Soort: VORKSTAARTSCHARRELAAR

Deze paars gekleurde vogel vind je in open savanne gebieden 
en in Acacia gebieden. Vanuit bomen en struiken kijkt het dier 
op de bodem op zoek naar insecten, hagedissen, schorpioenen, 
wormen en kleine vogeltjes om deze op te peuzelen. Het dier 
maakt een nest in een boom en legt 2-4 eieren. In deze periode 
is de vogel agressief ter bescherming van de eieren en valt ze 
iedereen die in de buurt van het best komt. 

Geslacht: PAPEGAAI 
Soort: DWERGPAPEGAAI

Deze lieve vogeltjes worden in het engels ook wel ‘lovebirds’ 
genoemd, omdat ze er zo liefelijk uit zien en erg lief zijn 
voor elkaar, ze knuffelen erg veel. Dwergpapegaaien leven in 
kleine groepen en eten hoofdzakelijk fruit, groenten, sommige 
grassoorten en zaden. In Europa worden deze vogeltjes vaak 
als huisdier gehouden, omdat ze makkelijk zijn in de omgang en 
heel tam te maken zijn. 

Geslacht: IJSVOGEL
Soort: GRIJSKOPIJSVOGEL

Een ijsvogel wordt in het Engels ‘Kingfisher’ genoemd, wat 
letterlijk ‘Koningsvisser’ betekent. Veel ijsvogelsoorten jagen 
namelijk op kleine visjes die ze al duikend uit het water 
vissen. Deze grijskopijsvogel jaagt vooral op insecten en 
je vind ze in bosrijke gebieden, maar ook op de savanne. 
Je herkent de ijsvogels aan de gigantische snavel en felle 
kleuren die vooral tijdens het vliegen goed zichtbaar zijn.

GEZIEN!

GEZIEN!
GEZIEN!

GEZIEN!

GEZIEN!

GEZIEN!



Geslacht: PARELHOENDERS 

Soort: HELMPARELHOEN

Deze grondvogel kan niet vliegen en leeft op de open 

savanne en in het struikgewas. Ze danken hun naam aan 

het helmpje dat ze op lijken te hebben. In Europa is de 

parelhoen een ware delicatesse en worden ze met de 

kerstmis vaak gegeten. Zelf zijn de parelhoenders echte 

alleseters en ze vooral zaden, fruit, slakken, spinnen, 

wormen, maar ook kikkers, hagedissen, kleine slangenen 

kleine zoogdieren.

Geslacht: SPREEUWEN 
Soort: GLANSSPREEUW

Als jullie een keer ergens iets gaan eten tijdens de safari 
moet je uitkijken dat deze brutale vogels niet je boterham 
uit je handen pakken. Ze leven in grote groepen op de 
savanne vlaktes.  

Soort: BIJENETER

Bijeneters zijn allemaal fraai gekleurde, slanke en sierlijke 

vogels die je zeker tegen gaat komen. Het zijn behendige 

vliegers, die ook in vlucht insecten te grazen weten te 

nemen. De aanwezigheid van grote prooinsecten als 

sprinkhanen, libellen en ook bijen is voor bijeneters een 

absolute voorwaarde.

Soort: ACACIA

De enigste boomsoort die de savannes van de 
Serengeti kan overleven. De boom overleeft droogte 
en hoge temperaturen en doordat de wortels 
horizontaal groeien kan deze zelfs op de vulkanische 
ondergrond van de Serengeti leven. 

Soort: SECRETARISVOGEL

Deze stoere vogel dankt haar naam aan de pluim op de kop die 
doet denken aan de hoofdpluimen die vroeger door klerken 
werden gebruikt. Met de krachtige poten jaagt het dier vooral 
op slangen die zich in de holen schuil houden. Hij trapt de 
slangen dood en eet deze vervolgens in zijn geheel op.

Soort: BAOBAB 

Er bestaan acht soorten Baobabs. Zes soorten stammen 
uit Madagaskar, één soort uit het vaste land van Afrika en 
één soort uit Australië. De wetenschappelijke naam van 
het geslacht is ontleend aan de Franse natuuronderzoeker 
Michel Adanson. De bomen worden 5 tot 25 m hoog en 
hebben een uitzonderlijk grote stamomtrek (diameter van 
de Afrikaanse baobab tot 11 m met een omtrek tot 34 
m). De boom slaat water op in de dikke stammen tijdens 
het natte seizoen om zo het droge seizoen te kunnen 
overleven.

GEZIEN!

GEZIEN!
GEZIEN!

GEZIEN!

GEZIEN!

GEZIEN!

BOMEN



SAFARI WOORDZOEKER

olifant 
wrattenzwijn 
caracal 
leeuw 
dwergpapegaai 
wildehond
luipaard 
giraffe 
baviaan 
jachtluipaard 
hyena 

meerkat
gnoe  
zebra 
struisvogel
impala 
neushoorn 
gier
nijlpaard 
buffel 
ijsvogel

gazelle 
krokodil 
baobab
franjeaap 
acacia 
scharrelaar
matoketours 
safari 
flamingo
serengeti

ZOEK DE 6 VERSCHILLEN



Misschien heb je nog meer bijzondere dieren gezien die niet in dit 

Safari Boek staan dan kun je deze hieronder noteren. Als je de naam van 

een dier niet weet kun je dit altijd aan je gids vragen! 

w w w . m a t o k e t o u r s . n l

NOTITIES

LIKE Matoke Tours op Facebook en bekijk alle 
mooie foto’s en video’s van de dieren in Afrika!
www.facebook.com/matoketours

Vertel al je vriendjes en vriendinnetjes over Afrika!

Wat is jouw favoriete dier?

SAFARI KLEURPLAAT



Lees meer over onze reizen op:
www.matoketours.nl

Matoke Tours BV

Oranje Nassaulaan 22

5211 AX ‘s-Hertogenbosch

T. +31 (0) 73 612 3364

www.matoketours.nl

E-mail: info@matoketours.nl


