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Aan Isis, 

 

mijn dochter met wie ik zóveel verhaaltjes vertelde van Otter en Pinguïn, dat ik er een 

limiet op moest zetten: slechts onder het ontbijt, fruit en de lunch. Anders zou het toch te 

gek worden…  

 

En aan Kayla, 

 

mijn dochter die toen nog in mijn buik rondzwom, en gezellig meeluisterde. 

 

- Michelle -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de vijfjarige ik, die later kinderboekenillustrator wilde worden. Kijk, het is je gelukt!  

 

- Mirte - 
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De geheime tunnel 

 

Otter woont in de dierentuin, samen met papa en mama. Het is ochtend en de 

eerste zonnestraal schijnt door Otter’s slaapkamerraam naar binnen. Hij 

glijdt uit bed en trekt zijn laarsjes aan. Dan kijkt hij op zijn wekker, het is 

zeven uur. Mooi, denkt Otter, dan heb ik nog tijd genoeg om bij mijn vriendje 

te spelen.  

Hij gaat naar buiten en loopt langs de zandbak, naar de ingang van de 

geheime tunnel. Die is zo smal dat er alleen kinderdiertjes doorheen kunnen. 

Otter kruipt erin. De tunnel loopt onder de grond. Het is er koud en donker. 

Aan alle kanten is aarde en Otter wordt er, zoals altijd, een beetje vies van. 

Hier en daar kriebelt er een beestje.  

Hij kruipt een stukje rechtdoor en moet dan met een bochtje naar links, en 

een bochtje naar rechts. En dan ziet Otter het licht alweer aan de andere kant 

van de tunnel. En daar is het hok van de pinguïns.  

Otter komt uit in de tuin en kijkt naar het mooie huisje van de pinguïns, met 

gladde witte muren. Het is er nog erg rustig zo vroeg in de ochtend. Snel rent 

hij naar het slaapkamerraampje van zijn vriendje. Hij klopt op het raampje en 

roept: ‘Pinguïn! Pinguïn! Kom je mee buiten spelen?’  

 

Pinguïn woont ook samen met zijn papa en mama in de dierentuin. Naast de 

otters. Pinguïn heeft een heel groot zwembad in zijn hok. Er zit zelfs een 

glijbaan bij! De twee vriendjes klimmen op het trappetje en roetsjen zo het 

zwembad in. Ze zijn allebei erg goed in zwemmen. Samen hebben ze de 

grootste lol.  

Daarna gaan ze samen nieuwe kunstjes oefenen, dat doen ze allebei graag. 

Pinguïn laat zien dat hij al op één been kan staan. Otter probeert het ook. Hij 

wiebelt en zwaait met zijn pootjes. En dan valt hij om! Maar hij geeft niet op 

en gaat door met oefenen.  

Na een poosje doet Mama Pinguïn de deur van het huisje open, en roept: 

‘Jongens! Komen jullie ontbijten?’  
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Otter en Pinguïn rennen naar binnen en smullen samen van een visje.  

‘Otter, nu is het tijd, je moet gauw naar huis,’ zegt Mama Pinguïn. ‘De 

dierentuin gaat zo open, het is al bijna tien uur.’ 

 

Otter gaat gauw naar buiten en kruipt terug door de geheime tunnel. Als er 

even later een meisje bij het otterhok komt kijken doet Otter zijn nieuwe 

trucje. En het lukt: hij staat op één been! 
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Olifantje is jarig 

 

Otter gaat naar Pinguïn toe. Hij kruipt door de geheime tunnel. Bochtje naar 

links, bochtje naar rechts, en dan is hij bij Pinguïn.  

‘Pinguïn!’ roept Otter, ‘kijk eens wat ik hier heb!’  

Pinguïn komt gauw naar buiten en kijkt naar het mooie ingepakte cadeautje 

dat Otter bij zich heeft. ‘Voor wie is dat? Is het voor mij?’ vraagt Pinguïn 

hoopvol.  

‘Nee joh!’ zegt Otter. ‘Ben je het dan vergeten? Olifantje is jarig vandaag!’  

Pinguïn denkt even diep na. En dan weet hij het weer. ‘O ja!’ roept hij vrolijk. 

‘Maar o jee,’ zegt hij dan verschrikt, ‘ik heb geen cadeautje…’  

‘Ik weet iets!’ zegt Otter. ‘Je kunt ook een mooie tekening maken, voor in 

Olifantjes hut.’  

Dat vindt Pinguïn een heel goed idee. De twee vriendjes gaan samen binnen 

knutselen. Pinguïn gebruikt krijtjes en potloden. En hij plakt er een paar 

mooie stickers bij. Als de tekening af is, rolt Mama Pinguïn de tekening op en 

doet er een mooi lintje om.  

‘Een echt cadeautje!’ roept Pinguïn blij. Nu kunnen Otter en Pinguïn naar 

Olifantje toe. ‘Tot straks, mama,’ zegt Pinguïn.  

Otter en Pinguïn gaan naar buiten. Ze lopen naar het voorste hoekje van 

Pinguïns tuin. Daar zit een klein gaatje in het hek. Het valt helemaal niet op. 

De twee vriendjes passen er precies doorheen.  

Nu lopen ze los in de dierentuin. Ze hoeven niet ver, want de olifanten wonen 

achter de pinguïns. Otter en Pinguïn passen makkelijk door de tralies van het 

olifantenhok heen. Ze komen uit in de grote stal. Daar liggen grote bergen 

stro. En ook grote bergen… olifantenpoep! Het stinkt er dus behoorlijk!  

De twee vriendjes ploeteren richting de tuin, langs al die grote bergen. De 

tuin van de olifanten is enorm. Achterin staat de hut van Olifantje. Het is een 

soort houten huisje, met een tafel en bankjes erin.  

Otter en Pinguïn hollen door de tuin en komen bij de hut aan. Er hangen 

slingers en ballonnen. En er staan vier bordjes met een cakeje erop.  
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