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Scooter…
komt van Zorb, een planeet die is verwoest omdat de Zorbs 
respect voor elkaar en hun omgeving verloren waren. Vier 
vrienden – Scooter, Intella, Signal en Sentimo – lanceren 
op het nippertje hun raket. Ze vluchten de ruimte in, op 
zoek naar een nieuw thuis. Na een ellenlange reis landt hun 
ruimteschip op een klein eiland middenin zee. Daar zitten 
ze dan. Uren later sukkelen Sentimo, Signal en Intella uitgeput in 
slaap. Maar Scooter is klaarwakker. Ze gaat op onderzoek uit…  

Wie zijn Scooter en Vita? Wie zijn Scooter en Vita? 



Vita…
is een jong meisje dat haar familie is kwijtgeraakt tijdens een schip-
breuk. Nu woont ze op een onbewoond eiland midden in de oceaan. 
Om zich minder alleen te voelen, heeft ze spelletjes bedacht en maakt 
ze lange wandelingen op het strand waar ze de merkwaardigste dingen 
vindt. Ze maakt zichzelf wijs dat ze gelukkig is, maar stiekem mist ze 
vrienden om mee te spelen. En dan, op een zonnige middag, verschijnt 
een wonderlijk wezentje.  

 



“Dat ziet er leuk uit!”  
Geschrokken van de onverwachte stem uit de bosjes springt Vita op. 
“Wie bbbben jij,” stamelt ze. 
“Hoi, ik ben Scooter,” zegt het turquoise wezen vrolijk terwijl ze naar 
Vita toe fietst. “Wie ben jij?” 
Een paar seconden lang kan Vita geen woord uitbrengen. Er zitten 
zoveel vragen in haar hoofd. Was ze niet alleen op het eiland? Wat wil 
dat vreemde schepsel van haar? Vita schraapt haar keel en recht haar 
rug. “Ik ben Vita. Wat doe je hier?” 
 
Scooter vertelt over planeet Zorb, en over hoe zij en haar vrienden op 
het eiland terechtkwamen. Vita luistert aandachtig. Ze vindt het zielig 
voor Scooter en haar vrienden. Maar hun missie om een nieuw thuis 
te zoeken klinkt wel spannend! 

Een onverwachte vriend



“Ik ben ook ver van huis,” fluistert ze als Scooter uitgepraat is. Vita vertelt 
over de schipbreuk en haar leven op het eiland. Nu is het Scooter die 
luistert, en die onder de indruk is van haar positieve instelling.

Ze zitten een tijdje muisstil naast elkaar, na te denken over wat ze net 
allebei gehoord hebben. 
“Wat is dat spelletje dat je aan het spelen was?” vraagt Scooter na een tijdje. 
“Mikado. Je laat alle stokjes vallen. Dan pak je ze een voor een op, zonder 
de andere te bewegen. Ik speelde het altijd met mijn vrienden.”   



Vita kijkt naar de eenwieler van Scooter. 
“Mag ik je iets vragen?” vraagt ze voorzichtig.
“Natuurlijk, ik houd van vragen,” antwoordt Scooter.
“Waar zijn je benen?”
“Ik ben blij dat je het vraagt. Meestal kijken ze met een rare blik naar 
mijn eenwieler en waarschijnlijk vragen ze zich dan af wat er met mijn 
benen gebeurd is. Maar niemand durft het te vragen.” 
“Dus? Wat ís er gebeurd?” vraagt Vita.
“Ik ben mijn benen verloren tijdens een ongeluk op planeet Zorb.”
“Oh nee… Wat erg.” 
“Nou ja, natuurlijk mis ik mijn benen. Maar ik zal je een geheim  
vertellen,” zegt Scooter.
“Ik houd van geheimen,” antwoordt Vita. 



“Ik kan niet lopen, maar met deze fiets kan ik wél vliegen.” 
Vita’s ogen worden zo groot als schoteltjes. “Je kunt vliegen? 
Hoe dan?”  
“Ik heb mezelf geleerd om met mijn armen te trappen. Dat is mijn  
superkracht.”
“Geweldig! Misschien kunnen we dit eiland dan ooit samen verlaten. 
Maar laten we eerst gaan spelen,” lacht Vita. 
Als ze uren hebben gespeeld, kijkt Vita naar de lucht en springt ze op. 
“Laten we gaan! Dit is het beste moment van de dag om dingen te 
vinden die zijn aangespoeld.” 
Zonder op antwoord te wachten, rent ze over het strand.  
Scooter doet haar best om haar bij te houden. 

 



Urenlang zoeken Scooter en Vita tussen het zand en de schelpen op 
het strand naar aangespoelde spullen.
“Wat is dit?” vraagt Scooter terwijl ze aandachtig naar een blauw 
stokje in haar hand kijkt.  
“Dat is een tandenborstel,” zegt Vita. “Die moet je twee keer per dag 
gebruiken om je tanden mee schoon te poetsen. Er spoelen er zoveel 
aan dat ik gestopt ben met tellen.” 
“Waar zijn ze van gemaakt?” vraagt Scooter.
Vita fronst.
“Dat spul heet plastic. Vogels, vissen en andere zeedieren denken dat 
het eten is. Maar ze worden er ziek van en sommige gaan zelfs dood. 
Het maakt me verdrietig en boos tegelijk. Ik wilde dat ik ze kon helpen.”
Scooters gedachten dwalen af, naar Zorb waar geen dier meer te  
bekennen was. Ze begrijpt maar al te goed hoe Vita zich voelt. 

Flessenpost



“En wat is dit dan?” vraagt Scooter.
“Een plastic tasje. Ook slecht voor dieren en de planeet.” 
“Als het slecht is, waarom bestaat het dan?” 
“Misschien denken mensen er gewoon niet echt over na,” zegt Vita. 
“Misschien hebben ze niet door hoe slecht het is. Sommige soorten 
plastic kunnen trouwens opnieuw worden gebruikt. Dat is al een stuk 
minder erg.”
Scooter en Vita zoeken nog even door. 
“Kijk eens wat ik gevonden heb!” roept Vita even later. Ze houdt een 
fles in de lucht alsof ze een beker heeft gewonnen. 
“Is die ook van plastic?” vraagt Scooter.
“Nee, dit is glas. En kijk, zit er nou een boodschap in?”



“O nee!” zegt Vita terwijl ze op het zand neerploft.  
Scooter parkeert naast haar.
“Wat staat erop?”
“We hebben jouw speciale talent nodig, Scooter.  
Er is een dier in gevaar. We hebben geen tijd te verliezen!”

“Wat staat erop? Wat staat erop?” roept Scooter opgewonden.
Vita opent de fles, keert hem ondersteboven en probeert de  
boodschap eruit te pulken. Maar het papiertje zit muurvast. 
“Probeer het anders met die tandenborstel,” oppert Scooter. 
“Goed plan!” 
“Goed teamwork is altijd een goed plan.”
“Wat is dat?” vraagt Vita.
“Teamwork is dat jij en ik allebei andere ideeën hebben en goed zijn  
in verschillende dingen. En dat we dat dan combineren om samen 
problemen op te lossen.” 
Vita knikt en wipt het papiertje er met de tandenborstel in één keer 
uit. Er staat: 

Help ons alsjeblieft!   
Help ons alsjeblieft!   

Zo zie  

ik eruit: 
0° 5’ ZB, 29° 10’ OL

Ga naar:





“Is dit jouw brief?” vraagt Vita terwijl ze een dier aanstaart dat er exact 
zo uitziet als de tekening op haar papiertje. Het dier zucht en begluurt 
Vita en Scooter zorgvuldig. Dan kijkt het naar het papier. 
“Ik kan bijna niet geloven dat je ons gevonden hebt. Mijn broer  
Peter heeft het geschreven. Hij heeft altijd van die rare plannetjes.  
Het maakt niet uit hoe groot het probleem is, hij denkt dat er altijd wel 
een oplossing is. Maar ik geloof dat hij deze keer toch echt te laat is.”
“Meer ideeën,” fluistert Vita tegen Scooter.
“Teamwork om oplossingen te vinden,” mompelt Scooter tegen Vita. 
“Zal ik jullie naar Peter brengen?” vraagt het dier.
“Graag,” antwoordt Vita kordaat.

Een perfect plan



“Ik vind je echt zó mooi,” zegt Vita hardop terwijl ze achter Peters zus 
loopt die zelf Pia blijkt te heten. 
“Dat is heel lief van je, maar ik heb er niks aan. Pangolins zoals wij 
worden hartstikke met uitsterven bedreigd.”
“Hoe kan dat? Wie heeft het op jullie gemunt?” vraagt Scooter.  
“Mensen die geld nodig hebben. Ze vangen, verkopen en doden mijn 
familieleden. Van het geld dat mensen aan ons verdienen, kopen ze 
eten en andere dingen die ze nodig hebben om voor hun eigen familie 
te zorgen.” 
Vita huivert. Haar familie is ook dood. Maar niemand werd verkocht!  
“Dit moet stoppen,” zegt Vita boos. “Hoe kunnen we helpen?”
“Geen idee. Ik ben alleen maar bang. Maar Peter heeft vast wel een plan.”
“Ik heb zeker een plan!” roept een zware, donkere stem vanachter een 
boom. Vita en Scooter verstijven van schrik.
“Ik ben Peter,” zegt de pangolin terwijl hij naar Vita and Scooter loopt. 
“En wie mogen jullie dan wel zijn?”



Vita en Scooter vertellen Peter en Pia over het eiland, over hoe ze de 
flessenpost met de coördinaten vonden en hoe ze vliegend op zoek 
gingen. 
“Hebben jullie al die moeite voor mij gedaan? Voor mij?” vraagt Peter. 
Hij kijkt zijn zus aan. “Zie je! Je mag nooit opgeven! Maar over één 
ding heb je wel gelijk. We moeten heel snel een oplossing vinden.” 
“Hoe dan?” vraagt Vita. 
Peter vertelt over zijn plan om het doden van de pangolin en andere 
bedreigde dieren te stoppen. 
“Mensen moeten begrijpen wie we zijn en waarom we juist moeten 
blijven leven. Ze moeten van ons gaan houden. En mensen moeten 
andere manieren zoeken om geld te verdienen.” 
“Kunnen ze niet leren hoe ze groenten kunnen verbouwen en verkopen?” 
stelt Pia voor.
“Bijvoorbeeld! Gevaarlijke wapens moet je vervangen door handige 
harken,” zegt Scooter. 
Peter knikt. 
“Goed idee!” fluistert Vita in Scooters oor terwijl ze zich naar Peter 
keert.  
“Hoe kunnen we helpen?” 
“Ik blijf liever verstopt in de bossen. Ik ben veel te bang om me aan 
mensen te laten zien. Ik weet dat het niet makkelijk is, maar iemand 
moet het doen,” zegt Peter. 
Vita seint naar Scooter en lacht naar Peter en Pia. “Dat heet nou  
teamwork. We beginnen vandaag nog.” 





WAAROM WILLEN MENSEN ONS 
VANGEN?
Heb je ooit gehoord van stropen?   
Stropen is het jagen op en doden van wilde dieren zonder toestemming. 
Veel stropers zijn arm. Ze hebben geld nodig om hun families te kunnen 
voeden, en hebben zonder hulp misschien geen andere manier om geld 
te verdienen. Omdat bedreigde dieren (en planten) zo zeldzaam zijn, 
betalen andere mensen er vaak veel geld voor. 

Waarom willen mensen betalen voor die dieren?    
Sommigen willen heel graag een jas van hun vacht. Anderen eten 
graag hun vlees. Of ze maken medicijnen of juwelen van onderdelen 
van de dieren. Zoals van de schubben van een pangolin of de hoorn 
van een neushoorn. 



Waarom moet stropen stoppen?     
Veel wilde dieren dreigen uit te sterven. Een bedreigd dier kan dus 
helemaal van de aardbol verdwijnen. Zou het niet droevig zijn als 
die wonderlijke wezens niet meer bestaan? Dat heeft trouwens ook  
gevolgen voor de omgeving waarin ze leven. Want dieren en planten 
moeten in een natuurlijk evenwicht met elkaar leven om gezond te 
blijven. Als een dier verdwijnt, wordt dat evenwicht verstoord en 
verandert er veel meer. Daar wordt de planeet niet gezonder van.   



PangolinPangolin
Zag je ooit een wezen zo magisch als ik? 

Als mensen slapen, ben ik wakker. Goed zien kan ik niet, maar dat 
geeft niet in het donker. Mijn neus werkt opperbest en met mijn lange 
tong vang ik wel zeventig miljoen insecten per jaar. Als ik in gevaar 
ben, rol ik mezelf op tot een balletje. Mijn glanzende schubben zijn 
een superschild tegen vijanden. 

Omdat ik zo bijzonder ben, willen mensen me vangen en verkopen. 
Sommigen gebruiken mijn schubben als medicijn. En geloof het of 
niet, ik kan zelfs in soep belanden.

Had ik maar écht een beetje magie. Dan toverde ik mezelf naar een 
veilige schuilplek.  

Ik woon op allerlei plekken, van tropisch regenwoud tot droge  
woestijn, in Afrika en Azië. Ik word bedreigd met uitsterven.  
Maar hoeveel er precies van  
mijn soort zijn, dat  
weet niemand. 

HELP! KUN JE STOPPEN MET STROPEN?  



NeushoornNeushoorn
Zag je ooit een dier zo indrukwekkend als ik?

Ik ben trots op mijn bonkige lijf, knots van een kop en reusachtige 
hoorn. Alleen, dat laatste lichaamsdeel is niet altijd een zegen. 

Die hoorn begon met groeien toen ik een baby was. Hij bestaat uit het 
hetzelfde materiaal als jouw vingernagels. Het is mijn gereedschap en 
wapen tegen vijanden. Toch maken sommige mensen er liever medicijnen 
van. Of een oorbel, een armband of beeldje. 

Maar luister even, zeg nou zelf. Staat hij niet het mooist op mijn eigen kop? 

Ik woon in een paar Afrikaanse landen. En ik heb familie op Borneo en 
Sumatra, in India en Nepal. Ik word met uitsterven bedreigd. Er wandelen 
nog 25.000 tot 28.000 neushoorns op de hele wereld. 



AmoerluipaardAmoerluipaard
Zag je ooit een kat zo cool als ik? 

Ik ben een briljante jager, al zeg ik het zelf. Als ik een lekker hapje zie, 
ga ik er voorzichtig op af. 
Ik verschuil me achter een boom en precies op het goede moment 
neem ik een duik. Ik jaag zelfs in de winter. Mijn enorme poten werken 
als sneeuwschoenen en mijn vacht zorgt dat ik niet bevries. 

Helaas ben ook een prooi. Sommige mensen doen een moord voor 
mijn vacht. Die willen het ook warm hebben. En anderen schieten op 
me, gewoon omdat ze wel graag zo’n briljante jager willen verslaan. 

Ah? Mag ik gewoon zelf de jager blijven?  

Ik woon in Rusland en in Noord-Korea. Van mijn familie zijn er maar 
weinig over. Maar wel steeds iets meer, dankzij mensen die wél goed 
voor ons zorgen. 



Er zijn nog veel meer wonderlijke wezens die 
in handen van stropers dreigen te belanden.  
Kun jij een vierde tekenen? 
Waar woont het dier? 

Wat eet het? 

Wat kun je er nog meer over vertellen? 



Vita en Scooter werken dagen en nachten achter elkaar. Ze praten 
met iedereen die maar wil luisteren over plannen om de pangolin te 
redden. Uitgeput gaan ze een week later terug naar Peter en Pia.
“Iedereen met wie we spraken, heeft ons beloofd om samen te werken 
aan een oplossing,” vertelt Vita met halfopen ogen van de slaap.
“Jeetje, ontzettend bedankt zeg,” prevelt Peter.
“En we gaan bij iedereen langs om te kijken of ze zich aan hun belofte 
houden,” zegt Vita.
“Nog een ding voor jullie gaan,” zegt Peter. “Kijk eens wat ik vanochtend 
vond.”
Hij laat Vita en Scooter een grote envelop zien. Hij haalt er een brief 
uit. Scooter stuurt haar wiel dichterbij, en kijkt mee over Vita’s schouder.  
 

Het diepe donkere bos

Help me alsjeblieft!    Help me alsjeblieft!    

Zo zie  
ik eruit:

0° 0’ 0’’ N, 114° 0’ 0’’ E
Ga naar:



“O nee!” roept Scooter. “Op Zorb verdwenen de bomen ook!”
Vita legt haar hand op Scooters schouder en kijkt Peter aan.
“Wat zijn dit voor dieren? Hoe hebben ze je gevonden?” vraagt ze.
“Nieuws reist snel,” antwoordt Peter. “Ik heb een paar dieren laten weten 
wat jullie aan het doen zijn. En nu wacht Olita de orang-oetan op jullie.” 
“Ik zal mijn speciale talent weer gebruiken,” zegt Scooter.
“Ja! We moeten gaan helpen, dit moet stoppen!” roept Vita. 
Scooter knikt. “Je hoeft mij niet te overtuigen,” zegt ze zachtjes. En ze 
denkt aan de beelden van de kale plekken waar eerst bomen stonden. 
Peter omhelst ze allebei. “Bedankt voor alles wat jullie gedaan hebben.  
Dat ga ik nooit meer vergeten. En ik weet zeker dat het nu beter gaat  
worden voor ons. Zet hem op, allebei!”

De twee vliegen urenlang tot Vita een reusachtige open plek ziet.  
De bomen liggen er als stokjes verspreid over de grond. Het lijkt wel  
haar spelletje Mikado. Maar dit is bepaald geen lollig spelletje. 
“Dit moet het zijn,” roept Vita. Ze landen en zoeken een plek om te slapen, 
moe van de lange reis en hun harde werk. Eindelijk. 



“Jullie zijn gekomen. Wat fantastisch,” horen  
de twee als ze ’s morgens hun ogen opendoen.
Vita staart in een paar reusachtige donkere 
ogen, met een wollige oranje bos haar eromheen. 
Ze is op slag klaarwakker. 



“Jij moet Olita zijn,” zegt ze. “Vertel, wat is er aan de hand met die bomen? 
Ik weet niet of we kunnen helpen, maar luisteren lukt sowieso.”
“Dat is precies wat we nodig hebben,” antwoordt Olita. “Want niemand 
luistert. Iedereen denkt dat het normaal is om bomen te kappen.  
En dat het niemand iets kan schelen. Maar het is heel erg als hele 
bossen verdwijnen. De bomen zijn ons huis. En de hele planeet heeft 
bomen nodig, want die geven ons zuurstof. Dus alsjeblieft, kun je  
dat aan iedereen vertellen zodat mensen gaan luisteren?” 
“Oef, wat rot om te horen. Ik wist niet dat het zo erg was,” antwoordt 
Vita. “Ik beloof het.”
“Samen!” voegt Scooter toe.
“Samen,” bevestigt Vita.   



WAAR ZIJN ONZE HUIZEN HEEN? 
Heb je wel eens gehoord van ontbossing?   
Dat betekent het kappen van bomen in het bos, om het hout en de 
bodem te gebruiken voor een ander doel. Op dit moment verdwijnen 
grote delen van het tropische regenwoud als sneeuw voor de zon.
Ook woeden er veel bosbranden.   

Waarom worden bossen gekapt?   
Van het hout maken mensen bijvoorbeeld gebouwen, papier en meubels. 
Op het land waar de bomen stonden, gaan veedieren grazen of wordt 
eten verbouwd. Of mensen bouwen er wegen en huizen. 



Waarom moeten we het bos beschermen?    
Veel dieren kunnen niet overleven zonder bomen om in te wonen, schuilen 
en eten. Bomen maken bovendien zuurstof die we nodig hebben om te  
ademen. Ze zijn helden in onze strijd tegen klimaatverandering. Ze slaan 
enorme hoeveelheden koolstofdioxide op. Je weet wel, dat broeikasgas 
dat onze planeet opwarmt. Als bomen worden gekapt of verbrand, gaat die 
koolstofdioxide terug de lucht in. Bomen moeten onze bondgenoten zijn 
in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Maar dat lukt niet als ze 
verdwenen zijn. 
 

Trouwens, hoe zit het met ijzige huizen?  
Niet alleen bossen verdwijnen. Door klimaatverandering smelten de 
poolkappen op de Noord- en Zuidpool als ijsjes op een warme dag. 
De dieren die er wonen, voelen het ijs onder hun poten verdwijnen. 



EH, KLIMAATVERANDERING,  
WAT IS DAT?
Stel je een heel warme dag voor. Je zit in een auto met de ramen 
dicht. Of in een grote afgesloten ruimte. Of helemaal ingewikkeld in 
een deken. Er kan geen lucht in of uit. 

Voel je hoe heet het wordt? 

Onze planeet warmt op dezelfde manier op. Natuurlijke broeikasgassen in 
de lucht hangen als een dekentje om de aarde heen. Die deken slaat 
de hitte van de zon op. Dat is maar goed ook, want zonder dat  
dekentje zou het ijskoud zijn op aarde. Tot zover het goede nieuws. 

En dan het probleem: onze fabrieken, auto’s, vliegtuigen, veedieren 
en andere vervuilers zorgen ervoor dat er veel meer broeikasgassen 
vrijkomen. Die gassen maken de deken dikker en dikker, en de aarde 
dus warmer en warmer. 
 



Daardoor verandert het klimaat. Op de Noordpool en de Zuidpool is 
het veel warmer dan vroeger, waardoor het ijs er smelt. Smeltende 
gletsjers in de bergen zorgen ervoor dat er meer water in de rivieren 
naar zee stroomt. En zo stijgt het zeewaterpeil. 

Op andere plekken op de planeet zorgt de opwarming van de aarde 
juist dat het land heel droog wordt en dat er zelfs bosbranden ontstaan. 

En zo krijgen steeds meer dieren het moeilijker. 

Dat klinkt niet zo goed hè? Dat klopt, dat is het ook niet. 

Maar het goede nieuws is: samen kunnen we zorgen dat  
de aarde niet te heet wordt. 
 



Orang-oetanOrang-oetan
Zag je ooit een dier dat meer op je lijkt dan ik? 

Wij zijn praktisch familie. 97% van ons DNA is hetzelfde (DNA is  
de unieke ‘code’ die elk mens of dier heeft). Trouwens, ik wil niet  
opscheppen maar ik ben veel sterker dan jij. Ik grijp dingen met  
mijn voeten en ik kan met één vinger aan een tak hangen. 

Ik kan nog iets interessants. Ik eet tonnen fruit per dag. De zaadjes 
verspreid ik met mijn drollen, en door te spugen. Dat klinkt smerig, 
maar ik zorg zo wel dat overal nieuwe bomen en planten groeien. 
Gelukkig, want steeds meer van mijn bos sneuvelt. Ik heb bijna geen 
familieleden meer over. 

Jij en ik zijn als familie. Kun jij dan misschien voor mij zorgen? 

Ik woon op Borneo en Sumatra, twee eilanden in Zuidoost-Azië.  
Ik word met uitsterven bedreigd: er zijn er nog maar 110.000 van  
ons over op de hele planeet. 

HELP! KUN JE ALSJEBLIEFT ONS HUIS  
BESCHERMEN?  



OkapiOkapi
Zag je ooit een wezen met een vacht als een bruinfluwelen tapijt? 

Vind je me niet prachtig? Wacht maar tot je mijn briljante billen ziet. 
Ik lijk op een hert en een zebra door elkaar. Maar de giraf is écht mijn 
familie. Kijk nog eens goed en je ziet wat we gemeen hebben. Onze 
oren bijvoorbeeld, en onze hoorntjes met een vachtje. 

Ik ben heel zeldzaam en verlegen. Het liefst zit ik verstopt in het bos. 
Maar er is oorlog in mijn land. En mensen jagen op mijn familie en ze 
kappen de bomen waar we achter verschuilen. 

Heb je nog goede verstoptips voor me? 

Ik leef in de Democratische  
Republiek Congo en ik word met 
uitsterven bedreigd. Niemand weet 
zeker hoeveel er nog van mijn 
soort zijn.   



IJsbeerIJsbeer
Zag je ooit zo’n atleet als ik? 

Ik wil niet opscheppen, maar ik zwem 700 kilometer op een dag,  
zonder pauze. Doe jij me dat na? 

Mijn klauwen werken als flippers en mijn achterpoten zijn mijn roer. 
Het vet onder mijn vacht houdt me warm in het ijskoude water.  
En mijn poten met antislip zorgen ervoor dat ik geen buikschuivers 
maak. 

Ook al ben ik een atleet, niet elke strijd kan ik winnen.  
Klimaatverandering bijvoorbeeld. Het ijs waar ik woon, smelt onder 
mijn poten weg. 

Kunnen we het koel houden alsjeblieft? 

Ik leef op en rond de Noordpool. Er zijn nog tussen de 20.000 en 
30.000 ijsberen. Als er niks verandert, is 30% van  
mijn soort in 2050 weg. 



Er zijn nog veel meer prachtige dieren die hun 
huis dreigen te verliezen. Kun jij een vierde 
tekenen? 
Waar woont het dier?

Wat eet het? 

Wat kun je er nog meer over vertellen?



“Ik ben moe,” zegt Scooter. “Deze oceanen zijn zo groot.” 
“Laten we een plek zoeken om uit te rusten,” stelt Vita voor.
Ze vliegen zo laag dat ze het water bijna raken.
“Kijk naar deze prachtige oceaan!” roept Vita. “Dat had ik niet eens 
door, de laatste keer dat we hier vlogen!” 
“Ik ook niet,” antwoordt Scooter. “We waren alleen met Peter en Olita 
bezig. Zouden hier ook dieren in gevaar zijn?”
“Ik hoop het niet. Want...”
“En óf we in de problemen zitten!” klinkt een luide stem vanuit het 
water nog voordat Vita haar zin kan afmaken.
“Wow... Wat gebeurt er?” roept Scooter terwijl ze wordt opgetild door 
een enorm blauwgrijs dier. Ze is bang. Maar eerlijk is eerlijk, het voelt 
ook wel lekker dat ze haar armen even kan ontspannen. “Wie ben jij?”
“Ik ben Wally de Walvis. En dit zijn mijn vrienden, Hamza Haai en 
Tooske Tonijn.”
Scooter en Vita kijken naar de drie dieren, en dan naar elkaar.
“Waarom zijn jullie in gevaar?” vraagt Vita. 
 

Stemmen uit het water



“Enorme schepen zitten ons op de hielen. Soms ’s nachts, soms overdag. 
Ze gebruiken grote netten en lange stokken om ons te pakken,”  
antwoordt Wally. 
“En dat is niet alles,” voegt Hamza toe terwijl hij zijn hoofd boven het 
water uitsteekt. “Je kunt het vanaf hier niet zien, maar de oceanen 
zijn enorm veranderd. Ze zaten vól met leven. Nu zijn heel veel kleur-
rijke plekken grijs geworden. En veel vissen zijn verdwenen, gevangen 
of doodgegaan door plastic en visnetten die niet in het water horen te 
drijven. Er zijn dagen waarop ik helemaal alleen ben.”



“Er is geen plek voor ons om te schuilen”, zegt Tooske. “En weet je 
wat het erge is? Mensen die dit doen, worden er meestal niet eens 
voor gestraft. Dat is toch oneerlijk?”
Vita huivert. Ze denkt aan het schip waar ze met haar ouders op 
woonde. Wat deden die schippers op het water? En haar ouders?  
Een traan rolt over haar wang. Haar vader en moeder hielpen haar 
altijd om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen.  
Ineens voelt ze zich heel erg alleen.  
Scooter kijkt naar Vita. Ze voelt haar verdriet en mist haar eigen vrienden.
 “Dit is een heel groot probleem,” zegt ze. We hebben meer hulp 
nodig. We gaan naar ons eiland en komen terug met hulp en ideeën. 
Passen jullie in de tussentijd op elkaar? Dat is nog eens teamwork!” 



“Wat is teamwork?” vragen Wally, Hamza en Tooske tegelijk. 
Vita lacht. “Teamwork is dat jij en ik allebei andere ideeën hebben en 
goed zijn in verschillende dingen. En dat we die dan combineren om 
samen problemen op te lossen.” 
Nu is het Scooter die glimlacht.
“Bedankt dat we hier mochten uitrusten en dat jullie je verhalen met 
ons deelden. Het was heel leuk om jullie te ontmoeten. Zet hem op!” 
Zodra ze vertrekken, horen ze Wally tegen Hamza en Tooske zeggen: 
“Laten we samen plannen gaan smeden.” 
“Zag je hoe ze keken toen we het hadden over teamwork? Dat was zo 
grappig!” zegt Vita als ze hoog in de lucht vliegen. 
“Eerst waren ze verrast, maar volgens mij begrepen ze het erna wel. 
Over teamwork gesproken, ik ben heel blij dat je mijn vrienden gaat 
ontmoeten.” 
“Hoe heten ze ook alweer?” vraagt Vita.
“Sentimo, Signal en Intella. Ik denk dat je ze heel aardig gaat vinden,” 
zegt Scooter.
“Denk je dat ze mij ook mogen?” vraagt Vita bedremmeld. 
“Natuurlijk! En ik weet zeker dat ze ook alles over onze reis willen 
horen. Zij weten als geen ander hoe het voelt als je in gevaar bent en 
je huis is verwoest.” 



WAT GEBEURT ER IN ONS WATER?  
Heb je gehoord van de problemen in onze  
zeeën en oceanen?  
Meer dan 70 procent van de aarde is bedekt met water. En onder het 
oppervlak ligt een verscholen paradijs, gevuld met prachtige planten 
en dieren. Wat je misschien niet wist, is dat mensen niet goed kunnen 
leven zonder gezonde oceanen. En er zijn problemen in dat paradijs...  

Wat is er aan de hand? 
Niet alleen dieren op land worden gestroopt of verliezen hun huis. Ook 
dieren in zee worden soms gevangen. Kijk maar naar de zeeschildpad. 
Sommige mensen vissen ook als het eigenlijk niet mag. 
Maar de oceanen beschermen tegen die slechteriken, dat is niet simpel. 

En heb je gehoord van plastic soep? Visnetten, autobanden, plastic 
flessen, tandenborstels; een enorme hoeveelheid plastic drijft in onze 
oceanen, rivieren en meren. Die troep komt vaak terecht in de buiken 
van dieren die in en rond het water leven. Soms raken ze verstrikt in 
visnetten of grote stukken plastic. Elk jaar sterven er veel dieren door 
de plastic soep en andere soorten watervervuiling. 

Nog één voorbeeld dan. Door klimaatverandering stijgt de temperatuur 
niet alleen op het land, maar ook in het water. En daardoor verandert het 
leven ook daar. Het koraalrif wordt bijvoorbeeld ziek van die warmte. 



Waarom moeten we de oceanen beschermen?  
Het leven onder water is meer dan alleen maar prachtig. Oceanen zijn 
belangrijk voor alle wezens op aarde, op allerlei manieren. Wist je dat 
ze helpen in de strijd tegen klimaatverandering? Algen bijvoorbeeld, 
zijn de kleinste organismen die je in het water ziet drijven. Maar samen 
maken ze gigantisch veel zuurstof waar wij van ademen. We maken 
van algen trouwens ook eten, en olie die niet schadelijk is voor de 
planeet. 

Wist je dat walvissen de grootste dieren in de oceaan zijn? Zij halen 
via hun eten een hoop broeikasgassen uit de lucht, en zorgen dat het 
daar niet weer terugkomt. 

Het wemelt onder water van de planten, wieren en dieren die strijden 
tegen klimaatverandering. Laten we vooral goed voor ze zorgen. 



AxolotlAxolotl
Zag je ooit een wezentje  
zo schattig als ik?  

Ik kan een indrukwekkend trucje: regeneren! Wat dat betekent? 
Als ik een stukje van mijn staart of poot verlies, groeit het  
gewoon weer terug. Ik zie eruit als een kikkervis verkleed als  
koning. Sommige mensen denken dat ik een babysalamander 
ben. Maar geloof me: ik ben helemaal volwassen. En die kroon 
op mijn kop? Dat zijn de kieuwen waar ik mee adem. 

Ik ben een supersalamander. Maar ik word wel met uitsterven 
bedreigd. Er is nog maar één plek op aarde waar je me in het wild 
kunt vinden: een meer dat vervuild is en ook nog halfleeg. 

Kent iemand een trucje dat mij kan redden? 

Ik woon in het Xochimilcomeer, vlakbij Mexico-stad. Van mijn 
soort zwemmen er in het wild nog maar zo’n 1200 rond. 

HELP! WIL JE ALSJEBLIEFT VOOR ONS WATER 
ZORGEN?   



Blauwe vinvisBlauwe vinvis
Zag je ooit een dier zo reusachtig als ik? 

Ik ben het grootste dier op aarde. Heb je je wel eens afgevraagd  
wat er zou gebeuren als een olifant op je teen ging staan? Stel je  
voor dat er dertig olifanten op je teen zouden staan. Zij wegen  
samen ongeveer zoveel als ik alleen. 

Dat ik de grootste ben, betekent niet dat ik onsterfelijk ben.  
Vervuiling is slecht voor mijn gezondheid en plastic belandt in  
mijn buik. Van het lawaai van grote schepen die door de oceanen  
varen, word ik ook nog eens gestrest. 

Mijn hart is het grootste van de wereld. Maar het moet wel blijven 
kloppen. 

Ik leef in oceanen over de hele wereld. Er van mijn soort zijn er niet 
meer dan 25.000 over. Maar gelukkig neemt ons aantal niet af.
 



KaretschildpadKaretschildpad
Zag je ooit een dier met zo’n mooi huis op zijn rug? 

Ik woon in tropische oceanen over de hele wereld. Ik houd van knabbelen 
aan zeesponzen en aan grassen die groeien op het koraalrif.  
Mooi, want ik knaag zo ook het koraal gezonder. 

Maar vervuiling maakt me minder fit. En soms beland ik per ongeluk 
in een net dat bedoeld is om vis mee te vangen. Om het nog erger te 
maken: het schild op mijn rug heeft de prachtigste kleuren en patronen. 
Het is zo schitterend dat veel mensen het willen kopen. 

Kan iemand er misschien een 3D-kopie van maken? Dan houd ík mijn 
eigen huis wel, goed? 

Ik leef in tropische oceanen rond de wereld en word met uitsterven 
bedreigd. Hoeveel er nog van ons zijn, is moeilijk te ontdekken. 



Er zijn nog veel meer prachtige dieren die 
worstelen in het water. 
Kun jij een vierde tekenen?
Waar woont het dier?

Wat eet het?

Wat kun je er nog meer over vertellen?



Zodra Vita en Scooter op het eiland geland zijn, komen Intella, Signal 
en Sentimo op ze afgerend.
“Waar was je? Waarom liet je ons achter? We waren zo bezorgd!”
 “Geen zorgen,” lacht Scooter en ze duwt Vita naar voren. “Ik was niet 
alleen.” 
“Wie is dát?” vraagt Intella, duidelijk geïrriteerd omdat Scooter háár 
niet had meegenomen. 
“Dit is Vita. We hebben een enorm avontuur…”
“Het was briljant teamwork!” zegt Vita.
Intella, Signal en Sentimo zuchten. “Ah, Scooter is weer bezig  
geweest.” 

Het dreamteam



Ze lachen als een boer met kiespijn, maar de sfeer wordt 
al iets gezelliger. De hele middag spelen ze potjes Mikado, 
en Vita leert de Zorbs een beetje kennen. Als het donker is, 
vallen ze in slaap bij het kampvuur. De volgende ochtend 
neemt Vita haar nieuwe vrienden mee voor een wandeling 
over het strand. 
“Spelletjes doen is leuk hoor. Maar je hebt ons nu nog steeds 
niet verteld waarom je met Vita vertrokken bent,” zegt Intella 
na een tijdje voorzichtig tegen Scooter.
“Het begon met een fles die Vita vond,” legt ze uit. 
“Waarom zou je het eiland verlaten voor een fles?”  
vraagt Intella.
“Er zat een boodschap in van iemand die hulp nodig  
had,” antwoordt Scooter. “Het ging allemaal zo  
snel. Als ik had geweten dat het zo’n  
groot avontuur zou worden, had ik  
jullie zeker gevraagd om  
mee te komen.”



“Nu we weer met zijn allen zijn, kunnen we ook ons ruimteschip  
nemen,” zegt Scooter. “Want we moeten niet alleen op zoek naar een 
thuis voor ons. Er zijn ook heel veel dakloze dieren. 
Intella, Signal en Sentimo kijken elkaar aan. Dan schraapt Signal zijn keel.
“Nou... We hebben nog niet verteld wat er gebeurde toen jij weg was.”
Scooter fronst. 
“Kijk,” zegt Signal. “Toen we je niet konden vinden, wilden we het 
ruimteschip weer activeren om je te gaan zoeken. Maar het is kapot.”
“Echt?” vraagt Scooter bedremmeld.
“Ik heb geprobeerd het te repareren, maar het lukt me niet,” zegt Signal. 
Alle Zorbs zwijgen. Vita denkt aan haar moeder. Wat zou zij zeggen? 
“Als je zelf alles geprobeerd hebt, is het tijd om hulp in te schakelen.” 
“Hoe dan? Niemand weet dat we hier zijn!” roept Sentimo. 
 



“Dat klopt. Maar kijk eens wat ik gevonden heb,” antwoordt Vita  
terwijl ze een grote glazen fles in de lucht steekt. 
Signal bekijkt hem van dichtbij. 
“Er zit geen bericht in.”
“Precies! Dus dat moeten wij doen. Het werkte voor Peter and Olita. 
Waarom zou het ons niet lukken?” 
“Ik doe mee,” zegt Intella.
“Ik ook,” zegt Scooter. 
Signal, Sentimo en Scooter kijken naar de fles en knikken. 
Vita schrijf een bericht op een stuk papier, rolt het op en stopt  
het in de fles. Er staat:

Help ons alsjeblieft!  

Het DreamTeam

3°15’N 73°00’E
Ga naar:



JIJ BENT AAN DE BEURT!  JIJ BENT AAN DE BEURT!  
Onze prachtige planeet is niet zo gezond als hij hoort  
te zijn. Maar geen paniek, het is nog lang geen planeet 
Zorb! Mensen van over de hele wereld werken zo  
hard als ze kunnen om bedreigde dieren en planten 
te helpen. Kun jij manieren bedenken om ze te helpen? 

Wat voor ideeën heb je, groot en klein? 
Wat kun je zelf doen? 

Dank je wel, namens álles wat leeft. 

Kleine ideeën en acties... Kleine ideeën en acties... 
Raap plastic op
Zie je plastic zwerfafval?  
Verzamel het, zodat het niet in de rivieren en  
oceanen terechtkomt. 

Nóg een keer
Heb je iets wat je niet meer gebruikt? Gooi het niet te snel weg.  
Beantwoord eerst deze drie vragen. Kun je… 

...het opnieuw gebruiken? 

...er iets nieuws mee maken?  

...het aan iemand anders geven?  

Jouw kleine ideeën:



en grote ideeën en acties… en grote ideeën en acties… 
Ik houd van… 
Vertel verhalen over je favoriete dieren of planten, aan iedereen die 
ernaar wil luisteren. Samen kunnen we ze gaan behandelen als prachtige 
familieleden die moeten worden beschermd. 

Schilder ze, schrijf over ze, praat over ze of deel hun foto’s: alles kan! 

Dreamteam
Als je samenwerkt, bereik je vaak meer. 
Maak met je klas een actieplan om wilde dieren te beschermen. 
Willen er ook volwassenen meedoen? 
Wat is jullie missie? 

En denk aan Vita en de Zorbs, die allemaal hun eigen talent hebben: 
wie moet wélke rol spelen in jullie dreamteam? 

 Jouw grote ideeën:



DIALOOGWIJZER
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Lezen en voorlezen stimuleren 
dat. Door over gebeurtenissen en onderwerpen in het boek te praten, 
moedig je ze aan hun fantasie te gebruiken en hun mening te vormen. 
De volgende vragen kun je gebruiken als inspiratie voor leuke gesprekken. 

Teamwork
Scooter is dol op teamwork, en ze krijgt voor elkaar dat Vita, de andere 
Zorbs en de dieren er ook enthousiast over worden. Wat zijn voor-
beelden van teamwork in het dagelijks leven? Wat is belangrijk als je 
samenwerkt? Wat voor eigenschappen zijn er nodig om samen een 
sterk team te vormen, en hoe zorg je dat iedereen gezien wordt en 
zijn eigen ideeën en talenten kan gebruiken? 

Voor ouders en leerkrachtenVoor ouders en leerkrachten



Dieren en mensen leven samen
Dit boek is een goede gespreksstarter over de relatie tussen mensen 
en dieren en de natuur waarin we leven. Hoe vind jij dat mensen en 
dieren zouden moeten samenleven? Wat kunnen we doen om goed  
te zorgen voor de planeet en alles wat erop leeft? 

Flessenpost
Vita en Scooter ontvangen verschillende berichten, en aan het eind 
sturen ze zelf ook flessenpost. Als jij net zoals de pangolin zo’n brief 
kon sturen, hoe zou je die dan verspreiden? Wat zou erin staan?  
En aan wie zou je hem richten? 

Actie
Scooter en Vita komen meteen in actie als ze de flessenpost ontvangen. 
Heb jij wel eens iemand geholpen die in nood was? Wat heb jij zelf 
nodig om in actie te komen? 



Over UNODC
De VN-organisatie United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) draagt 
bij aan wereldwijde vrede, veiligheid en mensenrechten door de wereld veiliger 
te maken tegen drugs, misdaad, corruptie en terrorisme. Het UNODC Global 
Programme on Crimes that Affect the Environment and Climate helpt landen 
om misdaden die het milieu aantasten – waaronder de handel in wilde dieren en 
planten en misdaden in de bosbouw- en visserijsector – te voorkomen en erop 
te reageren. Samen met de UNODC Global Resource for Anti-Corruption Education 
en het Youth Empowerment (GRACE)-werkt het Global Program eraan om te 
zorgen dat toekomstige generaties zijn uitgerust met de waarden, vaardigheden 
en kennis die hen in staat stellen goede burgers te zijn, die ook goed voor de na-
tuur zorgen, gerechtigheid bevorderen en vreedzame samenlevingen opbouwen.
 

Over de auteurs
Laurentien van Oranje
Is een voorvechtster van emancipatie, inclusie en natuurbescherming. Ze is ook 
auteur van verschillende kinderboeken waarin duurzaamheid, gelijkwaardigheid 
en talentontwikkeling een centrale rol spelen. Voor dit boek schreef zij de fictieve 
hoofdstukken.

Lotte Stegeman
is een kinderboekenschrijver, (jeugd)journalist en ontwikkelaar van educatief 
materiaal. Ze schrijft vooral over diergedrag, natuurbescherming en klimaat-
verandering. De relatie tussen mensen en dieren staat centraal in haar boeken. 
Voor dit boek schreef ze de non-fictie hoofdstukken. 

Melle Mellink
is een grafisch ontwerper en illustrator. Hij ontwerpt graag educatief materiaal, 
vooral voor kinderen op de basisschool. Al sinds hij heel jong was, is hij  
gefascineerd door wilde dieren en natuur.  





Scooter Signal

Intella Sentimo

Vita

Mijn speciale  
talent is  
teamwork

Eerder verscheen bij UNODC al educatief materiaal waarin de Zorbs centraal staan. 
De auteurs werd verzocht daar met dit boek op voort te bouwen. Wil je meer ontdekken 
over de Zorbs en hun avonturen? Ga dan naar deze website: 
https://www.unodc.org/unodc/en/environment-climate/
https://grace.unodc.org/grace/

Mijn speciale  
talent is  
vrede stichten

Mijn speciale  
talent is 
slim  
onderzoeken 

Mijn speciale  
talent is  
me inleven  
in anderen

Mijn speciale  
talent is  
vragen stellen


