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Manda en Rafi zijn dierenhelden, want ze helpen alle 

dieren in nood! Een baby-uiltje dat uit een boom is 

gevallen, een verwaarloosde pony, een egeltje dat in het 

water spartelt … en niet te vergeten de papegaai met al 

zijn praatjes. Op een dag willen ze een jong haasje redden 

dat vlak bij de rivier ligt. Op de dijk mogen ze niet verder, 

want het water stijgt en alles zal onderlopen. Maar de 

kinderen glippen onder het rood-witte lint door … 

Rafi en Manda beleven spannende avonturen! Wil jij je ook 

een dierenheld voelen? Lees dit verhaal dan hardop, samen 

met iemand anders. Je roept of je fluistert, je snauwt, praat 

deftig en blaft of krijst. Zo is het net alsof je er zelf bij bent!

met tekeningen van Richard Verschraagen
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Wat gebeurt er eerst?
Zet de juiste volgorde in de vakjes.

a  Rafi redt een papegaai uit een boom.
b  Manda haalt een pony op bij de Dierenbescherming en zet die op stal.
c  Loek krijgt zijn Fredje terug.
d  Manda hoort een stem die gemene dingen roept.
e  De kinderen ontmoeten havenmeester Jenny.

1. b, d, a, e, c. 2. 1b, 2a,  3d, 4e, 5c. 3. mattie-vriend-Roy, doddekop
-liefje-Jenny, fractuur-botbreuk-oom Dex, labbekak-lummel-Loek. 
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Wat zeg je nou?
Heel veel mensen in het boek spreken een eigen taaltje.

a    Wat hoort bij elkaar? Zet een rondje in dezelfde kleur om het woord, de betekenis en de persoon. 

mattie botbreuk  Jenny

doddekop vriend  Loek

fractuur lummel  Roy

labbekak liefje  oom Dex

c   Schrijf nu zelf een zin op die deze persoon zou kunnen zeggen.

b   Wie vind je het leukste praten? 
 Zet een kruisje bij de naam.

3

Boefje

Wie doen er allemaal mee?

Manda  
De ene helft van 
de dierenredders. 
Zus van Rafi en 
haantje-de-voorste.

Rafi
De andere helft van 
de dierenredders. 
Broertje van Manda. 
Slim en dapper.

Oom Dex
Dierenarts die de 
dierenredders helpt. 
Gebruikt wel veel 
moeilijke woorden.

Meneer Abbas
Van de Dierenbescherming.  
Praat best plechtig.

Fredje
Een schreeuwlelijk!  
Hij kent een hoop 
zeemanstaal en leert  
snel bij. 

Loek
Stoere schipper op de 
binnenvaart en baasje 
van Fredje. 
Van hem heeft Fredje 
alle ruige taal geleerd.
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kuiken gevoerd wordt of niet. Als we te 
laat komen, slapen zijn ouders alweer. 
Dan weten we nog niks.

Rafi Het is gelukkig niet zo ver. 
Manda Het is maar goed dat jij dat kleintje 

hoorde schreeuwen, gisteren. Arm beest, 
zomaar uit zijn nest gevallen.
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2 Arme dieren!
Wat is er met deze dieren aan de hand wanneer ze gevonden 
worden? Trek een lijn van elk dier naar de juiste beschrijving.

1 Uiltje ∙
2 Konijntje  ∙
3 Papegaai  ∙
4 Egeltje  ∙
5 Pony  ∙

∙ a  zit vast in prikkeldraad

∙ b  gebroken pootje

∙ c  verwaarloosd, diarree

∙ d  zit vast met een draad

∙ e  verstrikt in een vislijn

Uiltje

Radio

Jenny
Havenmeester. Ze is 
heel lief en maakt het 
graag gezellig. 
En in haar vrije tijd … 
Daar kom je nog wel 
achter! 

Omaatje
Lief, oud,  
bezorgd dametje.

Dame
Héél deftige mevrouw 
die in een dure villa 
woont. Ze heeft veel 
noten op haar zang.

Madam Zaza
Voorspelt de toekomst.  
Praat graag en veel.

Roy
Slungel die 
straattaal praat  
en uit Damsko 
komt. Eh …  
uit Amsterdam 
dus.

Deze kom je ook nog 
tegen … Maar dat zul 
je wel merken!
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Boefje

Wie doen er allemaal mee?

Manda  
De ene helft van 
de dierenredders. 
Zus van Rafi en 
haantje-de-voorste.

Rafi
De andere helft van 
de dierenredders. 
Broertje van Manda. 
Slim en dapper.

Oom Dex
Dierenarts die de 
dierenredders helpt. 
Gebruikt wel veel 
moeilijke woorden.

Meneer Abbas
Van de Dierenbescherming.  
Praat best plechtig.

Fredje
Een schreeuwlelijk!  
Hij kent een hoop 
zeemanstaal en leert  
snel bij. 

Loek
Stoere schipper op de 
binnenvaart en baasje 
van Fredje. 
Van hem heeft Fredje 
alle ruige taal geleerd.
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Tip: 
Weet je ze niet 

allemaal?
 Je kunt spieken 
op bladzijde 77 

en 97.

6.

3.

5.

1.

2.

4.

Puzzel
Weet jij hoe alle dieren in het verhaal heten? Vul hun namen in. 

1. hond, 2. uiltje, 3. egel, 4. kanarie, 5. pony, 6. konijntje

Het water stijgt!
In het hoofdstuk ‘In de val’ zitten Rafi en Manda in een schuurtje. 
Stel dat jij bij hen bent. Het blijft maar regenen en de deur zit klem! 
Hoe zouden jullie gered worden? Gebruik je fantasie! Schrijf of teken 
het op een apart vel papier.

Welke naam lees je van boven naar beneden? 

4

5
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Er zit niets anders op. Loek en Dropje moeten door het water 
waden naar de plek waar Strix zweeft. Boefje zwemt met hen 
mee. Loek houdt hem stevig vast bij zijn halsband, want de 
stroming is sterk. Gelukkig loopt de grond een beetje omhoog. 
Na een tijdje komt het water nog maar tot Loeks enkels.

Loek Kijk! Daar! Een stal! Met een bolderkar 
ernaast. Hadden die twee geen kar? Ze 
zijn zo slim geweest om naar hogere 
grond te gaan, gelukkig. Maar niet 
hoog genoeg: het water nam ze toch 
te grazen. Als ze in die stal daar zitten, 
hebben ze natte voeten. Schip ahoy! Is 
daar iemand? Manda? Rafi? 

Fredje AHOY! LANDLUBBERS, AHOY!
Strix Oehoe! Hoe!
Boefje WAF! WAF! WAF! 
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4. Fredje


