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Ik wil mijn 
tekkel Filos iets leuks 

geven voor zijn verjaardag. 
Hebben jullie een idee?

Brian (11 jaar)

Mijn moeder koopt 
weleens blikjes knakworst 

met sterren erop.  
Wat betekenen die?

Stine (8 jaar)

C O LO FO N

Ik wil graag een 
stokstaartje als 
huisdier, maar het 
mag niet van mijn 

ouders. Hoe kan ik ze 
overhalen?

Tess (10 jaar)

Wat is het zeldzaamste 
dier dat de 

dierenambulance heeft 
gered?

Lyam (9 jaar)



H2020-241

Zo diep zijn we nog 
nooit in het Duckstadse 

Bos geweest!

Wat een mooi 
meertje!

Zullen we even 
pauzeren? Ik heb 

honger!

snif! snif! Wat 
heb jij nou op je 

brood?

Makreel!
mjam!

bah! Wat een 
stank!

Daar denkt die 
zwemmer anders 

over!

Wat 
een geinig 

beest!

Hier! Eet jij Kwiks 
laatste restje 

maar!
hahaha! Zie hem 

smullen! Kom, we 
moeten terug 

naar huis!

Ik ruik die makreel 
nog steeds!

hmmm! Thuis 
smeer ik nog een 

boterham!

Als je maar bij mij uit 
de buurt blijft…
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Hallo, oom Donald! 
We zijn er weer!

Waar ligt de 
 makreel?

Huh?

Wat krijgen we 
nou? Wat doet dat 

beest hier?

Die zagen we in 
het bos! Hij is ons 

vast achterna 
gelopen!

En we weten ook 
waarom! Hij is gek 

op makreel!

haha! Kijk hoe 
leuk hij speelt met 

het blik!

Mogen we hem 
houden, oom 

Donald?
Serieus?

Jullie weten niet eens wat 
voor dier het is! Wat eet hij? 

Waar moet hij slapen?

tadaa! Het 
Woudlopers 

Handboek weet 
alles!

Het is een krochtotter! 
Ook wel een spelonkotter of 

grototter genoemd!
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Hier staat 
hoe hij woont, 

wat hij eet…

Nou, vooruit 
dan maar! Een 

huisdier kan ook 
leerzaam zijn!

Als ik er maar geen 
last van heb! jullie 

verzorgen hem!

Huh? Wat doet 
dat beest in de 

badkuip?
We maken 
een verblijf 
voor Otje!

Hij 
houdt van 

water!

En van stenen! Die 
gebruikt hij om zijn 

gebit schoon te 
houden!

maar niet in mijn 
bad! graaf maar een 

vijver in de tuin!

Kom maar, Otje! 
Laat oom Donald 

maar razen!

Nog wat makreel 
om van de schrik 

te bekomen?

Hij is er echt 
dol op!

Dit wordt je 
nieuwe verblijf! 

Leuk, hè?

grmbl! Hoe 
komt de makreel 

ineens op?

En wat krijgen we 
nou? Dat beest eet 

ons huis op!

Otje knaagt 
gewoon graag 

op stenen!
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Hm… Otje lijkt niet 
blij met zijn nieuwe 

vijver!

Zou 
hij ziek 

zijn?

hmpf!
Oom Donald, wilt 
u de dierenarts 

bellen?

En wie gaat dat 
betalen? Hij is vast 
misselijk van mijn 

makreel en mijn huis! 
Laat hem maar 
een nachtje uit-

zieken!

Welte-
rusten,

Otje!

Zegt ons Handboek 
iets over krocht-
otter-ziektes?

Hier staat dat ze 
in grote families 

leven!

Otje mist zijn 
familie!

Blijft-ie dit nou 
de hele nacht 

doen?

Inderdaad… gaap! En wat is de 
volgende stap in jullie 
briljante verzorgings-

plan?

Dat 
zullen 
we u…

…laten 
zien!

Helaas, niet elk 
dier is geschikt als 

huisdier!

Oom Donald, 
mogen we 

een…

uit
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1 3 5 7 9

Snoet

Rover

Kareltje

Minoes

Snoet

Poekie 

Ieder jaar verdwalen 
tienduizenden 

katten en komen in 
het asiel terecht. 
Laat je dierenarts 
een chip bij je kat 
inbrengen. Mocht 
hij verdwalen, dan 

kunnen dierenartsen 
en dierenasielen de 
chip aflezen en zien 
waar de kat woont!

WIE WOONT WAAR?

TIP!



NOOD!

EEN OCHTEND OP DE DIERENAMBULANCE…

WIST JE DAT…

ZOEK DE VERSCHILLEN!
5

DE DIERENAMBULANCE 

Zo’n 75.000



EEN KAT VALT EEN 
DUIF AAN. WAT DOE JE?

JE HOORT EEN KAT HEEL 
HARD MIAUWEN. HIJ ZIT IN DE 

DAKGOOT. WAT DOE JE?

EEN PAARD IN DE WEI ZIET  
ER EEN BEETJE ZIELIG UIT.  

KOM JE IN ACTIE?

Ben jij een echte 
dierenbeschermer? 
Doe de test!

IN HET BOS VIND JE EEN 
HOND DIE AAN EEN BOOM IS 
VASTGEBONDEN. WAT NU?

HET ASIEL BIJ JOU IN DE 
BUURT WORDT GESLOTEN. 

WAT DOE JIJ?

WELK SYMBOOL HEB JE HET MEEST?

HET DIERENASIEL
NIEUWSGIERIG? OP IKZOEKBAAS.NL STAAN ALLE DIEREN UIT DE ASIELEN VAN DE DIEREN-
BESCHERMING.
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Katten de boom

in jagen is een van

Pluto’s favoriete

bezigheden…

Maar het hoogtepunt van de
dag is toch wanneer Pluto
weer naar huis gaat, waar een
sappige kluif op hem ligt te
wachten!

Hallo, Pluto! Precies op t§d
                 voor het eten,
                                zie ik!

Je ETEN! Oei!
Ik ben vergeten naar

         de slager te
        gaan voor

        je bot!

Gelukkig heb ik wat KATTENVOER
meegenomen voor Minnies poes! Ze

vindt het vast niet erg als ik jou er wat
  van geef! Het is b§na net zo
          lekker als een kluif!

Hoe durft Mickey? Kattenvoer! En dat op
                                                                              dierendag!
                                                                                 Nou, dat
                                                                               gaat mooi
                                                                              niet door! 

 Het sp§t me, ouwe jongen!
Ik had het vandaag zo
druk dat ik er niet
meer aan dacht!
Morgen kr§g je
    er TWEE! 

Gelukkig heeft Pluto nog een bot verstopt
                                                     voor dit soort
                                                     noodgevallen!

WD 198-04

10



Arme Pluto! Ik kan het hem niet kwal§k
nemen dat h§ boos is! Maar als ik me
haast, vind ik misschien
nog een slager
   die open is!

Het bot ligt begraven achter deze boom… Hé!
Wat kr§gen we nou?

Wat een brutaliteit! Hoe durft die 
pluizenbol Pluto’s kluif
op te graven?

Hier met dat bot!

Verdraaid nog aan toe! Dat gaat zomaar
niet! Pluto zal dat bot terugkr§gen, al moet
h§ die schurk de hele avond achterna 
rennen!

Later…                   Geeft die vervelende kluivendief
                             het nu nog niet op? Ze z§n al aan
de andere kant van de stad!

Hebbes! H§ gaat de
tuin van dat grote
huis binnen! Nu zit
h§ in de val!

Foefie! J§ stoute,
stoute poedelepoep!

Was je weer
weggelopen?
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En waar heb je dat vieze
oude bot vandaan? Geef

             hier!

Ziezo! Kom mee, Foefie, dan gaan
   we eten!

Wat was
        dat?

Lieve help!
Wat doet die

      hond in ons
      zwembad?

Een hond
in het

zwembad? Ik heb
hem!

Ik haal een handdoek en wat te
     eten voor hem!

Even 
later…

Wil je nog
wat

brokjes?

Z’n adres staat op z’n
halsband! Als h§ klaar is 

met eten, brengen we 
   hem naar huis!

Goed, papa!
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uit

Later… Tjonge! Wat een
gedoe voor zo’n stom
bot! Maar Pluto’s bl§e

           snuit zal een hoop
              goedmaken!

H§ ligt nog steeds te
mokken in z’n hondenhok!
Maar Pluto kennende is h§

             straks alles zo
                   vergeten!

Pluto! K§k
eens!

Heh! Heh! Wat zal h§ bl§
                             z§n!

H§ pakt
het op! Waar
brengt h§ het

naartoe?

          H§ gooit het in
de vuilnisbak!

Ik zal die hond nooit
begr§pen! En nu gaat

h§ weer slapen!

En waarom ook
niet? Pluto had ten-
slotte een heerl§ke
droom vóór h§ zo
ruw wakker werd
gemaakt!

Neem nog wat
brokjes! 
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Een dagje in de
vrĳe natuur is het leukste
wat er is! Jammer dat oom

Donald zo naar huis wil!

Ja, bloemetjes en
beestjes interesseren
hem niets! Hĳ heeft al-

leen maar oog voor
zĳn telefoon!

Gaat het, oom
Donald?

Ja hoor,
Kwak! Ik voel
me kiplekker!

Gelukkig! Laten we
dan nu maar naar

huis gaan!

Naar huis? Nu al? Maar ik moet
eerst mĳn dierenvrienden nog

               een knuffel geven!
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        Gaan jullie maar vast,
 jongens! Ik kom zo!

Vinden jullie
ook dat oom Donald een

beetje RAAR doet?
Ja! Maar

dat is
normaal!

Vele uren 
later…

Oom Donald is nog
steeds niet thuis! EN
hĳ neemt z’n mobiel

niet op!

Dat is pas ECHT 
raar!

Misschien heeft
hĳ een HERSENSCHUDDING 
opgelopen toen hĳ viel!

Laten
we hem gaan

zoeken!

 En dus,
een tĳdje later…

Hier zagen we hem
voor het laatst!

Ssst…
Ik hoor iets!

Oom Donald?
En een
dieren-
koor?
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Wat bent u aan het
doen?

Dag, jongens! Ik
heb eindelĳk een
DOEL in het leven

gevonden!

Als ZANGER
 in een koor?

Nee, ik ben BUDDY
voor de beesten!

Eh?

Ook wilde dieren moeten hun hart
kunnen luchten! Deze vos bĳvoorbeeld

vertelde me dat hĳ ergens mee zat!

Hĳ had een doorn in zĳn poot! Ik
trok hem eruit en nu zĳn we vrienden

voor het leven!

En dat vogeltje had last van optrekkend 
vocht in haar nestje! Dit probleem heb-
ben we opgelost onder
  het genot van
een kopje naald-
 bomenthee!

En dankzĳ mĳn VOORKEURSBEHANDELING
eet Eddy geen toeristen meer!

Hĳ smult nu
van bessen!

  Oom Donald denkt ECHT dat hĳ met
dieren kan praten!

Hé!
Wat is
dat?
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Een invasie
van lawaai-

papegaaien!

          Nee, het zĳn de Duckburgse
     Motormuizen! Zĳ jagen dieren de
            stuipen op het lĳf!

  Halt, beste mannen!
      U bevindt zich in een
            natuurgebied! Ga

              terug naar de
               snelweg, waar u
                     thuishoort!

Heb je het tegen
mĳ, krielkip?

Niemand vertelt Bert Bullebak en zĳn
                  vrienden waar ze mogen rĳden,

                                              wĳsneus!

Waar is
oom Donald
gebleven?

Geen idee! Hĳ verdween 
in de bosjes!

       We moeten hem
vinden, voordat hĳ iets
doms doet!

Daar is hĳ!

Laat maar
eens zien wat je

kunt, muis!
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Denk je nou echt
dat wĳ bang zĳn
voor een MUIS?

Wel voor mĳn
vrienden!

Een k-kudde
boze beesten!

       Zeg mĳn vrienden eens
        netjes gedag!

Eh… m-misschien een
andere keer!

Ongelofelĳk!
Oom Donald kan opeens met

dieren PRATEN!

Makkers! Maak dat je
wegkomt!

Kĳk!
De lucht-

macht
helpt ook

mee!

Wat gebeurt
daar?

  GENADE! We zullen
jullie nooit meer

lastigvallen!
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Weet je 
het 

zeker?

uit

 Beste dieren-
 vrienden! De
 vĳand heeft
het hazenpad
gekozen! We
    hebben
     gew…

Oom Donald! Gaat
het?

Ja hoor, Kwak! Ik
voel me kiplekker!

Wat een klasse! Die
bende zorgt al jaren voor
overlast! En u had maar
een paar minuten nodig

om ze weg te jagen!

Wat zou u zeggen van een baan als
parkwachter?

Bent u nou
helemaal betoeterd? Ik
zet geen stap meer in

dit enge bos!

Vreemd… Mĳn mailbox stroomt bĳna over! Wat heb ik de
                            afgelopen uren GEDAAN?

Pff!
Hĳ is weer
normaal!
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SPREEKBEURT

Dierenbescherming.nl/
spreekbeurten

IK ZOEK 
EEN BAAS!

HELP HET ASIEL

.

IN DE 
PRULLENBAK!

DIER IN NOOD!



H2010-370

“Man b§t hond!” “Schaap ramt bok in een te
klein hok!” Het is een schande zoals er soms

met dieren wordt omgesprongen! Een
schande… Wat 
je zegt, m§n 

duifje...

Nou, doe er dan
wat aan! J§ bent toch 

burgemeester?

Ik kan moeil§k
een dierenagent 

aanstellen! 

Waarom niet? Een 
dierenagent is een 

uitstekend idee!

Maar daar
heeft de 

gemeente
geen geld

voor!

Onzin, zo’n agent 
betaalt zichzelf! Hoe 
meer bekeuringen h§ 
uitschr§ft, hoe meer 
geld er binnenkomt!

En wie zou dat dan 
moeten worden? H§ daar! 

Iemand die ZO
met z§n hond 

omgaat, is een 
dierenvriend als 

geen ander!

                 Jongeman!
Kun je even komen? 

Wie? Ik, 
mevrouw? 

Oké...

En
het is nog wel

dierendag!
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  W§ z§n zeer onder de 
indruk van de liefdevolle 
manier waarop j§ je
  huisdier uitlaat!

Oh, dat heeft een
       goede reden,
            mevrouw!

Loebas heeft z§n 
poot verzwikt! En h§ 
moet toch af en toe 

naar buiten!

Ach! Zo moesten 
er meer z§n! 

En ik heb toch
niets beters te 

doen, want ik heb 
momenteel geen 

werk! 

Komt dat even 
goed uit!

Hoe 
bedoelt 

u?

Ik bedoel dat m§n man een 
baan voor je heeft!

Een uurtje later…

Steek de vlag uit, 
jongens! Ik heb 

weer werk!
Wat is

het deze 
keer?

Schoenpoetser?

Straatveger?

Papierprikker?

Nee! Ik ben de 
eerste Duckstadse 

DIERENAGENT!

Dankz§ m§ wordt er vanaf nu geen 
kip meer uitgelachen en geen kat 
meer geknepen!

Gefeliciteerd!

En u pakt elke 
dierenbeul aan? 
Van miljonair tot 
krantenjongen?

Reken maar, 
jongens!
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De volgende dag… Waar zal ik m§n 
eerste werkdag 

beginnen? 

Ik denk dat ik maar
eens een inspectietochtje 

ga maken op het
platteland! 

Daar z§n vast wel een paar boeren 
te bekeuren die veel te veel dieren in 

te kleine stallen stoppen! 

Even later… Die boer ziet er 
verdacht uit!

De dierenpolitie!
Ik kom uw stallen 

controleren!

Ga je gang,
agent!

Hier leven de koeien en
de varkens! En zoals je ziet 
zitten ze niet als haringen

in een ton!

Hm…

Ook de kippen en 
de geiten hebben 

alle ruimte!

Hier valt niets te 
bekeuren! Da’s 

een tegenvaller…

Ik ben een zeer 
diervriendel§ke 

boer!

Oh ja?
En wat zie

ik daar
dan?
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Oh, dat is een 
vogelverschrikker 
om de kraaien te 

verjagen!

Een
kraai is
ook een 

dier!

 Die mag u niet met uw
enge vogelverschrikker
de stuipen op het
       l§f jagen!

Maar
anders eten 
ze m§n maïs 

op!

Dan gaat u maar bietjes 
verbouwen! U kr§gt van 

m§ een fikse boete!

Honderd euro?
Dit pik ik niet!

U zult wel moeten! 
M§n wil is wet!

Zes boeren en zes vogelverschrikkers later… 

’t Is nog geen
middag en ik heb al 
voor zeshonderd
euro aan boetes 

opgelegd!

Als het elke dag zo gaat, word ik 
de meest winstgevende agent 
van Duckstad!

Aha, daar zie ik alweer een
paar wetsovertreders!

Wat z§n w§
aan het doen, 

heren?
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Arme vissen vangen, hè? Met 
weerloze wormpjes, hè? Dat 

z§n TWEE overtredingen!
Pardon?

Mogen w§ ons
alsjeblieft ontspannen

in onze schaarse
vr§e t§d?

Natuurl§k, 
maar dat kan 
ook anders!

Ga lekker tafeltennissen, dammen 
of borduren in plaats van wurmen 
zwemles geven! Ik geef u allemaal  
   een dubbele boete! 

We hebben
een vergunning! 
Ik betaal niks!

Dan komt
u voor het 
gerecht!

Gerecht? Welk gerecht?

Zuurkool is 
een gerecht!

En bami goreng 
ook!

Dienstklopper!

  Nog praatjes ook?
Dat wordt een EXTRA
BON voor het beledigen 
van een ambtenaar
  in functie!

Nou ja, 
zeg!

Man, ga naar de
dierentuin om de 

gieren te bekeuren 
voor het eten van 
eendagskuikens! 

Dat ga ik zeker doen!
En denk erom, ik hou jullie

in de gaten!  

Tjonge!
Die dierenagent 
is niet voor de 

poes!
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En zo, even later… Maar wat 
moeten we de 

gieren dan 
voeren?

Oud brood, 
meneer de 
directeur!

Brood voor een 
ROOFVOGEL?

Nou en? Een 
mus eet brood, 
en dat is ook 

een vogel!

Het zal die arme
eendagskuikens
een hoop leed
   besparen!

Tja…
Wat is dat? Dat is onze

tropische
tuin!

Daar wil ik ook 
graag even een 

k§kje nemen!

Hier vindt u 
alleen maar 
bomen en 
planten!

En wat
is dit?

Dat is een
VLEESETENDE

plant!

Boete!
Maar agent, deze plant 

vangt alleen VLIEGEN!
Een vlieg is ook

een dier! Dat zou
u als geen ander 
moeten weten!
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Meneer de directeur, de 
apen z§n weer ruzie aan 

het maken! 

Doe er dan wat 
aan, Snuffels!

Of nee, wacht! Daar 
hebben we sinds van-

daag een speciaal 
iemand voor… 

Dierenagent 
Duck!

Wat moet ik
met een stel 
vechtende 

apen?

Ze uit elkaar halen! De grootste 
raddraaiers op de bon slingeren! 

Geef ze een taakstraf, maak
een proces-verbaal op… 

Maar ik…

Ja hoor eens,
bent u politieman of 

pindapeller? Eh… géén 
pindapeller…

Dan rekenen w§ als dierentuin op 
uw doortastend optreden!

M-maar
ik heb geen

gummiknuppel
b§ me!

U gaat de apen 
toch niet SLAAN, 
meneer Duck?

   Hoe
moet ik
ze anders  
  rustig 
kr§gen?

Probeer het eens
met liefde, geduld en 
een goed gesprek! 

Succes!
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Een halfuur later…

De apen
z§n uitgeraasd, 

meneer!

Mooi zo, 
Snuffels!

Dat heeft die Duck
dan toch maar mooi voor 

elkaar gekregen!

Dat is zeker
aan Duck te 

danken!

          De apen hebben hem een
      halfuur gejonast! Het publiek     
                            had de grootste
                                lol en de apen
                                    uiteindel§k
                                          ook!

         Was ik me
daar even in de aap 

gelogeerd… 

Agent, kunt u even 
helpen? M§n Mimi is in 
deze boom geklommen 

en ze durft er niet 
meer uit!

Kan dat ook 
straks? Ik wil even 

naar huis om b§
te komen!

BIJKOMEN? 

Zorg liever dat je b§ m§n arme 
Mimi komt! Ben je een agent of 

een verklede slapjanus?

Eh… geen 
verklede 

slapjanus, 
maar… 

Dan hup de
boom in of ik bel de 

burgemeester!

Ja ja, rustig
maar!
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Kom maar b§ oom 
agent, poesje!
   Kom maar!

Hé, wat doe
je nou? Niet 
weglopen! 

En al helemaal niet b§ 
vreemde mensen naar 

binnen gaan!

Hier, snertkat! 
HIER, zeg ik!

Sorry dat ik zomaar
uw woning binnenval, 

mevrouw! Ik moet even 
een kat vangen!

Een KAT? Ik heb net de politie gebeld omdat
ik een inbreker op zolder hoor! Gr§p

die liever in z’n kraag! 

Het sp§t me, 
mevrouw, maar 
dat kan niet!

B§ ons dieren-
agenten gaat
het dier alt§d 

voor! 

Nou ja, zeg! Daar zul je
sp§t van kr§gen, 

eend! 

Poes,
poes,
poes!
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uit

De volgende dag, b§ 
de burgemeester…

Duck! Er is een regen 
aan klachten over je 

binnengekomen!

Ik deed alleen
maar m§n plicht, 
burgemeester!

Ja, maar om
nou zo’n heisa te 

schoppen over 
vliegen en 
wormen! Voor de

wet z§n
alle dieren 

gel§k!

Dat mag zo z§n, maar 
dat je een inbreker laat 

lopen om een kat te 
vangen, dat gaat wel 

héél ver!

Dat brengt m§n
vak met zich mee, 

burgemeester!

Bovendien was die dame 
van die inbraak een heel 
vervelend type! 

Oh ja?

Ja! M§, Duckstads eerste en 
enige dierenagent, een beetje 
de wet voorschr§ven! Een 
kattenkop waar de honden 
geen brood van lusten!
U kent dat soort
  misschien wel! 

Ik ken ‘dat 
soort’ heel 

goed, Duck! 

‘Dat soort’ is namel§k
de lievelingszus van m§n 

vrouw! 

Eh...
ben ik

nu ont-
slagen?

Nee, maar je mag je voortaan 
alleen nog bemoeien met zaken 

waarb§ je geen brokken kunt 
maken!

En dus… Sorry! Z§ hebben
ook recht op veilige 

zebrapaden!
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DIERENDAGALMANAK



O’Hara heeft 

Mickey’s hulp 

nodig.

W Bĳ het 
asiel…

De eerste 

verdachte… De tweede 

verdachte…

En nummer

 drie… bwegh!
-

Weet jĳ 
het ook?

daaapa
da


