Annemarije is een klein aapje in een dierentuin, ergens in Nederland. Samen met haar vader en moeder,
opa en oma en een heleboel broertjes en zusjes vond Annemarije het fijn in de dierentuin. Totdat er op
een dag iets gebeurde.
Wat was er namelijk aan de hand? De dierentuinoppassers hadden een plannetje bedacht.
Ze bedachten dat de apenfamilie een ander huis moest krijgen. Een groter huis, met een
véél grotere tuin. En in die tuin moesten de apen heel fijn kunnen spelen. Dat zou geweldig zijn!
Zo gezegd, zo gedaan. De oppassers bouwden een nieuw apenhuis, vlak naast het oude huis. En ze maak-

ANNEMARIJE
gaat verhuizen

ten ook een hele grote tuin, met hoge bomen om in te klimmen en grote stenen om je achter te verstoppen. En op de nieuwe schommels zouden de apen heerlijk kunnen schommelen. En toen het allemaal
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klaar was, zetten ze de deur tussen de twee apenverblijven open. Ze dachten natuurlijk dat de apen
zomaar in het nieuwe huis en in de nieuwe tuin zouden gaan spelen. Maar dat gebeurde
niet.
Joeri, een broertje van Annemarije, die durfde wel. Maar hij kwam al snel weer terug

niet meer in.

om in de oude tuin te spelen. De volgende dag waren er meer nieuwsgierige aapjes. Eventjes namen ze

In het kooitje blijven wilde ze niet. Het was er veel

een kijkje in de nieuwe tuin, maar al snel kwamen ze weer terug. Nog een dagje later gingen ook de vader

te klein. Maar in de nieuwe tuin durfde ze ook niet.

en moeder van Annemarije kijken. Die vonden de tuin en het huis wel mooi. “Kom toch mee” zeiden ze

Voorzichtig deed ze wel een stapje naar voren

tegen opa en oma en tegen alle kindertjes, “het is er prachtig”! En alle apen gingen mee, behalve Anne-

hoor. Maar even snel ging ze dan weer terug. Tot-

marije. Annemarije durfde niet. “Kom Annemarije” zei haar vader, “nu kom je hier”. Maar Annemarije

dat haar broertje Joeri kwam. “Kom maar mee An-

begon te krijsen als een mager varken en verstopte zich onder een stuk hout. Ze ging niet mee!

nemarije” zei hij, “we gaan gewoon samen”. En

Omdat Annemarije niet naar de nieuwe tuin durfde, ging haar moeder ook maar niet. En omdat

heel voorzichtig ging Annemarije achter haar

moeder niet wilde, ging vader niet. Opa en oma vonden het óók niet gezellig zonder de rest van

broertje aan. Samen gingen ze op de schommel

de familie. En zo kwam het dat de hele apenfamilie in het oude huis bleef wonen. Alleen Anne-

en samen klommen ze in een boom. En eigenlijk

marije’s broertjes speelden zo af en toe in de nieuwe tuin.

had Annemarije het er best wel naar haar zin.Toen
ze de volgende ochtend wakker werd, ging ze

De dierentuinoppassers vonden dat natuurlijk niet leuk. En ze probeerden van alles om de

samen met Joeri opnieuw naar de nieuwe tuin.

apen te laten verhuizen. Soms verstopten een heleboel lekkere dingen in de nieuwe tuin.
Maar het hielp allemaal niets. Vader, moeder, opa, oma en Annemarije, ze gingen niet. Maar

En omdat Annemarije ging, ging haar moeder

op een dag hadden de oppassers wel een heel slim plan bedacht. Toen de broertjes van

ook naar de nieuwe tuin. En omdat moeder

Annemarije in de nieuwe tuin aan het spelen waren, zetten zij een klein kooitje in de

ging, ging vader ook. En ook opa en oma

oude tuin. En in dat kleine kooitje hadden ze een lekker banaantje verstopt. Nou moet

kwamen mee. En op het laatst speelde de

je weten dat Annemarije dol is op bananen. Snel klom ze daarom in de kooi om het ban-

hele apenfamilie in de nieuwe tuin. Ook

aantje te pakken.

het nieuwe huis vonden ze eigenlijk
best gezellig.

Maar wat was dat? Opeens ging het deurtje van de kooi dicht en zat Annemarije gevangen. Gevangen in de kooi. De oppassers pakten snel de kooi met Annemarije er in en zetten

En nu? Nu wonen ze al

deze in de nieuwe tuin, tegen de deur van de oude tuin. En ze deden die deur op slot. Niemand

weer een hele tijd in het

kon toen meer van de oude tuin naar de nieuwe tuin of andersom. En toen pas deden ze het deur-

nieuwe huis. Ze zijn er ge-

tje van de kooi waarin Annemarije gevangen zat weer open. Annemarije kon kiezen. Of ze moest de hele

lukkig en willen er voor al-

dag in het kleine kooitje blijven, óf ze kon in de nieuwe tuin gaan spelen. Want de oude tuin, dáár kon ze

tijd blijven wonen.

