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1. Apen 

Er zijn veel soorten apen. 
Maar wij zijn allemaal een mensaap.  
Hoe herken je een mensaap? 
 Wij hebben geen staart. 
 Onze armen zijn erg lang. Langer dan 

de benen 
 Wij kunnen op twee voeten lopen. 
 We zijn goede klimmers (de gorilla niet). 
 
Weet je dat jij ook een mensaap bent? 
Ja, echt waar. 
In dit boek lees je meer over ons. 
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2. Gert, de gorilla 
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Ik ben Gert. 
Ik ben een gorilla. 
Ik ben de grootste aap van alle apen. 
Ik woon in het bos in de bergen. 
Op de grond voel ik me thuis. 
Af  en toe klim ik in een boom. 
Ik ben een mannetje (1). 
Mijn rug is grijs. 
Ik woon in een groep met vrouwtjes (2). 
Hun ruggen zijn  zwart. 
We hebben samen jonge gorilla’s (3). 
Die blijven 3 jaar bij de moeder. 



 Gorrilla-moeders geven melk 
aan hun jongen (1). 
Ik ben de baas van de groep. 
We bouwen een nest. 
Soms in een boom (2), soms op 
de grond (3). 
We trekken door het bos. 
We zoeken eten. 
Een lekker blaadje, een tak of  
wortels zijn heerlijk. 
Wij hebben maar één vijand. 
Dat zijn mensen. 
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3. Sjors, de chimpansee 

Ik ben Sjors. 
Ik ben een chimpansee (zeg: sjim-pan-
see). 
Ik loop vaak op handen en voeten (1). 
Ik heb mijn handen vol.  
Nu loop ik op mijn voeten (2). 
Mijn armen zijn sterk. 
Ik slinger ermee van tak naar tak (3). 
Ik eet fruit, takken, blaadjes, insecten 
en eieren. 
Met een stokje haal ik mieren uit hun 
nest (4). 
Met een steen maak ik een noot open. 
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 Ik woon in het bos.  
Ik woon in een groep (1). 
Vrouwtjes krijgen elke keer maar één 
baby (2). 
Het blijft twaalf  jaar bij de moeder. 
Soms is er ruzie in de groep (3). 
Ruzies gaan vaak om eten. 
Mensen vinden ons grappig. 
Ze lachen om ons. 

Ik denk dat het komt, 
omdat we erg op 
mensen lijken. 
Ze lachen dus om zich-
zelf. 
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4. Goof, de gibbon 

Ik ben Goof. 
Ik ben een gibbon. 
Ik woon in de bomen van het woud. 
Daar voel ik me thuis. 
Mijn lange armen helpen me goed. 
Zo slinger ik met gemak van tak tot 
tak (1). 
Op de grond loop ik op mijn twee 
benen (2).  
Maar op de grond voel ik me niet zo 
thuis. 
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 Ik kan hard brullen (1). 
Zo weet iedereen dat ik hier woon. 
Ik leef  samen met een vrouwtje (2). 
Net als een gezin. 
Ons kind houdt zich goed vast aan 
moeder. 
Ze reist mee van tak naar tak. 
Soms wonen een paar gezinnen bij 
elkaar. 
Ik eet vruchten, blaadjes, bloemen en 
insecten. 
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5. Boris, de bonobo 

Ik ben Boris. 
Ik ben een bonobo (zeg boo-noo-
boo). 
Ik ben familie van de chimpansee. 
Toch ben ik anders. 
Ik ben slanker (1). 
Zo lijken wij nog het meest op een 
mens. 
Mijn gezicht is donker. 
Mijn lippen zijn roze (2). 
Ook is het haar op mijn kop langer. 
Wij leven in grote groepen (3). 
De vrouwtjes zijn de baas. 
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 We wonen in nesten (1) in de bomen. 
We zoeken naar fruit, bladeren en 
insecten.. 
Maar we eten ook af  en toe vlees. 
Dat kan een klein knaagdier zijn. 
We maken geen ruzie, zoals de 
chimpansees. 
Wij houden meer van vrede (2). 
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6. Ollie, de orang oetan 

Ik ben Ollie. 
Ik ben een orang oetan. 
Orang oetan betekent bosmens. 
Dat klopt, ik woon in het bos. 
Ik ben erg harig (1). 
Mijn haren zijn rood. 
Ik ben een goede klimmer. 
Mijn lange armen zijn erg handig (2). 
Mijn handen en voeten zijn sterk. 
Ik eet vruchten, bladeren, takjes, 
honing en eieren. 
Ik bouw elke avond een nest in een 
boom. 
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 Ik leef  alleen. 
Ik zoek een vrouwtje. 
Dan maken we een baby. 
Ik ga weer weg. 
Het vrouwtje zorgt voor het 
jong (1). 
Ik gebruik ook gereedschap. 
Als het regent, is een groot 
blad mijn paraplu (2). 
Ik haal iets uit het water met 
een stok (3). 
Ik ben een slimme aap die 
gekke bekken trekt. 
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7. Filmpjes 

Klik hier 
https://www.schooltv.nl/video/de-
gorilla-lijkt-hij-ook-op-jou/#q=gorilla 

De gorilla De chimpansee Gibbon 

Bonobo’s De orang oetan 

Klik hier 
https://www.schooltv.nl/video/de-

chimpansee-een-mensenaap/

Klik hier 
https://www.youtube.com/

watc_popuph?v=H0z_QGuWpP4 

Klik hier 
https://www.schooltv.nl/video/de-
orang-oetan-kleine-mindy-mag-even

-zelf-op-pad/#q=orang%20oetan 

Klik hier 
https://www.schooltv.nl/video/de-
bonobo-een-aap-met-vier-handen/

#q=bonobo 

https://www.schooltv.nl/video/de-gorilla-lijkt-hij-ook-op-jou/#q=gorilla
https://www.schooltv.nl/video/de-gorilla-lijkt-hij-ook-op-jou/#q=gorilla
https://www.schooltv.nl/video/de-chimpansee-een-mensenaap/#q=chimpansee
https://www.schooltv.nl/video/de-chimpansee-een-mensenaap/#q=chimpansee
https://www.youtube.com/watc_popuph?v=H0z_QGuWpP4
https://www.youtube.com/watc_popuph?v=H0z_QGuWpP4
https://www.schooltv.nl/video/de-orang-oetan-kleine-mindy-mag-even-zelf-op-pad/#q=orang%20oetan
https://www.schooltv.nl/video/de-orang-oetan-kleine-mindy-mag-even-zelf-op-pad/#q=orang%20oetan
https://www.schooltv.nl/video/de-orang-oetan-kleine-mindy-mag-even-zelf-op-pad/#q=orang%20oetan
https://www.schooltv.nl/video/de-bonobo-een-aap-met-vier-handen/#q=bonobo
https://www.schooltv.nl/video/de-bonobo-een-aap-met-vier-handen/#q=bonobo
https://www.schooltv.nl/video/de-bonobo-een-aap-met-vier-handen/#q=bonobo






Bronnen en foto’s 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gorilla 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chimpanzee 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gibbon 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bonobo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Orangutan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wolf 
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