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week 5 – 1 februari 2021 – tekst niveau AA 

Leeuwen weg uit Artis 
 
Ben je weleens in een dierentuin geweest? In Amsterdam is dierentuin 1 
Artis. Daar zijn allerlei soorten dieren. Ook leeuwen. Maar niet lang meer. 2 
Want de leeuwen moeten weg. Ze gaan naar een dierentuin in Frankrijk. 3 
Waarom? Dat lees je in deze tekst.  4 
 
Dierentuin Artis 5 
Dierentuin Artis vind je in het centrum van Amsterdam. Het is de oudste 6 
dierentuin van Nederland. Hij bestaat al bijna 200 jaar. De dierentuin wil mensen 7 
vooral veel leren over de natuur. Artis wil laten zien hoe mooi de dieren en 8 
planten zijn. Daarom kun je er mooie en speciale planten en dieren zien.   9 
 
Leeuwen in Artis 10 
In Artis zijn ook leeuwen. Toen de dierentuin nog maar 1 jaar 11 
bestond, kwamen er al leeuwen. Op dit moment zijn er drie 12 
leeuwen in Artis. Dat zijn het mannetje Dembe en de twee 13 
leeuwinnen Kianga en Kacela. Maar nu moeten deze 14 
roofdieren weg. De directeur van Artis is verdrietig. Hij zegt: 15 
‘Het is heel moeilijk dat ze weggaan. Want de dieren horen 16 
echt bij Artis.’  17 
 
Een nieuw verblijf 18 
De plek waar de leeuwen zitten is al heel oud en niet zo groot. Daarom moest er 19 
een nieuw verblijf voor de leeuwen komen. Het verblijf zou veel groter worden. 20 
De leeuwen zouden dus meer ruimte krijgen. Veel andere dieren hebben al een 21 
nieuw verblijf. Zo hebben de olifanten en slingerapen een mooi nieuw verblijf. 22 
Maar een nieuw verblijf kost veel geld. En Artis heeft dat geld nu niet. + 23 
 
Verhuizen 24 
Door de coronacrisis kwamen heel weinig mensen 25 
naar Artis. En nu is de dierentuin ook al heel lang 26 
dicht. De dierentuin verdient daardoor geen geld. 27 
Maar de dieren moeten wel elke dag eten. En ze 28 
moeten elke dag verzorgd worden. Dat kost geld. Het 29 
geld van de dierentuin is nu bijna op. Er is dus ook 30 
geen geld voor een nieuw verblijf voor de leeuwen. 31 
En het oude verblijf is echt te klein. Daarom gaan de 32 
leeuwen verhuizen. Ze gaan naar een dierentuin in 33 
Frankrijk. Daar krijgen ze een mooi en groot verblijf. + 34 
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Maar nu moeten deze roofdieren weg.  

het roofdier = het dier dat andere dieren doodmaakt en opeet 

 

Dus nu gaan de dieren verhuizen. 

verhuizen = in een ander huis of op een andere plek gaan wonen 

 

 

leeuwen in Artis 
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een mannetjesleeuw 


