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Dit is het verhaal van een klein meisje dat Jane heet.  
Ze droomt ervan om alle dieren te kunnen helpen,  
en wordt wakker om de wereld te gaan veranderen.

“Er zijn zo veel mensen met dromen die niet te vervullen lijken. Maar omdat ze nooit  

hebben opgegeven, is het hen toch gelukt: ze hebben hun doel bereikt of hebben voor 

anderen de weg vrij gemaakt en volgen hen daarin. Die mensen zijn mijn motivatie,  

die mensen zijn de motivatie voor alle mensen in hun omgeving.”

• • •

Dr. Jane Goodall
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Jane krijgt een chimpansee-knuffel.
Ze noemt hem Jubilee.

Bezoek ons op internet: www.vierwindstreken.com. 
Hier kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en 

alle boeken en aanverwante artikelen vinden die leverbaar zijn.
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Jane houdt veel van Jubilee en 
neemt hem overal mee naartoe.

Het liefst spelen ze buiten.



Ze kijken naar de vogels die een nest bouwen,  
de spinnen die een web maken en de eekhoorntjes 

die elkaar in en uit de bomen jagen.



Jane leert alles over dieren wat er te weten valt.
Ze bekijkt ook goed de planten om het huis  

en ze leest erover in boeken.



Dit zijn tekeningen en raadsels die Jane als 
jong meisje maakte. Ze gaf leiding aan een 

club die de ‘krokodillengroep’ heette.




