
Dit boek is onderdeel van de serie  
‘Van klein tot groots’, waarmee kinderen  

én volwassenen de levensverhalen ontdekken 
van belangrijke personen uit de wereld van 
muziek, wetenschap, sport, literatuur, kunst 

en filosofie. Bijzondere en inspirerende 
mensen zoals Jane Goodall, van wie we veel 

kunnen leren. Elk deel laat zien hoe hun leven 
begon met een grote droom en leidde tot een 
prominente plek in de wereldgeschiedenis.

(Londen, 3 april 1934)
 

Toen Jane klein was kreeg ze van haar  
vader een chimpanseeknuffel die ze Jubilee 
noemde. Daarmee begon haar levenslange 

liefde voor dieren. Zodra Jane de kans kreeg, 
ging ze dieren in het wild bestuderen.  

Ze leefde samen met chimpansees in de 
jungle en werd beroemd als vernieuwer op 

het gebied van wetenschappelijk onderzoek. 
Tegenwoordig overtuigt Jane iedereen die 

het maar wil horen van het belang van 
dierenrechten.
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Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

Voor meer informatie over hoe u chimpansees in het wild kunt 
helpen, kunt u terecht op de website van het Jane Goodall Instituut 
(www.janegoodall.nl).
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JANE GOODALL
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Ook verschenen in de serie ‘Van klein tot groots’:



Toen Jane klein was kreeg ze van haar vader een 
chimpanseeknuffel die ze Jubilee noemde. Ze zorgde 

goed voor hem en nam hem overal mee naartoe. 



Jane was gek op dieren en ze hield veel van de natuur.  
Elke avond las haar moeder een verhaaltje voor over  
de avonturen van Tarzan en Jane. Die leefden in de jungle  
samen met echte wilde chimpansees. Dat wou ze zelf ook wel!



Maar om wilde dieren te bestuderen moest Jane naar de universiteit. 
En daar had ze geen geld voor. Daarom moest ze iets anders 
verzinnen. Ze spaarde elke cent die ze had tot ze een kaartje kon 
kopen voor de boot naar Kenia, een land in Afrika. Eindelijk was ze 
op weg naar het betoverende land van haar dromen.
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