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Maar past de walvis wel helemaal?

De dieren in dit prentenboek vinden een oplossing: ze maken gewoon het boek groter! 

Honderd dieren zie je in dit verhaal.

  NELLEKE VERHOEFF
KAREN YIN

M
aak plaats!

Bekijk de uitklapbare pagina’s en tel alle honderd dieren.



Voor 媽媽 , die mij leerde  

buiten het boek te denken.

Voor Ingin, die mij aanmoedigde 

om binnen het boek te dromen.  

— K.Y. 

Voor Jan, mijn liefste broer 
en dierenvriend.   

— N.V. 
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 van Nelleke Verhoeff

Bij De Vier Windstreken hechten wij veel
 

waarde aan verhalen en prenten die de harten 

van kinderen uit alle groepen van de bevolking raken 

en die hen aan het denken zetten
. Wij kiezen thema’s 

die het onafhankelijk denken stim
uleren en respect vo

or de 

diversi
teit v

an de wereld aanmoedigen. 

Onze boeken zijn speels, m
ooi en duurzaam, en combineren 

het beste u
it het heden met het beste u

it het ver
leden, 

zodat onze kinderen opgroeien tot vera
ntwoordelijke 

burgers va
n morgen.

Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.
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O, gelukkig, de dieren zijn onderweg.Een
 leg

e bladzij? Dat is nou pech.



Honderd dieren zie je in dit verhaal.
Maar past de walvis wel helemaal?



Kom
 er m

aar gezellig bij!Hoi poes en
 eland met gewei.



Wat k
ijkt 

die krokodil daar blij,

Maar past de WALVIS er wel bij?



Een tapir, nijlpaard, hagedis.

Kijk
 hoe g

ezellig het al is.



Daar komen de struisvogel en de kameel,

Maar past de WALVIS in haar geheel?
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