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De dappere brandweerlieden en 
de koala familie 
Er was eens, in de Australische bush, een familie koala's 
die een heerlijke dag had, kauwend op 
eucalyptusbladeren hoog in hun favoriete boom. Maar 
plotseling merkten ze een vreemde geur in de lucht op. 
Het was de geur van rook!

De koala's keken naar beneden en zagen dat de bush in 
brand stond. De vlammen 
kwamen steeds dichter bij hun 
boom. De koala's raakten in 
paniek en schreeuwden om hulp.

"Oh nee, wat gaan we doen?" 
riep de moeder koala.

"We moeten hier weg!" 
schreeuwde de vader koala.

De koala's probeerden uit de 
boom te klimmen, maar de 
takken waren te heet om aan te 
raken. Ze zaten vast.

Net toen ze dachten dat alle 
hoop verloren was, hoorden ze een luide sirene. Het was 
een brandweerwagen! De brandweer was gekomen om 
hen te redden.

Terwijl het vuur woedde, hadden de brandweerlieden 
een zwakke hulpkreet gehoord. Ze volgden het geluid 



en vonden de groep koala's die vastzaten in een 
eucalyptusboom, omringd door vlammen. De 
brandweerlieden wisten dat ze snel moesten handelen 
om de koala's te redden.

Een van de brandweerlieden klom in de boom en greep 
elke koala voorzichtig een voor een op. Hij gaf ze aan 
de andere brandweerlieden, die ze voorzichtig in een 
mand legden.

De brandweermannen brachten de koala's in veiligheid 
en gaven ze water te drinken. De koala's waren zo 
dankbaar dat ze gered waren en bedankten de 
brandweerlieden voor hun moed. Ze waren vooral 
dankbaar nadat ze de volledige omvang van de situatie 
hadden vernomen. Er waren vreselijke bosbranden die 
door het hele land raasden en alles op zijn pad in brand 
staken. Meer dan 800 afzonderlijke vuren brandden in 
het land. De combinatie van extreem hoge 
temperaturen, lage luchtvochtigheid en harde wind 
creëerde de ideale omstandigheden voor een snelle 
verspreiding van het vuur. De brandweerlieden werkten 
onvermoeibaar om de vlammen te doven en zoveel 
mogelijk land, eigendommen, mensen en dieren te 
redden. Maar helaas zijn er veel dierenlevens verloren 
gegaan, meer dan 3 miljard dieren hebben het niet 
gehaald. De koalafamilie was erg dankbaar dat de 
brandweer de tijd nam om ze te redden. Vanaf dat 
moment werkten de brandweerlieden nog harder om 
het land en alle dieren die er leefden te beschermen. En 
de koala's leefden nog lang en gelukkig, veilig in een 
nieuw mooi huis.



