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Dembe en de parkwachters 
Eens, diep in de door mist gehulde bergen van Oost-
Afrika, leefde een machtige berggorilla genaamd Dembe. 
Dembe was de leider van zijn familie, een groep gorilla's 
die hoog in het weelderige bladerdak van de jungle 
leefden. Als jonge gorilla was Dembe altijd gefascineerd 
geweest door de wereld om hem heen. Hij hield ervan 
om de dichte bossen te verkennen en nieuwe planten en 
dieren te ontdekken. Maar naarmate hij ouder werd en 
de rol van leider op zich nam, raakte Dembe meer 
gefocust op het beschermen 
van zijn gezin en het 
waarborgen van hun 
veiligheid. 


Op een dag, terwijl ze op 
zoek waren naar voedsel, 
kwamen Dembe en zijn 
gezin een groep stropers 
tegen. Deze mensen jaagden 
illegaal in de jungle, op zoek 
naar waardevolle 
dierenhuiden en andere grondstoffen om op de zwarte 
markt te verkopen. De stropers hakten bomen om met 
kettingzagen en schoten met geweren in de lucht om de 
gorilla's bang te maken. 




Dembe wist dat hij snel moest handelen om zijn gezin 
te beschermen. Hij stormde op de stropers af, zich op 
de borst slaand en woest brullend. Zijn familie rende 
schreeuwend van afgrijzen dieper het bos in. De 
stropers waren verrast door de plotselinge aanval en 
verstijfden. En toen, precies op tijd, arriveerde een 
groep lokale natuurbeschermers en parkwachters ter 
plaatse, gealarmeerd door de noodkreten van de 
gorilla's. De stropers werden snel gearresteerd en de 
gorilla's werden gered, dankzij het snelle denken en de 
moed van de natuurbeschermers en Dembe de gorilla. 


Vanaf dat moment maakte Dembe het tot zijn missie om 
zijn gezin te beschermen tegen onheil. Hij leidde ze 
naar nieuwe, veiligere delen van de jungle en leerde ze 
hoe ze gevaar konden vermijden. En telkens wanneer hij 
stropers of andere bedreigingen tegenkwam, kwam hij 
op voor zijn familie en vocht hij om ze veilig te houden. 
Hij ging ook samenwerken met de parkwachters en 
natuurbeschermers. Niet alleen het bestrijden van 
stropers, maar ook het tegengaan van illegale houtkap 
tot hulp geven bij natuurrampen en het stoppen van de 
vernietiging van leefgebieden. 


Na verloop van tijd werd Dembe bekend als de felle 
beschermer van de in mist gehulde bergen. Zijn moed 
en kracht inspireerden anderen om op te komen voor 
wat juist was en de prachtige, wilde plekken van de 
wereld te beschermen. En Dembe bracht de rest van 
zijn leven door in de wetenschap dat hij een verschil 
had gemaakt, niet alleen voor zijn eigen gezin, maar 



voor alle wezens die in de jungle woonden. Naarmate de 
jaren verstreken, zagen de rangers en 
natuurbeschermers de vruchten van hun werk. De 
gorilla's en andere wilde dieren floreerden, en het 
regenwoud werd weer een plaats van schoonheid en 
harmonie. En de rangers en natuurbeschermers werden 
geprezen als helden, geprezen om hun onvermoeibare 
inspanningen om de jungle en zijn bewoners te 
beschermen.



