
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/


Ririro 

Een Valentijnsdag Wens 
Er was eens een grote en prachtige dierentuin en alle 
dieren maakten zich klaar voor Valentijnsdag. De apen 
slingerden van boom naar boom, opgewonden kletsend 
over de valentijnskaarten die ze voor elkaar hadden 
gemaakt.

"Ik kan niet wachten om mijn kaart aan mijn beste 
vriend te geven!" zei een aap terwijl hij een kaart 
omhoog hield met daarop een afbeelding van een 
banaan. "Ik ook!" zei een andere aap terwijl hij een 
kaart omhoog hield met een plaatje van een aap die aan 
een boom hing.

De olifanten maakten zich ook op voor de speciale dag. 
Ze hadden een prachtig boeket bloemen geplukt uit de 
tuin van de dierentuin en oefenden op hun trompetten, 
klaar om hun dierbaren een serenade te brengen.

"Ik hoop dat ze de bloemen mooi vindt", zei een olifant 
terwijl hij het boeket nerveus vasthield.

"Ze zal het prachtig vinden", zei de andere olifant met 
een glimlach. De leeuwen lagen in de zon, knuffelden 
tegen elkaar aan en spinden tevreden.

"Ik hou van je", zei een leeuw.

"Ik hou ook van jou", zei de leeuwin terwijl ze met hun 
neuzen tegen elkaar aan snuffelden.

Ze waren allemaal opgewonden om het te vieren, 
behalve Pai, de rode panda. Hij was verdrietig omdat hij 
geen vrienden, familie of partner had om mee te vieren. 



Als enige rode panda in de dierentuin voelde Pai zich 
alleen en buitengesloten.

"Ik voel me de laatste tijd zo alleen. Ik ben de enige 
rode panda in de dierentuin en ik heb geen vrienden. Ik 
kijk naar alle andere dieren die Valentijnsdag gaan 
vieren met hun partners en families en ik kan het niet 
helpen, maar ik voel me buitengesloten. Ik wou dat ik 
iemand had om deze speciale dag mee te delen. Maar ik 
weet dat dat niet mogelijk is, ik ben de enige van mijn 
soort hier. Ik voel me verdrietig", zei Pai tegen zichzelf.

"Hé, heb je gemerkt hoe verdrietig de rode panda de 
laatste tijd is? Hij is de enige van zijn soort in de 
dierentuin en hij heeft geen vrienden", zei Emmy de 
dierenverzorger tegen haar collega.

"Ja, dat heb ik gemerkt. Het is zo triest om hem 
helemaal alleen te zien. Hij 
verdient wat gezelschap."

"Ik weet het. Daarom denk 
ik dat we iets speciaals 
voor hem moeten doen op 
Valentijnsdag. Laten we wat 
gezelschap regelen!"

"Dat is een geweldig idee! 
We kunnen hem 
Valentijnsdag niet alleen 
laten doorbrengen."

"Precies", zei Emmy, "ik zal 
wat regelen. We zullen ervoor zorgen dat hij een 
Valentijnsdag heeft om nooit te vergeten."

De dierenverzorgers besloten op Valentijnsdag iets 
speciaals voor hem te doen. Ze werkten achter de 



schermen om soortgenoten voor de rode panda te 
vinden.Op de ochtend van Valentijnsdag werd Pai, de 
rode panda, wakker en ontdekte dat de hele dierentuin 
was versierd. Met overal roze en rode ballonnen, rode 
hartjes, twinkelende lichtjes, romantische kaarsen en 
hartvormige cadeautjes en snoepjes. Maar toen zag hij 
de grootste verrassing! Twee rode panda's in het verblijf 
naast het zijne. Hij was dolblij en kon zijn ogen niet 
geloven. Hij sloot snel vriendschap met zijn nieuwe 
metgezellen en ze brachten de hele dag samen door met 
spelen en ontdekken. De dierenverzorgers waren blij om 
te zien dat de rode panda eindelijk wat gezelschap had 
en dat hij genoot van Valentijnsdag. Ze wisten dat hij 
vrienden nodig had, en ze waren blij dat ze hem 
gelukkig konden maken.

De rode panda was niet meer alleen en hij had een 
speciale Valentijnsdag met zijn nieuwe vrienden. Hij 
realiseerde zich dat liefde en kameraadschap in vele 
vormen voorkomen en dat hij echt gezegend was zulke 
geweldige vrienden te hebben.

Vanaf die dag waren de rode panda en zijn nieuwe 
vrienden onafscheidelijk. Ze brachten al hun tijd samen 
door, verkenden de dierentuin en maakten plezier. Pai 
was eindelijk gelukkig en voelde zich niet langer 
eenzaam. En de dierentuinverzorgers waren blij dat ze 
een verschil hadden gemaakt in het leven van de rode 
panda. De dierenverzorgers keken toe, glimlachend bij 
het zien van alle liefde en vreugde in de dierentuin. Ze 
wisten dat hoewel de dieren verschillend waren, ze 
allemaal hetzelfde vermogen tot liefde en geluk 
deelden.


