Bewoners van

Op stap met de dierenarts
MISSIE:

HET BABYBOOMSTEKELVARKENTJE
WORDT GECHIPT EN GESEKST

TIP

Imane streelt het zachte snoetje, hier staan geen stekels.

Imane, kan je tegen een stootje?
Of liever gezegd een prikje?
Ja hoor, ik ben wel wat
gewend als voetballer en
hockeyspeler.

Imane, 10 jaar,
uit Borgerhout
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Dierenarts
Francis

Vandaag gaan we langs bij de boomstekelvarkens. Mama Indy en papa Humphrey
kregen er op 11 maart een kleintje bij. Na
een maand is hij of zij groot genoeg om te
chippen. Dokter Francis geeft het diertje dan
zijn eigen identiteitskaart in de vorm van
een chip. Dit kleine, elektronische elementje
wordt onder zijn huid ingebracht. Het is niet
groot en het stekelvarkentje voelt enkel
een kleine prik. Maar de verzorger moet op
haar tanden bijten want boomstekelvarkens
verdedigen zich met hun … stekels! Ze
hebben onder hun zachte, langere haren
harde stekels die ze opzetten bij gevaar.
Chip
Gelukkig weet dokter Francis dat dit geen
katje is om zonder handschoenen aan te

Je vindt ze tussen de okapi’s
en de Vlaamse
tuin.

pakken. Hij brengt snel de chip in. Nu is
het aan Imane om de chip te lezen. Oké,
981100004553796 is nu het eigen nummer
van dit varkentje. Hieraan wordt alle
informatie gelinkt. Alls gaat in computer:
is het een jongen of een meisje, de naam,
geboortedatum en -plaats, mama en papa.
Jongen of meisje?
Dokter Francis wil weten of het een jongen of
een meisje is. Hij duwt zacht op de buik en er
komt een piemeltje tevoorschijn. Het is een
jongen! Nu nog even in een emmer op de
weegschaal. Dit emmertje boomstekelvarken
weegt 879 gram. Hij komt nieuwsgierig over
de rand piepen. Snel terug naar mama voor
verse melk. Imane, wil je verzorger Isabel nog
even uit de nood helpen? Imane plukt één
voor één de naalden uit de handschoenen.
Ze gingen er gelukkig niet doorheen. Oef!

Missie geslaagd

Ze controleert de chiplezer. Alles dik in orde.

Dokter Francis kijkt naar het geslacht.

Imane zet haar stem bij haar favoriete naam:
URWIN. De meerderheid wint, Urwin it is!
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