GROOT NIEUWS

Welkom

Kitoto!

Chimpansee Kitoto zorgt sinds kort voor extra ‘girlpower’ in de
Mensapenvallei van de ZOO. De dame op leeftijd geniet bij ons van
haar oude dag. En als het wat meezit, heeft ze ondertussen al het
gezelschap van nog twee andere chimpanseevrouwtjes.
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Kitoto (36) arriveerde als eerste nieuweling in
de Mensapenvallei, begin oktober. Jarenlang
leefde ze samen met een ouder mannetje in de
Duitse dierentuin Wuppertal. Om te vermijden
dat ze na zijn dood alleen zou zitten, namen
wij haar op in onze chimpanseegroep. “Kitoto
is een slimme meid. Haar blik lijkt een beetje
op die van onze Shirley die dit jaar stierf”, vindt
coördinator Sarah. “Toen ik haar voor het eerst
zag, kreeg ik kippenvel.” Kitoto zal bij ons ook
mooie herinneringen kunnen ophalen, want
hoogstwaarschijnlijk wordt ze na meer dan 20
jaar herenigd met haar jongere zus Lomela. “Ze
groeiden samen op in het Duitse Münster. Het
is mooi dat ze elkaar hier na al die tijd zullen
terugzien.”

GRAPPIGE GRIMAS

Als dit magazine in druk gaat, zijn we nog volop
bezig met de voorbereidingen voor het vervoer
van Loméla (30) en Nancy (39) uit het Duitse
dierenpark Nordhorn. Dus met enige voorzichtigheid kondigen we hun komst aan, maar in
principe verwachten we hen eind oktober.
We stellen ze graag al voor. “Lomela is vriendelijk, erg sociaal en een dikkerdje. Ze moest niet
al te veel bewegen want ze leeft sinds een jaar
alleen met Nancy. Er is dus geen concurrentie

Onze twee vrouwen en vijf mannen kregen extra gezelschap. De nieuwe
vrouwen brengen meer evenwicht en meer interacties in de Mensapenvallei. Kitoto beet de spits af.

om eten”, zegt Sarah. “Ze gaat bij ons op dieet
voor haar gezondheid.” Nancy heeft een grappige grimas. “Ze trekt haar lip omhoog en dan
lijkt het alsof ze knipoogt. De twee dames zijn
aan elkaar gehecht en vlooien elkaar vaak.”

NATUURLIJKER EVENWICHT

De komst van Kitoto, en hopelijk die van de
twee andere dames, zorgt voor een hoger oestrogeengehalte en meer natuurlijk evenwicht
in de groep, tegenover onze vijf mannetjes en
twee vrouwtjes. “Gezien de leeftijd wordt er
niet gekweekt. De komst is een verrijking voor
àlle dieren.” De nieuwe dieren gaan zich uitleven in onze Mensapenvallei. Kitoto houdt heel
erg van nesten bouwen met oude kleren en
verstoppertje spelen. Ze klimt graag de hoogte in om een goed overzicht te hebben.
Ga ervoor, Kitoto!
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