
De werelddierentuin 

Dit is een lied voor alle dieren op de hele wereld 
Waar ze ook zijn en hoe ze ook heten 
Dus pak allemaal je koptelefoon 
Daar gaan we!! 

(Kareltje)  
Of je nu een kleine hamster bent, een goudvis of giraf 
(Sjonnie) 
In onze dierentuin komt elke dag van alles op je af 
(Piet de Zeehond) 
Kinderen met suikerspin of een vader met zijn zoon 
(Catharina Struisvogel) 
Iedereen is vrolijk en dat is hier heel gewoon 

(Daan de Worm) 
Hier komen elke dag weer mensen en er is hier geen gevaar 
(Jurgen St Bernard) 
En als er dan toch iets gebeurt staat de dokter voor ons klaar 
(Fransje Eend) 
We krijgen altijd eten er is geen honger en geen dorst 
(Frans en Willem eend) 
En elk jaar als we jarig zijn een snoepje en een plakje worst  

(De Chimpansees) 
Maar soms kijk je televisie en dan vraag je jezelf af 
Hebben wij niet net als Kareltje en Sjonnie de giraf 
(Sjonnie) 
Een werkelijk prachtig leven hebben wij het niet te goed 
Als je denkt aan andere dieren is er één ding dat ik zeggen moet 
Ik zing het één keer voor! 



Refrein 
Ja alle alle dieren, mooi of lelijk groot of klein 
Hebben recht op een goed leven, waar ze ook wonen, waar ze ook zijn 
Alle dieren zijn hetzelfde of ze geel zijn zwart of bruin 
De mooiste dierenwereld is: de werelddierentuin! 

(Knut de Uil) 
 ‘K zag een foto van een neushoorn op het Afrikaanse strand 
hij had zijn zwembroek aangetrokken en een flesje zonnebrand 
(Jaqueline de Gans)  
Hij wilde dolgraag zonnen een parasol onder de arm 
maar het lukte niet want in Afrika daar is de zon echt veel te warm 

(Ludwig Steenbok) 
En in sommige andere landen ja daar regent het weer veel 
daar dragen alle dieren laarsjes en hebben snoepjes voor hun keel 
(James het schaap)  
En ons neefje uit Amerika belandt elk jaar in een orkaan 
En als de wind gaat liggen ziet hij geen boerderij meer staan 

(Paolo de Mol) 
En de zeehond op de Noordpool die heeft het juist weer veel te koud 
Met z’n buikje op een ijsschots dat geen sneeuwstorm tegenhoudt 
(Sjonnie) 
Met oogjes half bevroren, zijn koude flappen op de grond 
Had de zeehond maar een warme jas, een warme jas van bont 

Refrein 

(Kareltje) 



Eh Sjonnie zong jij net: had de zeehond maar een warme jas een   
   warme jas van bont? 

(Sjonnie) 
Hoezo Kareltje? 

(Kareltje) 
Nou bontjassen worden meestal van zeehondjes gemaakt, dus dat lijkt  

   me niet echt gezellig sjonnie 

(Sjonnie) 
Oh ja, nou even overnieuw 

Met oogjes half bevroren, zijn koude flappen op de grond 
Hard de zeehond maar een warme muts een handschoen en een sjaal! 

(Kareltje) 
Maar dan rijmt het niet sjonnie 

(Sjonnie)  
Oh ja het moet natuurlijk wel rijmen.Nou weet je wat Kareltje: 

Met oogjes half bevroren had een zeehond maar een sjaal 
Een muts en warme handschoenen, dus we zingen allemaal 

Ja alle alle dieren, mooi of lelijk groot of klein 
Hebben recht op een goed leven, zonder honger, dorst of pijn 
Alle dieren zijn hetzelfde rood of geel of wit of bruin 
De mooiste dierenwereld is: de werelddierentuin! 

Ja alle alle dieren, mooi of lelijk groot of klein 
Hebben recht op een goed leven, zonder honger, dorst of pijn 
Alle dieren zijn hetzelfde rood of geel of wit of bruin 
De mooiste dierenwereld is: de werelddierentuin! 



(Kareltje) 
En het loopt niet in het honderd niemand wordt er uitgezonderd 
ja elk dier dat je bewondert hu doet vrolijk met ons mee 
niemand hoeft zich te vervelen als de dieren samen spelen 
en als er iemand eenzaam is, dan telt hij toch voor twee  
ja je zult er wat beleven, dus stort het geld dat je geven  
snel op het gironummer….ja het was iets met een twee 
zeg nu ben ik het vergeten, ik had het net nog in mijn kop 
maar ik wil het toch wel weten dus zoek het even voor u op 

Ja alle alle dieren, mooi of lelijk groot of klein 
Hebben recht op een goed leven, zonder honger, dorst of pijn 
Alle dieren zijn hetzelfde rood of geel of wit of bruin 
De mooiste dierenwereld is: de werelddierentuin! 


