LENA EN BONGO
Een avontuurlijk verhaal over een Nederlands meisje
in Zuid-Afrika, die een hele bijzondere vriendschap
krijgt met een gorilla.

LENA VALT IN SLAAP
De hele dag blijft Lena moe. Tijdens het eten kan ze
amper haar ogen open houden. Als ze voor de
zoveelste keer gaapt, zegt mama: “Anders ga je nu
toch gelijk naar bed. Je bent vast zo moe omdat je in
de groei zit.” Met een gaap zegt Lena: “Ik ga nog heel
even door het park rijden en dan ga ik gelijk naar
bed.” Als ze naast Bongo zit, zegt ze “Sorry Bongo, ik
heb de bal niet meegenomen. Ik ben veel te moe om
te spelen.” Ze schuift dichter naar Bongo en gaat net
als de vorige dag weer tegen hem aan liggen.
Wat ligt ze toch lekker en wat is ze moe. Ze doet haar
ogen dicht en… valt in slaap.
Langzaam wordt Lena wakker. Voor de tweede keer
die dag weet ze eerst niet waar ze is. Dan merkt ze dat
ze nog steeds tegen Bongo aan ligt. Hoe laat zou het
zijn? Hoe lang heeft ze geslapen? Ze kijkt Bongo
slaperig aan en begint te giechelen: “O lieve Bongo, ik
ben gewoon tegen je in slaap gevallen. Ik zou maar
Even weg zijn dus ik moet nu gaan, anders wordt

mama ongerust.” Lena wil opstaan, maar dan stokt
haar adem in haar keel. Aan de overkant ziet ze
iemand staan. Ze knijpt haar ogen samen en kijkt dan
recht in de verbaasde bruine ogen van Paulo. “Wat
doen jy daar met Bongo?” roept Paulo over de sloot
naar Lena. Ze durft niks te zeggen en Bongo loopt
gauw weg. Zo blijft ze een tijdje staan tot Paulo zegt:
“Sal jy hierheen kom?” “Ja… euh ja, ik kom er aan.”
Paulo kijkt haar vreemd aan als ze door de tralies
naar buiten gaat en mompelt: “Hmmmm… ek moet
iets daaraan doen.”

EEN AFSPRAAKJE BIJ DE WATERVAL

“Lekker koud hè,” lacht hij. Ze zwemmen, duwen
elkaar onder en tillen elkaar op. Uitdagend zegt hij:
“Wie het eerste weer aan de kant is.” Dat laat Lena
zich geen tweede keer zeggen Ze is als eerste weg en
wint. “Joehoe,” roept ze. “Ik heb gewonnen en wat is
nu mijn prijs?” Vluchtig geeft hij haar een kus op
haar wang en grijnst: “Dit is je prijs.”
Lachend stappen ze uit het water en ze laten zich
languit in het zand vallen. Lena kan zich niet
herinneren dat ze zich ooit zo gelukkig heeft gevoeld.
Juma pakt haar hand vast. Zwijgzaam luisteren ze
naar het geluid van de waterval. Dan schiet Lena
omhoog: “Hoe laat is het eigenlijk!” Versuft kijkt
Juma haar aan, hij was al bijna in slaap gevallen:
“O… euhhh… vijf uur. Hoezo?” Ze staat snel op:
“We moeten gelijk gaan. Ik ben helemaal vergeten te
zeggen dat ik later thuiskom.” Juma is weer
klaarwakker. Hij pakt hun spullen en snel rennen ze
naar de brommer.

Achterop de brommer maakt Lena zich zorgen over
papa en mama. Hopelijk zijn ze niet heel erg boos op
haar. Ze zucht diep en houdt Juma nog wat steviger
vast. Hij klopt geruststellend op haar hand. Wat is hij
toch leuk, lief en knap. Even vergeet ze papa en
mama. Ze kan alleen maar denken, zou dit het zijn,
voelt het zo, ben ik verliefd?

WAAR IS BONGO

Ze wil opstaan, maar dit lukt niet. Alles is stijf, haar
voeten zijn dik en zitten vol met blaren. Lena zucht
en denkt, hoe moet ik nu thuiskomen? Ze is duizelig,
omdat ze geen eten heeft gehad. Lena legt haar hoofd
in haar handen. Ze weet het niet meer. Ze kijkt op en
slaakt dan een harde gil. Op een paar meter afstand
staat een hele grote leeuw. Lena schrikt zo dat ze
gelijk weer kan staan. Wat moet ze doen?
Wegrennen? Dat lukt haar nooit.
De leeuw is veel sneller. Door de harde brul duikt
Lena in elkaar. Ze gaat plat op de grond liggen en
trilt over haar hele lijf. Grommend komt de leeuw op
haar afsluipen. Nu is het gebeurd met me, denkt
Lena. Ze verbergt haar hoofd in het gras en gluurt
tussen de grassprietjes door. De bek van de leeuw
staat open en er druipt kwijl uit. Hij slikt een paar
keer om zijn bek. Hij komt steeds dichterbij. Ze kan
nu niks anders meer doen, dan wachten tot de leeuw
haar grijpt. Hij is bijna bij haar en staat al in de
houding om op haar te springen. Plotseling schrikt

hij en gaat plat op de grond liggen. Lena voelt haar
hart in haar keel bonken. Ze blijft naar de verschrikte
leeuw kijken en ziet hem opstaan. Even kijkt hij haar
nog recht in haar ogen aan. Dan draait hij zich om en
rent weg. Verbaasd en trillerig gaat ze zitten en kijkt
de leeuw na. Hoe kan dit nou? Waar is de leeuw zo
van geschrokken?

