
Gelukkig begon de dag vandaag met enig 
goed nieuws. De politieagent kwam langs met 
de mededeling dat zijn speurwerk twee hints 
opgeleverd had. Pippi was even bang dat hij 
de hints thuis vergeten was, maar uiteindelijk 
vond hij ze in het holster van zijn geweer. 
De agent had foto’s gevonden van Meneer 
Nielson in de Apenheul! Reden genoeg voor 
Pippi en de kinderen om een bezoekje aan de 
Apenheul te brengen. Helemaal in een vrolijk 
humeur door dit goede nieuws gingen we 
op weg, waarbij het feestje in de busjes werd 
voortgezet

In de Apenheul aangekomen, verspreidden 
we in verschillende groepjes en gingen we 
op zoek naar Meneer Nielson (en natuurlijk 
de andere apen die er te zien zijn). Onderweg 
werden veel verschillende soorten apen 
gezien. De doodskopaapjes die vrij rondliepen 
en bijna op de handen van de kinderen gingen 
zitten, was toch wel één van de hoogtepunten. 
Daarnaast waren verschillende soorten maki’s 
en allemaal andere soorten apen gezien waar 
eigenlijk iedereen de namen snel weer van 
vergat. Orang-oetangs en gorilla’s waren in 
ieder geval gespot, waarbij het baby’tje bij de 
orang-oetangs vrolijk klom en slingerde. Een 
aantal kinderen en staf waren op tijd voor de 
laatste gorillashow waarbij ze gevoerd werden. 
Het was verrassend om te zien dat zo’n grote 
zilverrug-gorilla bang was voor een klein 
schildpadje. Zo bang dat hij het eten dat in 
die buurt lag niet durfde te pakken. Naast alle 
leuke apen waren er ook allerlei speeltuinen 
en klimconstructies waar de kinderen hun 
innerlijke aap naar boven konden halen. Helaas 
was Meneer Nielson niet gespot. Af en toe 
leek het erop dat hij er was, maar dat was dan 

waarschijnlijk een verre verwant. De kinderen 
gingen enigszins bezorgd naar huis: hoe moest 
dit nou met Meneer Nielson en zouden ze hem 
nog op tijd terug vinden?
 
Voor het avondeten was er nog ruimte 
voor de kinderen om even vrij te spelen 
en werden druk allerlei acts voor de bonte 
avond geoefend. Na het eten ging echter de 
toeter. Pippi was benieuwd of er nog meer 
kaartstukken te vinden waren, aangezien ze 
gister ook een deel van een kaart gevonden 
hadden. In een renspel hebben de kinderen 
vier andere kaarten kunnen verdienen, maar 
alleen de laatste kaart met de vindplaats 
van Meneer Nielson ontbrak nog. Het zat 
niet mee! De ontvoerders waren er blijkbaar 
ook achter gekomen dat ze een groot deel 
van hun kaarten kwijt waren geraakt. Ze 
kwamen met z’n tweeën langs en wilden een 
deal sluiten met Pippi en de kinderen. Pippi 
kreeg het laatste deel van de kaart, als zij 
zilverstukken kregen. Ze kwamen overeen dat 
de ontvoerders de zilverstukken die ze van de 
kinderen konden afpakken, mochten houden. 
De kinderen smokkelden fanatiek zo veel 
mogelijk zilverstukken naar de overkant, terwijl 
de ontvoerders juist probeerden om zoveel 
mogelijk kinderen af te tikken. Uiteindelijk 
waren zowel ontvoerders als Pippi tevreden 
over het eindresultaat. Met de veroverde kaart 
konden Pippi en de kinderen ein-de-lijk Meneer 
Nielson gaan bevrijden. Hij bleek met touw 
vastgebonden te zitten aan een trapreling. 
Opgelucht met de veilige terugkeer van haar 
vriend, trakteerde Pippi de kinderen op wat 
drinken en riep uit dat morgen een feestdag 
zal zijn. Op naar morgen!

Woensdag 1 mei: apenheul!


