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Giraf in een boom?! 
Nieuwkomers praten over een prikkelende foto 
 
Transcript 
 
G: Hoe lang is dit boom? 
U: Ja? 
G: Ik wil dat weten. 
U: Maar kijk, deze boom is echt megagroot. Kijk.  
G: Go… go… ik denk dus de groots, langste boom. 
U: Ja kijk, is langste, giraf. 
G: Langer dan… 
K: Ja, het is langer dan giraf. 
U: Hoe kan hij gaat zo boven gaan. Hij is niet echt met zijn krats zo (maakt klim-gebaren) 
K: Misschien hij wil eten pakken en hij kijkt naar de eten en hij gaat de boom klimmen.  
U: Hier. Hij kan niet beneden gezien. Beneden hebben de water. Hij kan niet beneden gaan.  
G: Hij kijkt beneden. 
U: Ja! Of deze kant, zo kijken (doet opzij voor). Iets daar (wijst). 
G: En hij moet hoogvrees hebben of is hij bang voor iets beneden iets. 
U: Ja ik zeg ook dat, iets is beneden hij bang voor dees. Leeuwen is daar lopen. Als je komt 
beneden, eten.  
LK: En wat denk jij allemaal, Khaled? Ik zie jou denken.  
K: Zij is bang, hij is bang van iets en hij gaat de boom klimmen. En hij wil niet gaan beneden 
want hij is bang dat hij kom, hij eten misschien.  
U: Of hij… 
G: Ja net als leeuw of leopard of… 
U: Cheeta. 
G: [schudt nee] 
LK: Ja, hij is ergens van geschrokken. 
G: Ja. 
K: Ja. 
LK: Alleen, nu zit ’ie d’r in. En nu? 
K: Hij gaat de boom pakken en ga sliden naar beneden. 
U: Of hij wil de boom kapot gemaak. 
G: Ik denk hij ga wachten tot die dier wegrent. Weggaat.  
U (tegelijk met G): gaat zo (beeldt uit dat de boom omvalt). 
K: Ja, maar die gaat niet op hij wachten. 
G: Ja, maar een beetje tijd. 
K: Hij gaat rennen weg.  
LK: En dan, als ’t weg is?  
G: Dan gaat hij beneden klimmen, eh beneden gaan, terug. 
LK: Lukt dat makkelijk denk je?  
G&U&K: Neeee. 
K: Hij is een hoge boom. 
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U: Maar hoe kan dat, hij gaat veel hoger komen. Hoe kan dat? Hij gaat met zijn, hij gaat 
vliegen en komen of (maakt vastpak-gebaar). Hoe kan dat hij gaat zo doen? (maakt klim-
gebaren) 
K: Misschien iets…  
U: Hij gaat jump erop, zo. 
G: Giraf kan niet klimmen. 
U: Hij wil ik denk deze boom kapot gemaakt, beneden komen. 
G: Nee, dan wordt hij dood. 
K: Kan niet. 
G: Dan is zijn voet kapot. 
U: Ja. 
G: Een giraf kan, hem weet alleen te rennen of te lopen. Maar niet klimmen. 
U: Ja! 
[5 sec stil] 
G: En hier, hij vasthoudt deze daar. (wijst op foto) 
K: Ja, hij gaat zo… 
G: Of hij gaat beneden glijden. 
K: En zo pakken en hij gaat naar beneden glijden.  
G: Hij kan niet omdat… (wijst op tak onder giraf, die in de weg zit)  
K: Hier, hij doet het van hier, en dan hij kan. 
U: Maar deze boom gaat bijna kapot, kijk!  
G: Nee, kan niet. 
U: Kijk, deze boom gaat ik denk kapot bijna. 
G: Ja, maar die eh… 
U: Ik denk ‘t is kapot, maar als je is kapot, heel snel foto. 
K: Misschien daar is water onder hij.  
U: Ja, ik denk ook zo.  
K: Hier is water, en beneden is de boom. 
U: Hij kijken beneden zo. Wat ziet daar? Ik denk als je, hij luistert eentje, jungles is leeuw. Hij 
gaat boven naar kijken, wat erop, hij wil het kijken.  
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