
Alle dieren zwemmen
in het water Het Dagel—kse Dier Rotterdam

VOL.CXXXIII. . . No.73 VRIJDAG 26 JULI 2019 ORLIN

Directeur Artis
ontslagen

By LIEKE OGISCH

DirecteutWillemAardeloos van Artis
heeft te horen gekregen dat hij is ontslagen.
Meneer Aardeloos reageert verbaasd op
het nieuws. "Ik heb jarenlang mezelf in-
gezet voor Artis en geprobeerd er de beste
dierentuin van Nederland van te maken."
laat hij weten. "Ik vind het jammer dat de
rest van Artis er anders naar kijkt dan ik."

Korte rijen bij Artis

De rest van de directie van Artis
laat in een verklaring weten dat zij hele-
maal klaar zijn met meneer Aardeloos.
"Willem heeft de afgelopen tijd niks
gedaan om de dierentuin weer op gang te
krijgen." aldus meneer Olivier Ngeduldig.
"Hij is alleen maar bezig geweest met
allemaal andere rare dingen en heeft onze
collega’s van Blijdorp lastig gevallen. We
hoorden zelfs iets over een stropersclub,
kun je je dat voorstellen? Daarnaast heeft
hij ons probleem van de verdwenen dieren
proberen op te lossen door een man in
een papegaaienpak te laten rondrennen."

Meneer Aardeloos vindt dat de direc-
tie van Artis de zaak overdrijft. "Ik ben
een man van vele talenten en ik kan prima
meerdere dingen tegelijk doen. En de
man in het papegaaienpak was een bril-
jant idee. Maar goed, ik ga wel weer terug
naar mijn oude baan: IJsjes verkopen op
de Noordpool."

Leeg eiland aangeboden
By SIMONE TRAND

Bekende miljonair Rico Iant heeft
aangegeven dat hij een leeg eiland ter
beschikking heeft aangeboden aan een
goed doel. Dit ruimhartige gebaar is
niet vreemd, aangezien meneer Iant al
vaker goede doelen heeft gesteund. Hij
heeft helmen gegeven aan pinguins die
omvallen, tandenstokers aan leeuwen zo-
dat ze het voedsel uit hun tanden kunnen
pulken en nekwarmers voor giraffes zodat
ze het niet koud krijgen.

Het eiland dat wordt aangeboden

Er wordt al volop gepraat over wat er
met het eiland gedaan kan worden. Som-
mige mensen stellen voor om het als een
vuilnisbelt te gebruiken voor alle vogel-
luiers die er momenteel zijn. Anderen zijn
van plan om er een stel bekende Nederlan-
ders naartoe te sturen voor een wedstrijd
op TV.

Meneer Iant heeft echter al
aangegeven dat hij liever een nobel doel
ziet voor zijn eiland. "Ik zou graag zien
dat er iets met dieren gaat gebeuren, ik
ben zelf altijd een dierenmens geweest."
aldus de miljonair. "Ik heb goede herin-
neringen aan mijn huismier en huisvlieg
toen ik nog een zeer klein kind was. Ik
zal zelf niet in de weg gaan staan, maar
ik hoop dat het eiland naar een goed doel
gaat."

Frank Vlam weer vol
vuur

By BERTUS OSBRAND

Bioloog Frank Vlam heeft
aangegeven weer open te staan om terug
te komen om aan het werk te gaan. Hij
hoopt met zijn zus Franka te kunnen gaan
samenwerken.

IJsjes te koop

IJsjes te koop! Heerlijk voor in de
kou! Te halen op de Noordpool.

Hulp nodig met
opruimen?

Als je hulp nodig hebt met opruimen,
dan moet je dat eerst zelf doen.

Bonte avond

De Bonte Avond van de Dolfijnen
komt er weer aan. Vandaag is het zover.
Schrijf je snel in!


