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LEES EN KYK 

Lees die artikel aandagtig deur en beantwoord die vrae wat volg. 
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‘n Aangrypende weersiens 

Toe twee Australiese vriende in 1969 ‘n leeuwelpie in ‘n winkel in 

Londen koop, het hulle nooit gedink miljoene mense sou 40 jaar later 

oor die hele wêreld daaroor praat nie. Die leeutjie is in ‘n dieretuin 

gebore. 

Menere John Rendall en Anthony Bourke het in Londen gewerk. Hulle 

het eendag ‘n leeuwelpie in Harrods gesien; hom dadelik gekoop en 

Christian genoem. Hy het in hulle woonstel gebly. John en Anthony het 

met hom aan ‘n leiband deur die hartjie van Londen geloop en met 

hom in hul oop motor rondgery. 

Hoe lief hulle ook al vir hom was , wou hulle hom in die natuur vrylaat 

toe hy groot genoeg was. Dis ‘n jaar later in Kenia gedoen. Nog ‘n jaar 

later, in 1971, het hulle Christian gaan besoek 

Dié toneel, waar Christian sy Londense vriende herken en teen hulle 

opspring, is hartroerend. Dit is vandag wêreldwyd bekend as gevolg 

van die oorspronklike video-opname wat in 2008 op YouTube was. Die 

video was so populêr dat Bourke en Rendall ‘n biografie oor die leeu 

se lewe, A lion called Christian, geskryf het. Daarin vertel Christian se 

eienaars van die jong leeu se lewe in Londen. Hy het graag teen die 

TV-stel in hul woonstel gaan leun om by die venster uit te kyk en het 

ook in die woonstel rondgeloop. 

Oor die reünie in Kenia skryf Bourke: “Ons was nie regtig bang dat hy 

ons nie sou herken nie. Ons was nooit in gevaar dat hy ons sou aanval 

nie. Sy oppasser, George Adamson, het vir ons gesê hy sal ons 

onthou en selfs kom groet. Ons het egter nooit verwag Christian sou 

so bly wees om ons te sien nie.” 

Christian het in 2008 diep in Suid-Afrikaners se harte gekruip toe die 

uitbeelding van sy lewe- en die blye weersiens in Kenia- die eerste 

keer in ‘n advertensie op TV uitgesaai is. 

             René-Jean van der Berg 



 

Woordeskat  

Leeuwelpie- lion cub  

Dieretuin- zoo 

Leiband- leash  

Woonstel- apartment   

Besoek- visit 

Herken-recognize 

Verwag – expect  

Hartroerend- heart wrenching 

Oorspronklike – original  

Eienaars- owners 

Leun- lean  

Reünie- reunion 

Gevaar- danger  

Aanval- attack  

 

VRAE  

1.Pas die name in Kolom B by die dier of mense in Kolom A 

Kolom A Kolom B 

1.1. Die leeuwelpie  a. Anthony Bourke 

1.2. Die skrywer van die artikel b. George Adamson 

1.3. Een van die Leeu se eienaars c. René-Jean van der Berg 

1.4. Die oppasser in Kenia d. Christian 

 

2. Kies die regte land tussen hakies: 

    John en Anthony kom van (Engeland/ Australië) 

3. By watter winkel het die twee mans die leeuwelpie gekoop? 

4. Hoeveel jaar later het miljoene mense eers oor die storie van die vriendskap tussen die 

leeu en die manne begin praat? 

5. Waar is die leeutjie gebore? 

6. Vul die ontbrekende woorde in: 

    Die leeutjie het in Londen in hulle    gebly. 

7. Wanneer het die twee manne die leeutjie in die natuur vrygelaat? Gee die jaar. 

8. Waarom weet die hele wêreld van Christian se storie? 

9. Gee die titel van die biografie wat oor die leeutjie geskryf is. 

10. Watter woord in paragraaf 5 sê dat die leeu nie sy eienaars vergeet het nie?   

11. Haal twee opeenvolgende woorde uit paragraaf 6 aan wat wys dat mens en dier baie 

gelukkig was om mekaar weer te sien. 

12. Sê of die volgende stelling waar of onwaar is. Motiveer jou antwoord. 

      Die Australiërs het die leeutjie in Kenia vrygelaat omdat hy hulle gepla het. 
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