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 Het was een mooie, zonnige dag en de morgendauw deed 
Dierentuin Alledag schitteren. Nelly en Nico Nijlpaard waren 
in het park aan het spelen, toen Nico in de verte iets zag dat 
zijn aandacht trok. 
 ‘Kijk!’ riep het kleine nijlpaard blij. ‘Ik zie een engel!’





 ‘Ik denk niet dat dat een engel is,’ zei Nelly. 
Nico liep ernaartoe om het beter te kunnen zien.
 ‘Het is een eend!’ zei hij met een pruillip.
 Plotseling hoorden ze vanaf het dak een stem. 
‘Ik ben een pelikaan!’ zei de vogel. ‘En mijn naam is Patrick.’



 ‘Dat daarboven is zeker niet de hemel, of wel?’ zei Nico teleurgesteld. 
 ‘Nee ... maar het uitzicht is hemels,’ grinnikte Patrick.
 ‘Je bent daarboven in ieder geval dichter bij God,’ riep Nelly. 
 ‘Wij zullen nooit zo dicht bij God zijn,’ mopperde Nico. ‘Nijlpaarden kunnen 
niet vliegen of klimmen. Wij komen niet van de grond.’


