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CONNIE EN LENNOX

"Hallo daar," zei Connie zachtjes om de harige bal met grote groene ogen niet weg te
jagen. "Wat is je naam?"
"Ik ... ik weet het niet," zei de kleine harige bal.
"Oké," zei Connie. "Hoe ben je hier gekomen?"
"Ik ... ik weet het niet," antwoordde de kleine lynx.
Connie schoof ongeduldig met zijn voeten.
"Waar is je moeder?" Vroeg hij.
"Ik weet het niet", zei Lennox en begon te snikken.
"Ok, jochie," - zei Connie zachtjes. " Wat weet jij?"
“Ik… ik weet alleen dat ik erg bang en eenzaam ben. En dat ik niemand vertrouw en dat
de wereld om me heen lelijk en donker is. De kleine lynx begon hulpeloos te huilen.

Connie, een grote oude Californische Condor legde zijn enorme vleugel rond de kleine
Lynx. Hij kende het gevoel.

De kleine Lennox keek zijn nieuwe vriend argwanend aan. Condor zag er nogal eng uit ...
Enorme zwarte vleugels, een kaal gerimpeld hoofd en een lange ivoorkleurige snavel.
Maar er was iets vriendelijks en zelfs zachtaardigs aan hem. Hij zag er wijs en sierlijk uit
en even wilde Lennox hem vertrouwen, maar toen herinnerde hij zichzelf er snel aan
niemand meer te vertrouwen. Hij wierp Connie nog een boze blik toe.

Connie was diep in gedachten. Ja, hij kende dat gevoel. De wereld leek hem ook een
zeer lelijke en donkere plek sinds de dag waarop hij werd gevangen door vogeljagers. En
toen ging het van kwaad tot erger toen hij hoorde dat alle tweeëntwintig condors
gevangen waren genomen. De laatste tweeëntwintig resterende California Condors ter
wereld. Hij kon het gewoon niet begrijpen.

Hij begreep niet waarom mensen dit deden. Alsof het niet genoeg was dat zijn soort al
bijna was uitgestorven! Ze waren neergeschoten door boeren, vergiftigd door jagers,
door verzamelaars uit hun leefgebied verdreven en vervolgens werden de laatste
overlevenden gevangen genomen en naar de dierentuin gebracht. Zelfs nu, vele jaren
later, werd Connie zijn hoofd rood toen hij erover nadacht. Hij was nooit in staat zijn
emoties te verbergen, zijn kale gele hoofd werd diep roodroze telkens wanneer hij boos
of overstuur was. Mensen gaven hem zelfs een naam - AC9. Oh, hoe hij die naam
haatte, en de mensen, en het hele dierentuinleven ...

Maar toen, precies daar in de dierentuin, waar ze in hun speciale 'condor-kleine
verblijven' woonden, begon hij zich langzaam te realiseren dat de wereld om hem heen
toch niet zo donker en somber was. Mensen zorgden goed voor hen, ze hielpen hen te
fokken, ze hielpen hen gezonder te worden, ze hielpen hun jongen te laten opgroeien en
sterker te worden. Connie haatte nog steeds de stomme naam en het dierentuinleven,
maar dag na dag begon hij zich de reden te realiseren waarom mensen hen hadden
gevangen.



De laatste tweeëntwintig California Condors werden naar de dierentuin gebracht als
onderdeel van een herstelprogramma - mensen probeerden hun soort te helpen
overleven. Ze creëerden zelfs sterk lijkende condorpoppetjes om ze te helpen bij het
voeren van pas uitgekomen condorkuikens.

Toen hun bevolking verdubbelde, arriveerde eindelijk de dag waar ze al lang op hadden
gewacht. De condors werden terug in het wild vrijgelaten. Het was een grote dag voor
Connie. Niet alleen omdat hij weer vrij was, maar ook omdat hij die dag iets belangrijks
leerde. Hij leerde dat het volledige beeld altijd groter was dan het beeld dat je kon zien,
dat dingen niet altijd waren zoals ze leken te zijn.

Zijn hoofd werd weer geel. Hij keek naar Lennox. Het kleine Iberische lynxkatje had
zichzelf in slaap gehuild onder de grote vleugel van Connie.

"Laat me proberen erachter te komen wat er met deze kleine is gebeurd," dacht Connie,
en enkele seconden later stond hij al hoog in de lucht, kijkend naar de open bossen. Hij
wist dat er iets moest zijn gebeurd met de familie van Lennox, maar hij moest er nog
steeds achter komen wat het precies was. Hij voelde dat mensen er iets mee te maken
hadden. Maar hij hoopte dat ze iets beters in gedachten hadden dan alleen die mooiste,
de zeldzaamste en de meest bedreigde lynx te schaden.

Zijn intuïtie van een condor liet hem niet in de steek. Een paar kilometer verder zag hij
een dierentuintruck de moeder van Lennox en zijn twee zussen in een nieuw territorium
vrijlaten om hen te helpen meer voedsel te vinden en een veiliger leven daar te
beginnen. Zijn hart zong.

Maar hoe kon hij Lennox helpen zijn gezin te krijgen? De plek waar ze werden
vrijgelaten was kilometers ver weg, een lange en gevaarlijke reis voor een kleine man
als Lennox.

Connie bleef erover nadenken terwijl hij terugvloog naar Lennox ondertussen
bewonderde hij zijn eigen enorme schaduw over de zandduinen en de open bossen.
Toen hij Lennox bereikte, sliep de kleine lynx nog. Tegen de tijd dat Lennox wakker
werd, had Connie zijn plan helemaal doordacht en klaar.

De volgende drie dagen konden alle vogels en dieren rond het bos de meest ongewone
show waarnemen. Een donkere vlek bewoog snel over het land, en precies in het
midden van deze vlek rende een jong Iberisch lynx kitten zo snel als hij kon, hij stopte
niet, hij keek niet om, hij twijfelde niet. Ja, hij was bang, maar elke keer dat zijn angst
bezit van hem leek te nemen, keek hij omhoog naar de Condor die recht boven hem
vloog, en herinnerde zich zijn woorden: "Je gaat bang worden, echt bang, maar je blijft
rennen.”

En Lennox bleef rennen, want dapper zijn betekent niet dat je niet bang bent. Het
betekent dat je blijft rennen, ook al ben je bang.

Het was een lange reis, maar zolang Lennox in de schaduw van de enorme vleugel van
Connie rende, kon niemand hem iets aan doen.
Toen ze de familie van Lennox bereikten vertelde Lennox's moeder hem d na al het
vrolijke springen en vreugdevolle gepiep at ze meer konijnen te eten hadden dan ze ooit
hadden kunnen dromen, dat ze nooit meer honger zouden hebben, en dat Lennox en
zijn zussen nu veilig konden rondlopen. Het was een heel gelukkige reünie en Connie's
kale hoofd was gelukkig weer geel.
Later die nacht, toen de sterren aan de donkere hemel schenen, kwam Lennox naar
Connie, ging naast hem zitten en zei: "Ik kan niet hoog in de lucht vliegen zoals jij
Connie, maar ik denk dat ik begin om ook een groter beeld te zien. Dingen zijn niet altijd
zoals ze lijken te zijn ... En weet je, de wereld is toch niet zo'n slechte plek ... "
Connie glimlachte. Hij kende het gevoel.



Toen er nog maar 22 Californische condors in het wild over 
waren, kregen de dierentuinen van San Diego en Los Angeles 
toestemming om met het eerste conservatie-fokprogramma te 

beginnen. Nu zijn er meer dan 425 condors in Californië. 
Ongeveer 220 condors van hen leven in het wild.

De Iberische lynx is met uitsterven bedreigd vanwege het 
afnemende voedsel, vanwege het feit dat ze worden 

overreden door auto’s, door het verlies van leefgebieden en 
door illegale jacht. Ondanks de inspanningen die zijn gedaan 
om het uitsterven van de Iberische Lynx te voorkomen, is de 

toekomst van de soort nog steeds broos.

Het project werd gelanceerd in het kader
van het ecologische initiatief van het Gazprom 
International Children's Social Program Football 
for Friendship

U kunt meer informatie over bedreigde dieren en 
manieren van hun ondersteuning vinden op de 
websites van milieuorganisaties en -reservaten:

Het "Amur Tiger Center”

Internationaal Fonds voor dierenwelzijn (IFAW)

Staatsreservaat Sayano-Shushenskaya

Kaukasisch natuurreservaat

Het Baikalsky Nature Biosphere Reserve

http://amur-tiger.ru/
https://www.ifaw.org/
http://sayanzapoved.ru/
https://kavkazzapoved.ru/
http://baikalzapovednik.ru/

