




EEN VOORWOORD VOOR VOLWASSENEN

Dit boek is geïnspireerd door het werk van Kisilu Musya, een boer, klimaatactivist en 
filmmaker, die zijn verhaal voor het eerst vertelde in de documentaire Thank You for the 
Rain (een samenwerking tussen Kisilu en filmmaker Julia Dahr).

Kisilu vertelt:

‘De afgelopen 20 jaar kreeg ik als boer te maken met uitdagingen die door de 
klimaatverandering werden veroorzaakt.

Ik zag van alles veranderen: waterbronnen droogden op, waardoor we nu water 
van ver moeten halen. De natuurlijke bossen die ons vroeger van geneeskrachtige 
kruiden en groenten voorzagen – en waar de bijen huisden, die ons honing gaven en 
hielpen onze gewassen te bestuiven – verdwenen ook.

Het is erg moeilijk om onze kinderen uit te leggen hoe het klimaat en de natuur 
vroeger waren. We werden omringd door natuurlijke waterbronnen en wilde dieren, 
maar nu zijn er nog maar weinig prachtige vogels en dieren over om aan onze 
kinderen te laten zien.

Ik besloot mijn verhaal te vertellen zodat mensen begrijpen wat 
klimaatverandering inhoudt en hoe we ons leven moeten aanpassen aan de 
veranderende weersomstandigheden.’

Als je van dit boek hebt genoten en wilt weten hoe je Kisilu’s werk kunt steunen, bezoek 
dan de site thankyoufortherain.com/take-action en kijk achter in dit boek voor meer 
informatie over klimaatverandering, de gevolgen ervan voor giraffen en wat jij kunt 
doen om te helpen.
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Met tekeningen van



Als de regens komen, verkleurt het hete, droge land van rood naar groen.

Vogeltjes kwinkeleren in de toppen van de bomen. De aarde kan weer ademhalen 

en de mensen zingen als ze van de velden naar huis toe lopen.



Ooit was het regenseizoen het giraffenseizoen. 

 

Niemand zag ze aankomen... Ze waren er opeens, met hun kop in de toppen van de 

acaciabomen en hun lijf in de schaduw eronder.

Ze kwamen van ver en de mensen waren blij met hun komst. 

‘Hun schoonheid is een zegen voor ons land,’ zeiden ze.


