
Tientallen in lapjes gewikkelde 
katten. Slingerende slangen. 
Indrukwekkende krokodillen. 
De archeologen vonden de 
mummies vorig jaar en nu 
liggen ze tentoongesteld in 
vitrines. Ze zijn waarschijnlijk uit 

2700 vóór Christus. 
Ze lagen in 

Gevonden mooie dierenmummies
Katten, slangen, vogels, krokodillen… en misschien zelfs leeuwen welpjes. Egyptische archeologen 

showden onlangs in Sakkara een topvondst: honderden nieuwe en goed bewaard gebleven 

dierenmummies. En dat is nog niet alles! Door Cora van der Weij

een tombe in de piramide van 
Djoser. Dit grafgebouw voor 
farao Djoser ligt in Sakkara. Deze 
plaats vlak bij Caïro heet ook wel 
de Dodenstad. Duizenden jaren 
lang zijn daar honderdduizen-
den dieren begraven. De oude 
Egyptenaren geloofden in vele 
goden en dachten dat die ook in 
dieren zaten. Daarom maakten 
zij mummies van dode dieren.
 

Reuzenscarabee
De vondst van nu is extra 

bijzonder omdat er 
vijf opvallend grote 

kattenmummies 
tussen zitten. 

Dat  zijn misschien wel 
leeuwen-welpjes en die 
zijn nooit eerder gevonden. 
Om het zeker te weten gaan 
de archeologen ze door de 
scanner halen. In de tombe 
lagen ook houten en bronzen 
beelden van allerlei beesten. 
En een supergrote scarabee 
van steen. De Egyptenaren 
vereerden zulke mest-kevers. 
Ze dachten dat daar Chepri in 
zat, de god van de opkomende 
zon. Volgens de Egyptische 
archeologen is ‘hun’ stenen 
joekel de allergrootste scarabee 
op aarde.
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Los de puzzel op en maak  
kans op een boekenpakket! 

Lees het artikel hierboven 
goed en vul de puzzel in. 
Tip: alle woorden zijn in de 
tekst te vinden! 

Vul de letters in:
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Horizontaal 
Hoe noem je een dier of mens gewikkeld in lappen stof?  

Hoe wordt de stad Sakkara ook wel genoemd?  

De grote katten mummies zijn misschien?  

Verticaal 
In de tekst staat een ander woord voor piramide:  

In Sakkara zijn ... dieren begraven.  

De dierenmummies worden tentoongesteld in een ...?  

Welk ander woord voor ‘heel groot voorwerp’ staat in de tekst?  

Om te kijken wat de grote kattenmummies zijn, gaan ze de 
mummies door een ... halen.  

Over welk land gaat dit artikel?  

Welk ander woord voor stenen mestkever staat in de tekst?  
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Maak de zin af:

Heb je het goede antwoord gevonden? Goed gedaan! Stuur deze 
pagina, zonder postzegel en voor 15 april 2020, op naar Kidsweek, 
Antwoordnummer 17069, 1000 SL Amsterdam. Onder alle goede 
inzendingen verloten we een boekenpakket!  
Naam: 

Adres: 

E-mailadres:  

Telefoonnummer:  



VOOR OUDERS!

Tip 2: Laat kinderen voorlezen. Tip 2: Laat kinderen voorlezen. 
Aan opa of oma, hun knuffels 
of aan jullie huisdier. Om de 
beurt stukjes voorlezen werkt 
ook heel goed.

Tip 1:Tip 1: Vergroot de achtergrondkennis. Vergroot de achtergrondkennis. 
Moeten ze iets lezen over een ingewikkeld 
onderwerp? Zoek dan eerst samen een filmpje 
over het onderwerp op bijvoorbeeld YouTube 
of het Jeugdjournaal. 

Tips voor beter lezen

Wist je dat … 
… goed kunnen lezen er voor zorgt dat kinderen beter 
worden in school? Ze begrijpen dan beter de vragen 
die ze krijgen bij bijvoorbeeld aardrijkskunde en 
geschiedenis. Ook verhaalsommen snappen ze sneller. 

… als kinderen 15 minuten per dag lezen, ze 1000 nieuwe 
woorden per jaar leren?

… dat het lezen van strips en moppen ook bijdraagt aan 
beter begrijpend lezen? Laat kinderen dus vooral lezen 
wat ze leuk vinden.

... Kidsweek een weekkrant is voor kinderen van 7 t/m 12 
jaar? Je hebt al een abonnement voor € 1,00 per week!

BON Stuur de volledig ingevulde bon naar Kidsweek Lezersservice, 
Antwoordnummer 17069, 1000 SL Amsterdam. 
Of ga naar www.kidsweek.nl/beterlezen
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Tip 3: Plan leesmomentjes in. 
Tip 3: Plan leesmomentjes in. Bijvoorbeeld elke avond voor het slapen gaan.

Tip 5: Laat ze Kidsweek lezen!Tip 5: Laat ze Kidsweek lezen!
Als kinderen veel weten over de 

wereld snappen ze teksten beter en 
sneller. Daarom gelooft Kidsweek dat 

het lezen van de krant helpt met nóg 
beter lezen. Naast het belangrijkste 
wereldnieuws, staat Kidsweek ook vol 
met moppen en dieren-, sport- en 
raar-maar-waar-nieuws. Zo is er 
voor elke lezer wat wils!

Tip 4: Geef het goede voorbeeld. Tip 4: Geef het goede voorbeeld. 
Pak er zelf ook eens een goed Pak er zelf ook eens een goed 
boek of een krant bij. Veel lezen boek of een krant bij. Veel lezen 
is natuurlijk ook voor volwassen is natuurlijk ook voor volwassen 
heel handig. En ‘een goed heel handig. En ‘een goed 
voorbeeld doet goed volgen!’voorbeeld doet goed volgen!’


