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Ik draag dit boek op aan alle 
kinderen die van lezen houden.

— J. M.

Voor Mary Linda 
— M. S.
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Ieder	zijn	talent
JOYCE	MEYER

geïllustreerd	door	MARY	SuLLIVAN



‘Let op, Gabi! Hier … komt … mijn … waanzinnige worp!’, roept Mark vanaf de 
werpheuvel. Hij zwaait wild met zijn arm en de bal zigzagt door de lucht naar 
Gabriëlle Gans.

‘Drie slag en uit!’, roept de scheidsrechter.

‘Fantastisch gespeeld!’, schreeuwt Gerrit Gordeldier.

‘Alweer gewonnen!’, juicht Mark en hij danst in het rond. 
‘Dank U, God, voor deze geweldige wedstrijd!’

Het hart van Nelly Nijlpaard springt op 
van blijdschap als ze de folder leest.

Om haar heen bruist het van leven in de dierentuin … er wordt gezongen en gedanst, 
gefladderd en gehupst. Het lijkt wel of iedereen mee wil doen aan de talentenshow.

Meneer Turtellini, de oudste inwoner van de dierentuin, 
is van plan om moppen te vertellen.

‘Ik	ben	net	uit	Amerika	
komen	vliegen	en	oh,	wat	
zijn	mijn	armen	moe!’



Nelly wil zelf ook heel graag meedoen aan de show, 
maar waar is ze goed in? Welk talent heeft zij?


