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Held van de planeet!
Dr. Jane Goodall

LEUK FEITJE!
In 1991 is Jane gestart 

met het wereldwijde 
onderwijsprogramma ‘Roots 

& Shoots’, dat kinderen 
betrekt bij projecten die een 

steentje bijdragen aan de 
plaatselijke gemeenschap, 

de natuur of het milieu.

LEUK FEITJE!
Van 1961 tot 1966 werkte 
Jane als wetenschappelijk 

onderzoekster aan 
de universiteit van 

Cambridge waar ze in 1966 
promoveerde. Zij is een van 
de weinige mensen die ooit 
zijn toegelaten zonder een 

universitaire opleiding! 

Wereldberoemde  
wetenschapper!

Haar revolutionaire ontdekking veranderde het 
onderzoek naar dierlijk gedrag voor altijd!

Dr. Jane stopte uiteindelijk in 1986 met 
haar onderzoek. De afgelopen 

35 jaar heeft ze via het Jane 
Goodall Institute gewerkt 
aan bewustwording 
om chimpansees te 
beschermen tegen 
gevaren, zoals ontbossing 

en de illegale handel in 
wilde dieren.

Wist je dit?
• Jane reist ongeveer 300 dagen per jaar! 

Ze geeft over de hele wereld lezingen om 
mensen te inspireren om te zorgen voor 
chimpansees en de planeet te beschermen.

• Jane is sinds de jaren ‘70 vegetariër en is 
onlangs veganist geworden!

• Dr. Jane Goodall is ook bekend als Dame 
Jane Goodall, want zij werd in 2003 door 
de Engelse koningin geridderd tot Dame-
Commandeur in de Orde van het Britse rijk.

Jane heeft veel  
wilde chimpansees 

leren kenen!

©2022 Mattel
Images © Shutterstock, Getty

Dr. Jane Goodall is een Engelse primatoloog 
(een wetenschapper die aapachtige 
dieren bestudeert) en is op 3 april 1934 
geboren. Toen ze 10 jaar was, wist 
ze dat ze naar Afrika wilde verhuizen 
en met wilde dieren wilde leven. En 
in 1960, toen ze 26 was, kwam ze 
aan in Tanzania om chimpansees te 
bestuderen. 

Hoewel ze niet aan de universiteit had 
gestudeerd, besteedde Jane duizenden uur 
aan het observeren van chimpansees, gaf 
zij hen namen en leerde ze veel over hun 
samenleving. Tot haar verbazing was ze 
er getuige van hoe de apen gereedschap 
maakten en gebruiken. Tot dan toe dachten 
wetenschappers dat alleen mensen dat 
konden! Ze legde ook vast dat ze knuffelden 
en voor vrienden en familie zorgden. Zij 
concludeerde dat chimpansees net als 
mensen emoties voelen en hun eigen 
persoonlijkheid hebben. 

Jane is nu in de 80, maar 
is nog steeds graag buiten 

in de vrije natuur.


