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Als enige dierenpark in Nederland waar de Bengaalse Tijgerkat verblijft, heeft dierenpark 
Taman Indonesia een prachtig paaskado gekregen. Afgelopen week is er een jong 
Tijgerkatje geboren! 
 
Bijzondere geboorte van Pasra 
De vader van de jonge tijgerkat, heeft afgelopen winter de hoogbejaarde leeftijd van 20 jaar 
bereikt. Na een rustig en geliefd leven in Taman Indonesia is hij in februari overleden. 
Dubbel verrast waren de dierverzorgers dan ook toen zij ontdekte dat het vrouwtje zwanger 
was, en de oude kater alsnog voor nazaat gezorgd heeft. Met dit bijzondere verhaal in het 
achterhoofd heeft het jonge katje de naam Pasra gekregen.  
 
Komt de Paashaas? 
Er gaan geruchten dat er op 8 en 9 april een paashaas rondspringt in het tropische 
dierenpark Taman Indonesia in Kallenkote. Dat is een bezoekje waard. Ook kunnen de 
kinderen op zoek naar het gouden ei want de paashaas heeft een hoop eieren verstopt! 
 
Een bezoek aan dit dierenpark is een hele nieuwe ervaring. Alles staat hier namelijk in het 
teken van Indonesië! Taman Indonesia is een tropisch dierenpark waar u bijzondere dieren 
zoals de Binturong, de Loewaks en Maleise Bosuilen kunt bewonderen. Wist u trouwens dat 
de duurste koffiebonen ter wereld ontstaan door het verteringsproces van één speciale kat 
en wordt gemaakt van hun poep? Of kom een échte Mentawai paalwoning bekijken. Kom 
meer van dit soort leuke feitjes te weten en geniet ondertussen van de lekkerste Indische 
hapjes en drankjes! 
 



Pasen in dierenpark Taman Indonesia 
Het dierenpark is een bezoek waard voor jong en oud, want ook de kleinsten zullen zich hier 
niet vervelen. Zij kunnen zich in de verkleedhoek verkleden in Indonesische klederdracht 
terwijl u even rond kan snuffelen op de pasar (Indonesische markt). Wie weet komt u er de 
paashaas nog tegen want het zou zomaar kunnen dat deze ook in het park rondhuppelt! De 
kinderen kunnen er dit weekend eieren zoeken kleuren, en oppeuzelen. Of echte tropische 
dierenkenner worden! Lijkt het u leuk om het dierenpark te bezoeken? 
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Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie, een foto is hoge resolutie, kunt u contact opnemen met: 
Marlisa Wareman, dierenpark Taman Indonesia, 0521-511189 
 


