
Hoe is al het fruit ontstaan? 
 
 
Op een nacht, heel lang geleden, toen het fruit nog niet 
bestond, droomde de schildpad van een boom die vol 
hing met allerlei lekkers. 
 
De volgende ochtend, bij het krieken van de dag, ging de 
schildpad naar oma Koko en vertelde haar over zijn 
droom. “Die boom bestaat wel” vertelde oma Koko, “het 
staat niet zo ver van hier, aan het eind van dit pad”, en 
ze wees achter zich. "Zijn naam is OMUMBO ROBONGA, 
de fruitboom. Maar je moet onderweg niet treuzelen, 
anders vergeet je de naam van de boom en zal je hem 
nooit kunnen vinden.” De schildpad bedankte oma Koko hartelijk en ging naar haar savanne-vrienden om 
te zeggen waar ze naar toe ging, zodat zij zich geen zorgen zouden maken. 
 
Toen de leeuw dat hoorde, zei hij meteen dat hij het was die moest gaan: hij was immers veel sterker dan 
de schildpad en dus beter bewapend voor zo’n onderneming. 
"OMUMBO ROBONGA, OMUMBO ROBONGA...” zei de leeuw steeds tegen zichzelf terwijl hij op het 
aangewezen pad liep. Maar hij was zo in zichzelf gekeerd dat hij de termietenheuvel niet zag en... - BANG! - 
er frontaal tegenaan botste. Wat was die naam ook alweer? ORUNGA BOMBOMBO? 
 
Toen besloot de olifant dat hij de boom mocht gaan zoeken: hij had een uitstekend geheugen. En hij ging 
op pad. "OMUMBO ROBONGA, OMUMBO ROBONGA...” herhaalde hij steeds. De termietenheuvel zag hij 
wel en ging er omheen. Wat was hij toch oplettend! Maar die doorn op het pad zag hij niet en trapte erop: 
‘Ai!’ Wat was die naam alweer? OBOMBA BABONGO? 
 
De hyena was sluw en voorzichtig: zij zou die klus wel klaren. Zij ging dus meteen op pad,  ging om de 
termietenheuvel heen, paste op voor de doornen… "OMUMBO ROBONGA, OMUMBO ROBONGA...” zei ze 
tegen zichzelf “Wat ben ik toch slim!” Maar ZIPPPP! SPLASH! Ze gleed in een modderpoel… Wat was die 
naam alweer? OMBOMBO BOMBASSA? 
 
Toen besloot de schildpad maar op pad te gaan. Zij dacht niets bijzonders van zichzelf. "OMUMBO 
ROBONGA" zei ze rustig. Zij ontweek de termietenheuvel, lette op de doornen op de weg, ging om de 
modderpoel heen… en zag die schorpioen die haar pad doorkruiste. Zij wachtte geduldig tot het gevaarlijke 
beest gepasseerd was, en ging door: "OMUMBO ROBONGA". En zo kwam ze aan het eind van het pad. 
 
En daar stond de boom, met zijn brede takken zwaar beladen met alle soorten fruit: appels, mango’s, 
kersen, pruimen, papaja’s, peren, bananen, perziken en ook allerlei soorten noten waaronder uiteraard, de 
kokosnoot!   
 
“OMUMBO ROBONGA” riep dan de schildpad en al dat fruit viel zachtjes op de grond! Wat een festijn voor 
de dieren van de hele savanne: zij aten, en aten, en aten en na een goede siësta ging ieder naar huis, en 
verspreidde daar de pitten en zaden op de meest natuurlijke wijze. En daarom hebben wij vandaag de 
appelboom en de perenboom en de pruimenboom…   Het komt allemaal uit de droom van de schildpad.   
 
(verhaal uit de KAMEROEN) 
 

 


