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Ga niet rennen of hardlopen buiten 
de omheinde plekken

Voor uw eigen veiligheid:
• Geef wongari (dingo’s) nooit iets te eten. Er is genoeg voedsel 

voor hen in het wild.

• Houd kinderen en tieners op een armlengte bij u in de buurt.

• Wandel in groepen.

• Ga niet rennen of hardlopen.

• Kampeer waar mogelijk op omheinde plekken.

• Bewaar eten, drinken en afval in afgesloten ruimtes — 
bewaar eten nooit in tenten.

• Laat geen eten, afval, vis of aas achter zonder toezicht.

• Neem nooit eten mee naar de oevers van meren.

• Draag een wandelstok of paraplu bij u als bescherming.

• Ziet u mensen wongari (dingo’s) voeren? Meld dat dan en 
stuur foto’s naar dingo.ranger@des.qld.gov.au

 Waarschuwing!
• De wongari (dingo’s) op K’gari zijn wilde en onvoorspelbare dieren.
• Het is verboden ze te voeren of te verstoren.
• Ze zijn gevaarlijk, in het bijzonder als mensen hen geen ruimte geven.
• Ze kunnen bijten en ernstig letsel veroorzaken.

K’gari (Fraser Island)
Gebied op de Werelderfgoedlijst, Great Sandy National Park
Het eiland is oorspronkelijk eigendom van de Butchulla-stam. 
Deze mensen noemen het eiland K’gari en wilde dingo’s noemen ze wongari.

Geef wongari (dingo’s) 
nooit iets te eten

Wandel in groepen

Houd afstand — geef wongari 
(dingo’s) de ruimte

Houd kinderen binnen 
armbereik

Ren niet weg als wongari 
(dingo’s) dichterbij komen

Als wongari (dingo’s) dicht bij u komen en u voelt 
zich bedreigd:
• Blijf rustig.

• Ren niet weg, want dan komen ze achter u aan.

• Blijf rechtop staan.

• Houd uw armen langs uw lichaam en draai uzelf altijd in de 
richting van de wongari (dingo).

• Loop rustig achteruit naar een veilige plaats, bijvoorbeeld een 
auto of omheinde plek.

• Roep om hulp.

• Meld eventuele incidenten bij een ranger van het nationale park 
(telefoon 4127 9150 of e-mail: dingo.ranger@des.qld.gov.au)

Als u gewond bent: Bel drie keer nul (000)

 Veiligheidsinformatie van Queensland Parks 
 and Wildlife Service: Nederlands (Dutch)

Pas op voor dingo’s!


