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Okapi’s are small booklets to send 
like a postcard. In the fast growing 
series you will find beautiful illustra-
ted cartoons, and various cut-out 
scrapbooks to create your own 
diorama, office garden, mobile or 
crown.

Each Okapi has 12 pages, in the form 
of a leporello (zigzag booklet) and is 
printed on 200 grams Biotop paper 
with vegetable inks. 

Okapi’s come with a craft envelope in 
a plastic bag. Price: € 5,95

Displays 
Small: for 15 okapi’s
Big: for 120 (12 x 10) okapi’s  



Cut, fold & paste 

With the okapi’s in this series 
you can easily build your own 
diorama, office garden or a 
mobile full of birds. 
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Hansel & Gretel
Illustrator: Jet Parent 
ISBN: 978-94-92206-94-7

Full Moon
Illustrator: Merlijne Marell
ISBN: 978-94-92890-00-9
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Make your own fairytale
Illustrator: Helga de Graaf
ISBN: 978-94-92206-04-6

Hipsterheaven
Illustrator: Het Paradijs
ISBN: 978-94-92206-06-0

Deepsea Monster
Illustrator: Helga de Graaf
ISBN: 978-94-92206-08-4

Climbing mountains
Illustrator: Het Paradijs
ISBN: 978-94-92206-07-7
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Office garden
Illustrator: Helga de Graaf
ISBN: 978-94-92206-19-0

Aquarium
Illustrator: Lisa Sportel
ISBN: 978-94-92206-46-6



Congratulations with 
your little one - with 
clouds and birds mobile
Illustrator: Origami Zoo
ISBN: 978-94-92206-17-6

For your birthday - with paper 
crown
Illustrator: Origami Zoo
ISBN: 978-94-92206-42-8

Met
zelfmaak
muts!

Voor de

Ok iap

Mijn boodschap voor jou:

Dit is een uitgave van Uitgeverij 
Loopvis en Studio Eye Candy  
www.okapipost.nl 

Ontwerp en illustraties: Origami Zoo

Dit heb je nodig:
• Schaar of mesje met snijmat
• Nietmachine of lijm
• Pen of stift
• Feestje of verjaardag

• Knip of snijd de verjaardagsmuts 
netjes uit.

• Schrijf de leeftijd van de jarige Job 
of Jet in de cirkel op de voorkant 

 van de muts.

• Niet of lijm de muts vast op 
 de juiste maat.

• Vier feest.

Maak zelf een verjaardagsmuts

Dit heb je nodig:
• schaar en mesje met snijmat
• twee satéprikkers of mooie
 takjes van ongeveer 25 cm lang
• naald
• draad

• Knip de vogels, vleugels en wolkjes 
netjes uit. 

• Prik met een naald gaatjes in de 
kruisjes van de vogels en de wolkjes. 

• Maak met een mesje nette sneetjes 
op de stippellijnen in de wolkjes en 
schuif de wolkjes in elkaar. Gebruik 
het mes om ook bij de vogels op de 
stippellijnen sneden te maken. 

• Vouw de vleugels dubbel en schuif 
ze in de vogels. Je kunt de vleugels 
naar boven, naar beneden of naar 

 de zijkant laten wijzen.

• Maak een kruis van de twee houtjes 
en bind deze vast met stevig draad. 
Maak aan het midden van het kruis 
een lus waaraan je de mobile straks 
kunt ophangen.

Maak zelf een mobile
• Hang het wolkje met het draad 
 aan het midden van het kruis.

• Hang onder het wolkje een 
 draad met een vogeltje.

• Prik aan de onderkant van dit 
vogeltje een extra gaatje met de 
naald. Hang hieraan een draad 

 met een tweede vogeltje.

• Hang de resterende vier vogeltjes 
met een draadje op verschillende 
hoogten aan de uiteinden van 

 het kruis. 

KLEINTJE
Met

zelfmaak
mobile

Gefeliciteerd 
     met jullie
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Mijn boodschap voor jou:

Dit is een uitgave van Uitgeverij 
Loopvis en Studio Eye Candy  
www.okapipost.nl 

Ontwerp en illustraties: Origami Zoo

Be strong
Illustrator: Nelleke 
Verhoeff, Red Cheeks 
Factory
ISBN: 978-94-92206-92-3Ok iap

sterkte
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Happy birthday - with 
calender
Illustrator: Julie Tavernier
ISBN: 978-94-92206-27-5

Dit heb je nodig:
• Schaar of mesje met snijmat
• Een stukje touw van 1,5 á 2 meter
• Nietmachine of lijm
• Gezellige bui

• Knip of snijd alle vlaggetjes 
 netjes uit.

• Vouw de bovenste 0,75 cm 
 van ieder vlaggetje om.

• Vouw de vlaggetjes over het touw 
en plak of niet ze vast. 

• Hang de slinger op en vier feest.

Maak zelf een vlaggetjesslinger

HET 
LEVEN IS EEN 

FEESTJE MAAR JE MOET 
ZELF DE SLINGERS 

OPHANGEN

M
ijn boodschap voor jou:

Dit is een uitgave van Uitgeverij 
Loopvis en Studio Eye Candy  
www.okapipost.nl 

Ontwerp en illustraties: Origami Zoo

GEFELICITEERD
Met

zelfmaak
slinger!

Van harte 

Ok iap

Feestvarken!

Congratulation - with 
garland 
Illustrator: Origami Zoo
ISBN: 978-94-92206-41-1

Wish a special someone happy 
birthday with a festive garland of 
crown. Send a little strengh with 
a puppet of a very strong man or 
make sure your own birthday is 
never forgotten by sending a calen-
der along with your best wishes.
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Groningen
Illustrator: Helga de Graaf
ISBN: 978-94-92206-18-3

Build your own city (or island)
The ideal gift or souvenir for  
tourists and (former) residents of 
a city. After these Dutch city’s, our 
next ‘stop’ will be Berlin, Paris, 
New York, etc.
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Bouw je eigen stadUtrecht
Illustrator: Femke Veltkamp
ISBN: 978-94-92206-24-4

Rotterdam
Illustrator: 
Marloes de Vries
ISBN: 978-94-92206-28-2

Arnhem
Illustrator: Het Paradijs
ISBN: 978-94-92206-25-1

Terschelling
Illustrator: Helga de Graaf
ISBN: 978-94-92206-26-8





Invite someone to visit a 
museum together!

Thanks to this Okapi you can view 
the collection of each museum 
with completely different eyes. 
Each booklet contains no fewer 
than eight playing cards for a 
game of museum bingo.

Museumbingo, classical art 
Illustrator: Maren Lösing
ISBN: 978-94-92206-15-2

Museumbingo, modern art 
Illustrator: Maren Lösing
ISBN: 978-94-92206-14-5

Museumbingo
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The Threatened Swan
Original artist: Jan Asselijn
ISBN: 978-94-92206-98-5

The Milkmaid
Original artist: Johannes Vermeer
ISBN: 978-94-92206-96-1

Masterpieces
in the

making

Bring famous masterpieces 
to live with this new series 
of Okapi’s. With only some 
easy cutting, folding en a 
bit of tape, you’ll turn these 
paintings into beautifull 
diorama’s. Also you’ll learn 
some more about about the 
artist of the masterpiece in 
front of you.  



Ok iap

Ok iap

In de 
  duistervis

Going somewhere
Illustrator: Merlijne Marell
ISBN: 978-90-81764-89-6

In the darkness
Illustrator: Marielle Bonenkamp
ISBN: 978-94-92206-44-2

Aangebrand  

Ok iap
     een kleine handleiding voor keukengeluk

en uitgeblust?
      

Kitchen happiness
Illustrator: Helga de Graaf 
Photos: Judith van der Meulen
ISBN: 978-94-92206-02-2Ok iap

Tomorrow, when I’m feeling better
Author: Floortje Schoevaart 
Illustrator: Sandra de Weijze
ISBN: 978-94-92206-00-8

Small cartoons and 
beautifully illustrated 
poems. To send at times 
when ordinary greeting 
cards just fall short. Or 
to read for yourself.

Narrative booklets

Goldfishes in boxes
Author: Edward van de Vendel
Illustrator: Floor de Goede
ISBN: 978-94-92206-45-9

Poetrycartoon of  

Edward van 

de Vendel & 

Floor de Goede

Ok iap
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Met
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Merry Christmas
Illustrator: Het Paradijs
ISBN: 978-94-92206-52-7

Happy Holidays
Illustrator: Helga de Graaf
ISBN: 978-94-92206-53-4
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Eefje Wentelteefje Nativity Scene
Illustrator: Jeroen de Leijer
ISBN: 978-94-92206-51-0

For the holidays we asked different 
makers to design a Christmas Okapi. 
The result: a modern Christmas story 
by Fleur Bodt, a Christmas scene by 
illustration studio Het Paradijs, an Okapi 
full of Christmas decorations by Helga 
de Graaf and a Eefje Wentelteefje 
nativity scene by Studio De Leijer.

Christmas Okapi’s

Cheers to Chistmas
Author: Fleur Bodt 
Illustrator: Emma Ringelding
ISBN: 978-94-92206-50-3



Rights for English, French, 
Portugese & Spanish 

Sea of Stories
Sidonie Bancquart-Warren
sidonie@seaofstories.com
www.seaofstories.com

Rights other languages

Élami agency 
Elaine Michon 
elaine@elami-agency.com
www.elami-agency.com

www.okapipost.nl
Okapi’s are a co-production of 
Loopvis & Studio Eye Candy 

All Okapi’s are produced 
with best practice me-
thods ensuring lowest 
possible environmental 
impact, using waterless 
offset, vegetable oil 
based inks and FSC- 
certified paper.

For more information: 

uitgeverij Loopvis 
Marije Sietsma
T: +31 (0)50 850 70 15  
marije@loopvis.nl
www.loopvis.nl


