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AANWYSING VIR MOONTLIKE MOEILIKHEDE. 

(Sien die Handleiding.} 

Bladsy 5 'N 001. ens. Woorde met ooi. aai, oei. 

11 SEE~ TO E. ens. W oorde met eeu. 

18 'N HANS~SKAAP. ens. Woorde wat eindig op .,ns". 

20 'N SLIM DONKIE. ens. Woorde wat eindig op .,nk". 

22 DIE TWEE- LING, ens. Woorde wat eindig op .,ng". 

43 OU SI~MON. Woordjies met i en nie ie nie aan die 

end van 'n oop lettergreep. 

45 'N VREEM~DE HOND. ens. Woorde met 'n dubbele 

medeklinker in die middel van 'n woord. 

65 'N MOE~DI-GE SPOOR~WEG MAN. ens. Woorde 

wat eindig op ig en ik. Soos rus~tig, -heer-lik, op i-ke 

en i-ge, soos mak-li-ke, haas-ti-ge. 

Spelling volgens die Suid-A{rikaanse Akademie. 
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1. 'N 001. 

Boer het op die vee-mark · n mooi wit ooi ge-koop. 
Piet en Let het die eers-ste vir haar kom kyk. 
Leen kom aan-ge-hard-loop met 'n mooi rooi-lint . 
.. Ek sal dit om haar nek bind, Let. 
Sal sy dan nie mooi lyk nie?" 
Die rooi-lint steek mooi af teen die ooi haar wit wol. 
Die an-der ska-pies is kort ge-le-de ge-skeer. 
Kyk die kaally-fies; aldie mooi wit wol is nou af. 
Leen wil weet waar die wol nou is . 
.. Pa het die wol Baai-toe ge-neem Leen, en net goed ver
koop. 
Is die nu-we ooi haar wol nie mooi nie? 
As dit af-ge-skeer word sal Pa se-ker 'n mooi klom-pie 
geld daar-van maak." 
Die nu-we meid, wat eers by die bu-re ge-werk het, se: 
dis die mooi-ste ooi wat sy nog ooit ge-sien het . 
.. Ma, Ma, kom Ma nie na die mooi spier-wit ooi kyk nie?" 

NUWE MOEILIKHEID. 
W oorde met ooi , aai, oei. 
Sien die handleiding . 
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, Ja kin~ders, ek het ook nog nooit so 'n mooi wit ooi ge~ 
• • tt s1en me. 

, Pa, dit was se~ker die mooi~ste ooi wat daar op die vee~ 
mark was?" 
, J a, ek het net goed moet be~taal om haar in die han~de 
te kry. 
Maar kin~ders , nou moet sy 'n bie~tjie gaan rond~loop in 
die veld. 
Sy sal wil maats maak metal die an~der ska~pe. " 
.. Die mooi rooi~lint kan sy maar om haar nek hou", se .Leen . 
.. Dit lyk al~te lie~fies . " · 

2. DIE KAL~FIE. 

In die stal staan 'n mooi _groot koei ; haar vel het twee 
kleu~re. 
Dis wit en swart, so deur~me~kaar, daar~om het sy die 
naam van Bont~rok ge~kry, want dit lyk as of sy 'n bont~ 
rok dra. 
Bont~rok het 'n mooi klein kal~fie; die kal~fie lyk glad an~ 
der~ste as sy rna. 
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Sy vel het net een kleur, en nie so veel kleure as sy rna se 
vel nie. 
Die kal~fie se kleur is rooi en daar~om het hy die naam van 
Rooi~rok ge~kry. 
Rooi~rok het in die veld gaan speel; hy het ge~stoei met 
die ander kal~fies tot hy dood~moeg was. 
Die aand as Bont~rok ge~melk moet word, soek sy eers 
vir Rooi~rok. 
Sy kan hom nie kry nie en sy kan hom nie loop soek nie, 
want sy is vas~ge~bind met 'n tou. 
Sy draai haar kop en loei so hard sy l<an. 
Sy roep nou vir haar kal~fie. 
Sy hou nie op met loei nie tot Rooi~rok by haar is. 
Die loei be~te~ken in haar taal: 
,. Rooi~rok, dis tyd dat jy huis~toe kom, want an~ders sal 
daar nie melk vir jou wees nie; Tys sal die melk huis~toe 
ge~neem het. 
Rooi~rok jy moet nooit weer so laat kom nie, hoor jy?" 
Rooi~rok loei met haar klein sag~te stem, wat be~te~ken : 
,.Ek saL as dit aand word, nooit meer so draai nie, maar 
gou huis~toe kom." 

3. LEN~ TE~ TYD. 

Dis len~te . 

Die son be~gin al warm te word. 

Nou is die tyd om rond te dwaal in die veld. 

Die baas van die plaas gaan al vroeg~vroeg na die lan~de 

kyk. 

Sy ha~wer begin al mooi te groei. 

Die nooi werk in die melk~ka~mer. 

Sy be~won~der die mooi geel kleur van die room van 

Bont~rok se melk. 

Die an~der koei se room is glad nie so mooi geel nie. 
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.. N ooi!" roep A~pril. 

, Nooi!" het nooi vir Rooi~rok ge~hoor loei? 

El sal gou gaan kyk of daar iets ver~keerd met hom is ." 

, Nee, nooi, ek sien dit al, hy loei net van pret om~dat 

hy so goed deur die wa~ter ge~loop het. " 

Die klein~booi keer nou te~rug na sy strooi~dak~hui~sie. 

Die baas het te perd uit~ge~gaan. 

Daar kom hy al te~rug . 

Voor hy af~klim se hy vir sy vrou, , my ha~wer groei al~te 

mooi; ek sal 'n mooi oes die jaar he. 

,A~pril! kom lei my perd koud." 

,A~pril het gaan roei op die dam met die klein~ba~sie," 

se Mo~sie. 

Dan moet jy maar my perd neem, Mo~sie. 

Het klein~ba~sie van~dag al gaan kyk na die hen wat 

broei?" 

,Ja, baas; hy se, nog net een dag en dan kan die kui~ken~ 

tjies uit~kom." 

Die bo~me is vol bloei~sels; par~ty bloei~sels is wit en par~ 

ty bloei~sels is rooi. 

Die pers~ke~boom se bloei~sels is lig~rooi en die a~man~ 

del~boom se bloei~sels is wit. 

Die we~reld lyk fraai in die len~te~tyd. 

O~rals nu~we lewe; dis wat die len~te gee. 
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4. 'N SWAAI. 

Klein~ba~sie het van~dag vroeg op~ge~staan, want hy wil 

gou~gou kyk of daar kui~ken~tjies uit~ge~kom het. 

Ja, daar is al twee~tjies . 

Hy neem een in sy hand~jie, en se: , Jou mooi klein bon~ 

del~tjie wol, jy voel so sag en so warm. Ek sal jou maar 

weer by jou Ma neer~sit." 

Daar hoor hy die haan kraai: ,koe~ke~le~koe, koe~ke~Ie

koe. " 

, Ja gaan~tjie, kom kyk maar na die bon~del~tjies geel wol. 

Mooi ne?' ' 

Klein~ba~sie gaan nou met A~pril op die swaai speel. 

,. A~pril jy moet my hoog op~gooi, ek wil .pro~beer of ek 

met my hand~jie die lug kan raak. 

Stoot, A~pril, har~der, nog har~der. Gooi die swaai bo in 

die lug. 
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Ag, hoe hoog vlie ek nou; dit lyk as of ek in 'n vlieg~ma~ 

sien sit. 

Ek kan ver sien oor Pa se lan~de. 

Hoe fraai groen lyk dit; ek kan bo oor die hooi~miet sien. 

Dis net of die wind om my heen waai, maar dis nie die 

wind nie, dis net ek wat so deur die lug vlie. 

Daar op die pad loop 'n mei~sie ~met 'n rooi~lint om haar 

hoed. 

Ek kan die bo~me sien wat Pa 'n tyd~jie ge~Ie~de ge~snoei 

het. 

Daar wei Bont~rok en Rooi~rok; hoor hoe loei Bont~rok. 

Stoot die swaai nog har~der, A~pril. 

0 , o, raai wat sien ek nou? 

Daar kom 'n wa aan hoog op~ge~laai met hooi. 

Dis ge~noeg vir van~dag , nou moet jy die swaai nie meer 

stoot nie. A~pril. " 

Daar staan die swaai stil . ,A~pril, nou kan jy 'n bie~tjie 

gaan swaai. 

Ek moet nou skool-toe gaan." 
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5. SEE-TOE. 

,Kin-dersl" se Pa een dag; ,wie wil saam gaan gaan 
see-toe?" 
,Ek Pal" ,ek Pal" ,ek oak Pal" skree al-mal te-ge-lyk. 
,Dis goed," se Pa, ,sit die groat strooi-hoe-de op, want 
die son sal brand." 
Ma pak 'n mand-jie val pad-kos; die dog-ter-tjies help vir 
haar. 
,Pa, is die wa-ter daar goed om te baai?" 
,Se-ker, kin-ders"; se Pa; ,neem maar die baai-kle-re 

" saam. 
Pa gooi a-lie in die mo-tor; Ma pak al die goed-jies mooi 
ag-ter in die mo-tor. 
,Maar So-fie"; se Ma, ,hoe-kom het jy daar-die plooi
rok aan-ge-trek? Daar-die rok is veel te mooi vir van-dag. 

NUWE MOEILIKHEID. 
Woorde met eeu. 
Sien die handleiding. 
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Trek gou~gou jou ou rooi~rok aan." 
Al~maal is nou klaar om te ry. 
By die see het die kin~ders net gou die baai~kle~re aan. 
Dit is baai en swem son~der op~hou. 
,Kyk, Pa, daar is 'n see~meeu en nog een, en kyk daar 
'n heel klomp see~meeus." 
,See~meeus vlie al~tyd na~by die kus," se Pa. 
Pa en die seuns hou 'n swem~wed~stryd. 
Pa het ge~wen maar Pa is ook die sterk~ste. 
Ma is be~sig met vleis braai. ,Pa! Pa!" skree So~fie: ,ek 
sien 'n haai!" 
, W aar, waar;" roep al~mal. 
,Daar, daar;" se So~fie, en sy wys met haar hand~jie. 
,Dis 'n wal~vis;" se haar broer~tjie, om vir haar te pia. 
,Ag nee, dis 'n haai, 'n groot haai." 
,Nee kinders moe~nie me~kaar pla nie, dis 'n seun met 
swart baai~kle~re, maar jy kan sy hoof nie sien nie. El~ke 
slag swem hy met sy hoof on~der die wa~ter." 
Ma het al twee~maal geroep: ,Die vleis is klaar ge~ 

braai." 
,Raai 'n bie~tjie wie sal eer~ste aan~ge~trek wees?'' 
,;Ek Pa;" ,ek Pa;" roep al~mal. 
Een, twee, drie is al~mal klaar. 
,Hoe~ra, gou~gou Ma~toe." 

Die klein~span eet so~veel dat daar maar min vir die see~ 
meeus oor~skiet. 
Die see~meeus kom eers na~der toe die klom~pie weg~ge~ 
trek het. 

. 
' 
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6. WIN~ TER. D EEL I. 

Dis 'n snaak~se win~ter die jaar. 
Eers was dit glad nie koud nie. 
V an~dag e~we~wel toe die kin~ders op~staan voel al~mal 
dis koud. 
,Nee, Ma :" roep Rie~tie, die klein~ste seun~tjie: ,Ma 
hoe£ nie vir my die wa~ter in die bad te laat loop nie; dis 
te koud." 
Sy broer~tjies pia vir hom dat hy lie~wers vuil wil wees 
as koud. 
Die vol~gen~de dag het daar klein wit veer~tjies uit 
die lug be~gin val. Daar kom al meer veer~tjies. 
Dis die eer~ste keer wat die kin~ders dit sien. 
,Kin~ders, kyk hoe mooi!" se Ma; ,dis sneeu." 
Die sneeu hou aan met val tot die he~le we~reld wit lyk. 
Die sneeu kleef vas aan die bo~me, aan die hui~se, selfs 
aan die te~Ie~graaf~dra~de. 
,Hoe mooi wit en sag lyk dit, Ma. Is die sneeu warm?" 
,Dis die bes~te om dit self te gaan voel:" se Ma. 
Die kin~ders hard~loop uit die huis uit en staan nou in die 
sneeu. 
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,Pal het Pa ooit sneeu ge~sien?" 
, Nee, kin~ders dis 'n eeu laas~te wat hier sneeu ge~val 

het. 
'n Eeu is hon~derd j aar.'' 
,Dus Pa het nooit sneeu ge~sien nie?'.' 
,Nee, kin~ders; maar Pa weet hoe om met sneeu te speel." 
Pa neem 'n klomp sneeu in sy han~de. maak 'n bal en gooi 
die na Pie~tie. 
Die bal spat uit~mekaar. 
Nou maak al die kin~ders 'n groot bal en gooi me-kaar. 
Dis 'n geveg met sneeu. 
Sneeu is sag en koud. 
,Ek hoop": se Pie-tie; ,dit sal nie weer · n eeu duur voor 
daar weer sneeu val nie. ·' 

7. WIN~TER. DEEL II. 

Die vol~gen-de dag is al die sneeu ge~smelt. 
Pie~tie huil am~per om~dat daar nou nie meer sneeu is om 
mee te speel nie. 
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,Kyk Pie~tie! sien jy daar~die spreeu op daar~die boom~ 
tak sit? 
Daar~die ou spreeu is al~te~bly dat daar nie meer sneeu 
is nie. 
Spreeus hou niet va·n sneeu nie want die sneeu be~dek al 
die bo~me en die plan~te. Die spreeus kan dan nie kos 
kry nie. 
Op~pas ou spreeu, die kat loer vir jou. Die kat eet graag 
spreeus." 
Toe Pa tuis~kom se hy: ,ja kin~ders hier is nou nie meer 
sneeu nie, maar bo~op die berg is nog sneeu. 
,Wie het Ius om soon~toe te gaan? dan maak ek 'n sneeu~ 
man.'' 
,Laat die spreeus maar hier kos soek." 
'n He~le uur klim die klom~pie en ja, daar is weer die 
sneeu. 
,Hier is niks spreeus nie Pal" se Pie~tie. 
Pa be~gin 'n bal maak. Hy rol en rol die bal al oor die 
sneeu. 
Die sneeu kleef vas en die bal word al gro~ter en gro~ter. 
Dis groat ge~noe_g vir 'die lyf van die sneeu~man. Nou 
rol Pa 'n bal en rol hom tot hy groat ge~noeg is vir die 
hoof van die sneeu~man. 
,Nou sal ek 'n paar arms aan~sit, 'n hoed op sy hoof en 
'n py~pie in sy mond sit. 
Maak jy nou ogies in sy hoof, hier is twee swart kno··pies 
daar~voor . 

Daar is die sneeu~man klaar. Lyk hy nie mooi nie?" 
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8. 'N LEEU. 

Daar woon nie meer leeus na~by die dor~pe nie. 

'n Eeu ge~le~de was dit glad an~ders. 

Toe was daar nog nie dor~pe nie en op die plek waar daar 

nou 'n dorp is het leeus ge~woon. Nou bly die leeus in 

die wil~de we~reld. 

Par~ty~keer pro~beer 'n groat jag~ter om die leeus te skiet. 

Een~dag het so 'n jag~ter in 'n klein hut ge~bly met een 

be~dien~de. 

Hy was van plan om die vol~gen~de dag te gaan jag. 

In die nag hoar hy 'n har~de ge~brul. Hy sit reg~op in 

sy bed en luis~ter. 

Daar hoar hy weer die ge~brul. Sy be~dien~de kom na~der 

en fluister: .. Baas. het baas daar~die ge~brul ge~hoor? Dis 

leeus of tie~re." 
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Die baas trek gou~gou sy kle--re aan, neem sy roer, stoot 

die deur oop en loer in die danker nag. 

Daar hoor hy weer die ge~brul maar die slag lyk dit 

as~of dit na~der~by is. 

Sy be~dien~de gryp ook 'n roer en volg hom. 

Die jag~ter het net 'n paar tree ge~loop of daar sien hy 

·n groot leeu voor hom staan. 

H y mik met sy roer op die leeu en trek af. 

Die leeu brul van die pyn. Hy is nie dood nie, maar net 

ge~wond. 

H v wil juis sy poot in die jag~ter slaan of daar val 'n 

twe~de skot. 

Die slag het die jag~ter raak ge~skiet. 

Die leeu rig hom hoog op en val dan dood neer. 

Die jag~ter en sy be~dien~de kom na~der~by en sien dat 

dit 'n be~son~der groot leeu is . 

.,Die vel sal baas se~ker ver~koop ne baas?" se sy· be~ 

dien~de . 

.. Nee, die vel sal ek af~slag , mooi laat brei en in my huis 

oor 'n so~fa gooi. Dit lyk mooi." 
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9. 'N HANS~SKAAP. 

Een dag kom Pa by die huis met 'n klein ska~pie op sy 
arm. Die rna van die ska~pie het hy dood in die veld 
ge~kry. 
,Ons sal nou maar die ska~pie moet groot maak." se Pa. 
'n Klein ska~pie wat nie meer 'n rna het nie en wat nog 
nie groot ge~noeg is om vir hom~self te sorg nie, noem 
ons 'n hans~ska~pie. 
,Kin~ders, ons moet nooit ver~geet om hier~die klein ou 
ska~pie sy melk te gee nie," se Pa. 
,Dis goed, Pa": se die kin~ders; ,ons sal beur~te daar~ 
voor hou." 
,Die ska~pie kan maar eers 'n bie~tjie in die ag~ter~plaas 
loop by die groot ou gans wat so 'n ge~raas kan maak." 
,Hans, jy kan van~aand be~gin om die kos te gee. 
Kyk tog na die hans~ska~pie: se Pa, ,hy tel sy pootjies so 
mooi op, dis net of hy dans." 

NUWE MOEILIKHEID. 
Woorde wat eindig op ,ns". 
Sien die handleiding. 



,..,.. 

19 

Die gans kyk vir hom so vreemd aan as~of hy wil se: , nee 
hans~ska~pie hier dans ons nie. Hier in die ag~ter~plaas 
is daar nie genoeg plek voor nie. As jy wil dans moet jy 
in die veld gaan." 
Die ska~pie se: ,me, me, me, maar jy is 'n mooi ou gans. 
Die dons van jou kle~re is net so mooi wit as my wit wol 
wat ek op my rug dra." 
, Hans! het Frans al te~rug~ge~kom van die lan~de?" 
vra Pa. 
,. Nee, Pa; maar nog nie een van die mans is al hier nie. 
Die mans wag se-ker tot dit 'n bie~tjie la~ter is en die son 
nie· meer so warm skyn nie. ' ' 
.,Waar moet ons hans~ska~pie van-aand slaap?" vra die 
kin~ders. 
, Sit hom maar in die staL daar is plek ge~noeg vir hom." 
Die hans~ska~pie is 'n snaak~se klein dier~tjie. W at hy 
maar kan by~kom wil hy eet. 
Een dag roep Hans: , Ma, Ma, kyk wat maak ons hans~ 
ska~pie! Hy eet al Ma se was~goed op. Kyk hoe byt hy 
met sy skerp tand~jies in Ma se mooi-ste ta~fel~doek met 
die mooi rooi rand~jie. " 
Ma kom aan~ge~hard-loop. , Jou stoute klein hans-ska~ 
pie, maak ons jou groot vir die stout stre-ke van jou? Laat 
staan my ta~fel~doek. " 
Die hans-ska-pie kyk vir Hans aan as~of hy wil se : 
,Waar~om is ek nou stout? Daar ver-staan ek nou niks 
van nie." 
Hans~ska~pies is maar se~ker dom klein dier~tjies, want al 
Ma haar kwaad~word het niks ge-help nie. 
W aar die hans~ska~pie maar 'n kans kry om die was~goed 
by te kom eet hy daar~van. 
Die hans~ska~pie het maar 'n kort tyd~jie in die ag~ter~ 
plaas ge~bly. 
Hans het hom toe in die veld laat wei. 
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10. 'N SLIM DONKIE. · 

Die mees~te men~se dink dat donkies dom is, maar ons 
gaan nou lees van 'n donkie wat glad nie dom was nie. 
Een dag was daar drie die~re in 'n kam~pie. 

Die eer~ste was 'n perd, die twe~de 'n muil en die der~de 
'n donkie. 
Die drie wou nie meer in daar~die kam~pie bly nie. 
, Ek het dors": se die perd ; , ek wil 'n bie~tjie wa~ter gaan 
drink. 
Kan ons nie die hek van hier~die kam~pie oop~maak nie?" 
, Ek het ge~dink" : se die donkie, ,me~neer perd, jy is so 
mooi en so sterk, jy sal dit se~ker kan doen." 
, 0 , ja": se die perd, ,daar is niks aan nie." 
'n Geel~vink sit na~by die kam~pie op 'n boom~tak en 
dink, , nou sal ons sien wie van die drie die slim~ste is." 

NUWE MOEILIKHEID. 
Woorde wat eindig op ,nk". 
Sien die handleiding. 

-' 



~ 

.,_ 

21 

Geel~vink hoor die ge~spog van die perd en roep sy maat 
rooivink. ,. Rooi~vink, kom sit hier op die tak, ons gaan 
'n grap he. " 
Die perd stap vo~ren~toe en pro~beer die hek oop~maak. 

H y ruk en pluk met sy bek maar dit help niks nie. 
,. Me~neer perd" : se die donkie, ,.ek het ge~dink jy is so 
slim." Me~neer perd se nik_s nie, hy is kwaad vir hom~ 

self. 
,. Me~neer muiL is jy ook dors? as ons wa~ter wil gaan 
drink moet ons eers uit hier~die kam~pie kom.' ' 
,.0": se me~neer muiL ,. dis vir my niks nie, ek sal die hek 
net gou~gou oop~maak." 

Hy be~gin ook ruk en pluk, maar die hek bly dig. 
Die twee vinkies op die tak skree am~per van die lag . 
.. Het jy ooit kan dink, rooi~vink, dat die groat die~re so 
dom is?" 
,.As me~neer perd en me~neer muil nie om~gee nie, sal ek 
dan ook maar 'n slag pro~beer?" vra die donkie. 
Die twee het ge~dink. hoe sal so 'n klein donkie nou be~ 
ter werk as ons . 
.. Gee vir my ook 'n kans," smeek donkie. 
, Jy kan maar pro~beer maar jy moe~nie dink dat jy dit 
kan reg kry nie.'' 
Die donkie pro~beer en pro~beer en, woerts, daar val die 
hek oop . 
.. 0 . donkie, donkie" ; se me~neer perd en me~neer muil. 
.. ons sal nooit meer dink dat jy dom is nie." 
Die geel~vinkie en die rooi~vinkie vlie weg na 'n an~der 
maat~jie. 

Geel~vinkie wil gaan ver~tel van die fluk~se ou donkie 
en hoe die perd en die muil ge~spog het. 
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! 1. DIE TWEE~LING. 

Laaste De~sem~ber~maand het ons twee nu~we by~bies ge~ 
kry. 
Die een is op die~self~de dag ge~bo~re as die an~der. 
Ons noem twee van daar~die soort by~bies 'n twee~ling. 
Nou is die twee~ling al ag~tien maan~de oud. 
Al~mal in die huis is lief vir ons twee~ling. 
My Ma noem die een Lief~ding en die an~der een Lief~ 
ling . 
My Pa het vir die twee~ling glad 'n an~der naam~pie ge~ 
gee. 
Die een noem hy Hansie en die an~der Fransie. 
Hansie het mooi wit krul~haar~tjies, maar Fransie het reg~ 
uit haar~tjies. Hansie se o~gies is he~mels~blou en Fransie 
se o~gies don~ker bruin. 
Dik~wels lyk 'n twee~ling pre~sies e~ners, maar ons twee~ 
ling lyk niks op me~kaar nie. 
As Pa saans huis~toe kom loop hy al~tyd eer~ste na die 
twee~ling. 

NUWE MOEILIKHEID. 
Woorde wat eindig op ,ng". 
Sien die handleiding. 
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,Hoe lyk dit van~dag met my twee seun-tjies!" se hy dan. 
,Wie sal eer~ste perd-ry op Pa se knie?" 
Hy neem dan een by-bie op sy knie en laat vir hom spring 
en dans tot by~bie moeg is. 
Dan moet die an~der een 'n beurt kry. 
Ons kyk al-mal om te sien hoe die by~bies die speel ge~ 
niet. Moe~nie dink dat Hansie en Fransie gou te~vre~de 
is nie. Glad nie. Dis dans en spring en sing tot dit tyd is 
om te gaan slaap. 
Ma bring die twee-ling dan na die an-der ka~mer en sit 
Hansie en F ransie in die kooi. 
Een dag het Pa lank met die twee-ling gespeel. 
Hansie was moeg ge-wees. Hy was va-ke-rig en hy stoot 
sy ar-me klein ho-fie teen sy kooi. 
Hy het so ge-skrik dat hy be-gin huil het. 
Toe Fransie sien Hansie huil , het hy ge-meen, dis nou 
tyd vir hom om Hansie te help huil. 
Daar huil die twee-tjies en nie-mand kan die twee-ling 
weer stil kry nie. 
Ma be-gin toe sag te sing en plot-se-ling hou die huil op. 
Die sange-tjie wat rna ge~sing het was ook so mooi. Dit 
was van: 

,Doe-doe nou my ska~pies, 
Sluit jou o-gies toe; 
V ou jou hand-jies sa-me, 
Doe-doe, ba-ba, doe." 

Toe Ma op-hou met sing sien sy met ver-ba-sing hoe al
bei die klein ba~bies vas aan die slaap is. 
Sy se: .. Nag my Lief-ding . 

Nag my Lief-ling." 
Sy kyk in die kooi en sien op die wang van Hansie 'n 
groot traan. 
,Ar-me Lief~ding. Het Ma haar kind-jie seer ge-kry." 
Sy soen die twee~ling op die bloed~rooi wange-tjies en 
loop op haar to~ne die ka-mer uit. 
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12. DA~NIE EN FA~NIE SPEEL. 

Twee klein seun~tjies, Da~nie en Fa-nie, het in die va~ 

kan~sie el~ke dag saam ge~speel in die ag~ter~plaas van 

Da-nie se huis. 

Langs die huis was 'n kwe~per~Ia~ning. 

Voor Fa~nie na Da~nie gaan, gaan hy al~tyd eers na die 

kwe~per~Ia~ning. Hy pluk daar 'n he~le paar kwe~pers, 

klim op 'n hek en spring van die hek af in die ag~ter~plaas. 

,Dis 'n mooi spring Fa~nie"; se Da-nie. ,Wag, laat ek 

ook probeer." 

Hy klim ook op die hek en spring net so mooi af soos 

Fa~nie. 

Die dag was dit warm ge~wees. 

'n By het al om Da~nie se hoof ge~gons. 

,Kom ons gaan 'n bie~tjie wa~ter drink hier in die dam"; 

se Da~nie. 

As ons weg is sal die ou by ook wel weg~gaan." 

Da-nie loop na die dam wat daar in die ag~ter~plaas is, en 

daar sien hy 'n lang geel wurm. 

Die wurm se bek is oop en hy steek sy lang tong uit. 

,Kyk Fa~nie"; se Da~nie , het jy al so 'n lang wurm ge~ 

sien·? Ek dink hy is dors, want kyk el~ke slag maak hy 

sy bek oop en steek hy sy lang tong uit. Ek sal vir Ma 'n 

be~ker wa~ter gaan vra." 
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,Ma. Ma"; se Da~nie, .. het Ma nie 'n be~ker wa~ter vir 

my nie? 

Hier is so'n snaak~se lang geel wurm en dit lyk of hy 

dors is." 

Ma kom aan~ge~hard~loop. 

.. Kyk. Ma, daar is die wurm." 

Ma skrik; sy ruk Fa~nie en Da~nie weg van die plek; 

.. want kin~ders": se sy. ,das nie 'n wurm nie, dis 'n geel~ 

slang.'' 

,Kom, ek is bang vir daar~die geel~slang. As hy jou byt 

gaan jy dood." 

Sy roep die jong wat se naam Storm is. 

!.'. ,Storm! kom gou, bring jou graaf. hier is 'n geel-slang." 

Storm is glad~nie bang nie. Hy kom aan~ge~hard~loop en 

se: .. Waar is die slang, nooi?" 

.. Daar by die boom. Storm", se sy nooi. 

Storm soek en soek maar hy kan die geel-slang niet kry 

nie . 

.. Ek dink"; se Storm, .. die slang is lank~al weg al." 

,Nou kin~ders; se Ma. , moe-nie weer dink dis 'n wurm 

nie. En moe ver~al nie met daar-die slange speel nie." 
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13. OOM SE BRIL IS WEG. 

Oom Jan dra al~tyd 'n bril. want son~der daar~die bril kan 
hy nie mooi sien nie. 
Een dag bring sy dog-ter~tjie vir hom 'n groat geel brief. 
Oom be-kyk die brief en dink, , ek won~der van wie daar~ 

die brief kom". 
Ek hoop maar dis nie sleg~te ty~ding nie. Maar wag, dit 
sal die bes~te wees om hom gou te lees dan weet ek so
mar wat daar-in staan." 
H y wil sy bril op~sit maar die bril le nie op sy ta~fel nie. 
, Waar is nou die ding?" se oom. ..Ek het hom se-ker 
in die slaap-ka~mer laat bly." Hy loop deur die gang na 
die ka~mer en be~gin te soek. Hy kyk in do-se, in die hoe
kies van die kas , op die skoor~steen~man~tel en in die laai, 
maar hy kan die bril nie kry nie . 
.. Waar kan die ou ding wees": se oom. ,Hoe kan ek 
nou die brief lees as ek nie my bril het nie. " 
.. Kin~ders!" roep hy, ,kom help vir my soek, my bril is 
weg." 
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Al-mal wil graag vir oom help en al-mal be-gin te soek. 
Hans kyk on-der die ta-fel. Piet sien daar bui-te iets 
blink. ,Mis-kien het oom die bril bui-te-kant ver-loor." Hy 
gaan kyk, maar dis mis, dis 'n stuk glas. 
Oom word al kwaad al. 
,Kan dan geen een my bril kry nie?" 
Piet soek nou op die stoep en wat sal hy daar sien ? Dis 
die a-pie, wat oom laas-te Sat-er-dag huis-toe ge-bring 
het. Die a-pie sit op die stoep met die bril op sy neus. 
H y hou vir hom soos 'n groot man. 
Piet skree soos hy lag . 
.,Oom, oom! ek het oom se bril ge-kry hier op die stoep." 
Hy wil die aap gryp maar aap is vir hom te slim. Aap 
neem 'n groot spring en sit bo op 'n tak. Hy kyk so skelm 
dat oom nie kan help om te lag nie. 
,Ja-kop"; dis die aap se naam, ,klim gou-gou af en gee 
vir my my bril." 
Aap spring nou op 'n an-der tak maar moe-nie- glo dat 
hy die bril sal te-rug-gee nie. Hy lyk al-te snaaks. 
,Ja-kop, jou stou-te ding, ek het ge-dink dat jy 'n fluk-se 
dier was en nou. pla jy so vir my"; se oom. 
J a-kop lyk so ge-leerd, net so ge-leerd soos 'n skool
meester. Hy sit die bril op die punt-jie van sy neus , want 
die ding maak vir hom seer. 
H y wil weer op 'n an-der tak spring en daar val die bril 
op die grond. 
Al-bei gla-se het ge-breek. 
Oom moes toe maar vir tan-te vra om die brief vir hom 
te lees. 
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14. OU SIKS-PENS. 

Ag-ter ons huis is 'n hut. 
In daar-die hut woon 'n heel ou ou-ta. 
Sy naam is Siks-pens. 
Toe Ou-ta nog jonk was het hy al-tyd met my ou-pa se 
Pa ge-speel. 
Saam het die twee ge-jag en saam op die plaas ge-werk. 
Toe my ou-pa se Pa dood is het Siks-pens by my ou-pa 
ge-bly en nou bly hy by ons. 
Toe hy te oud was om te werk het hy die vee op-ge-pas 
maar nou is hy te oud om iets te doen. 
Hy is al am-per hon-derd jaar, dus is hy am-per 'n eeu 
oud. Hy weet nog van die sneeu wat am-per 'n eeu ge
le-de ge-val het. 
Een dag toe hy met ou-pa gaan jag het. het 'n leeu hom 
ge-ta-kel en sy een oog so seer ge-maak dat die dok-ter 
die oog moes uit-haal. 
Sy an-der oog het so swak ge-word dat hy nou am-per 
heel-te-mal blind is. 

·-
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Ons kin~ders is lief vir ou Siks~pens. Hy kan die mooi~ste 
sto~ries ver~tel uit die tyd toe ou~pa se Pa en hy nog jonk 
was. 
Maar Siks~pens wil nie al~tyd vir ons sto~ries ver~tel nie. 
Eers moet ons hom iets bring. 
Ma stuur vir hom mie~lie~pap en soms pa~tats. 
Pa gee hom ou kle~re en ou vel~skoe~ne . 
Siks~pens is dan so in sy skik. 
Hy kan mooi mu~siek maak. Hy het 'n pa~ra~fien~blik met 
een snaar daar~op en daar~op speel hy mooi wy~sies. As 
hy sing van ,Sa~rie Ma~rais," sing ons al~mal saam. 
Maar as ons vir Siks~pens wil laat mooi sto~ries ver~tel 
gee ons hom 'n groot stuk ta~bak. 
Hy steek dan die ta~bak in sy mond, dink 'n bie~tjie en 
begin. 
Sy mooi~ste sto~ries is spook~sto~ries. Ons word dan 'n 
bie~tjie bang, maar Siks~pens se: ,dit moet so wees. 
Spook~sto~ries moet 'n mens bang maak." 
Hoe meer ta~bak ons vir ou Siks~pens gee, hoe hanger 
maak hy vir ons. 
Maar as Siks~pens be~gin met sy leeu~sto~ries ver~tel sal 
jy dink dat hy se~ker hon~derd leeus ge~skiet het. 
Part~ty~keer vra ons, .,maar Siks~pens is dit nou reg~tig 
waar?" dan se die ou: ,moe~nie dink dat ek dinge ver~tel 
wat nooit gebeur het nie. Dis die waar~heid, al klink dit 
mis~kien as of ek 'n bie~tjie spog." 
Ons maak maar net of ons glo wat ou Siks~pens ons 
ver~tel. 

As hy klaar is met ver~tel speel hy op sy pa~ra~fien~blik 
,en dan moet al~mal sing, want sing is vir hom te fraai. 
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15. HANS. 

'n Groot seun van om~trent twaalf jaar het een dag skool~ 
toe geloop. Hy het al ge~loop van ses~uur af want hy 
kom van 'n plaas. Voor hy in die straat na die skool in~ 
draai. staan hy stil. H y haal sy brood wat hy vir speel~ 
tyd saam ge~bring het uit sy broek~sak uit en dink: 
.. Ek is al honger. hoe sal dit wees as ek een sny van my 
brood nou op~eet. 
H y wag nie lank nie, maar be~ gin hap aan sy brood. 
'n Ar~me ou hond sien vir hom en dink: .. kon ek maar 
'n stuk van sy brood kry. ek is so honger. Dis lank laas~te 
wat ek ge~eet het." 
Hy kom na~der en na~der en be~gin te blaf en kyk vir die 
seun aan as of hy vir hom vra: ,gee vir my van jou kos, 
ek is ook honger. " 
Hans, dis die seun se naam lag en se: ,ja hond~jie, hier 
is kos vir jou." 
Hy wys vir hom 'n groot stuk brood en maak as~of hy dit 
vir die hond wil gee. 

.... .,... 
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Net toe die hond~jie daar~in wil byt gee Hans vir hom 
'n har~de skop en lag toe oor sy wreed~heid . 

Die ar~me hond~jie het tjank~tjank weg~ge~hard~loop. 
'n Man wat in die straat woon het die he~le ding ge~sien. 
Hy stap uit sy huis en skree ,seun, seun, kom hier~na..

toe! ' ' 
Hans kon nie dink waar..-om die man vir hom ge~roep het 
nie. 
Toe hy na--der~by kom sien hy die man het 'n siks~pens in 
sy hand. 
, Seun, wil jy hier~die siks~pens he?" 
Hans is ver~baas, want waar~voor sal 'n vreem~de man 
hom 'n siks~pens gee? 
Hy steek sy hand uit en se: , ja, dankie me~neer." 
Met~eens gee die man hom met 'n stok wat hy ag--ter sy 
rug weg--ge--steek het 'n har--de raps oar sy hand. 
Hans be--gin te huil en se: ,maar me--neer waar--om slaan 
me~neer vir my? Ek het mas niks kwaad ge--daan nie." 
,Seun; " se die man, ,jy het net~nou die ar~me hond~jie 'n 
stuk brood be~lo~we, en toe die hond--jie dit wil neem 
het jy vir hom ge~slaan . Het die hond~jie dit ver~dien? 
Ek het met jou net so ge~maak soos jy met die hond~jie 
ge~maak het." 
Hans loop skaam~skaam weg. Toe hy die hond~jie weer 
sien gee hy vir hom 'n groat stuk brood wat hy nag in sy 
sak ge--had het. Hans het sy les ge~leer. 
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16. KAAP~TOE. 

Gys het een dag met sy Pa Kaap~toe ge~ry. 

Hy het daar mooi win-kels ge-sien, maar wat vir hom die 

mooi-ste was, was die trem. 

So 'n wa soos 'n trem het hy nog nooit ge-sien nie. Op ...-

sy dorp is daar nie trems nie. 

As hy een dag groot is wil hy ook op 'n trem ry en 'n 

term-kon-duk-teur word. 

Net toe sy Pa en hy in~ge-stap het hoor hy 'n bel ,ting

ting" en daar ry die trem. 

, Pa, wie lui die bel?" se Gys . 

.. Dis die kon-duk-teur, Gys. Dis die te-ken vir die trem

be-stuur-der dat al die mense in-ge-klim het en dat hy 

maar ver-der kan ry. " 

Gys be-kyk die trem goed, want as hy weer by sy Ma 

op die dorp te-rug is, moet hy haar .mos ver-tel hoe so 'n 

trem lyk. 

Daar is klein ban-kies waar mense twee-twee op kan sit. 

Die kon-duk-teur kom by Pa en se: ,kaart-fies me-neer." 

Pa gee vir hom geld en ont-vang daar~voor twee mooi, 

rooi kaart-jies. 

, Waar-om het Pa geld aan die kon-duk-teur ge-gee?" 

,Ja, Gys": se Pa, ,,'n mens kan maar nie in 'n trem ry vir 
\ 

niks nie, dit kos geld." 

,Maar waar-om het Pa dan die kaart-jies ge~kry?" vra 
Gys. 

,As die kon-duk-teur ver-geet dat ons be-taal het kan 
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hy weer geld kom vra. Nou het ons hier~die kaart~jies om 

vir hom te wys ons het al be~taal al." 

Daar lui die bel weer. 

Gys sien hoe die kon~duk~teur aan 'n lyn trek en ,.ting, 

ting, ting" se weer die bel. 
,Pa, waar~voor bel die kon~duk~teur nou w~er?'' vra Gys. 

,Dis om mense te laat af~klim en om weer an~der mense 

te laat in~klim." 

Gys ge~niet die trem~ry. 

,.Pa, kan ons nie met die trem huis~toe ry, in plaas van 

met die trein nie?" 

,. Nee Gys, dan sal ons se~ker nooit van~aand by die huis 

kom nie, want die trem kan glad nie so hard ry soos 'n 

trein nie." 

Toe Gys en sy Pa die winkels be~kyk het se Gys: .. Pa is 

dit nie tyd om weer 'n bie~tjie te gaan trem~ry nie?" 

Pa lag en se : ,nou Gys, dis die laas~te keer, as ons so aan~ 

hou sal ons nog geld kort kom. " 

Die aand toe Gys by die huis kom kan hy nie op~hou om 

van die trem te praat nie. 

,. Ek dink"; se hy , die w erk van 'n trem~be~stuur~der is 

die mooiste werk wat ek al ge~sien het. Jy draai net 'n 

knop en daar ry jou trem. Jy draai die knop weer te~rug 

en daar staan jou trem weer stil. 

Eers het ek ge~dink ek wil 'n skool~mees~ter word, maar 

nou sal ek maar trem~be~stuur~der word." 
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17. AAN~HOU WIN. 

Hen~drik het nooit kans ge~had om skool~toe te gaan, voor 
hy veer~tien jaar oud was nie. Hy het al~tyd op 'n plaas 
ge~woon ver van 'n dorp, en meer as hon~derd myl van 
die naas~te spoor~weg~sta~sie. 
Hen~drik was al~tyd lief om nu~we din~ge te leer. Hy 
was 'n fluk-se seun wat sy Pa mooi ge-help het. As Pa 
saans uit die By-bel lees, het Hen~drik al dik-wels ge
dink, kon ek maar al die mooi sto~ries vir my sel-we lees. 
Hy het par~ty-keer die By-bel ge~neem en na die mooi 
pren~te ge-kyk, maar dis ook al; die sto-ries kan hy nie 
lees nie. 
Op 'n an-der plaas na-by die plaas waar Hen-drik ge
woon het, het nu-we men-se in~ge-trek wat tien kin-ders 

· ge-had het. 
Daar was oak by-wo-ners met 'n klom~pie kin~ders. 

Hen-drik het am-per ge~spring van pret, want nou gaan 
daar se-ker 'n skoal kom. 
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'n Paar maan~de daar~na kon die skoal be~gin. 
Hen~drik was een van die groot~ste kin~ders maar hy het 
niet om~ge~gee nie . 

. Die on~der~wy~se~res het hom aan~ge-moe~dig en ge-se: 
.. Hen~drik. jy moet se~ker drie stan-daards in een jaar 
deur~kom, want jy is al oud al en jy is so'n fluk~se seun." 
Hen~drik was die on~der~wy~se-res se reg-ter~hand. Hy 
het haar o~rals mee ge~help. 
Is daar 'n swaar bank wat moet ver~sit word, Hen~drik 
staan klaar vir die wer-kie. 
Die klei-ner kin~ders het ook veel van Hen~drik ge-dink. 
Wie kon mooi~er s~ng as Hen~drik? En wie kon so mooi 
ver~sies op-se soos Hen-drik? 
Geeti een kan na-by hom kom nie. 
Een dag se die on~der-wy~se~res: .. kin~ders hier is 'n lang 
ge~dig. Dis nou Vry-dag en wie hier-die lang ge-dig 
Maan~dag kan op~se son~der om een fout te maak. gee ek 
'n mooi prys. Wie sal pro-beer om dit in hier-die na-week 
van bui-te te leer ?" 
Hen-drik gaan ook pro-beer en al kan hy nie so vlug uit 
sy hoof leer soos die an~der kin-ders nie, hy gaan sy bes 
doen. 
Hy neem sy boe-kie en gaan op die werf in die son sit. 
Hy leer en leer maar hy kan die woor~de maar nie ont~ 
hou nie. Sy ge-dag~tes dwaal el~ke slag van die boe-kie af. 
Hy dink oor die veld, oor die die~re, oor die donkie wat 
sy poot seer ge~maak het. 
Dan sien hy 'n skil-pad voor sy voe~te loop . 
.. Ag ou skil~pad"; se Hen~drik; ,ek i~ net soos jy, ek kan 
ook nie ver~der kom nie." 
Skil-pad maak of hy niks hoor nie en stap aan. Hen-drik 
pro~beer weer om te leer, maar ag; die lug is so mooi blou, 
dis so warm. Sy ge~dag~tes dwaal weer af na die dam 

/' 
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met die mooi hel~der wa~ter waar~in hy van~aand, as die 
son on~der is, gaan swem. 
Wag, dink Hen~drik, ek won~der waar die skil~pad nou 
is. Hy kyk rond en daar 'n he~le enHie ver~der loop ou 
skil~pad kalm~pies aan. 
Hen~drik be~gin toe te dink en se: ,die ou skil~pad gaan 
sta~dig, heel sta~dig vo~ren~toe. 
Dit lyk vir my as~of hy gaan kom waar hy wil wees. 
Is ek dan sleg~ter as 'n skil~pad? 
Ek gaan maar heel sta~dig aan met my lang ge~dig maar 
as ek aan~hou kom ek mos ook vo~ren~toe." 

Hy be~gin weer te leer. Hy kyk nie op of om nie. maar 
leer so hard hy kan. Toe hy 'n slag op~hou sien hy die 
skil~pad het al weer 'n enHie ge~loop en hy be~merk dat 
hy al 'n he~le paar versies ge~leer het. 
H y be~ gin nou voel dat hy vo~ren~toe kom. 
El~ke dag kyk hy na die skil~pad en el~ke dag leer hy 'n 
nu~we ver~sie. 

Na 'n paar u~re ken Hen~drik sy ge~dig. 
, Dankie ou skil~pad~jie dat jy my so mooi ge~help het." 
Die Maan~dag toe die kin~ders die ge~dig moes op se het 
Hen~drik nie een fout ge~maak nie. 
Hy het die prys, 'n mooi bybel~prent, ge~wen. 
Die kin~ders in die skool was bly dat Hen~drik die prys 
ge~kry het, want al~mal het ge~weet hoe hard Hen~drik 

moes ge~leer het. 
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18. DIE SIR~KUS. 

Die mees~ter het in die koe~rant gelees dat 'n groot sir~ 
kus in die Kaap aan~ge~kom het. 
Daar is die~re in die sir~kus wat die mees~te kin~ders nog 
nooit ge~sien het nie. 
Mees-ter het ver~tel van die wil~de die~re en ook mooi 
pren~te gewys, maar ag, dink die kin~ders, hoe an~ders 
sal dit wees as ons reg~tig 'n leeu kan sien en hoor brul. 
Die op~ge~won~den~heid on~der die skool~kin~ders is 
groot, want die groot sir-kus sal Dins~dag in hier~die 
dorp kom. 
Toe die kin~ders uit die skool kom- staan daar al 'n ta~ 
maai groot tent. 
Van die die~re is niks te sien nie. Al~mal, en ver~al die 
seuns, loer deur skeur~tjies in die tent of daar nie leeus 
is nie. 
Daar hoor die kin~ders ge~lag en ge~skree. Deur die straat 
loop 'n man met 'n lang rooi jas, wat 'n klein po~nie-perd~ 
jie lei. Op die perd~jie se rug sit 'n snaak~se klein a~pie 
ook met 'n rooi jas aan en 'n swart kep-sie op sy kop. 
AI die kin~ders loop met die man en die po~nie saam tot 
by die tent. 
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,.Hoe laat gaan die sir~kus van~aand aan? 
Is daar leeus en tie~re? Is daar ook be~re en an~der wil~de 
die~re?" vra die kin~ders deur~me~kaar. 
,.Vra maar vir jou Ma 'n sie~ling en kom van~aand al~mal 
sir~kus~toe; ,.se die man met die rooi jas. ,.Ek ver~tel 
niks nie, kom maar lie~wer~ste self kyk.'' 
Die aand sit die mees~te kin~ders met Pa en Ma en broer~ 
tjies en sus~ter~tjies in die sir~kus. 
Die lig is so mooi, dit lyk vir die kin~ders 'n nu~we vreem~ 
de we~reld daar in die tent. 
Eer~ste stoat 'n klom~pie mans 'n groat hok in met 'n ta
maai groat leeu. 
Die leeu het ge~kyk as of hy wil se, ,.ek is die sterk~ste 
van al~mal." Par~ty mei~sies het bang geword, maar toe 
daar 'n man met die leeu be~gin praat ver~geet mees-te 
om bang te wees. 
Die man het die leeu deur 'n groat hoe~pel laat spring. 
Die leeu het 'n poot ge~gee as of hy hand~skud en daar 
was niks om voor bang te wees nie. 
Daar-na het tie~re en o~li~fan~te in ge~kom. 
,.Kyk die twee lang tande van die o~li~fan~te. 
Die o~li-fant lyk glad nie so kwaai nie." 
Een dog-ter~tjie se: ,.Ma, ek is glad nie bang vir die o~li
fant nie.'' 
Die a~pie met sy mooi rooi jas het snaak-se trieks ge
doen. Hy het oor die o~li~fant se kop deur 'n groat ring ge~ 
spring. Die kin-ders skree van die lag om daar-die snaak-se 
dier~tjie. Hy het 'n pie~ring in sy een hand ge-neem, sy kep~ 
sie in sy an~der hand en het geld kom vra vir sy baas. 
Mees~te kin~ders gooi 'n ou~lap in sy pie-ring en dan £mig 
hy soos 'n groat me-neer en maak as~of hy wil se: ,.dankie 
klein~span." 
Die aand was vir al~mal te kort. 
Die vol~gen~de dag hoor jy net sir~kus~sto~ries. 
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19. DIE SIR~KUS DIE~RE PRAAT. DEEL I. 

Toe die men~se en kin~ders die aand huis~toe is en die 
baas die sir~kus ge~sluit het, kyk die die~re vir me~kaar 
aan. 
,Ek is al~te bly dis slaap~tyd"; se die leeu, , ek is moeg 
van deur die hoe~ pel spring. 
W aar het jy al ge~sien dat 'n leeu, wat ko~ning van al die 
die~re is in 'n hok moet sit? 
Dis glad nie my werk daar~die nie. As ek be~gin ver~tel 
van die land waar ek ge~bo~re is, slaap ons van~aand 
nooit nie. " 
, Ag, me~neer leeu"; se die an~der die~re, ,ver~tel tog 'n 
bie~tjie van daar~die land." 
, Dis goed"; se me~neer leeu, ,maar ons moet heel sag 
praat, an~ders kan die baas ons hoor, en dan sal ons dit 
ge~waar. 

In my land is nie dor~pe met men~se en kin~ders nie! Dis 
die mooi wil~de we~reld waar ons die~re baas is. 
Ons loop die heel dag daar rond en maak net wat ons 
wil. AI die klein die~re wat na-by ons kom maak ons dood 
en dis ons kos. My kin~ders en my vrou het dik~wels 
saam met my gaan jag. 
Dis die mooi~ste le~we wat jy jou maar kan ver~beel. 
Een dag het daar 'n klomp mense ge~kom om leeus te 
skiet. 
Ek het ge~sien hoe die klomp na~der kom. Ek het my 
vrou en kin~ders ge~waar~sku, maar self het ek ag~ter~ge~ 
bly, want ek wou sien wie die sterk~ste is, die mense of 
ek, die ko~ning van die die~re. Een van die jag~ters was 
be~son~der fluks. Hy het na~by my ge~kom en voor ek 
hom kon be~spring het, het hy my ge~vang. 
Die man het al 'n he~le klomp leeus ge~vang eri aan die 
sir~kus verkoop. 
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Met my het hy net so ge-maak. Hy het my nie tyd ge-gee 
om van my vrou en kin-ders af-skeid te neem nie. 
Hy het my in 'n groot hok ge-sit en die hok op 'n skip 
ge-laai. 
Ek het nooit te-vo-re die see ge-sien nie. 
My hok het bo op die dek ge-staan. Ek het eers nog 'n 
an-der skip ge-sien en toe niks an-ders as wa-ter nie, net 
maar wa-ter, wat die men-se die see noem. 
Oor-dags het die men-se van die skip na my kom kyk. 
Die mans staan kyk vir my en ge-sels en ver-tel me-kaar 
leeu-sto-ries. 
Ek het moet lag om daar-die mooi sto-ries en om al die 
fluk-se mans. 
Een keer het ek hard be-gin brul, maar die man wat die 
mooi-ste storie ver-tel het, het bang ge-word. 
Dis niks om fluks te wees as 'n leeu in 'n hok sit nie. 
Die mans ge-sels oor my maan-ha-re, my po-te, my vel 
en hoe-veel die vel werd sal wees. 
Ons het na 'n paar we-ke in 'n groot stad aan-ge-kom. 
Ek dink dit was Kaap-stad. 
Die man van die sir-kus het my kom haal. My hok is 
weer van die skip af-ge-laai en trein-toe ge-neem. 
Toe moes ek in 'n trein ry, maar dis er-ger as op 'n skip 
ry. Die trein het ge-stoot en ge-stamp en ek het am-per 
nie lug ge-had om te le-we nie. 
Ek was ook so dors ge-wees, want dit was warm op die 
trein, en ek het am-per nie wa-ter ge-kry nie. 
Toe ek by die sir-kus ge-kom het moes ek leer om deur 
'n hoe-pel te spring en al die an-der mal frat-se. 
Sal ek ooit weer my mooi land te-rug sien en vry rand
loop en maak soos ek wil?'' 
Die ar-me me-neer leeu het so be-droef ge-lyk dat die 
an-der die-re me-de-ly-de met hom ge-kry het. 
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20. DIE SIR-KUS DIE-RE PRAAT. DEEL II. 

Die vol-gen-de aand het die die-re weer met me-kaar 

ge-sels. 
Die slag is dit me-neer o-li-fant se beurt om van sy land 

te ver-tel. 
,My land"; se die o-li-fant, ,is ver hier-van-daan, dis 

oar-kant die see. 
Die land daar is be-son-der warm in die so-mer, maar ons 
o-li:-fan-te hou daar-van. 
Ek het in 'n groat bos ge-woon. Die bo-rne is so hoog en 

daar is so-veel bla-re aan daar-die bo-rne dat jy par-ty
keer glad nie die lug kan sien nie. 

Die jag-ters het ook my ge-vang net soos me--neer leeu 
en my ook op 'n skip hier-na-toe ge-bring . . 
Ek is te groat en te swaar om deur hoe-pels te spring en 
daar-om moet ek al die swaar werk doen. 

Ek moet soms die wa stoat as nie-mand an-ders dit kan 
doen nie. Ag; sal ek ooit weer by my mooi groat bos en 
my vrou en kin-ders kom?" 

Ar-me o-li-fant is net so be-droef soos me-neer leeu. 
Die a-pie het stil ge-sit en luis-ter. 
,Ek dink my we-reid is nog die mooi-ste van al-mal. 
Dis so warm in my land dat daar al-tyd ryp pie-sangs is. 

Ons a-pies het al-tyd kos om te eet en ons werk nooit nie. 
In die bos waar ek ge-bly het, het se-ker hon-der-de an
der a-pies ge-woon. 

Daar was swart a-pies, rooi a-pies, bruin a-pies, en ook 
'n paar spier-wit a-pies. 

El-ke dag speel ons in die ho-me. Een van ons moet pro-
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beer om die an~der te vang en as hy hom ge~vang het is 
die a~ pie aan en dan is dit sy beurt om vir ons te vang. 
Dis die mooi~ste spe~le~tjie wat 'n a~pie maar kan speel. 

Par~ty~keer spring ons van die een boom na die an~der 
boom, maar ons val nooit nie. 
Ons vin~gers en to~ne is so ge~maak dat ons al~tyd kan 
vas~klou al hang ons kop on~der en ons po~te bo. 
Ons het dit vang~vang~spe~le~tjie ge~noem. 
El~ke dag het daar deur die bos 'n mo~tor ge~ry met 'n 

klein seun~tjie. As die seun~tjie ons sien, be~gin hy ons 

tel. dan hoor jy: .. een, twee, drie, vier, vyf. ses, se~we, 

ag," en so gaan dit aan. 
Hy het ge~dink die wit a~pies is die mooi~ste van al die 

a~pies en hy wil nooit ver~der ry voor hy 'n paar wit 
a~pies ge~sien het nie. 
Dink tog, al my broer~tjies en sus~ter~tjies kan nog al~dag 

vang~vang speel en ek moet deur 'n ring spring met hier~ 
die mal rooi jas aan en dan geld vra vir my baas vir die 

werk wat ek ge~daan het. 
Die kin~ders het ons van~aand al~mal be~won~der en ons 

frat~se ge~niet, maar nie een van die kin~ders weet wat 

ons moet ly niet. Die groot men~se weet dit wei. maar 

mees~te dink nie eers daar~aan nie. 
Sal daar nie een dag 'n man kom wat ons weer na ons 

we~reld te~rug sal stuur nie? 
Ons sal maar hoop dat dit nog een dag sal ge~beur. 
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21. OU SI~MON . 

Toe my Pa nog 'n seun~tjie was het hy op 'n plaas ge~ 
bly. u~re ver van die naas~te sta~sie a£. 
Sy sus~ter het el~ke dag skool~toe ge~ry met die kar, maar 
my Pa was nog te jonk; hy moes by die huis bly. 
Hy het rond~ge~loop op die plaas en par~ty~keer het hy 
vir my Ou~pa ge~help werk. 
Sy sus~ter ver~tel vir hom die mooi sto~ries wat sy in die 
skool ge~leer het en sing vir hom die mooi sange~tjies waar 
sy so veel van hou. 
My Pa het toe ge~dink dis tyd vir hom om ook skool~toe 
te gaan, want hy wil ook al die mooi goed~jies leer. 
Hy het toe el~ke dag op Si~mon skool~toe ge~ry . Toe was 
dit nog nie ou Si~mon nie, toe was dit nog jong Si~mon. 
Si~mon was 'n fluk~se donkie wat nooit lui was nie. Pa 
het nie vir hom be~hoef te slaan nie, want Si~mon het al~ 
tyd goed ge~draf en Pa al~tyd op tyd in die skool ge~ 
bring. 

NUWE MOEILIKHEID. 
Woordjies met i en nie ie nie aan die end van 'n oop lettergreep. 
Sien die handleiding. 
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As Pa in die skoal is staan Si~mon bui~te~kant en wag. 
As die kin~ders sing. lig hy sy kop op as~of hy wil se: 
.,maar hoor, ek dink is mooi." 
Toe Pa te oud was om skool~toe te gaan het Si~mon vir 
Pa op die plaas ge~werk. 
Hy het ge~help met 'n heel span an,~der donkies om die 
swaar wa te trek. As Pa dorp~toe wil gaan, ry hy nie op 
'n perd nie, maar hy ry al~tyd op Si~mon, wat tog so 
fluks is. 
Si~mon het be~gin oud word en hy kon toe nie meer vir 
die swaar werk ge-bruik word nie. 
P a en Ou~pa het vir Si~mon lig~te wer-kies laat doen. 
want Pa wil nie he ou Si-mon moet swaar kry nie. 
Ou Si-mon het na~der-hand blind ge~word. ..Ar-me ou 
Si~mon, wat maak ons nou met jou?" se Ou~pa . 
.. Wag," dink Pa, .. Si~mon sal nie wil stil~staan nie, ek 
sal vir hom in~span dan kan hy die wa~ter op-pomp." 
Si~mon moes toe el~ke dag in die rond~te loop al om die 
pomp. 
Hy be-gin al vroeg te loop. As die mans lan~de toe gaan 
draai ou Si~mon al in die rond-te. 
Hy loop so die he~le dag deur. Hy weet nie waar hy loop 
nie; want hy is mos blind. 
H y draai maar rond om die pomp tot ons vir hom moet 
kom uit~span. 
Par~ty~keer is die son lank~al on~der, dan draai ou Si~ 
mon nog maar al~tyd om sy pomp. 
As dit Son-dag is be~hoef Si~mon nie te werk nie. Een 
Son-dag toe ons uit die kerk kom kan ons hom ne~rens 
kry nie. Hy is nie in die stal nie; hy is nie by die an~der 
die~re in die veld nie. Wat sal ons daar sien? 
Daar draai ou Si-mon al om die pomp, al om die pomp. 
Hy wou nie rus nie; hy het se-ker ge-dink. hy is nog jonk 
ge-noeg om te werk. 
Ons is al~mal so lief vir ou Si~mon. 

( 
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22. 'N VREEM-DE HOND. DEEL I. 

Een aand was Piet en Let be-sig met huis-werk maak. 
Hulle sit elk-een aan 'n kant van die ta-fel. 
Piet sug par-ty-keer hard-op want sy somme kan hy maar 
nie reg kry nie. 
Op die ta-fel sit Wit en kyk vir hom . 
.. Ag, Wit-jie! jy is 'n lie-we ou maat van my maar met 
hier-die swaar somme kan jy my tog nie help nie." 
Let werk so lekker dat sy nie op of om kyk nie. Sy skry
we 'n sto-rie oor molle waar-van die juffrou op skool so 
mooi ver-tel het. 

r Sy het so goed ge-luis-ter dat sy nou alles nog weet en 
dit haar glad nie moei-te kos om 'n sto-rie daar-oor te 
skryf nie. 
Sy is so lief vir haar juffrou want juffrou kan so mooi ver
tel en gee nooit swaar Jesse om te leer nie. 

NUWE MOEILIKHEID. 
Woorde met 'n dubbele medeklinker in die middel van 'n woord. 
Sien die handleiding. 
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Piet kyk rond en sug~tel~kens .. ag, jullie ou swaar somme, 
waar~om pia julle 'n mens so? 
K yk hoe lekker is dit bui~te~kant in die son en ek moet 
maar hier binne sit en julle uit~re~ken. 
Het julie dan nie me~de~ly~de met so'n seun soos ek nie?" 
Die somme kan dit nie hoor nie, want hulle is nie men~se 
nie. 
Dis dood~stil in die ka~mer. Let se pot~lood gly vinnig 
oor haar pa~pier. 
Daar hoor hulle iets krap aan die deur. 
Piet spring op en gaan maak die deur oop. Hy is al~te 
bly om die ou somme aileen te laat bly. 
V oor die deur op die mat le 'n klein r;wart hond~jie wat 
hom met sy mooi groot swart o~gies aan~kyk. 
Dit lyk as~of die hond~jie wil se, ,ag seun~tjie laat my tog 
binne~kom, ek is siek en koud en honger." 
Piet tel die hond~jie op en sien dat hy glad nie mooi skoon 
is nie. 
Die ar:-me hond~j!e kreun saggies hoe~wel Piet hom nie 
seer~maak nie. 
Let kom nou ook na~der~by en be~gin die hond~jie oor sy 
vel te stryk. 
Sy se: .. jou ar~me klein dier~tjie , wat ma~keer jy, is jy 
siek. is jou ly~fie seer as ek jou aan~raak?" 
Die hond~jie kyk vir hulle dank~baar aan maar kan~nie 
helo om te kreun nie. 
Pi~t hard~loop Ma~toe ~n vra Ma om tog gou~gou te kom 
kyk na die ar~me siek klein hond~jie. 
Ma maak vir hom 'n bed~jie van sakke on~der die ta~fel. 
Hy le daar so lekker en so te~vre~de. 
,Kin~ders"; se Ma, ,moe~nie nou met hom praat of speel 
nie, hy moet eers 'n bie~tjie rus en eet en dan sal hy gou 
weer be~ter wees." 
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23. 'N VREEM~DE HOND. DEEL 2. 

Die hond~jie het mooi be~ter ge~word. 
Piet en Let het hom ge~bad en toe het hy tog te mooi 
ge~lyk. Sy vel blink. sy haar~tjies le so mooi plat en sy 
oor~tjies staan reg~op . Nie~mand het vir hom kom haal 
en nie~mand het ge~weet waar~van~daan hy kom nie. 
So het hy maar by Piet en Let ge~bly. Hulle het hom die 
naam van N eem~my ge~gee . 
As hulle skool~toe gaan, loop hy par~ty~keer 'n ent~jie 
saam, maar dan keer hy weer te~rug om met Leen in die 
son te kom speel. 
N eem~my het 'n mooi groat hand ge~word , maar hy het 
een fout ge~had. Hy kon maar nie katte en hoen~ders met 
rus laat nie. 
Net soos hy 'n kat ge~waar , vlie hy op hom aan. H y wil 
die katte nie byt nie, hy wille hulle maar net weg~ja . 
Toe Leen skool~toe gaan, het hy nie~mand ge~had om 
mee te speel nie. 
Een dag dink hy. , wag , waar~om kan ek oak nie skoal~ 
toe g aan nie? 
Hulle praat al~tyd van die lie~we juffrou daar, sy sal vir 
my oak se~ker goed wees. 
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As ek my mooi ge~dra sal sy my wei in die skoollaat bly." 
Maan~dag stap hy toe saam met die kin~ders. Hy het hom 
voor~ge~neem om hom te ge~dra soos 'n mens. 
Alles gaan goed en die kin~ders is in hulle skik met hulle 
hand. 
Daar hoor hulle, .. mi~aau, mi~aau". Neem~my spits sy 
o~re maar loop deur, Hy het hom voor~ge~neem om nie na 
katte of hoen~ders te kyk nie. 
Daar klink weer die .. mi~aau mi~aau." Dis nou al~te erg 
vir ons ou Neem~my. Hy .spits weer sy o~re, snuffel met 
sy neus, draai vir hom om en daar een, twee, drie vlie hy 
ag~ter 'n groat swart kat aan. 
Hoe die kin~ders ook al roep en fluit N eem~my wil nie 
luister~nie. Hy wil eers die kat vang. 
Katte is slim die~re en hulle weet al~tyd dat as hulle in 
bo~me klim, hon~de hulle nie kan vang nie. 
Neem~my moet toe maar sy planne op~gee want daar~die 
kat kan hy tog nie by~kom nie. Hy kom aan~ge~hard~loop 
en kyk die kinders aan as~of hy wil se: .. moe~nie kwaad 
vir my wees nie, ek is maar 'n hond. 
Dit gaan weer goed vir so 'n rukkie en dit lyk as~of Neem~ 
my nou voel dat hy nie meer so wild mag wees nie. 
Net toe hulle in die sy~pad in wil draai. loop 'n klom~pie 
henne met twee ha~ne oor die pad. 
Neem~my het weer al sy planne om hom goed te ge~dra 
ver~geet. Hy gee net een sp.ring en is tussen die henne in. 
J y sien net ve~re waai. 
Piet gryp toe vir N eem~my en wys hom hoe kwaad hy is. 
N eem~my wil nie die henne en ha~ne seer~maak nie, hy wil 
hulle net skrik~maak. · 
In die skoal het N eem~my on~der die ta~fel van die juffrou 
gaan le en vir hom dood~stil ge~hou. 
Toe die kin~ders be~gin te sing is dit vir hom al~te mooi. 
Hy gaan reg~op sit en tjank en tjank as of hy wil saam 
sing. 
Die juffrou en al die kin~ders skree soos hulle lag. 
As die sing op~hou is Neem~my ook weer stil en kyk vir 
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die kinders aan as of hy wil se: ,nou, wat se julie van my 
sing? Dit het julie nie van 'n hond ver-wag nie, ne?'' 
Al-dag het N eem-my skool-toe ge-kom en maats ge-maak 
met al-mal. Hy dra soms die boek-sak vir Leen en voel 
dan so trots dat hy so tot nut kan wees. 

24. 'N VER-KLEUR-MANNE-TJIE. 

Wie van julie het al so 'n ver-kleur-manne-tjie gesien? 
Dis 'n snaak-se klein dier-tjie. 

~ Hy het twee hand-jies en twee voet-jies. Aan elke hand
jie en el-ke voet-jie het hy vyf to-ne. Met sy voet-jies kan 
hy net so lekker vas-klou as met sy hand-jies . 
Sy vel is nie glad nie maar ru , as of daar klein knoppies 
op is. Kyk sy lang dun stert. 
Soms hang hy aan sy stert aan 'n takkie, maar hy val nie 
af nie. 
Hy draai sy stert-jie om die takkie en op die ma-nier klou 
hy goed vas. 
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Hy loop saggies en trap so soet~jies , dat hy so~mar son~der 
clat 'n mens dit ag~ter~kom, weg~raak. 
Moe~nie glo dat jy hom gou weer kan kry nie. 
Par~ty mense noem so 'n ver~kleur~manne~tjie 'n trap~soet~ 
jies. 
Ons weet nou al waar~om hy die naam van trap~soet~jies 
ge~kry het, maar waar hy die naam van ver~kleur~manne~ 
tjie kry, is vir ons nog 'n raai~sel. 
As jy hom sien sit op 'n groen blaar van 'n boom is sy 
vel groen. 
As jy hom daar~na op 'n geel ding sit, ver~an~der sy kleur 
van groen tot geel. As hy oor 'n blou ding kruip , word sy 
vel blou. 
Sy vel kry die kleur van die ding waar~op hy sit. 
En weet julii watter kleur sy vel kry as jy hom kwaad 
maak? 
Dan ver~an~der sy mooi geel of groen of blou of rose~ 
kleur vel in swart. 
Swart is die vel as hy kwaad is en as julie so 'n swart 
trap~soet~jies sien, moet julie maar op~pas, want dan byt 
hy vir julie. 
Sy o~gies is nie soos ge~wo~ne o~gies nie. 
Hulie steek so 'n bie~tjie vo~ren~toe as~of hulle wil uit~ 
val uit sy koppie uit. Sy o~gies draai in sy koppie op 'n 
snaak~se ma~nie:r. 

As hy 'n vlie~gie of 'n an~der in~sek sien sit hy dood~stil 
maar draai net sy o~gies om hom te volg en te sien of hy 
hom nie sal kan vang nie. 
Hy het 'n lang geel tong. Die end van die lang tong lyk 
net soos 'n le~pel~tjie en is 'n bie~tjie taai. 
As 'n vlie~gie na~der~by kom sit die trap~soeHies so stille~ 
tjies en loer en loer. Die vlie~gie dink dan, daar is geen 
ge~vaar nie, want die trap~soet~jies is nog ver van hom af. 
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Maar daar-die vlieg-ie weet glad nie watter snaak-se 
ding so'n lang tong van 'n trap-soet-jies is nie. 
Vlie-gie ge-niet nog van die mooi son-skyn, maar, tjoeps! 
daar steek die trap-soet-jies vinnig sy lang tong uit. Hy 
gryp die ar-me vlie-gie, steek hom in sy bekkie in en eet 
hom lekker op. 
Op die ma-nier vang hy vlie-gies, mus-kie-te en an-der in
sek-te. 
Sy tong is so lank, am-per so lank as sy he-le lyf. 
Ons het nie van daar-die snaak-se tonge nie, ne! 
Een dag het 'n mei-sie so'n trap-soet-jies in haar ka-mer 
ge-kry. 
Die dier-tjie het vir haar al lekker laat lag, ver-al as hy 
so tjoeps! sy tong uit-steek. El-ke slag gee sy dan 'n skree
tjie, want dis vir haar al-te mooi. 
Een dag sy weer na haar ver-kleur-manne-tjie kom kyk 
en wat sal sy sien? Die ar-me dinge-tjie le dood. 
Miere kruip oor sy mooi ly-fie, trappel oor die knoppies 
van sy vel en lyk so be-sig dat hulle nie 'n oom-blikkie 
op-hou met loop en trappel nie. Hulle het haar trap-soet
jies dood ge-byt en is be-sig om hom op te eet. 
Hoe jammer was sy vir haar mooi trap-soet-jies! 
Sy het al die mie-re af-ge-skud. 
Die ver-kleur-manne-tjie het sy in 'n mooi rooi lappie ge
draai en toe in 'n do-sie ge-sit. 
Die do-sie het sy in haar tuin-tjie be-gra-we. 
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25. DIE OU RIEM~PIE~STOEL. DEEL I. 

In 'n bui~te~ka~mer van 'n mooi plaas~huis staan 'n ou 
riem~pie~stoel. Dis nie 'n ge~wo~ne stoel nie, dis 'n stoel 
vir klein kin~der~tjies. 
Daar staan hy nou tussen ou ge~breek~te meu~bels , ou 
matte, ou kanne, ou latte en an~der ou goed wat nooit 
meer in die huis ge~bruik word nie. 
Dis dood~stil in daar~die bui~te~ka~mer. 
Die ou stoel sug swaar want dis glad nie lekker om hier 
so in die donker ka~mer te staan nie. 
Daar klink 'n fyn klein stemme~tjie . , Ou stoeL waar~om 
sug jy so?" 
Dis 'n ou ta~fel wat twee van sy po~te ver~loor het en wat 
nou so skuins teen die muur leun. 
,Ou stoeL waar~om sug jy so? Is die Ie~we vir jou so 
swaar?'' 

,Ag, ou ta~feL dink jy dan dis lekker om hier so te staan 
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en geen kin-ders om jou heen te sien nie? Kin-ders kan 
al-tyd so lekker ge-sels. Ek is so lief vir hulle maar nou 
kom hulle nooit meer naby my nie." 

.. Ag, ou stoel, met my gaan dit net so. Hier staan ek nou 
al ja-re lank. Ek ver-lang om die blomme, die bo-rne en 
die mense weer te sien." 

Daar klink weer 'n stemme-tjie ... Ag, ou ta-fel en ou stoeL 
met ons gaan dit maar net so." 
Dis die matte wat be-gin praat. ,En met ons is dit ook net 

e-ners"; se die ou kanne. 
Daar is nog an-der ou goed in die bui-te-ka-mer, soos ou 
blikke, 'n ou kooi en 'n ou kassie, maar hulle se niks nie. 

Hulle is al so stukkend dat hulle nie meer kan praat nie. 

Tog kyk hulle al-mal na die goed-jies wat praat, want 
dis allank ge-le-de dat hulle 'n bie-tjie ge-sels ge-hoor het. 
Die ou kassie dink dit moet al 'n eeu ge-le-de wees wat hy 

laas-te 'n kin-der-stemme-tjie ge-hoor het. 
Die ou kassie is maar dom, want julie weet dat 'n eeu 

hon-derd jaar is. So lank staan die ou goed nie in die bui
te-ka-mer nie. 
,Ag, ou stoel." se die ou ta-fel; , waar-van-daan kom jy? 

Ek glo ek het jou 'n he-le paar jaar ge-le-de in die eet-ka
mer sien staan.'' 

,Dis reg ," se die ou stoel. ,ek het al-tyd in die eet-ka-mer 
gewoon. 
Wag, ons moet me-kaar 'n bie-tjie van ons le-we ver-tel. 

Ons moet saggies praat an-ders sal die mense dink dat 
hier on-raad in die bui-te-kamer is. Hulle sal kom kyk 
en ons mis-kien nie met rus laat nie." 
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26. DIE OU RIEM~PIE~STOEL. DEEL 2. 

,My le~we," be~gin die ou riem~pie~stoel; ,het be~gin op 
hier~die plaas. Die boer se Ou~pa het my self ge~maak. 
My mat was ge~maak van riem~pies en my po~te en leu~ 
ning ·is ge~maak van sterk hout. 
Toe ek klaar was het hulle my bruin ge~verf. Ek het mooi 
ge~lyk in my bruin jassie, glo vir my. 
Die kin~ders het op my kom sit en teen my po~te ge~ 
trappel. Een seun~tjie kon nooit stil sit nie. Hy draai rond 
en draai rond op my tot ek om~ge~val het. My een poot 
het seer~ge~kry, maar die Ou~pa het my weer mooi reg~ 
ge~maak. 
Een dog~ter~tjie wat nou self al 'n Ou~ma is het een~dag 
op my ge~klim. Haar skoen~tjies het mer~ke op my mooi 
jassie ge~maak. Een van die riem~pies het los~ge~raak en 
sy het met haar hand~jie die riem~pie uit~ge~trek tot daar 
'n gat in my mat was. 
Ek was glad nie kwaad vir haar nie, want sy het dit nie 
ge~daan om my seer te maak nie. 
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Sy was so 'n lie~we klein dog~ter~tjie met blou o~gies , 
bruin krul~haar~tjies en 'n wit kappie op. Die tyd sal ek 
nooit ver~geet nie". 
Die ou blikke, ou kanne en die ou kassie knik met hulle 
koppe. Hulle ont~hou ook nog die lie~we dog~ter~tjie met 
die wit kappie op. 
, Ja": se een van die ou kanne, .. ja, ek was ook so lief vir 
haar. Sy het al~tyd die mooi~ste blomme~tjies in die veld 
gaan pluk. Sy het dan al die va~sies vol~ge~maak maar vir 
my was sy so lief dat sy vir my altyd die mooi~ste blomme 
ge~gee het. Sy het my dan op die middel van die ta~fel 
ge~sit. 

Ou tafel. ek glo dit was jy waar~op ek so met my blomme 
ge~spog het. N ou wil nie~mand meer die ou kanne he nie 
en nou staan ons maar hier." 
Die ou kassie be~gin ook te praat. , , J a , ou riem~pie~stoel 
en ou kanne en ou ta~fel. jul~le was so trots dat julie my 
nooit raak~ge~sien het nie. 
J ullie het in die eet~ka~mer ge~staan maar ek het in die 
kom~buis moet woon. Die meid het al~tyd koppies en an~ 
der tee~goed in my ge~be~re. 
Ek het al die spook~sto~ries ge~hoor wat die bruin~mense 
me~kaar saans ver~tel. Die mooi~ste jakkals~sto~ries het 
een jong ver~tel. Jakkal~se is slim die~re , julie kan my glo. 
Par~ty~keer het hy al~mal laat lag as hy ver~tel watter 
poet~se die jakhals vir die skaap~~wagters bak. 
N ou is dit alles ver~by en nou moet ons ar~me ou goed 
maar hier staan. W anneer sal die mense ons hier kom 
uit~haal? 

As ek 'n nu~we poot kry en 'n nu~we jassie van verf kan 
ek nog van nut wees. 
Ons sal maar al~mal hoop dat dit nog een dag sal ge~ 
beur; ne!" 
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27. WAT GE~BEUR HET OP 'N PIEK~NIEK. 

Een~dag het 'n klom~pie kin~ders 'n piek~niek gaan maak 
aan die oor~kant van 'n groot ri-vier. 

Die ri~vier was breed en daar~om het die moe~ders be

sluit om met die pont oor te gaan en nie met die klein 
roei~skuit~jie nie. 
'n Pont is 'n groot boot waar~op par~ty~keer ook karre 
en mo~tors ry. 

El~ke kind moes 'n pakkie kos dra, want Ou~ta Frans wat 
S<:lam gaan moes die mand~jie met koppies en an~der breek~ 

goed dra. 
Ter~wyl Ou~ta Frans hout soek om die vuur op te maak. 
sit die moe~ders by me~kaar en naai-wer~kies doen. 

Die kin~ders sien daar le 'n lekker roei~skuit. 
.,Kom"; se Gert; .. klim julie al-m::1l in daar-die skuit. Ons 

sal speel ons is groot mense en ons ry op 'n groot boot 
na 'n an-der land." 
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Dis 'n grap. Die mei~sies maak of hulle groat da~mes is 
en die seun~tjies ge~dra hulle soos groat mans. 

Hulle noem me~kaar me~neer en me~vrou . 

.,Me~neer Gert"; se Me~vrou Annie, .. na watter land sal 

ons ry?" 

, 0 ," se me~neer Gert, .,ons ry na A~me~ri~ka. Dis die 

land waar my Oom Jan woon.'' 

Gert en Piet maak of hulle roei. .. Kyk!" skree Gert, .,sien 
julie daar~die bo~me? Ek is se~ker dat dit A~me~ri~ka is." 

Die kin~ders is so be~sig met die spe~le~tjie dat hulle glad 

nie op~merk wat Baba Hessie maak nie. Sy is nog te klein 

om saam te speel en daar~om moes sy aan die· kant op die 

sand bly sit. 

.,Hessie wil ook A~me~ri~ka~toe gaan," en sy loop met 

klein stappies na die skuiHie. Sy loop in die wa~ter maar 
sy skrik glad nie toe haar voet~jies in die wa~ter kom nie, 
want Ba~ba Hessie is 'n dapper klein dinge~tjie. 

Sy wil op die skuit~jie klim. Haar hand~jie gly uit en daar 
val Baba Hessie in die wa~ter. 

Die kin~ders hoor die plans en al~mal spring uit die skuit 
om haar te help. Ba~ba Hessie is heel~te~maal on~der die 
wa~ter. 

Gert gryp haar aan haar rokkie en tel haar op. Ar~me 

Hessie .. sy het so groat ge~skrik. Huil~huil, se sy: .. Hessie 
wil ook A~me~ri~ka~toe gaan." 

Haar Mamie het gou haar kleer~tjies uit~ge~trek om hulle 
by die vuur droog te maak. Hessie sit met 'n kom~bers 

om, op haar Mammie se skoot. 

Wag~ter, die hond het stil naas haar ge~sit. Met~eens vlie 

hy op en ja ag~ter 'n klomp 1:-okke aan. Een klein ba~ba~ 
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bokkie het geskrik vir Wag~ter en ver~geet om sy Mam~ 
mie te volg. 
Wag~ter is al ag~ter die ba~ba~bokkie. Die bokkie kom 
al dig~ter by die ri~vier. Hy sien Wag~ter kom aan en 
daar loop die bokkie die ri~vier in. 
Hy swem en swem tot hy in die middel van die ri~vier is. 
H y is bang en moeg want hy is nog maar klein. 
Sy Mammie het ag~ter hom aan~ge~hard~loop en staan 
nou aan die kant van die wa~ter en roep vir haar klein~ 
tjie. Sy roep: ,me, me, me!" wat be~te~ken, ,ag, my ou 
klein ba~be~tjie, kom tog by jou Mammie." 
Die bokkie hoor haar stem, draai sy koppie om en sien 
haar. Vinnig swem hy nou na die kant en toe hy by sy 
Mammie kom, is hy nat en koud en moeg. 
Saam het hulle in die bossies ver~dwyn. In die tussen~tyd 
het Ou~ta Frans die sout~ribbe~tjies en die wors ge~braai 
en al~mal ge~niet die lekker maal~tyd. 
Toe hulle die aand moeg~moeg by die huis aan~kom, se 
Ba~ba Hessie: .,Ek wil nie meer A~me~ri~ka~toe gaan nie, 
ek sal maar by my Mammie bly." 

28. 'N SPINNE~KOP. 

Ons het se~ker al~mal al ge~sien van watter fyn draad~jies 
'n spinne~kop sy spinne~rak maak. 
Het ons al goed ge~sien hoe so'n spinne~rak lyk? 
Dis draad~jies en draad~jies al langs me~kaar en dan meer 
draad~jies en draad~jies dwars daar~de:Jr~heen. As die 
spinne~rak klaar is, lyk dit net soos 'n wa~wiel. 
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Een dag het 'n spinne~kop 'n groat spinne~rak ge~we~we 
en sit toe te wag vir vlie~gies of an~der in~sek~te. 
Daar kom 'n groat vlieg en vlie teen die spinne~rak. Die 
spinne~kop kom gou~gou aan:-ge~hard~Ioop en spin gou 
'n draad-jie om die poot van die vlieg. 
Die vlieg pro-beer en pro-beer om los te kom. Hy trek 
en trek maar in die tussen-tyd spin die spinne-kop al maar 
meer draad-jies om die vlieg heen. 
Die vlieg lyk te sterk vir hom en die spinne-kop hou op 
met spin om na te dink. 
Ter~wyl die vlieg werk om los te kom hard-loop die spin
ne-kop oor die muur na sy huis. 
Hy kom weer daar-uit met 'n an-der spinne-kop. Al-bei 
hard-loop vir al wat hulle werd is na die spinne-rak. Ar
me vlieg sit nog en trek en trek en is am~per los. 
Die een spinne-kop be-gin nou draad-jies om sy kop te 
spin en die an-der spinne-kop om sy po-te. 
Hulle hou daar~mee aan tot die vlieg heel-te-mal binne in 
die spinne-rak vas-sit. 
Al-bei spinne-koppe hou nou op met spin en sit stil en be
kyk hulle werk. 
Die een wat ge-help het hard~loop weer te-rug na sy gat, 
maar die an~der spinne-kop be-gin nou die vlieg op te eet. 
Dis 'n lekker brek-fis vir hom. 

\ 
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29. 'N SKOOL~KON~SERT. 

Die juffrou van die klas het vir die kin~ders ver~tel dat 
hulle vir 'n kon~sert sal gaan oe~fen en dat al~mal daar~ 
aan kan deel~neem. 
J uffrou wil nu~we boe~ke koop met mooi sto~ries en daar~ 
voor moet hulle nou geld by~me~kaar maak. 
J uffrou s~ ,dat al~mal mooi saam moet werk en el~ke mid~ 
dag 'n half~uur~tjie moet oe~fen." 
Die kin~ders is bly en op~ge~won~de, want dit is huile eer~ 
ste skool~kon~sert. 
Ons moet be~gin met die sange~tjies te leer," se juffrou . 
.. Par~ty sange~tjies sal ons al~mal saam sing. Par~ty kin~ 
ders mag daar~na aileen sing." ,Juffrou, juffrou," roep 
Lottie, ,laat vir Sannie aileen sing, sy sing al~te mooi." 
Juffrou lag en se: .. nee, Lottie, ons kan nou nog nie se wie 
aileen sal sing nie." 
,Die groot seuns moet leer om met hoe~pels op die maat 
van die mu~siek te dril. Ons sal die hoe~pels mooi ver~sier 
met rooi, blou, en geel lin~te. 
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Die dog~tertjies moet hulle poppies bring en hulle gaan 
'n sange~tjie leer van pop~Moe~der~tjies en pop~ba~be~ 
tjies . 
Ons sal oak 'n len~te~spe~le~tjie speel. Die mei~sies sal die 
blomme~tjies en die skoen~lapper~tjies wees en die seuns 
sal die bo~me wees.'' 
El-ke middag werk die klom~pie kin~ders so fluks en so 
goed as hulle maar kan, want hulle wil 'n half-uur~tjie 
vo-: n die tyd oor~hou om vir die kon-sert te oe~fen. 
Die Mammies sal fJioet help om nu~we pop~rokkies te 
maak. Sannie se pop gaan 'n blou sy-rokkie met wit kant
jies kry. 
Die aand van die kon-sert was hulle al vroeg~vroeg by 
die saal. 
Die juffrou moet al~mal help aan-trek. Dis 'n ge~roep en 
ge~vra deur-me-kaar. 
, Juffrou! is my krulle mooi ge~noeg?" vra een dog-ter~tjie. 
, Juffrou, kom maak tog asse-blief my jassie vas," vra 'n 
seun-tjie . 
.. Nee, kin-ders," se die juffrou, ,.bly nou al~mal stil. Ek 
sal gou maak en vir al~mal kom help." 
Daar lui die klokkie al. Die Pappies en Mammies sit al in 
die saal. 
Die he-le klassie staan nou op die ver~hoog , want hulle 
sing eers al die mense 'n wel~koms~lied~jie toe. 
Eers is die kin-ders 'n biet-jie skaam, maar dis nie erg nie, 
dis maar hulle eer-ste kon-sert. 
Die seuns werk met die hoe~pels en luis-ter goed na die 
kla-vier want al die be-we-ginge moet ge-lyk gaan. 
Toe dit klaar is klap die mense hulle han~de en die seuns 
voel trots. 
Die pop~Moe~der-tjies kom nou op die ver~hoog met die 
poppies in die arms. Die Mammies en Pappies kyk na 

/ 
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hulle klein~tjies en se teen me~kaar ,.is ons kind~jie nie 
lie~fies nie?" 
Saggies sing die mei~sies want hulle sing hulle poppies 
aan~slaap. 

Weer klap al die mense han~de en buig die mei~sies as~o£ 
hulle wil se, ,.dankie al~mal dat julie ons sange~tjie so 
waar ~deer." 
Daar kom 'n klein seun~tjie vo~ren~toe. Hy sal dans soos 
'n ma~tro~sie. H y het 'n pakkie kle~re aan soos ma~tro~ 
sies dra. 
Hy be~gin heel dapper te dcms, maar daar sien hy sy Pap~ 
pie en Mammie. Hy ver~geet glad waar hy is, hou op met 
dans en roep: 
,.0 kyk! daar is my Pappie en my Mammie." 
Nou wil hy glad nie meer dans nie maar bly kyk na hulle. 
Die juffrou se toe dat hy maar by sy Mammie moet gaan 
sit. 
Hy is ook nog maar klein. 
Toe die kon~sert oor was het die juffrou vir al die kin~ 
ders lek~ker~goed~jies ge~gee en ge~se dat ,.hulle 'n kon~ 
sert ge~gee het soos groot~mense." 

Die vol~gen~de dag op skool hoor jy die heel~dag net kon~ 
sert~sto~ries. 

30. DIE BLOMME~TJIES PRAAT. 

In die win~ter slaap die veld~blomme~tjies. 
Hulle is dan diep on~der die grond en rus hulle goed uit. 
As dit 'n bie~tjie warm be~gin te word, word die blomme~ 
tjies wakker. 
Hulle be~kyk hulle rokkies en sien dat die rokkies al oud 
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is. Met daar~die rokkies kan hulle nie uit die grond kom 
nie. 
W at sal die kin~ders wel dink as hulle die veld~blomme~ · 
tjies kom pluk en sien dat hulle nog hulle ou rokkies dra? 
Al die blomme~tjies be~gin nou te werk. Die een wil 'n 
rooi rokkie, die an~der 'n geel, en weer 'n an~der 'n pers 
rokkie dra. 
H ulle moet net woel om be~tyds klaar te wees. 
Die sonne~tjie word al war~mer en war~mer. 
Hoe ver~lang die blomme~tjies al om hulle koppies by die 
grond uit te steek. 
N ou dat hullie nie meer slaap nie wil hulle nie meer in die 
danker grond bly nie. 
Een sneeu~klokkie met 'n mooi wit rokkie met groen kolle, 
wat in 'n tuin woon, steek die eer~ste haar koppie uit. 
Sy lag as sy die son en al die mooi groen grassies sien. Sy 
groei en sy groei tot sy heel~te~mal bo die grond uit~steek. 
N ie aileen haar blomme~tjies nie maar ook haar bla~re. 
Toe die veld~blomme~tjies nou hoor dat die sneeu~klokkie 
al uit is, steek hulle ook hulle koppies uit en kyk rond in 
die mooi we~reld met die mooi son~lig. 
Kyk hoe mooi staan hulle daar. Die een is rooi, die an~der 
~lou of pers of geel of roos~kleur aan~ge~trek. 
Hu1Je draai hulle koppies en be~won~der me~kaar en is 
bly dat dit len~te~tyd is. 
Die blomme~tjies be~gin te ge~sels oor die danker grond 
waar-in hulle so lank ge~le~we het en oor die mooi we~ 
reJd mnd~om hulle . 
.. Kyk tog hoe mooi reg~op staan ek." se die kal~koen-tjie. 

,Sien julie hoe die goud op my blaar~tjies blink?" 
,Ag, wat," se die A~fri~ka~ner~tjie ,kyk watter mooi rooi~ 
bruin rokkie dra ek. Ek is wel nie so groot soos jy nie; 
maar ek het meer blomme~tjies aan my stamme~tjie." 

r 
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Daar kom 'n klein dog~ter~tjie aan~ge~spring. Sy is ook 
so bly dat al die mooi veld~blomme~tjies uit is. 
,Jy sal sien": se die kal~koen~tjie ,sy sal my pluk om~dat 
ek die mooi~ste is. Sy sal my in 'n va~sie sit by blomme 
uit haar tuin~tjie. Ek wil graag kennis maak met my nig~ 
gie rosie." 
, Ag. wat," se die an~der blomme~tjies, .. jy is niks werd 
nie. As 'n mens jou af~pluk laat jy jou koppie maar gou~ 
gou hang. Jy is nie sterk nie en jy sal nooit so lank le~we 
tot jy jou niggie ro~sie sien nie." 
Die dog~ter~tjie soek hier en sy soek daar en weet nie 
watter een sy sal pluk nie. Sy be~skou hulie al~mal en se: 
,nee, my lie~we mooi veld~blomme~tjies , ek wil julle nie af~ 
pluk nie. 
Julie lyk die mooi~ste hier in die veld. 
Ek sal al~dag na julie kom kyk en tussen julie kom sit 
en ek sal kom luis~ter na julie sto~ries. 
Julie moet my ver~tel hoe dit daar in julie huis on~der die 
grand uit~sien. Sal julie dit doen lie~we veld~blomme~ 
tj ies?" 
Die blomme~tjies is 'n bie~tjie skaam om~dat hulle so ge~ 
spog het. Al~mal buig met die koppies en is bly dat nie 
een van hulie sus~ter~tjies weg~ge~neem is nie. 



r 
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31. 'N MOE~DI~GE SPOOR~WEG MAN. 

Wie van julie het al trein ge~ry al? 
Julie sal dan weet dat 'n trein nie maar so in die veld ry 
soos 'n wa nie, maar dat hy met sy wie~le op spo~re loop. 
Die wie~le pas net op daar~die spo~re. 
Voor~aan 'n trein is 'n en~jin wat die trein moet trek. Op 
die en~jin staan die dry~wer wat die trein op die reg~te 
pad hou en na die reg~te plek laat ry. 
By hom is die sto~ker wat moet kyk dat die vuur in die en~ 
jin lek~ker brand. Ge~woon~lik staan hulie rus~tig op 
daar~die en~jin en kyk of alies op die pad reg is. 
Moe~nie dink dat dit mak~lik is om 'n en~jin te dry~we nie. 
Nee, glad nie. 
Par~ty~keer moet twee trei~ne by me~kaar ver~by ry. Dan 
is daar twee paar spo~re naas~me~kaar. 
Voor 'n trein 'n sta~sie in~ry moet hy eers wag tot die 
sta~sie~meester die te~ken daar~voor gee. 
Een dag was daar 'n sta~sie~mees~ter wat al~tyd gre~tig 
was om sy plig te doen. 
Hy het 'n he~le paar kin~ders ge~had en dik~wels kon 'n 
mens hom hart~lik hoor lag, as hy be~sig is met sto~ries 
ver~tel vir sy kin~ders en hulie vrind~jies. 
Sy jong~ste kind~jie was 'n mei~sie met bloed~rooi wange~ 
tjies, blou o~gies en ligte krul~haar~tjies. 
Al~mal was e~we lief vir haar. As haar Mammie be~sig is 
in die huis, speel sy par~ty~keer in haar Pappie se kan~ 
toor. 
Rus~tig sit sy dan op die vloer van die kan~toor en speel 
met haar poppie. 
Een dag toe haar Pappie bui~te~kant be~sig was het sy 

NUWE MOEILIKHEID. 
Woorde wat eindig op ig en ik. Soos rus-tig, heer-lik, op i-ke 

en i-ge soos mak-li-ke, haas-ti-ge. 
Sien die handleiding. 
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ook uit die kan~toor ge~loop. Sy het haar poppie in haar 
arm. Waar sal sy nou na~toe gaan? Sy loop 'n en~tjie ver~ 
der en gaan toe op die grond sit tussen die twee spo~re in. 
Haar Pappie het haar nooit ge~waar nie want hy was te 
be~sig. 

Die klokkie in die sta~sie~kan~toor lui, wat be~te~ken dat 
daar 'n trein aan~kom. 
Die sta~sie~mees~ter moet nou die te~ken gee dat die trein 
mag verby kom. Vinnig loop hy oor die sta~sie, maar wat 
sal hy sien? 
Daar sit sy lie~we klein dog~ter~tjie, sy mooi blou~oog~ 
dog~ter~tjie, rus~tig tussen die spo~re en dink aan geen 
ge~vaar nie. 
As hy die te~ken gee sal die trein oor sy Ba~ba ry en haar 
ver~pletter en as hy nie die te~ken gee nie sal die trein met 
al die mense daar~in op die ver~keer~de spo~re ry en 'n 
on~ge~luk kry. 
Wat moet hy doen? Daar is nie tyd om te dink nie. Hy 
kyk nog een~maal na die lief~like mooi krul~haar~tjies, gee 
die te~ken en met groot ge~raas dreun die trein ver~by. 
Toe die. trein ver~by is dur£ hy nie kyk nie. Hy dink, ,0 
my ar~me Baba, nou is jy dood, nou kom jy nooit weer 
by jou Pappie en Mammie nie." 
Daar klink me~eens 'n stemme~tjie wat lief~lik klink vlak 
naas hom. 
,Pappie! het Pappie die groot trein laat verby ry?" 
Hy kan dit am~per nie glo nie. Daar staan sy blou~o~gie 
vro~lyk en ge~sond. 
Sy het net op die reg~te oom~blik op~ge~staan en naas die 
spo~re gaan sit. 
Hy druk haar in sy arms, en se: ,dank Va~der vir U goed~ 
heid." 
Hy het sy plig ge~doen en die Heer het hom daar-voor 
be~ loon. 
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32. SKOOL~SPORT. 

Dis van~dag eint~lik 'n va~kan~sie~dag maar al die kin~ 
ders kom tog skool~toe, want daar gaan sports wees. 
Lank~al het die kin~ders in die ag~ter~middag ge~oe~fen . 

Die Stan~daard~I~kinders wil nie ag~ter~bly by die groot 
kin~ders nie. Ook hulle oe~fen met hulle juffrou. 
Die seuns wil gaan deel~neem aan die wed~stryd vir hard~ 
loop en die mei~sies vir tou~spring . 

In die ag~ter~middag kom die kin~ders by~me~kaar op die 
speelplek by die skool. 
Die seuns is kaal~voet, want met skoe~ne aan kan 'n mens 
nie lekker hard~loop nie. 
Daar staan die klom~pie op 'n ry. 
Juffrou sal op 'n fluit~jie blaas en dan kan die seuns be~ 
gin. 
Par~ty seuns staan reg~op met een voet vo~ren toe. Par~ty 
se voe~te is glad oor die streep van pu~re haas~tig~heid . 

Al~mal kyk na juffrou. Daar steek juffrou die flui t-- jie in 
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haar mond, maar nog voor sy kan fluit hard~loop 'n seun 
daar weg vir al wat hy werd is. 
Dis 'n snaak~se ge~sig om daar~die seun aileen te sien 
draf. ,Koos, Koos, hou op, kom te~rug , " roep die kin~ 
ders; .. juffrou het nog nie ge~fluit nie." 

Dis 'n ge~lag en ge~skree toe Koos, warm van die loop al, 
weer te~rug kom. 

Weer staan al~mal klaar. Juffrou se: ,klaar! een, twee, 
drie," en daar klink die fluiHie. 
Jy sien net stof waai, so hard~loop die seuns. 
, Seuns!" se juffrou, , ek weet se~ker dat ons 'n prys gaan 

" wen. 
Die dag van die sports het aan~ge~breek. 

Vroeg~ty~dig is die kin~ders met hulle Pappies al op die 
speel~plek. 

, Kin~ders: " se juffrou, .. staan nou mooi hier ag~ter die 
tou, ons gaan da~de~lik begin." 
Een seun~tjie staan af~ge~son~der van die an~der kin~ders 
en meet met sy oog die af~stand. 
Die kin~ders word al on~ge~dul~dig . 

Ein~de~lik blaas juffrou op haar fluit~jie en daar trek die 
klomp seuns. 
Jy hoor net roep, , 0, kyk, Koos is voor. Nee, hy is testa~ 
dig. Jannie gaan hom wen." 
J annie kom eer~ste by die paal en het die wed~stryd ge~ 
wen. 
, Het ek jou nie ge~se nie," se een seun~tjie wat nie deel~ 
ge~neem het nie, , dis na~tuur~lik weer Jannie wat eer~ 
ste is. " 
Nou gaan die mei~sies tou~spring en hard~loop te~gelyk. 
Dis glad nie so mak~lik nie. So~fie kom die eer~ste aan en 
het ge~wen. 
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Nou kom die aller~snaaks~ste wed~stryd. 'n Dog~ter~tjie 
bind haar been aan 'n seun~tjie s'n vas. Die twee het nou 
nie meer vier be~ne nie, maar drie be~ne. 
'n He~le J0om~pie pa~re staan klaar . .. Klaar! een, twee, 
drie," daar be~gin die drie~been~tjie~wed~stryd. 
Kyk hoe sukkel par~ty, hulle kan maar nie mooi in die pas 
loop nie. Hen~drik en J o~sie gaan mooi aan, hulle loop 
soos ha~sies, maar hulle lag te veel. 
Daar val hulle al al~bei op die grond. 
J a~ pie en Bettie het sta~dig en ver~sig~tig ge~loop soos 'n 
skil~pad. Daar loop hulle nog en hulle is eer~ste. 

Nog 'n paar passies en ja, waar~lik, skil~pad het ha~sie 
ge~wen. 

Nou gaan die kin~ders , seuns en dog~ters hard~Joop in 
'n sak. Dis 'n ge~lag en 'n ge~skree want al~mal wil dit 
sien . 
.. Juffrou, dis on~moont~lik om te loop" lag Bettie! .. Pro~ 
beer maar" se juffrou; .. jy sal dit wei reg~kry." Kyk hoe 
won~der~lik spring Jannie in sy sak, maar tog kom hy vo~ 
ren~toe. 

Al~mal is ple~sie~rig en af-mal ge~niet die wed~stryd. 
GerHie het die slag eer~ste ge~kom. Al~mal wat ge~wen 
het kry 'n mooi prys. Vro~lik en ge~lukkig stap hulle toe 
huis~toe . 
.. Juffrou, wanneer gaan ons weer sports he?" 
Juffrou lag lekker en se: .. wanneer dit weer va~kan~sie
dag is, kinders.'' 


