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AANWYSJNG VIR MOONTLIKE MOEILIKHEDE. 

(Sien die Handleiding.) 

Bladsy 6 'N MUI-SIE, ens. Aanhalingstekens. Verskillende 

soorte van e ; e wat klink soos i ; e met 'n kappie. 

17 'N MAAT VIR POON, ens. d aan die end van 

'n woord wat uitgespreek word soos 'n t. 

28 LET EN BET SPEEL. ens. Moeiliker verklein

woordjies. Wat eindig op -jie, of -tjie. 

35 'N VAR-KIE. ens. Een a, o, e, u aan die end van 

'n oop lettergreep. 

Spelling volgens die Suid-Afrikaanse Akademie. 
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1. 'N WOLF. 

Dis maan-lig. 

Jok speel met 'n ou skoen-sool en 'n ou lym-kwa5. 

Hoor ! daar loop iets by die kraal ! 

J ok hou op met speel. 

Hy sluip tot by die kraal-muur. 

Daar sien hy 'n wolf wat 'n skaap kom steel. 

Nee, wol-fie ! ek is hier. 

Ek pas al die die-re op. 

J y kan maar trap. 

Die pluim-vee is ook nie jou kos nie. 

Wolf sien vir J ok. 

Hy skrik en draf gou-gou weg. 

Dag wol-fie ! dag jou ou klein wol-fie ! Soek maar jou 

kos waar daar nie 'n J ok is nie ! 

Skelm-pies soos jy, moe-nie hier kom nie ! 
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2. 'N MUI--SIE. 

Stomp--stert sit in die kom--buis. 
Hy loer op 'n mm-s1e. 
Die klein mui--sie is slim. 
Hy sit in 'n hoe-kie by die raam--pie. 
Hy sien Stomp-stert en hou vir horn stil. 
Stomp-stert is vaak. 
Hy rek vir horn uit en gaan slaap. 
Die mui-sie kom uit die hoe-kie uit. 
Hy wil van die kaas eet. 
Een oog hou hy op die kaas. 
Een oog hou hy op Stomp--stert. 
Die mui-sie is in sy skik. 
Daar hoor die mui-sie iets. 
Hy skrik. 
W certs ! weg is mui--sie ! 

NUWE MOEILIKHEID. 
Aanhalingstekens. 
Verskillende soorte van e; 
e wat klink soos i ; 

e met 'n kappie. 
Sien die handleiding. 
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3. 'N SKER. DEEL 1. 

Leen sien daar op die stoel le die ou sker van Miem. 
,, Wag," se Leen . 
.. Miem wil nie he ek moet met haar sker speel nie. 
W aar-om het Miem die sker op daar-die stoel laat le?" 
Leen neem die sker en be-kyk horn. 
Die ou sker is heel-te-mal krom. 
Die pun-te is ook nie skerp nie. 
Leen gaan sit in 'n hoe-kie. Sy lag van die pret. 
Eers knip sy in die lug . 
.,Nee," se Leen, ,,ek wil maak soos Miem maak. 
Wat sal ek nou met die ou sker knip ?" 
Leen sien die gor-dyn. 
Sy klim op die stoel en knip in die gor-dyn. 
Sy knip en knip en ver-geet waar sy is. 
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4. 'N SKER. DEEL 2. 

Leen soek nou iets an-ders om te knip. 

Sy knip 'n stuk uit haar kous. 

Toe knip sy 'n stuk uit haar an-der kous. 

Nou knip die sker in haar bont-rok. 

Sy trek haar blou sy-lint van haar rok af. 

Sy be-kyk dit en gee 'n groot knip daar-in. 

Knip, knip, gaan dit deur die sy-lint. 

Knip ! knip l knip ! knip l 

Daar knip sy die knoop van haar voor-skoot af met die 

punt van die sker. 

Daar is Wit. 

Leen maak of sy met die sker in Wit se stert wil knip. 

Daar kom Miem. 

Leen skrik en wil weg-loop . 

.. Jy is stout, Leen, jy moet 'n pak kry." 

Leen huil ! 
'n Groot traan het op die sker ge-val. 

Leen is nog maar klein. 
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5. SKOOL-TOE. 

Piet moet skool-toe gaan. 

Dis al ag-uur. 

Piet is nog nie klaar aan-ge-trek nie. 

Hy ruk en pluk aan sy skoe-ne. 

Dit lyk of Piet se voe-te nie in sy skoe-nc pas nie. 

,,My voe-te is te groot," se Piet. 

Let Jag vir Piet en se : 

,,Steek maar gou-gou jou groot voe-te in daar-die kleiti. 

skoe-ne. 

Jy trek jou reg-ter-skoen aan die ver-keer-de voet." 

,,W aar is nou my boe-ke ?" se Piet. 

Die mui-sie het weer aan my boe-ke ge-eet. 

Stomp-stert ! jy moet my boe-ke op-pas." 

Piet hol ver-by die slag-huis skool-toe. 

Daar loop nog an-der kin-ders. 

Hy is nog nie te laat nie. 
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6. AAP IS STOUT. 

,,Let, het jy die aap ge-sien ? 
Die aap het skoon weg-ge-raak." se Piet. 

,,Korn, Let, jy en ek soek vir horn. 

K yk wat is dit ?" 
Daar kom die aap aan. 

,,Aap, jou stou-te <lier, wat het met jou ge-beur ? 
W aar was jy ge-wees ? 

Het jy weer met die groot kat ge-veg ? 
Ek sien dit al. 

Jy het ge-swem in die dam. 

J y is pap-nat. 

As dit weer ge-beur gee ek vir jou 'n pak. 

Korn le nou hier in die son tot jy weer droog is. 

Hier is jou kos. 

As jy ge-eet en ge-slaap het. clan moet jy met die klein

span op die werf kom speel." 
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7. PIET LEES. 

Die veer-tien-de Mei was Piet Se ver-jaars-dag. 

Hy het 'n klomp boe-kies met pren-te daar-in ge-kry. 

Hy sit ag-ter-oor ge-leun in sy stoel. 

Hy be-kyk sy boe-kies en lees daar-in. 

Hy lees van hoe-re wat oor 'n groot brug moes ge-trek het. 

Een seun het oor die brug ge-leun. 

Hy het nie die ge-vaar ge-sien nie. 

Die brug het ge-breek. 

Die seun het in die diep-te ge-val. 

,,Ar-me seun," se Piet. 

Hy neem Leen op sy skoot. 

Hy ver-tel haar van die seun Se on-ge-luk. 

,,Het hy weer daar-uit ge-kom, Piet ?" 

_Hy wys vir Leen die prent waar die seun op die kar sit. 

,.Hy het net sy arm ge-breek. 

Ver-der het horn niks oor-ge-kom nie." 
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8. DIE VIS-KAR. 

,,Oom Melt! ek het 'n man met 'n vis-kar ge-sien !'' 
se Piet . 
.. Die man het ge-roep, ,,snoe-ke ! groot snoe-ke !" 
Hy het by die voor-deur stil-ge-hou. 
Moe-der het twee snoe-ke ge-koop vir 'n half-kroon stuk." 
,,Waar is die vis-kar nou ?" se oom . 
.. Ek weet nie, oom. 
Die man het vir oom ge-wag en ge-wag. 
Hy het ge-weet, Oom Melt sal ook snoe-ke wil koop . 
.. Piet, wat hoor ek tog ?" 
.. Snoe-ke ! groot snoe-ke !" 
,,Dis die man met die vis-kar," se Piet . 

.. Ek sal vir horn loop roep." 
,,Snoe-ke ! groot snoe-ke !" 
.,Wil me-neer snoe-ke koop ?" 
Oom Melt koop net een snoek . 
.. Dis ge-noeg vir my," se oom. 
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9. TYS SLAAN POON. 

Tys het vir Poon in-ge-span. 

Poon moet 'n swaar vrag hout trek. 

Poon het ge-trek en ge-trek, maar dis ver-niet. 

Die vrag is te swaar vir horn. 

Tys het vir Poon ge-slaan en ge-stamp. 

Hy het ge-se: ,,Jy moet trek, jy is lui." 

Piet het ge-sien wat Tys ge-maak het. 

On-ver-wags het hy op Tys af-ge-kom. 

Hy het die sweep weg-ge-neem en ag-ter sy rug weg

ge-steek. 

,,Hoe kan jy vir ar-me Poon slaan ?" se Piet. 

Het jy nie op-ge-merk hoe steil dit hier uit-gaan nie ? 

Skaam vir jou Tys ! 
Poon het sy bes ge-doen. 

Waar-om het jy nie twee sterk mui-le in-ge-span nie 7 
Gaan haal die mui-le ! 
Ek sal vir Poon uit-span en huis-toe neem." 

Tys loop skaam-skaam weg. 
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10. LEEN MOET SLAAP. 

Let het die kers op-ge-steek. 
Dis al ag-uur. 
Toe het sy vir Leen ge-roep en ge-se: 
.,Leen, jy moes al uit-ge-trek ge-wees het ! 
Dis al laat !" 
Leen het ge-lag en ge-se: 
,,Dis al te vroeg om te gaan slaap." 
Let het vir Leen ge-help uit-trek. 

· Sy het haar warm toe-ge-maak. 
Toe het sy vir Leen ver-tel van klein Duim-pie. 
,. Klein Duim-pie het met sy hoe-ties in die bos ge-bly. 
Klein Duim-pie het die huis · ge-loop en soek. 
Hy het moeg ge-voel. 
Maar hy het uit-ge-hou en uit-ge-hou." 
Toe Let klaar is met ver-tel, het Leen am-per ge-slaap. 
Let het vir Leen ge-soen en ge-se : .,nag, lie-we Leen ." 
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11. HES-TER KOM OP B°E-SOEK. 

In Pi et se klas is 'n lie-we klein mei-sie. 
Haar naam is Hes-ter . 
.,Hes-ter, het jy al Piet Se aap ge-sien ?" se Let. 
,,Dis die snaak-ste klein <lier. 
Hy is tog te skelm. 
Don-der-dag het Hes-ter by Let kom speel. 
Die aap het op 'n paal ge-klim. 
Hy het ge-maak of hy af-val. 
Hes-ter het ge-skrik ; ,,Ar-me aap, het jy seer ge-kry ?" 
Die aap het aan die paal vas-ge-klou. 
Hy het haar 'n on-deun-de kyk ge-gee. 
Hy het sy voor-poot uit-ge-steek, en Hes-ter aan haar 
rok vas-ge-grijp. 
Hy het ge-ruk en ge-pluk aan haar, tot sy ge-huil het. 
,,Piet se aap is stout." 
Piet het met die sweep oor aap se poot ge-slaan. 
,,Stou-te aap, jy is skelm." 
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12. 'N ON-GE-LUK. 

Boer het ge-sien, dat Tys se hut nie skoon was nie. 
,,Voor jy gaan slaap moet die hut skoon wees, hoor jy 1" 
Tys het 'n leer ge-neem. 
Hy het dit teen die hut ge-sit. 
Met 'n groot verf-kwas het hy be-gin te werk. 
Die verf was in 'n groot verf-pot. 
Tys gee vir Piet ook 'n verf-kwas. 
Piet werk en werk soos 'n groot man. 
Nou klim Piet op die leer. 
Die leer het nie vas-ge-staan nie. 
Piet het met leer en al om-ge-slaan. 
Hy het met sy hoof in die verf-pot ge-val. 
Die verf-kwas het teen sy neus ge-slaan. 
Sy ge-sig en sy broek was vol verf. 
Die verf het van horn af-ge-drup. 
Ar-me Piet het groot ge-skrik. 
Miem het horn weer heel-te-mal skoon ge-was. 
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13. 'N MAAT VIR POON. 

Die boer wil vir Poon 'n maat koop. 
Hy het vee-mark toe ge-ry. 
Daar was hon-der-de per-de. 
Die boer soek 'n bruin perd, want Poon se kleur is 
ook bruin. 
Die aand het hy huis-toe ge-kom met Poon Se maat. 
Die twee per-de het naas me-kaar ge-draf. 
Dit het net gaaf ge-lyk. 
,,Piet, jy moet Poon Se maat 'n naam gee. 
Die perd mag jy vir jou hou." 
Die an-der kin-ders be-kyk Piet Se perd . 
.. Ek wens ek was Pi et," se Let. 
,,Waar-om kan ek nie 'n perd kry nie ?" 
,,As jy twaalf jaar is, sal ek vir jou ook 'n perd koop," 
se die boer. 

NUWE MOEILIKHEID. 
d aan die end van 'n woord wat uitgespreek word soos 'n t. 
Sien die handleiding. 
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14. PIET VAL. 

Een aand het die hoer en Piet in die veld gaan ry. 

Die hoer ry op Poon, en Piet ry op sy perd. 

Piet het sy perd die naam van Trou ge,..gee. 

Die hoer het 'n hoed op. 

Piet hou sy hoed in sy hand. 

In sy an--der hand hou hy die toom. 

Die hoer wil gaan kyk hoe dit met sy lan,..de gaan. 

Die hoer en Piet ge--sels oor die oes. 

Piet het niet op,..ge,..merk, dat 'n riem,..pie van die saal 

los was nie. 

Trou het he--gin te draf. 

Piet voel hoe die perd on--der horn uit--skiet. 

Hy val op die grond. 

Hy het seer ge--kry, maar hy huil nie. 

Hy hou horn soos 'n groot man. 

Trou het reg,..uit stal,..toe ge,..draf. 
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15. SKOT. 

Let het van M e-neer Smit 'n hond ge-kry. 

Sy het horn die naam Skot ge-gee. 

Al-mal was lief vir Skot. 

Aap en Skot speel saam soos twee kin-ders. 

Be-dags is Skot die bes-te vrind van aap. 

Maar as dit aand is, be-gin hy te treur. 

Sy bord met kos wil hy clan nie aan-roer nie. 

Een aand het hy be-sluit om sy ou baas te gaan soek. 

Die mei-de het horn ge-sien weg-draf. 

Skot het oor die veld ge-hol al ver-der en ver-der. 

Hy het nie op-ge-hou met hol, voor hy by sy ou baas 

se huis was nie. 

Hy het ge-blaf tot sy baas die deur oop-maak. 

Me-neer Smit was Ver-baas om horn te sien. 

Skot het op die grond gaan le by die baas Se voe-te. 

Hy maak of hy weer tuis is. 

Die vol-gen-de dag het Me-neer Smit horn weer te-rug 

ge-stuur. 
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16. TYS SE TAND. DEEL 1. 

Tys le op die grond voor die huis. 
Hy huil en skree, ,,kom help! kom help!" 
Die meid kom uit die huis en se: 
,, Wat is dit nou met jou ?" 
,,0, my tand, my ar-me tand is seer. 
Ek sal dood gaan ! ek sal dood gaan !" 
Die meid lag en se: ,,Maak oop jou mond. 
Ek sal die tand uit-trek." 
Tys wil nie sy mond oop-maak nie. 
Hy hou aan met skree, ,,my tand, my tand." 
,,Tys, hou op met die ge-raas. 
Jy is net soos 'n klein kind. 
Die een-de en die kal-koe-ne lag vir jou uit." 
Tys Se tand is te seer om hier-oor te lag. 
Hy wil nie sy bord kos eet nie. 
Hy sal maar gaan slaap. 
Mis-kien ver-geet hy clan, dat hy tan-de in sy mond heL 
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17. TYS SE T AND. DEEL 2. 

Die vol-gen-de dag wil Tys nie op-staan nie . 
Sy tand is nog te seer. 
Die boer hoor dit en laat vir Tys roep. 
Tys hou sy hand voor sy mond . 
.,0, baas, my tand, my tand ! 
Ek sal dood gaan, ek sal dood gaan." 
,.. Dis niks nie, Tys," se de boer. 
,,Ek sal gou-gou vir jou help. 
Maak maar jou mond oop." 
Die boer steek sy hand in Tys se mond. 
Hy trek en trek. 
.,Hou op, hou op ! dis die ver-keer-de tand !" 
Die boer lag en se, .,dis niks nie Tys. 
Ek sal nog 'n slag trek." 
Hy steek weer sy hand in Tys Se mond . 
Nou trek die boer aan 'n an-der tand. 
,,Hou op, hou op! dis weer 'n ge-son-de tand," skree Tys. 
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18. TYS SE TAND. DEEL 3. 

Piet, Let, Leen, en al die mei-de kom kyk hoe skree Tys. 
,,Nee baas, moe-nie my ge-son-de tan-de uit-trek nie." 
.. Maar Tys. waar is clan jou seer tand ?" ,,Ek weet nie 
baas, ek sal voel." Tys steek sy hand in sy mond. 
,,Hier het ek horn baas, dis hier-die een. Sal baas nou 
nie meer 'n fout maak nie ?" Die boer gryp die seer tand 
en trek. Hy trek en trek en laat nie los nie. Tys wil 
skree maar hy kan-nie. Die kin-ders lag om die snaak-se 
ge-sig-te wat Tys trek. Nog 'n ruk, een, twee, drie, daar 
is die tand uit. Tys het op die grond ge-val van die skok. 
,,Jy sal nie dood gaan nie, Tys; die pyn is nou ver-by." 
Die meid sit 'n lap om Tys Se hoof. Sy steek dit met 'n · 
speld vas. 
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19. AS-TERS PLANT. 

Boer het vir Let 'n stuk grond ge-gee. 

L.et gaan nou tuin maak. 

Sy neem 'n graaf en be-gin te spit. 

Die grond is al te hard. . 

Let het gis-ter-aand ver-geet om die grond nat te maak. 

Nou help Piet vir haar. 

Vir horn is dit nie te hard nie. 

Hy is mos al sterk. 

Die saad wat Let ge-plant het, het goed op-ge-kom. 

Sy plant die as-ter-plan-te in 'n ry . 

Let se : ,.ek sal my as-ters skool-toe neem. 

Leen, as jou ver-jaars-dag kom, kry jy ook as-ters. 

Ek sal jou stoel daar-mee versier. 

Dan sal ek ook nog as-ters op jou hoed sit." 

Piet hoor die ge-praat . 

.,Let. wag eers tot jou as-ters daar is, clan kan jy weer 

praat.'' 
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20. 'N STOU-TE EEND. DEEL 1. 

Piet en Let het 'n klomp een-de. 

Een eend is al te snaaks. 

Hy wil kort-kort weg-loop. 

Die eend het moeg ge-word van sy maats. 

Hy se : ,,hoe-kom moet ek maar al-tyd in hier-die 

dam bly? 

Ek wil die we-reld in-gaan." 

Hy het nie af-skeid van sy maats ge-neem nie. 

Nee, glad-nie. 

Hy se : ,,as my maats dit ag-ter kom sal ek hier moet bly. " 

Een aand het hy be-gin stap. 

N ie-mand het vir horn ge-sien nie. 

Die wind was sterk maar die eend het nie om-ge-gee nie 

Hy gaan mos die we-reld be-kyk. 

Hy is al moeg al, maar hy hou nog moed. 
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21. 'N STOU-TE EEND. DEEL 2. 

Hy kyk rond en se : .. soe, maar die we-reld is groot. 

Sal ek van-dag nog by die end kom ?" 

Die wind word ster-ker . 

Die eend kry koud. 

Hy soek kos maar kan niks kry nie. 

Hy stap maar weer aan. 

Die pad kry nie end nie. 

Dis te laat om die dag nog ver-der te gaan. 

Hy sal maar op die bar-de pad gaan slaap . 

. ,Wag," se hy, ,,ek sal maar lie-wers weer te-rug gaan. 

Die we-reld is vir my te groot." 
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22. LET EN BET SPEEL. DEEL 1. 

Let en Bet speel op die sol-der. 
Let speel sy is moe-der-tjie. 
Bet is die kind-jie. 
,,Is kind-jie vaak? wil kind-jie gaan slaap ? 
Kind-jie moet bed-toe gaan." 
,, Wag," se Let, ,,die groot kis hi er is jou bed-jie." 
Let neem die sleu-tel-tjie en sluit die kis oop. 
Sy kyk in die kis en ver-geet glad dat sy die moe-dcr-tjie 
,,Kyk Bet!" skree sy, ,,kyk al die goe-ters. [is. 
Korn, jy en ek haal al die goed uit." 
Eers kry sy 'n ou bont-rok. 
Bet haal 'n paar wit ha!ld-skoen-tjies uit . 
.. Let ! sien jy daar die blou sam-breel-tjie? 
Hier is ook nog 'n paar plat swart skoen-tjies. 
Wie Se goed kan dit wees?" 

NUWE MOEILIKHEID. 
Moeiliker verkleinwoordjies. Wat eindig op -jie, of -tjie. 
Sien die handleiding. 
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23. LET EN BET SPEEL. DEEL 2. 

,,Ek weet," se Let, ,,dis tant Mie-mie se goed. 
Bet, jy moet die goed aan-trek ! 
Sit die klein hoed-jie op !" 
,,Lyk dit nie snaaks nie, Let ?" 
Bet trek nou die bont-rok aan. 
Die skoen-tjies pas am-per vir haar. 
Sy neem die sam-breel-tjie in haar hand. 
Die hand-skoen-tjies is te groot vir haar klein hand-jies. 
Sy sal die in haar hand hou. 
Die twee wil 'n be-soek gaan af-le by tant Mie-mie. 
,,Klop hard aan haar deur, Let, want tan-te is doof. Hier 
kom sy ; moe-nie lag nie, Bet.'' 
Tante maak die deur oop. Sy sien Bet daar staan. 
Die ou hoed-jie met die pers veer-tjie laat vir haar 
hard-op lag. 
Sy gee vir elk 'n koe-kie en. se : 
,,Kin-der-tjies, sit my goed-jies weer in die kis. Ek wil 
dit vir geen geld van die we-reld kwyt raak nie." 
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24. LET HELP VIR MOEDER. 

,,Let, kan jy vir my iets gaan koop? 

J y moet goed ont-hou en nie die ver-keer-de goed koop nie. 

Drie pond sui-ker, twee pond rys, 'n half pond kaas. 

Drie jaarts kant vir Leen se voor-skoot-jie. 

Die kant-jie mag Leen self kies. 

Dit moet .nie te breed wees nie." 

Let en Leen stap weg. 

Die geld mag Leen in haar hand-jie hou. 

Leen is bly dat sy self die kant-jie vir haar voor-skoot-jie 

mag uit-soek. 

Let maak nie een fout nie. 

Sy het nog geld te-rug ge-kry. 

Moe-der gee vir elk 'n koe-kie en se : 

,,Ek is· net trots op my twee dog-ter-tjies. " 
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25. GROEN-TE HAAL. 

Piet en Leen gaan saam groen-te haal. 

Stomp-stert en Wit en Jok wil saam gaan. 

,,Nee, nee," lag Leen . 

.. Kat-jies en hond-jies moet van-dag tuis bly. 

Net seun-tjies en dog-ter-tjies kan tuin-toe gaan .·· 

Piet bet die mand-jie in sy hand. 

Eers bet hy boon-tjies ge-pluk. 

Leen sit die boon-tjies in die mand-jie. 

Toe het hy er-tjies ge-pluk. 

Die mand-jie word swaar. 

Leen wil die mand-jie neem. 

Sy strui-kel en val op haar mond-jie. 

Piet bet gou die sand van haar mond-jie af-ge-vee. 

Jok sien vir Piet en Leen te-rug-kom. 

Sy ster-tjie wip op en neer van blyd-skap. 
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26. GRIE-TJIE. 

Grie-tjie is die klein dog-ter-tjie van oom Gert. 

Sy is nog maar vijf jaar oud. 

Een dag het sy met Let skool-toe ge-gaan. 

Sy het al-te skaam ge-voel. 

Dit was vir haar vreemd om al die kin-der-tjies te sien. 

Sy het by Let ge-sit en met klei ge-speel. 

Piet het vir haar 'n pot-lood-jie ge-gee. 

N eels het vir haar prent-jies ge-wys. 

Al die klein-tjies het met haar ge-speel. 

Grie-tjie het gou maats ge-maak. 

Die vol-gen-de dag wou Grie-tjie weer skool-toe gaan . 

.,Nee, Grie-tjie, jy moet nog een jaar-tjie wag. 

Dan is jy ses jaar oud. 

Jy en jou maat-jies kan clan al-mal skool-toe kom." 
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27. 'N VAR-KIE. DEEL 1. 

Pa het vir Leen 'n klein wit var-kie ge-gee. 
Die moe-der-vark is dood. 
Leen het vir haar Pa be-lo-we dat sy die var-kie sal 
groot maak. 
Leen se : .. Let ! ek het 'n nu-we kind- jie ge-kry ! 
Ek gaan vir horn eers 'n bad gee." 
Sy sit die var-kie in die wa-ter. 
Sy skrop horn met 'n skrop-bor-sel. 
.. Ma, word my kind-jie nou nie skoon nie ?" 
Sy vryf horn droog met 'n hand-doek. 
Die wa-ter loop in die var-kie se o-gies . 
.. Wil my var-kie nou mel-kies he?" se Leen. 
Sy gooi melk in 'n groot fies. 
Om die fies Se nek sit sy 'n lap. 
Die var-kie kan nou· die melk deur die lap uit-suig . 
.. Ma," se Leen. is my var-kie nie 'n soet kind-jie nie ?" 

NUWE MOEILIKHEID. 
Een a , o, e, u, aan die end van 'n oop lettergreep. 
Sien die handleiding. 
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28. 'N VAR-KIE. DEEL 2. 

,, Wag," se Leen, ,,kin-der-tjies dra mos kle-re. 

Ek gaan vir my var-kie kle-re aan-trek." 

Sy sit horn op die ta-fel, wat op die stoep staan. 

Eers trek sy vir horn N el Se blou-rok aan. 

Toe bind sy 'n wit sy-lint oor sy kop. 

Dis wel 'n duur lint, maar var-kie lyk so lie-fies 

daar-mee. 

Nou moet hy nog 'n voor-skooHie voor kry. 

Op sy kop sit sy 'n klein kep-sie. 

Sy neem horn in haar arms en dra horn ka-mer-toe. 

,,Ma, Pa, Let, Piet ! kom kyk na my kind-jie !" se 

Leen. 

Pa het uit die veld ge-kom. 

Hy het skaars van die wa af-ge-klim of daar sien hy 

die var-kie. 

Hy lag so hard dat die tra-ne oor sy ge-sig rol. 

.. . Kyk," se Pa, ,,sy kort been-tjies en sy krul-ster-tjie 

steek on-der sy rok uit." 
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29. 'N TEE-PAR-TY. DEEL 1. 

Dis van-dag Sa-terdag. 
Al die sko-le is ge-sluit. 
Let het nou die tyd om 'n tee-par-ty te gee. 
,,Wie sal ek na my par-ty vra, Ma?" se sy. 
,,Vra maar vir Sus en Bet en Hes-ter en El-sie en So-fie." 
So-fie is 'n klas-maat-jie van Let. 
,,Ja," se Let, ,,dis goed, ek vra net dog-ter-tjies." 
Leen en Let is nou druk-be-sig om die tee-goed-jies klaar 
te sit. 
,,Hier is plek vir die warm wa-ter, Leen," se Let. 
,.Pas op! moe-nie mors nie ! 
Die warm wa-ter sal vir jou brand." 
Ma het tee, sui-ker, melk en koe-kies ge-gee. 
Die stoel-tjies word rond-om die ta-f el-tjie ge-sit. 
Let pluk nou 'n paar pers as-ters. 
Sy sit die as-ters in 'n va-sie op die ta-fel. 
So lyk dit goed. 
Die tee-par-ty kan nou be-gin. 
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30. 'N TEE-PAR-TY. DEEL 2. 

,,Tok, tok !" 
,,0 , Leen ! daar is die gas-te. 

Is my ha-re reg ? 

Sit my kle-re goed ? 
Ek is nou die me-vrou," se Let. 

,,Tok, tok !" 
Leen maak die deur oop. 

,,Korn maar in, da-mes ! 
Ek is biy, dat u kon ge-kom het. 

Sit maar u sam-breel-tjies in daar-die hoe-kie !" se Let. 

Al die mei-sies buig soos groot da-mes. 

El-sie dra haar ma Se hoed. 

Hes-ter het haar Son-dag-kle-re aan. 

Sus het 'n duur lint in haar haar. 

So-fie het 'n groot tja-lie om. 

Bet het 'n bos ro-se in haar hand. 

,,Korn sit maar na-der by die ta-fel," se Let. 
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31. 'N TEE-PAR-TY. DEEL 3. 

,Sal u al-mal sui-ker en melk in u tee neem, da-mes ?" 
se Let. 
, , J a , dis geed, me-vrou." 
Leen gee die tee rend . 
.,Me-vrou, my tee is te sterk," se El-sie. 
,,Kan ek nog 'n biet-jie warm wa-ter daar-in kry ?" 
Hoe ge-niet die klom-pie die tee-par-ty ! 
Ma kom in-ge-stap met 'n bord-vol vars-ge-bak-te wa-fels. 
,,Die da-mes het se-ker lus vir 'n wa-fel-tjie, nie waar 
nie ?" se Ma. 
Een, twee, drie haal Let skoon bord-jies met vur-kies 
daar-by. 
Die mond-jies het nou nie meer tyd om te ge-sels nie. 
Die mond-jies eet net en bly be-sig tot al die wa-fels op is. 
Dis nou tyd vir al-mal om huis-toe te gaan. 
Dis al la-ter as vyf-uur. 
,,Dag me-vrou" ; ,, dag me-vrou", se die mei-sies. 
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32. OU-PA EN OU-MA. DEEL 1. 

Een dag het daar 'n brief vir Pa ge-kom. 
Ou-pa skryf, dat Ou-pa en Ou-ma Sa-ter-dag op be-soek 
sal kom. 
Dis al-tyd fees vir die kin-ders, as Ou-pa en Ou-ma kom. 
Pa sal met die nu-we mo-tor sta-sie-toe gaan. 
Eers gooi hy o-lie in die mo-tor. 
Ma maak die ka-mer reg. 
Let sit ro-se in 'n va-sie. 
Sy neem die va-sie wat bo op die kas staan. 
Die meid moet die ra-me kom was en skoon gor-dy-ne 
kom op-sit. 
Op die ta-fel le 'n skoon ta-fel-doek. 
U-re van-te-vo-re is die Son-dag-kle-re reg-ge-sit. 
Leen neem haar var-kie en was vir horn. 
Sy o-gies, sy o-re, sy po-te moet ook skoon wees. 
,,V ar-kie, as Ou-ma kom, moet jy vir jou ge-dra, hoor 
jy ?'' se Leen. 
Pa kan nou al by die sta-sie wees. 
Daar skree die motor, ,,toet I toet I" 
Hier hou die mo-tor stil. 
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33. OU-PA EN OU-MA. DEEL 2 .. 

Ou-ma en Ou-pa klim uit die motor uit. 
Pa trek die mo-tor tot ag-ter die huis. 
Hoe bly is al-mal om me-kaar weer te sien. 
,,Waar het Ou-ma laas-te vir Ko-tie en Ko-sie ge-sien !" 
vra Let. 
Ko-tie en Ko-sie was ver-le-de jaar Let se klas-maat-jies. 
,,Was Ou-ma in Kaap-stad ?" 
,, W aar is Da-nie ?" 
,.Le-we Ou-pa Se ou-ta nog ?" 
,,Hoe-veel van Ou-pa se ska-pe is met die droog-te 
dood ?" 
,.Sal Ou-ma nie van hier-die pe-re proe nie ?" 
Al-mal roep en vra deur-me-kaar. 
,,Glo vir my, kin-der-tjies," se Ou-ma . 
.. Ek kan nie na al-mal te-ge-lyk luis-ter me. 
Ma ja vir Piet, Leen en Let die huis uit. 
Ou-ma wil eers 'n bie-tjie rus. 



42 

34. OU-PA EN OU-MA. DEEL 3. 

Toe Ou-ma klaar ge-rus het, kom sy op die stoep sit . 

.. Ou-ma, sal Ou-ma 'n sto-rie ver-tel ?" vra Let en Leen . 

.. Ja kin-ders, ek het dit be-lo-we . 

.. Een dag was Ou-ma ook 'n klein dog-ter-tjie. 

Ou-ma het toe veel van perd-ry ge-hou. 

Ou-ta Fa-nie het vir Ou-ma ge-leer ry. 

My perd was 'n bie-tjie wild ge-wees. 

My perd het ge-strui-kel oor 'n groot klip . 

Ek het vas-ge-hou aan sy maan-ha-re. 

Hy het be-gin hard-loop. 

Die perd ja en ja ver-by bo-me en slo-te en vo-rc. 

My hoed het af-ge-val. 

My ha-re het los-ge-raak. 

In die pad het 'n boer met 'n wa ge-staan. 

Die boer het die perd ge-keer. 

Toe my perd stil staan het sy be-ne en sy he-le lyf 

ge-be-we. 

Daar-na het ek al-tyd op 'n mak perd gt-ry." 
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35 TWEE KLEIN KAT-JIES. DEEL 1. 

Don-der-dag, toe Let uit die skool kom, roep Ma vir haar. 

,,Let ! kom kyk hier in die kom-buis !" 

On-der die tafel het 'n klein mand-jie ge-staan. 

Leen sit naas die mand-jie op die grond. 

,,Let, wat se jy, is hier in die mand-jie ?" 

Let se ; ,,dis pe-re. 

,,Mis Let, pro-beer weer." 

Nou se Let : ,,dis suur ta-ma-ties." 

,, Weer mis Let, pro-beer nog 'n slag." 

,,Ek weet," se Let, ,,dis kui-ken-tjies." 

,,Mis, mis en nog mis, Let." 

Leen tel die la-ken-tjie, wat oor die mand-jie le, op. 

Daar le twee klein kat-jies. 

Een is swart en een is wit. 

,,Die na-me van die kat- jies moet wees Wit-jie en 

Swart- jie," se Ma. 
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36 TWEE KLEIN KAT-JIES. DEEL 2. 

Die o-gies van Wit-jie en Swart-jie is nog toe. 

,,Ma," se Leen, ,,is Wit-jie my kat- jie ?" 

,,Ja, Leen," se Ma, ,,Wit-jie is vir jou. 

Swart-jie sal Let se kat-jie wees. 

Dit sal twee we-ke duur voor die kat-jies goed kan loop". 

Wit is die ma. 

,,Wit sal die eer-ste twee we-ke saam met die kat-jies 

in hier-die mand-jie bly." 

Wit is tog te trots op haar klein-tjies. 

Sy lek Wit-jie en byt Swart-jie in haar vel. 

,,Mag ek die he-le twee we-ke nie na my Wit-jie kom 

kyk nie, Ma ?" 

,,0 , ja, Leen, el-ke dag kan jy kom kyk. 

Moe-nie te dik-wels kom nie. 

Wit hou nie daar-van nie". 
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37 TWEE KLEIN KAT~JIES. DEEL 3. 

Sa~ter-dag kom Leen weer na haar Wit~jie kyk. 
Sy loop op haar to-ne om Wit-jie nie skrik te maak nie. 
Wat sal sy sien ? 
Die mand-jie is leeg, die kat-jies is weg. 
,,Ma, Ma, my Wit-jie is weg." 
Sy be-gin te huil. Die tra-ne loop oor haar ge-sig. 
,,Wag maar Leen," se Ma, ,,Wit het die twee-tjies 
se-ker weg-ge-dra. 
Korn help maar vir my soek." 
Eers kyk Ma bo op die sol-der. 
Nee, daar is niks nie. 
Toe gaan Leen na die stal. 
Nee, hier is ook niks nie. Sy kyk on-der die wa. 
Toe vra sy vir haar pa . 
.,Pa, het Pa die kat-jies ge-sien ?" Sy soek o-rals rond. 
Daar sien sy Wit met al-twee klein-tjies on-der haar 
bed-jie. Was Leen nie bly nie ? 
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38 TWEE KLEIN KAT-JIES. DEEL 4. 

Wit-jie en Swart-jie is nou al groot. 
Die bui-te kamer is nou die twee Se slaap-plek. 
Een dag was daar n.ie-mand by die huis nie. 
Wit-jie loop in die ka-mer rond. 
Daar le Let se brei-werk. 
,,Dis so na my sin," se sy. 
Sy klou daar-aan vas met haar po-te. 
Dit word 'n deur-me-kaar spul. 
Swart-jie is be-sig met ma Se hoed. 
Sy ruk en pluk aan die hoed tot die geel lint af-kom. 
Wit-jie byt nou met haar skerp tand-jies in die ta-f el-kleed. 
Sy voel, sy gly en gly. 
Die he-le ta-fel-kleed kom af. 
'n Be-ker het ge-breek. 
Daar staan Ma in die deur. 
,,Jou stou-terd, kan jy nie be-ter vir jou ge-dra nie? 
Ek is kwaad ! 
Ek sal jou vir die bu-re gee. 
Kyk tog die ska-de wat jy aan-ge-rig het. 
Sy gee vir al-twee 'n pak. 


