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B staan vir Boetie, nou hoar hoe se hy : 
oetie gaan 'n huisie bou, wie help vir my?" 





D is die duifies uit die boom wat Ioer: ,,Koer-koer, koer-koer, 

uifie help vir jou om 'n huisie te bou." 
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G is die grafie, kyk, so lyk dit, 

rafie help vir Boetie om die grand te spit. 



H is die huisie wat Boetie nou 
Vir horn en Cilia en Isak bou. 



I is klein Isak met duimpie in die mond, 
sak kan nie bou nie, h y kruip op die grond ! 
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J 
is die jurkies wat Aia vir hul kry, · · 
Nou gaan hut hµisie bou met modder en klei. 

__________ _,....___ '-------~-----' 



K is die katjie wat se: ,,Miaau Miaau" 
atjie bring die klippe om die huisie te bou.'' 



L is die lammetjie wat se: ,,Me Me'' 
am bring die leertjie om die dak op te le. 
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• N is die nessie waar die voeltjie~ sit en kyk 

Hoe mooi daardie huisie van Boetie nou lyk . 
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P is die padda, hy se ,,Kwaak-kwaak, 
adda sat vir Boetie die stoeltjies maak.'' 
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V is die voeltjies hul sing ,, Twiededie ! 
oeltjies het hul nessie waar hul saans in vlie !" 



\ V f is ou wagter, die hand, wat brom 
· ·W oef, dis te klein, hoe sal ek daarin kom ?" 
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Y is rneneer ystervarkie ,,A'' se hy 
stervarkie, dan, sal daarin korn bly !" 
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