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Die bome in die mis
Skrywer: Edith Kriel
Kunswerk: Lize-Marie Dreyer
Tema: Wanneer jy “af”, hartseer, of depressief voel
Gepaste ouderdomsgroep: 10 jaar en ouer 
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Die bome in die mis
Eendag lank gelede, in die reënwoude van Afrika, het die wind twee klein saadjies reg tot die 
buitekant van die woud gedra. Die twee klein saadjies het begin wortels groei en het gegroei 
tot twee bome wat hoog en sterk gestaan het. Hulle het reg langs mekaar gegroei en het baie 
gelukkige ure spandeer om te gesels en die diertjies van die woud dop te hou. Klein voëltjies het 
gekom om hulle nessies te bou en diere, slange en insekte het gekom om skuiling te soek in hulle 
digte takke. In die warmte van die dag het diertjies kom speel en rus in die skaduwee. 

Lewe was nie altyd maklik vir die twee hoë bome aan die buitekant van die woud nie. Wanneer 
die sterk winde en storms kom, het die twee bome woes gewaai. Wanneer donderweer deur die 
lug getrek het, het dit die twee bome in gevaar gesit. Maar ten spyte van die gevaar, het die twee 
bome sterker en sterker gegroei en trots gestaan aan die buitekant van die woud. 

Oor tyd, baie stadig, het mis begin opkom rondom die twee bome. Vir ‘n ruk was die mis baie dun 
en die bome het dit skaars opgemerk. Maar die mis het so dig en dik geraak dat hulle nie meer 
mekaar kon sien nie, al het hulle naby aan mekaar gestaan. Wanneer hulle met mekaar probeer 
praat het, kon hulle nie mekaar hoor nie want die mis het al die klank geabsorbeer. 

Eers het die twee bome nie hulself bekommer oor die mis nie – hulle het verwag om wakker te 
word en te vind dat die mis verdwyn het en dat die son weer skyn. Maar die mis het gebly, dag 
na dag, week na week – dik, nat, swaar mis, reg rondom hulle. Die son kon nie meer op die bome 
skyn nie en hulle was nie meer in staat om te groei nie. Hulle het begin om hulle blare te verloor, 
hulle takke het begin sak en die een boom het selfs van sy bas begin verloor. Die voëls en ander 
diertjies het begin wegbeweeg. Hulle kon nie hulle kleintjies grootmaak in die koue mis nie, want 
dit was glad nie gesond nie. 

Die twee bome het begin om baie eensaam te voel en ‘n groot hartseer het oor hulle begin kom. 
Hulle het verlang na die dae van sonskyn en die lag. Die mis het gebly vir ‘n maand, toe nog ‘n 
maand en die bome het begin om hoop op te gee. Voorheen het hulle swaar gevoel met hartseer, 
maar nou voel hulle leeg, leeg, leeg. Die wêreld rondom hulle het leeg gevoel van lewe en hoop 
en hulle het gevoel asof niks dit ooit sou verander nie. 

Een aand het ‘n reisiger verby gekom, amper deursigtig in die dik mis. Hierdie reisiger was op 
‘n belangrike tog vir sy meester. Hy moes ‘n boodskap gaan oordra vir ‘n ver weg dorpie – ‘n 
boodskap wat groot geluk aan die mense sal bring. Maar soos wat die reisiger verbykom, sien hy 
die twee bome wat so hartseer lyk in die mis en hy was bekommerd oor hulle. Hy besluit toe om 
‘n bietjie onder die bome te rus en begin toe om met hulle te praat. 

Hierdie is die woorde wat die reisiger met die bome gedeel het: “Daar was ‘n tyd in my lewe wat 
ek ook so ‘n leemtheid en hartseer so oorweldigend gevoel het, dat ek gedink het ek sou dit nooit 
oorleef nie. So ek verstaan gedeeltelik waardeur julle gaan. Julle staar vas aan ‘n uitdaging wat 
baie van julle sterkte en braafheid gaan neem om dit te oorkom. Onthou dat julle baie goeie 
tye al beleef het. Ek glo sterk dat julle weer geluk sal vind. Ek moet julle nou verlaat om voort 
te gaan met my tog maar voordat ek gaan wil ek graag vir elkeen van julle ‘n naam gee, as julle 
my sal toelaat”. Hy draai toe na die een boom en sê: “Vir jou, my vriend, jy wat so sterk en hoog 
staan, gee ek die naam ‘Kosbare Een’”. Hy draai toe na die ander boom en sê: “En vir jou, my 
vriend, noem ek ‘Brawe Een’”. Soos wat die reisiger verdwyn in die mis, roep hy uit: “Kosbare Een 
en Brawe Een, ek belowe om weer vir julle te kom kuier oppad terug van my tog”.

Die reisiger beweeg toe weg en los die bome met vrae om oor te wonder. “Wie is hierdie reisiger 
in die nag wat praat soos iemand wat die mis verstaan? Praat hy die waarheid? Hoekom het hy 
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ons spesiale name gegee?” Hulle het probeer vergeet van die reisiger en sy woorde, maar hulle 
kon nie help om daaroor te dink nie: “Die reisiger het vir ons iets belangrik gebring – iets wat ons 
sal help om weer duidelik te sien”. 

Stadig begin die twee bome verstaan hoe die mis hulle lewens verander het. Hulle het gepraat 
en gepraat: “Die mis was so koud en so donker dat ons altwee alleen gevoel het – ons het ver-
geet dat ons reg langs mekaar staan”. “Hoe kon ons vergeet dat ons nog altyd saam was, vandat 
ons geplant was as twee klein saadjies!” “Ja, ons het vergeet dat ons lewens ‘n doel het. Die wind 
het ons gedra van ons ouer bome na die presiese plek waar ons moes wees – hierdie plek aan die 
buitekant van die woud”. “Die mis het iets baie belangrik van ons af gesteel – dit het ons geloof 
in onsself gesteel, ons trots en ons waarde as die twee hoë bome aan die buitekant van die Afrika 
oerwoud”. 

Toe begin die twee bome praat oor die reisiger se boodskap van hoop. Die een boom sê vir die 
ander: “Brawe Een, die reisiger het na ons toe gekom met ‘n boodskap. Onthou hy het skuiling 
onder ons gevind voordat hy aangegaan het met sy tog. Selfs toe ons verlore in die mis gevoel 
het, leeg en met niks om te offer nie, het ons vir hom skuiling gegee. Ons is twee hoë bome wat 
skuiling gee aan die buitekant van die woud. Ons durf om te groei waar min durf om te groei!”

Die ander boom sê: “Kosbare Een, ek verstaan nie heeltemal die mis nie, maar ek weet dit: ons 
moet vertrou dat ons eendag weer die son sal sien en sy hitte sal voel. Wanneer daardie dag kom 
dan sal ons braafheid van die strale neem en sterker as ooit tevore groei. Ons moet vertrou dat 
ons sal leer hoe om deur die mis te kom. Ons moet leer hoe om deur die mis te sien. Ons moet 
leer dat selfs wanneer ons koud, alleen en hopeloos voel, is ons nogsteeds sterk bome, wat trots 
en hoog staan. Dit is vanself ‘n wonderwerk!”


