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Hierdie boek is toegewy aan:

Al die kinders, groot en klein, wie met ons gespeel, gepraat het en ons 
geïnspireer het. 

Wie ons die genesende krag van stories geleer het. 
Al die kinders wie eendag na hierdie stories sal luister.

Ons families en vriende wie liefde, lag en trane met ons deel.
Ons Hemelse Vader wie ons almal lief het. 

Mag diegene wie pyn ken en hoop benodig dit vind in hierdie stories. 

By Jelly Beanz glo ons kinders moet vry wees. Vry om te lewe. Om 

lief te hê. Om te leer. Om te speel en te groei, wetend dat hulle saak 

maak. Jelly Beanz verskaf individuele, groep en familie terapie aan 

kinders wie geaffekteer is deur trauma en mishandeling, ontwik-

kel terapeutiese gereedskap en behandelingsprogramme en verskaf 

opleiding vir professionele mense en gemeenskappe wie binne die 

kinderbeskerming- en geestesgesondheidsektore werk. 
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“By the fireside, after eating, my mother often told us wonderful stories. 
They were more than stories – they carried with them important 

lessons.”

“My father once told stories of historic lessons. These stories stimulated 
my childish imagination and usually contained some moral lesson.”

Nelson Madela, Long Walk to Freedom (1995: pages 2 & 12)

Kinders is uitsonderlik in hulle vaardigheid om verbeelingryke stories te gebruik 
of lewensgebeurtenisse te prosesseer wanneer hulle nie die woorde of prentjies 
in hul kop het om hulle gevoelens te artikuleer nie. Volwassenes gebruik ook 
stories in geskrewe, visuele or ouditiewe vorm om te help lewenservaringe te 
prosesseer. Stories oor opgemaakte figure wie uitdagings ervaar en oplossings 
uitsoek, help ons om oplossings te oorweeg, bronne en aksies wat ons kan 
toepas tot ons eie lewens, op beide bewustelike en onbewustelike vlakke. Die 
boodskappe word soms nie dadelik verstaan of gebruik nie, maar dit “borrel” 
om ‘n vlak wat nie altyd deel is van ons bewuste denke nie. Dit is so vir beide 
volwassenes en kinders. 

Kinders het stories nodig om te identifiseer met die sentrale karakters en wat 
belangstelling en verbeelding kweek. Stories kan ook kommunikasie geleenthede 
tussen kinders en hul versorgers, tussen terapeute en kinders, tussen opleiders 
en kinders, en tussen kinders self skep. As ‘n ma, ‘n ouma, tannie en terapeut, 
die vertel van stories is ‘n belangrike deel van my interaksie met kinders binne al 
daardie verhoudings en het grootliks bygedra tot hulle lewens en my eie. 

“Reënboë van Hoop: Genesende Stories vir Afrika se Jeug” is meer as ‘n boek van 
stories vir kinders en ander. Dit is ‘n bedagsame, pragtig-geïllistreerde voertuig 
vir wie okal stories van optimisme en genesing benodig. 
 

Dr. Joan van Niekerk
Kinderregte en -beskermingskonsultant
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Die genesende mag van stories
“Stories is medisyne” – Clarissa Pinkola Este

Kinders maak op meer as helfde van Suid-Afrika se populasie. Omtrent twee-
derdes van hierdie kinders lewe in armoede. Om iets te vind om te eet, om ‘n 
potlood te vind vir huiswerk, om warm te bly op ‘n koue dag of om droog te bly 
op ‘n reënerige dag is ‘n nimmereindigende uitdaging vir hierdie kinders. 

Lewe vir hierdie kinders is ‘n stryd om fisies en emosioneel te oorleef. In hierdie 
omstandighede is hulle meer kwesbaar om mishandle of seksueel uitgebuit te 
word, meer geneig om slagoffers van geweld en misdaad te word, en hulle het 
‘n hoër risiko vir MIV-infeksie. Hulle is geneig om skool vroeg te verlaat en te 
lei aan sielkundige steurnisse. Kinders sonder volwasse versorgers en dies wat 
geskei word van hul ouers is selfs nóg meer kwesbaar. En hierdie kinders is die 
mees kwesbaar in rampe soos die Covid-19 pandemie.

Ironies, die kinders wie die meeste geestesgesondheidsdienste benodig sal nooit 
toegang kry tot sulke dienste nie. 

Tog, kom ons vergeet nie dat Afrika ‘n sterk tradisie van genesing deur 
gemeenskap en die vertel van stories het nie. Stories het al vir eeue wyshede, 
waardes, morele lesse en gemeenskaplike kennis gedeel. Stories het vandag 
nog die mag om hoop en betekenis in te bou en om emosionele ondersteuning 
vir kwesbare kinders en jeug te verskaf. Stories kan ‘n magtige gereedskap vir 
genesing wees. Die terapeutiese vertel van stories is nou al goed gevestig in 
die sielkundige behandeling van kinders. Genesing vind nie net plaas in die 
terapeut se kantoor nie maar ook waarokal die kind veilig voel, versorg voel en 
ondersteun voel. Genesing vind plaas in die veilige verhoudings wat jy kan bied. 
Jy kan saam met die kind die pad van genesing stap. 

Hierdie boek is ‘n versameling van genesende stories. Die stories is geskryf deur 
terapeute wie in die veld van trauma en mishandeling werk en gebruik dit 
gereeld in terapie met kinders wat seer het. Ons vertrou dat hierdie stories hoop 
sal offer aan kinders wat seer ken. 

Laat die genesing van Afrika se kinders begin.

Marita Rademeyer en Edith Kriel 
2021
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Hoe terapeutiese stories kinders kan help
Hierdie boek is gevul met terapeutiese stories vir almal om te deel en te 
geniet. Dit sluit ‘n reeks van genesende boodskappe oor uitdagings wat 
kinders dalk mag hê in. In hierdie boek is daar geen “regte” of “verkeerde” 
storie vir ‘n kind nie. Stories het die mag om genesende boodskappe oor 
kinders te kommunikeer. Die mag lê in die storie. Dit is nie nodig vir kinders 
om die storie te bespreek of analiseer nie. Ouer kinders kan die stories vir 
hulself lees as hulle so wens. 

Indien jy voel dit is belangrik om die storie met die kind te bespreek, spoor 
die kind aan om te praat terwyl jy luister. Jy kan vrae vra soos “wat het jy 
geniet van die storie?”, “wat het jy geleer van die storie?”, “waarvan het jy nie 
gehou in die storie?” of “wat sou jy wou verander aan die storie?”. Natuurlik 
is daar ‘n moontlikheid dat die kind die storie anders interpreter as jy, or hulle 
mag dalk ‘n ander boodskap in die storie hoor as wat jy gedink het. Moenie 
aandring op ‘n spesifieke boodskap nie; laat die storie die kind help in watokal 
manier die kind benodig. Luister na wat die kind uit die storie verstaan het 
want dit mag dalk vir jou leidrade gee oor hoe die kind sy of haar wêreld en 
trauma verstaan. Luister aandagtig want die kind deel iets kosbaar met jou. 

Asseblief lees die stories aan kinder seen vir een oor ‘n tydperk – moenie dit 
als op een slag lees nie want die boodskappe sal verlore gaan vir die kind. 
Sommige kinders mag dalk dieselfde storie oor en oor wil luister. Bly dan 
met daardie storie want dit hou dalk ‘n waardevolle boodskap vir die kind in. 
Die kind kan jou sê wanneer hy of sy reg is om aan te beweeg na ‘n ander 
storie. Sommige kinders mag dalk na die storie stukkie-vir-stukkie wil luister. 
Vir sommige kinders sal jy dalk die storie moet opsom. Maar moet asseblief 
nie die stories gebruik om die kind se aandagspan of begrip te toets nie. Die 
objektief agter die stories is om die kind uit te lok, om ‘n kykie in hulle innige 
wêreld te kry, en om genesing te bewerkstellig. 

En maak nie saak hoe groot of klein ons is nie, ons is almal Afrika se kinders. 



7

‘Squircle’, die wonderlike ronde boks 8

Soek vir ‘n klein wonderwerk in elke dag 11

Die reënboog wat nie sy kleure wou wys nie 14

‘n Storm in die woud 17

Jelly Beans Jumble 19

Muis se storie 21

Klein spreeutjie 24

Wikkels die wimperige wurm 27

Khanyi die vuurvliegie 30

Hoe Boetie almal verbaas het 33

Alulutho die leeu 37

Fantastiese plattie en die groot boelie 40

Kuifie die klein kuiken 43

Danni die groot wollerige beer-hond 46

Ollie en die spinnekop 49

Markus en die krakerige goggas 52

Fluffie speel weer 56

Sleutelbord sprokie 58

Tshepo se sandale 61

Hoe leeu die storm oorkom het 63

Bossie die eekhoring 66

Sebi die miskruier 68

Kasumi die vegter prinses 70

Die storie van Seun en Meisie 75

Inhoud



Squircle – die fantastiese 
ronde boks
Skrywer: Edith Kriel
Kunswerk: Marina Rademeyer

E
endag was daar ‘n ronde boks met die naam van Squircle (‘n mengsel van “square” en 
“circle” - wat vierkant en sirkel beteken in Engels) en hy het gebly in Vorm Land. Sien, al 
die ander bokse in Vorm Land was vierkantig. Maar Squircle was rond so hy het altyd ‘n 
bietjie anders gevoel. Ja hy het ‘n bietjie anders gelyk want hy was rond en al die ander 

was vierkantig. Maar hy het ook baie anders gevoel aan die binnekant. Hy het net nie geweet 
wat hom so anders maak voel nie!

Die ander bokse het vir Squircle gelag. Hulle het nie met hom gepraat nie, hulle het hom net 
name genoem en hom nie ingesluit in hulle speletjies nie. Dit het Squircle baie sleg laat voel. 
Hy het gedink daar moes iets baie erg fout wees met hom.

Squircle het soms heeltemal alleen gesit, weg van al die ander bokse. Maar somtyds het hy baie 
hard probeer om soos die ander bokse te lyk en op te tree. Eers het hy probeer om sy ronde 
lyf soos ‘n vierkantige boks te laat lyk. Hy het sy ronde maag soveel as wat hy kan ingetrek en 
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al die lug uit sy ronde wange probeer suig. Wanneer hy dit gedoen het het 
die ander bokse hom soms laat saamspeel. Maar hy kon nie spring of vinnig 
hardloop nie want hy moes aanhou sy magie en wange insuig.

Maak nie saak hoe hard hy probeer soos die ander bokse wees nie, Squircle 
het aanhou voel asof hy anders was. Hy het dit gehaat om anders te voel, 
maar wat kon hy doen?

Een aand toe die ander bokse in Vorm Land vas aan die slaap was, het Squircle 
wawyd wakker gelê. Hy het gekyk na die netjiese rye van vierkante en toe 
kyk hy na sy ronde lyfie en gee ‘n groot sug. Hy kon dit nie meer hou nie en 
kruip toe uit om te gaan stap in die donker. Hy het gehoop die stappie sal 
hom moeg maak sodat hy aan die slaap kan raak en van al sy bekommernisse 
vergeet.

Soos was Squircle in die padjie af stap, struikel en val hy oor ‘n klip. Hy het 
stadig opgestaan en die seerplekke op sy lyfie gevryf. Daar was ‘n gat in sy 
bors waar die boks ‘n bietjie geskeur het en hy let toe op dat iets baie vreemd 
is. Daar het ‘n kragtige en pragtige lig wat die gat geskyn! Hy het sy hand oor 
die gat gesit en die lig het dof geraak, maar dit was nogsteeds daar. Toe hy sy 
hand wegvat, het die lig weer helder geskyn. Dit het eintlik so helder geskyn 
dat die maan gedink het dat die son opgekom het in Vorm Land.

Squircle het baie deurmekaar gevoel. Hy het nognooit so lig in enige van die 
ander bokse gesien nie. Hoekom het hy ‘n lig in hom gehad? Wat was dit? 
Hy wou nie gehad het die ander bokse moet dit sien nie, want hulle sou hom 
net nog meer terg. So dag na dag het hy sy lig wegges- teek. Hy het niemand 
vertel nie en niemand dit laat sien nie. Dit was harde werk om die lig weg te 
steek en Squircle was regtig moeg, maar hy wou nie gehad het enige iemand 
moes weet van sy spesiale lig nie.

Een aand het al die bokse in Vorm Land geslaap. Dit was ‘n baie donker nag en 
die maan was nêrens te vind nie. ‘n Klein bababoks het wakker geword. Sy kon 
nie sien in die donker nie en kon nie haar Mamma Boks vind nie en toe begin 
sy huil. Squircle het die gehuilery gehoor en het oorgestap om die babatjie 
te sus, maar niks wat hy sê het die baba beter laat voel nie en sy het net 
harder begin huil.

Squircle was nie seker wat om te doen 
nie. Toe kry hy ‘n idee: “Miskien sal die 
baba ophou huil as ek my lig skyn”. Hy 
het stadig die hand wat die lig bedek, 
weggevat. Die baba boks het stiller 
geraak en haar hand uitgestrek 
om aan die lig te vat. 
Binnekort het sy gelukkige 
geluidjies begin maak.  
Terwyl Squircle sy lig skyn, 
merk hy nie op dat ‘n paar 
van die ander
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bokse kom kyk het hoekom die baba so gehuil het nie. Hulle het gesien wat hy doen. 
Sodra hy agterkom dat hulle daar was, probeer hy vinnig weer sy lig bedek. Maar dit 
was te laat! Al die bokse het sy lig gesien. Squircle het skaam en bang gevoel. Hy het 
gewag vir die ander bokse om hom te begin terg…

Toe gebeur iets vreemds! Een boks loop vorentoe en sê: “Jou lig is wonderlik, Squircle!”. 
‘n Ander boks sê: “Jou lig kan ons help wanneer dit baie donker is”. Squircle was 
verbaas dat die ander bokse hom nie terg nie. Hulle kon sien dat hy ‘n baie spesiale 
talent het en hy was die enigste boks in Vorm Land met ‘n lig!

Wanneer jy nou Vorm Land toe gaan kan jy al die wonderlike dinge sien wat Squircle 
doen. Hy skyn sy lig wanneer die maan moeg is. Hy is die lig wanneer die ander bokse 
wil toneelspeel. Hy maak ‘n lieflike glans wanneer die jong boksies bang is vir die 
donker. Op koue winteraande gebruik hy sy lig om almal warm te hou.

Maar die mees wonderlikste ding is dat Squircle nou verstaan dat dit nie saak maak 
hoe jy lyk aan die buitekant nie. Dit maak nie saak as jy anders as almal is nie. Wat 
regtig saakmaak is hoe jy is aan die binnekant. Binne-in is jy al die wonderlike dinge 
wat jou JY maak. As jy weet en glo dat dit goed is om te wees wie jy is, dan sal jy 
werklik skyn!

10
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Soek ’n klein  
wonderwerk in  
elke dag
Skrywer:  Else Röhrs

Kunswerk: Fredeliz Steynberg



E
endag lank, lank gelede was daar ‘n kameelperd met die naam Gijima, 
wie anders as al die ander diere was. Sy was altyd besig om te hardloop 
en orals heen te jaag. Sy het nooit stilgestaan nie, sy was altyd haastig en 
sy het verwag dat al die ander diere ook moet jaag en haastig wees net 

soos sy. Gijima was presies die regte naam vir haar want dit beteken om vinnig 
te hardloop in isiZulu, een van die Suid-Afrikaanse tale. 

Gijima het langer bene en ‘n langer nek as al die ander diere gehad, sodat sy 
die sappige blare heel bo in die bome kan bykom – die sappigste, lekkerste 
blare. Gijima het oorgenoeg vir haarself gehad maar sy wou nooit deel met 
die korter diere nie. Sy het nooit tyd gehad om op te let wat die ander diere 
nodig het nie. Omdat sy altyd haastig is het sy nooit gestop om te gesels met 

die ander diere nie – sy het nie veel geweet van wat in hulle 
lewens aangaan nie. Sy het nie geweet hoe vriendelik 

hulle met mekaar is en hoe baie hulle met mekaar  
deel nie. 

Gijima het nooit na die rivier toe gegaan om met die 
ander diere te drink nie. Toe hulle haar daaroor vra, sê sy: 

“Ek het nie tyd nie! As ek rivier toe moet gaan, moet 
ek my bene regtig wyd uitsprei en ver afbuk om 
die water te kan bykom. Dis ‘n mors van tyd. Dit 
is vinniger om net die dou van die blare af te lek 

wanneer ek dors is”. 

Hoekom was Gijima altyd haastig? Niemand weet 
hoekom nie, nie eers sy self nie. Eintlik was haar lewe so 
besig en gejaag, dat sy niks vriende gehad het nie. Haar 
lewe was eintlik baie vervelig. 

Eendag was Gijima alweer besig om so rond te jaag 
dat sy nie oplet dat daar ‘n meerkatgat in die pad is 
nie. Sy het gestrompel, getuimel en geval. Omdat sy so 
ver pad het om te val, het sy geland met ‘n massiewe 
doef! Soos wat Gijima daar lê, nog ‘n bietjie in skok, 
sien sy vir Sebi die miskruier wat ‘n bol mis stoot met 
spoed. Sy het nog nooit ‘n miskruier gesien nie. “Wow! 
Wie is jy en wat is jy besig om te doen?” vra sy. “Ek is 
Sebi die miskruier. Ek rol hierdie bol mis heeldag lank 
en dan sal ek eendag my eiers daarin lê” antwoord 
Sebi. Gijima was verras. Die volgende oomblik sien sy 
‘n lang ry miere aangehardloop kom, elkeen besig om 
‘n bietjie kos te dra. Die piepklein miere was besig om 
saam te werk om genoeg kos in te samel om die hele 
kolonie miere te voer. Almal was besig om te help.
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Gijima het bly lê op die grond om al die 
klein diertjies en goggas wat sy nog nooit 
opgelet het nie te bestudeer. Skilpad het 
baie stadig verby gekom en gestop om 
te gesels. Hy was baie verbaas om te sien 
dat Gijima nie besig was om rond te jaag 
nie. Hy het haar gevra: “Wat maak jy hier 
onder op jou knieë en waarna kyk jy?” 
Gijima antwoord toe: “Ek het nooit geweet 
dat daar so baie diere en insekte op die 
grond nie. Ek neem aan my kop was altyd so hoog in die 
bome en ek was altyd te haastig om kennis te neem”. Terwyl 
Gijima praat met Skilpad, let sy nog klein diertjies en insekte 
op – ‘n spinnekop besig om haar web te spin, skoenlappers 
wat rondom blomme vlieg, sprinkane wat rondhop en ‘n 
hottentotsgot wat sy hande teen mekaar vryf. 

“Gijima”, sê Skilpad, “Soek vir ‘n klein wonderwerk elke dag! 
Spandeer ‘n bietjie tyd elke dag om rondom jou te kyk. Staan 
stil, haal diep asem en kyk rondom jou en let op alles wat jy 
kan sien en ruik en hoor. As jy jou tyd vat dan sal jy klomp 
wonderwerkies sien gebeur rondom jou”. Gijima het maar 
moeilik opgestaan maar sodra sy regop was, het sy stilgestaan 
en gedink oor wat Skilpad gesê het. 

Dit is nou jare nadat Gijima in die meerkatgat geval het 
en na die wyse woorde van Skilpad geluister het. Sy het ‘n 
waardevolle les geleer daardie dag. Sy jaag nou nie meer 
orals rond nie. Sy neem tyd om die diere, insekte en goedjies 
rondom haar op te let. Sy gaan na die rivier toe om met die 
ander diere te gaan drink. Sy sien die klein vissies wat in die 
rivier swem, die paddas wat van een blaar na die ander spring 
en die pragtige naaldekokers wat verby zoem. Gijima het besef 
dat daar elke liewe dag klomp wonderwerke is 
wat rondom haar gebeur. Sy voel nou  
baie rustiger. 

Die ander diere het gou agtergekom dat 
Gijima verander het. Hulle het gesien dat 
die naam “gijima” nie meer by haar pas 
nie. Hulle besluit toe om haar Nokuthula 
te noem – die Moeder van Vrede. 
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Die reënboog wat nie sy 
kleure wou wys nie
Skrywer:  Alida van der Mescht

Kunswerk: Jessica Turner

R
ikus die reënboog het pragtige kleure – sewe wonderlike kleure – en hy het ‘n baie 
belangrike werk gehad. Wanneer die wolke begin baklei het en dinge sleg begin raak het 
in die lug, het Rikus almal beter laat voel met sy pragtige, glinsterende kleure. Hy wou 
almal gelukkig maak en help vergeet dat hulle ooit kwaad of hartseer was. 

Die wolke het meeste van die tyd goed oor die weg gekom, maar somtyds het hulle begin stry. 
Die stryery het nie lank aangehou nie en dan het die wolke weer aangegaan soos normaal. 
Somtyds was die wolke so gelukkig om Rikus se mooi kleure te sien dat hulle sommer dadelik 
ophou stry het. Dit is tye soos die dat Rikus voel hy doen ‘n baie goeie werk.

Maar toe het dinge verander. Die wolke se stryery het in bakleiery verander en dinge het meer 
ernstig begin raak. Die wolke het geskree en geskel op mekaar. Soms was dit so hard dat die 
mense op Aarde dit kon hoor – die mense noem dit donderweer. 
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Rikus die reënboog het niks daarvan gehou as die wolke donderweer gemaak het nie. Dit het 
so gevaarlik geklink en het hom bekommerd gemaak. Die bakleiery het hom ook baie skuldig 
laat voel. Hoekom skuldig? Wel, Rikus het gevoel dit was sy werk om die bakleiery te stop. 
Maar wanneer die donderweer begin, het die wolke nie eers meer gestop om te kyk na Rikus se 
pragtige, sprankelende kleure nie. Miskien was dit sy skuld dat hulle so baklei? Miskien het hulle 
oor hom baklei? Dit is hoe Rikus oor die bakleiery gevoel het. 

Somtyds het die bakleiery geëindig in trane. Die wolke sou uitmekaar beweeg en huil en huil en 
huil. Wanneer die wolke huil dan noem die mense op Aarde dit reën. As die wolke te veel reën 
dan veroorsaak dit vloede op die aarde wat baie gevaarlik kan wees. 

Eendag, na ‘n baie slegte bakleiery tussen die wolke, begin Rikus hartseer voel. Hy wou graag 
almal weer beter laat voel, maar hy was moeg van probeer. Hy kon nie meer sy pragtige kleure 
kry om te blink nie. Sy pragtige kleure was ook nie eers meer daar nie, hulle het verander in 
‘n modderige bruin en grys kleur. Rikus was hartseer en bang. Hy het opgekyk na die lug en 
geskree: “Wat gaan aan met my? My kleure is heel deurmekaar! Dis als gemeng in ‘n modderige 
bondel en glad nie meer mooi nie! Hoe kan ek almal beter laat voel as ek self so sleg voel? Ek 
kan nie my werk so doen nie – ek laat almal in die steek!”. Toe bars Rikus uit in trane. 

Rikus was skielik verras toe die lug vir hom antwoord. Hy het nog nooit die lug hoor praat 
nie. Hy het al stories gehoor van die lug wat kon praat, maar het dit nog nooit self met sy eie 
reënboog ore gehoor nie. Die lug sê: “Rikus, ek kan sien dat jy deur ‘n moeilike tyd gaan. Jou 
kleure is heel deurmekaar en jy het jou glinster verloor. Kom vertel my wat jou pla”. 

Rikus kon nie die trane stop terwyl hy met die lug praat nie. “Dis alles net te veel! Voorheen, 
toe die wolke stry, kon ek hulle beter laat voel met my pragtige, sprankelende kleure. Maar dit 
wil nie meer werk nie! Ek voel sleg want ek kan nie meer my werk doen om almal gelukkig te 
maak nie en ek laat almal in die steek” sê Rikus hartseer. Toe vra die lug vir Rikus: “Hoekom dink 
jy voel jy so sleg, Rikus? Vat jou tyd en dink daaroor”. Rikus bly stil vir ‘n rukkie en antwoord 
saggies: “Die wolke baklei nou die hele tyd en ek is moeg daarvoor om te probeer om dinge 
beter te maak. Ek weet nie meer wat om te doen nie”. 

Die lug antwoord toe in ‘n kalm stem: “Asseblief luister nou mooi na my, Rikus. Dit is nie jou 
werk om dinge reg te maak met die wolke nie. Dit is nie jou verantwoordelikheid nie. Dit is baie 
belangrik dat jy dit weet. Die wolke baklei oor hulle eie dinge, dit het niks met jou te doen nie. 
Jy hoef nie skuldig te voel vir wat die wolke doen nie. Jy is ‘n reënboog en jy moet net reënboog 
dinge doen!”

Rikus dink vir ‘n rukkie hieroor. Wat bedoel die lug met “jy is ‘n reënboog en moet net reënboog 
dinge doen”? Rikus dink toe aan wat hy van dag tot dag doen. Meeste van die tyd het hy net 
gewag vir die wolke om te begin stry sodat hy sy pragtige kleure kan wys en dinge beter maak. 
Maar kyk nou wat gebeur het – die bakleiery en hartseer het sy kleure heel deurmekaar en bruin 
en grys gemaak en hy kan nie eers meer glinster nie. 

Skielik besef Rikus wat die lug vir hom probeer sê! Hy is Rikus die reënboog en moet reënboog 
dinge doen vir homself – vir pret. Dit was nie sy werk om die wolke se ongelukkigheid en kwaai 
gevoelens beter te maak nie – dit was eenvoudig nie sy verantwoordelikheid nie. 

Maar dit was nogals moeilik vir Rikus om te dink aan reënboog dinge wat hom goed laat 
voel. Hoe kan hy reënboog dinge doen as die wolke nie stry of baklei of huil nie? Hoe kan hy 
reënboog dinge doen wanneer die son so mooi skyn? Hy het vir lank gedink en gedink en toe 
begin hy ‘n paar dinge probeer. 
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Op ‘n warm dag het Rikus besluit om ‘n bietjie tyd onder die sproeiers op ‘n skool sokkerveld 
te spandeer. Na ‘n ruk besef hy dat hy dans onder die druppels, en ‘n paar kinders het saam 
met hom kom speel in die water. Die kinders het gelag en gedans en Rikus het dit ook baie 
geniet. Op ‘n ander warm dag het Rikus onder ‘n waterval tussen die berge gaan speel. Hy het 
onder die water gedans en gelag. En hoe meer hy dans en lag, hoe meer kom sy pragtige kleure 
terug en hoe meer begin hy glinster! Niks meer vervelige bruin en grys kleure nie, maar liewers 
sy pragtige sewe kleure waarmee hy altyd kon spog. Rooi, oranje, geel, groen, blou, pers en 
pienk! Sy kleure was terug en mooier as ooit! Almal wat op die bergpadjie stap het gestop en 
geglimlag vir hoe lekker Rikus in die waterval speel. 

Ja, die wolke het maar nogsteeds hulle dae gehad waar hulle stry en baklei, maar Rikus het 
geweet dit is nie meer sy werk om hulle beter te laat voel nie, sy enigste werk was om ‘n 
reënboog te wees. En Rikus was mal oor sy werk! Hy het ook agtergekom dat sy gelukkigheid 
ander ook gelukkig maak, en dit was wonderlik!



’n Storm in die woud

E
endag, lank gelede was daar ‘n klomp hoë bome wat in die woud saamgebly het. Daar was groot 
Wilde Vyebome met plat bokante, blink Maroelabome en asemrowende Kremetartbome. Die bome 
het sterk en hoog gestaan, maar die sterkste en hoogste van almal was die Kremetartboom. Die 
bome het kos en skuiling aan die diertjies en voëltjies van die woud verskaf. Voëltjies het hul nessies 

in die bome se takke kom maak, klein muisies het onder die Maroelabome geskarrel en heeldag lank het 
die vrugtevlermuise onderstebo aan die takke van die Wilde Vyebome gehang. Die bome het gelukkig 
gevoel om in so veilige en pragtige woud te kan groei. 

Op ‘n dag begin daar ‘n ligte briesie deur die woud beweeg. Skielik verander die ligte briesie in ‘n woeste 
wind wat die bome skud en hulle blare van hul takke afwaai. Kort daarna verander die woeste wind in ‘n 
magtige storm wat deur die woud beweeg. Weerlig blits. Donderweer dreun en knal deur die lug. Reën 
stort neer op die grond en vorm nuwe riviere wat tussen die bome vloei. Die jong boompies bewe van 
vrees. Al die bome was bang. Regtig bang. Sal die storm ooit ophou? 

Na ‘n lang tyd kom die storm tot ‘n einde en die wêreld raak stil. Die bome staan stukkend en kaal. Nat 
blare en gebreekte takke het die padjies tussen die bome geblok. Die voëltjies en diertjies van die woud 
het hulle huise en wegkruipplekkies verloor. Stukkies nes het in die wind rondgewaai en die voëltjies het 
nie meer gesing nie. Orals waar jy kyk was daar net skade en hartseer – en wat ‘n gemors!

Skrywer:  Edith Kriel

Kunswerk: Roy Janse van Rensburg
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Die bome was bang en hartseer. Hulle het niks blare gehad om hulle te koel te hou in die dag en warm te 
hou in die nag nie. Hulle het ‘n paar takke verloor. En die jongste Kremetartboom het omgeval tydens die 
storm. Wat nou? Wat kan hulle doen om die woud reg te maak en weer veilig te laat voel?

Luister mooi na wat volgende gebeur het. Elke boom het verskillend gereageer op die ramp wat gebeur 
het. Party bome het ophou praat met mekaar en net stilgebly. Ander bome het wel met mekaar gepraat, 
maar dit het binnekort in ‘n geskreeu en bakleiery verander en niks gehelp nie. Sommige van die bome het 
sommer ophou groei, vir ingeval die storm terugkom en hulle net weer beskadig. 

Lentetyd! Die tyd vir blom en voorsprong. Maar hierdie jaar was anders. Die bome was te hartseer om te 
groei, blom of vrugte te dra en daarom kon hulle nie skaduwee, skuiling of kos vir die diertjies voorsien nie. 
Die bome het kaal gestaan vir die hele somer lank en die voëltjies het nie kom nessies maak in hulle takke 
nie en daar was niks oulike baba voëltjies om hulle op te kikker nie. Daar was ook geen jong diertjies wat 
wegkruipertjie tussen die bome kom speel het nie. Die bome was net te hartseer. 

Reg in die middel van al die verwoesting staan die wyse ou Kremetartboom. Sy het wel ‘n paar takke in die 
storm verloor, maar sy was nogsteeds die grootste en sterkste boom in die woud. Sy onthou nog die dae toe 
die woud ‘n pragtige plek was en al die bome gelukkig en veilig gevoel het. Die wyse ou Kremetartboom 
wou regtig graag ‘n manier vind om die ander bome weer gelukkig te maak. Sy het probeer dink aan ‘n plan 
om almal te help. Maar sy kon dit nie op haar eie doen nie. Sy besluit toe om die Wilde Vyeboom te vra vir 
help. Hierdie is wat sy aan hom gesê het: “Onthou jy die dae toe die woud vol lewe en geluk was?  
Ek mis daardie dae verskriklik – mis jy dit ook?” Die Wilde Vyeboom antwoord: “Natuurlik onthou ek. Ek 
het honderde vrugtevlermuise aan my gehad om my geselskap te hou, tot hulle gaan jag het. Ek mis hulle!” 
Toe praat die Maroelaboom ook sommer saam: “Ek was so lief daarvoor om die nessies in die takke te hê 
– ek mis al die voëls! En al die gestreepde veldmuisies wat tussen ons gespeel het!” Ander bome het ook 
ingespring en saam gesels. “Wat kan ons doen? Wat kan ons doen?” vra die bome saam. 

Dit is hoe al die bome weer met mekaar begin gesels het. Hulle het gesels oor hulle hartseer gevoelens, hoe 
bang hulle was tydens die storm, hoe baie hulle na die gelukkige en veilige dae verlang. Hulle het gepraat 
en geluister, geluister en gepraat. Almal het ‘n beurt gekry. Na ‘n ruk besef hulle: “Ons almal voel hartseer en 
ons almal wil weer beter voel”.

Die wyse ou Kremetartboom luister na hoe die bome praat en sy verstaan wat aangaan. Die bome was 
alreeds besig om iets te doen om hulle beter te laat voel. Toe dit haar beurt was om te praat, së die wyse ou 
Kremetartboom: “Ons het reeds ‘n plan om beter te voel en ons het dit reeds begin gebruik”. “Hoe bedoel jy, 
wyse ou Kremetartboom?” vra die bome saam. Sy antwoord: “Ons het begin om weer met mekaar te praat. 
Ons deel met mekaar wat in ons harte is. Dit sal ons help om weer beter te begin voel”. Die ander bome dink 
hieroor vir ‘n rukkie, en roep toe uit: “Ja! Jy is reg! Ons almal begin al beter voel omdat ons ons gevoelens 

met mekaar deel!”

Soos die bome aanhou praat met mekaar, begin hulle ‘n bietjie vir bietjie beter 
te voel. Die geselsies het hulle gehelp om op te kom met slim plannetjies om 

mekaar te help, soos om die son se strale tussen mekaar te deel, om mekaar 
se takke op te hou wanneer dit te swaar word, en om nuwe blaartjies 

te groei vir skaduwee op die warm dae. 

Soos wat tyd verbygegaan het, het die bome weer 
klomp groen blaartjies en vrugte gegroei, die diertjies 

het teruggekom en kom speel in die skaduwee en die 
voëltjies het weer kom nes maak in die bome se takke. As jy vandag vir die 

woud gaan kuier, sal jy hoë, sterk, gesonde bome sien wat dit saam deur die 
storm gemaak het. 
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The spotty, jumbled  
mixed-up jellybean
Author: Edith Kriel
Artwork: Jacques Nortjé

In a land nearby, not so long ago, 
lived a big bright bag of jellybeans –
Sweet and shiny, they were 
All the colours of the rainbow:

‘Yellow’ Bean was the happy one, 
full of smiles and giggles too. 
‘Green’ Bean had scary feelings 
and sometimes didn’t know what to do. 
‘Blue’ Bean would share his sad emotions, 
talking quiet as a mouse.
‘Pink’ Bean was full of anger, 
stomping loudly around the house! 

‘Purple’ Bean, the jealous type,
was always saying things aren’t fair.
And ‘Red’ Bean was the silly one, 
always getting in your hair.

But one special jellybean,
Was someone the others didn’t know.
He liked to hide away,
Where his colours didn’t show.  
For he had spots of every colour, 
Sprinkled from head to toe!
He was a jumble of all the feelings,
Feelings that always seemed to grow.
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 His feelings were the messiest,
and it just wasn’t any fun!
He was mad-sad-bad-and-scared –
all the feelings wrapped into one.

Some days, his feelings got so big
That he simply couldn’t say – 
The icky, sticky feelings 
Were oozing in his way.
Feelings that grew and grew
Until his insides felt like glue.
So he’d shout, kick, or scream
Or stay frozen to the spot!
With no clever words to let them out,
They kept adding to his worry dots.

Yellow said: “Don’t worry so much, 
just relax and give a smile.” 
Green suggested he take some deep,
calming breaths for just a little while.
Blue whispered: “When I’m sad, 
I like to feel my soft and fluffy gown”.
Pink added: “What calms me down,
Is finding the words to explain my frown!”

But our mumbly, jumbly  mixed-up jelllybean
Just sighed – and said:
“None of you understand 
what’s happening in my head!”

“When these big, big feelings come,
My head, my heart and my body …
They all go kinda numb!
Then I do things 
I’ve never done before.
Like kicking at the door,
Or stamping on the floor!”

“When that happens,
It seems like I don’t care who I hurt
But let me tell you something,
Later, it makes me feel like dirt.”

“We hear you!”, they chorused.
“But little spotty bean,

We’re all here to help you find out
What your feelings mean.”

“What is it that you need to help you,
When your feeling are so tough?
We really don’t want you to feel,
Like things are always rough.”

Jumble said, “I just can’t find the words,
To explain my insides in a simple way.”
The other beans said: 
“We must try something,
Because we all want to go and play.”

“Well”, he said, “I’m spotty.
I’m yellow, blue and green, and
Pink and purple too. 
Let me tell you some helpful things
That all of you can do.”

“One day, a hug may help
Or just sitting quietly with me.
Somedays, it might be 
Swinging in a tree 
Or just sharing a cup of tea.
Some cloudy days, 
I may need time alone.
To draw pictures on my own
 or just looking at the stones.”

“I don’t always know the words
To share the mixed-up, muddled me
But I know, I’m just like you –
Even if my insides you cannot see.
Sometimes, I may jump or shout,
Or get frozen on the spot.
I’m filled with yelllow, green, 
Pink and blue,
And lots of purple dots!
But just love me for myself, 

With my spots and jumbles too. 
Because, even with my mixed-upness,
One thing’s sure: I’ll always love you.”
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M
uis het met sy familie in ‘n skuur op ‘n plaas gebly. Muis het baie daarvan gehou om 
op die plaas te bly, want daar was baie muise en ander vriendelike diere om mee te 
speel. Muis se beste vriend was Pienkie, ‘n baie klein pienk varkie wat in die varkhok 
langs die skuur gebly het. Muis het gereeld by Pienkie gaan speel. Daar was altyd baie 

kos in die varkhok en Pienkie se mamma, Bella, het altyd gesê: “asseblief help julself”. 

21

Muis se storie 
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Een aand wou Muis vir Pienkie gaan kuier vir ‘n bietjie kos en ‘n geselsie. Oppad soontoe 
ontmoet hy vir Spinnekop, wat besig was om haar web te spin. Muis was ‘n bietjie 
bang vir Spinnekop totdat Spinnekop vriendelik met hom begin gesels het. Terwyl hy 
met Spinnekop gepraat het, het daar iets met Muis gebeur wat verkeerd was. Muis het 
geweet dat wat met hom gebeur het was baie verkeerd. Spinnekop het iets gedoen wat 
glad nie reg was nie. Spinnekop het vir Muis gesê: “Dit is ons klein geheimpie en as jy 
durf om iemand te vertel sal jou neus nie meer werk nie en jy sal nooit weer kan ruik 
nie. Jy sal nie weer kos kan vind nie en jy sal honger en maer raak!”

Muis het so gou as wat hy kan weg van Spinnekop af gehardloop. Hy was so bang dat 
sy lang stert sommer heeltemal regop gestaan het en sy ogies was wawyd oop. Muis was 
bang oor dit wat by Spinnekop gebeur het. Hy was bang want Spinnekop het gesê dit 
was ‘n geheim. Hy was bang sy neus sal nie meer werk as hy die waarheid vertel nie. Hy 

het onthou dat Mamma Muis het altyd gesê: “Moet nooit geheime 
hou nie, seun – jy moet nooit bang wees om vir my te vertel 

nie”. Muis besluit toe dat hy vir Mamma Muis gaan 
vertel wat gebeur het. 

Muis was so haastig om vir Mamma Muis te vertel 
dat hy nie eers kyk waar hy loop nie. Hy hardloop 
toe reguit in Spinnekop se taai web! “Agge nee!”, 
dink Muis, “Spinnekop het geweet ek gaan die 
geheim vertel, en nou het sy my vas in haar web!”. 

Die volgende oomblik kom Spinnekop baie naby 
aan Muis en sê in ‘n growwe stem: “Versigtig wees, 

liewe Muisie. Ek hou jou dop. Onthou, slegte dinge 
gaan gebeur as jy ons klein geheimpie verklap!”.

Muis was so bang dat hy sommer begin bewe het. Dit was 
nou ekstra moeilik om homself uit Spinnekop se web te 

trek. Muis skarrel toe terug na sy muishuisie en het heel 
aand gelê en bewe in sy muisbedjie. Hy het die kombers oor 

sy kop getrek, maar nie eers dit het hom veiliger laat 
voel nie. Hy het aaklige nagmerries gehad oor 

honger muise wat vasgevang is in groot, taai 
spinnerakke. 

Die volgende oggend wou Muis 
nie uit die bed klim nie. Hy 
wou net virewig onder die 

komberse wegkruip. Hy wou 
nie hê die ander plaasdiere moes 

hom sien nie. Hy was seker dat almal 
sou weet dat iets sleg met hom gebeur 

het. Hy wou so graag vir Mamma Muis vertel maar 
hy was so bang dat sy neus nie meer sou werk nie!

Daardie dag het Muis heeldag alleen in die huis 
gebly. Hy wou met niemand speel nie. Hy het 

gevoel asof hy nêrens meer inpas nie. Hy het 
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hartseer, dom en sleg gevoel en hy het ‘n aaklige pyn in sy maag gehad. Hy het gedink: 
“Wat as die ander kan sien wat met my gebeur het? Wat as dit weer gebeur? Ek is regtig 
bang vir Spinnekop so ek is te bang om vir Mamma te vertel”. 

Muis het opgehou om met Pienkie en die ander maats te speel. Hy wou nie eers meer na 
Muis-skool toe gaan nie. Elke nou en dan klim hy uit sy Muishuis in die aand om te gaan 
soek vir kos maar hy wou nie hê dat iemand hom moet sien nie. Wanneer hy diertjies 
hoor lag, dan dink hy altyd: “Almal lag vir my want ek is goed in niks!”. Hierdie aaklige, 
hartseer gevoelens het aangehou vir ‘n baie lang tyd - en Muis het maerder en maerder 
geword. 

Een aand laat toe gaan Muis uit om vir kos te soek. Hy het verby die varkhok gesluip 
maar Pienkie was wakker. Sy spring op en sê: “Muis! My vriend! Ek is so bly om jou te 
sien! Waar was jy? Ek mis dit om met jou te speel. Jy lyk so hartseer. Wat is fout?”. Muis 
sê niks. Hy dink net: “Sien, self Pienkie dink ek is sleg”, en toe begin hy huil. 

Muis het gehuil en gehuil en gehuil. Hy het so hartseer en waardeloos gevoel- en die 
aaklige pyn in sy maag wou net nie weggaan nie. Pienkie was so ontsteld dat sy sommer 
ook begin huil het. Die huilery het Pienkie se ma wakker gemaak en sy het toe kom kyk 
wat aangaan. Sy sien toe dat Pienkie na Muis kyk met trane in haar oë. Muis het nog 
gesnik van die huil. Pienkie se ma sit toe langs Muis en vra hom versigtig: “Wat is fout, 
Muis? Hoekom huil jy so? Wat pla jou?”.

Muis onthou toe dat Spinnekop gesê het: “Slegte dinge gaan met jou gebeur as jy vir 
enigiemand ons geheim vertel”. Hy was bang om die geheim te vertel maar Pienkie se ma 
het aanhou sê: “Asseblief vertel my wat jou pla”. Sy was vriendelik en sy het gelyk of sy 
baie vir Muis omgee, toe vertel hy vir haar van die verkeerde ding wat met Spinnekop 
gebeur het. Dit was baie moeilik om die woorde te sê maar Muis was baie braaf. Pienkie 
se ma het versigtig geluister en toe vir Muis gesê: “Spinnekop het die verkeerde ding 
gedoen, nie jy nie. Dit was nie jou skuld nie. Ek is jammer dat Spinnekop so lelik en aaklig 
met jou was en ek dink jy is baie braaf om my daarvan te vertel”. 

Muis het ‘n bietjie beter gevoel nadat hy die geheim vertel het. Die pyn in sy maag was 
nie meer so erg nie. Pienkie se ma het gesê: “Spinnekop het geen mag oor jou nie. Om 
die geheim te vertel gaan niks aan jou neus doen nie. Spinnekop wou jou net kul sodat 
jy niemand sal vertel nie. Jy het baie vriende op die plaas en ons is almal lief vir jou, so 
moenie bang wees vir Spinnekop se maniertjies nie- en moenie dat sy vir jou sê wat om 
te doen nie”. 

Muis kyk op na Pienkie se ma se vriendelike gesig en dink by homself: 
“Miskien is sy reg. Spinnekop het seker ander muisies voor my ook gekul 
en ons almal was te bang om iemand te vertel. Ek gaan nie toelaat 
dat Spinnekop my sleg laat dink van myself nie! Iets sleg het met 
my gebeur maar dit beteken nie dat ek ‘n slegte muis is 
nie. Ek is ‘n goeie muis! Eintlik is ek ‘n uitstekende muis!”.

Muis gee toe vir Pienkie se ma ‘n groot muis-drukkie en 
Pienkie glimlag groot vir hulle. Muis is so bly hy het die 
geheim gedeel met iemand. Hy voel nou tonne beter! 
Hy weet nou hy is ‘n wonderlike muis! Niemand in die 
wêreld sal hom weer laat twyfel nie!
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Spreeutjie leer om te vlieg
Skrywer:  Edith Kriel in samewerking met Joan van Niekerk

Kunswerk: Roy Janse van Rensburg
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I
n ‘n naby boom is ‘n klein nessie met ‘n enkele ligblou eiertjie. Mamma en Pappa 
spreeu sit en wag vir die eier om te kraak. Hulle is baie opgewonde toe die eiertjie 
oopbreek en ‘n klein baba spreeutjie sy koppie uitsteek. Sy lyk bietjie snaaks, want 
sy het nog nie haar mooi spreeu veertjies nie, maar hulle is lief vir haar net soos 

sy is. Mamma en Pappa spreeu spandeer baie tyd om kos te soek om baba spreeu te 
help groei. Hulle bring die hele dag vir haar saadjies, graan en klein krakerige goggas 
en somtyds ‘n sappige wurm – haar gunsteling! Baba spreeutjie is altyd honger. Sy 
maak haar bekkie wyd oop en kwaak en kwaak tot haar mamma en pappa vir haar 
kos gee. Kan jy glo, haar mamma en pappa spreeu gee haar omtrent vier keer ‘n uur 
kos – g’n wonder sy groei so vinnig nie!

Baba spreeu is baie gemaklik in haar snoesige nessie. Sy voel baie veilig, selfs as die 
woeste wind waai. Sy kyk hoe die ander voëls rondvlieg – spreeus, duiwe, kraaie 
en selfs die raserige hadedas! Maar daar is geen manier dat baba spreeu die nes 
gaan verlaat nie! Maar toe kom Mamma en Pappa spreeu een oggend na haar toe 
en sê: “Klein spreeutjie, jy is nou groot genoeg om te leer hoe om te vlieg”. Baba 
spreeutjie voel bang. Vlieg is so ‘n groot uitdaging! Een oomblik sê sy vir haarself: 
“Jy sal nooit kan vlieg nie! Jy sal seerkry as jy probeer” maar die volgende oomblik 
sê sy vir haarself: “moenie simpel wees nie, jy is ‘n voël en vlieg is wat voëls doen!”. 
So sy maak toe ‘n plan. Sy staan elke oggend ekstra vroeg op en doen oefeninge om 
haar vlerkies sterker te maak. Sy flap haar vlerke vorentoe en agtertoe, vorentoe 
en agtertoe. Sy wil haar vlerkies ekstra sterk maak sodat wanneer sy by die nessie 
uitspring, sy makliker sal kan begin vlieg. Elke dag raak haar vlerkspiere sterker. En 
haar vere begin ook groei – sy begin nou soos ‘n regte spreeu lyk!

Een oggend net voor sonopkoms, sing Mamma spreeu vir haar “wakker word baba 
spreeutjie, want vandag is die dag wat jy ‘n Groot Meisie spreeu word! Vandag 
gaan jy vlieg!” Baba spreeu voel reg vir die uitdaging. Haar vlerkies is lekker sterk 
en sy is reg om te wys hoe BRAAF sy is! Sy gaan staan op die rand van die nes, 
maak haar ogies toe, asem in ‘n groot asem en SPRING! Haar vlerkies flapper hard 
tot haar spiere brand, maar dit help nie. Sy val af af af tot die grond en land met 
‘n harde DOEF! Sy sit op die grond vir ‘n rukkie, heeltemal deurmekaar. Sy dink by 
haarself: “Ek het my vlerkies hard geflapper, ek het alles reg gedoen, hoekom het 
dit nie gewerk nie?”. Sy begin huil. Sy voel ook bang, want sy is alleen op die grond. 
Mamma en Pappa spreeu het haar gewaarsku oor die gevare op die grond – katte, 
kraaie en ander diere wat daarvan hou om klein spreeutjies te gaps. Sy beter vinnig 
‘n veilige plekkie vind om haar te beskerm. 

Klein spreeutjie vind ‘n plekkie tussen twee rotse. ‘n Plekkie so klein dat net ‘n 
spreeutjie daarin kan pas. Dis nie snoesig en gemaklik soos die nes nie, maar sy 
voel veilig genoeg om die bang gevoelens stil te maak. Maar sy kan nie vir ewig 
hier wegkruip nie, want sy is ‘n voël en voëls vlieg – sy gaan moet uitwerk hoe om 
hierdie vlieg ding reg te kry. 

Klein spreeutjie sien ‘n groot boom naby haar wegkruipplek waar sy veilig kan oefen 
hoe om te vlieg. Sy klim tot op ‘n lae tak en haar vlerkies flap soos sy afspring. Dit is 
laag genoeg om nie seer te maak as sy val nie. SY haal diep asem, staan op die tak 
en “merke, gereed, SPRING!” Sy flapper haar vlerkies so hard as wat sy kan, maar dit 
werk nie en sy val weer plat op die grond. Sy sê vir haarself: “miskien sal ek NOOIT 
kan vlieg nie!” en dit laat haar lang spreeutjie trane huil. 
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Mamma spreeu hoor haar huil en roep uit na haar: “My klein spreeutjie daar op 
die grond, vlieg is regtig moeilik aan die begin, maar jy is super sterk en super 
slim. Hou net aan probeer en binnekort sal jy hoog in die lug kan vlieg”. Klein 
spreeutjie hoor haar mamma se stem en hou op huil. Sy roep terug: “Ek kan dit 
nie doen nie, Mamma! Ek kry dit net nie reg nie! Ek het al twee keer probeer en 
dit wil nie werk nie. Ek sal seker nooit kan vlieg nie!”

Net toe begin Mamma spreeu vir haar kleintjie sing: “Stil, soete kleintjie. 
Moenie huil nie, jy sal binnekort kan vlieg! Die wind sal jou vlerkies opskep 
en jy sal die briesie tussen jou vere voel woel. Stil, soete kleintjie. Moenie huil 
nie, binnekort sal jy die hoogste kan vlieg!”. Haar mamma se liedjie laat klein 
spreeutjie glimlag en sy maak haar ogies toe en begin haar verbeel hoe vlieg sal 
voel. Skielik voel sy braaf genoeg om uit te roep: “Ek wil dit doen mamma! Ek 
wil al daai dinge voel! Ek gaan probeer en probeer tot ek dit regkry! En Mamma 
spreeu antwoord: “Ja my kleintjie! Ek weet jy kan dit doen!”

Voor sy weer by die boom opklim, doen klein spreeutjie ‘n paar hardloop-en-
vlerkie-flap oefeninge op die grond, om eers op te warm. Sy hardloop-en-flap 
die kant toe, en sy hardloop-en-flap daai kant toe, en kort voor lank begin 
sy die hardloop-en-flap oefeninge baie geniet en begin hardop lag. Sy hoor 
haar mamma se liedjie in haar ore soos sy hardloop-en-flap, flap-en-hardloop, 
hardloop-en-lag-en-flap en skielik lig haar klein spreeutjie voetjies van die 
grond af op! Sy vlieg! Sy skree uit: “Kyk Mamma! Kyk! Ek vlieg!” Dit voel so 
lekker dat sy dit sommer oor en oor en oor doen. 

Mamma spreeu kyk hoe die kleintjie hardloop, flap en lag en na ‘n rukkie roep 
sy uit dat spreeutjie reg is om weer die boom te probeer. Klein spreeutjie is ‘n 
bietjie bang, maar sy klim dapper die boom uit. Sy balanseer haarself op een 
van die hoër takke en SPRING! Sy flapper haar vlerke soos mal en skop haar 
klein spreeu beentjies heen en weer en toe gebeur die wonderlikste ding! Klein 
spreeutjie sweef deur die lug, bo die hoogste bome en sy voel vry in die ope 
lug. “Kyk, Mamma!” roep spreeutjie uit. Mamma spreeu roep agterna: “Wag, 
kleintjie! Ek wil saamkom!”

Toe Mamma spreeu met klein spreeutjie opvang, 
gee sy vir haar ‘n piksoen op die wang. “Ek is 

so trots op jou, my kleintjie, en jou pappa 
is ook trots. Jy is braaf, slim en sterk. Jy 
het nie opgegee nie, maar jy het aanhou 
probeer en kyk nou net hoe mooi kan jy 

vlieg!” Klein spreeutjie is regtig trots op 
haarself dat sy nie opgegee het toe dinge 

moeilik was nie. Noudat sy kan vlieg, weet sy 
dat niks haar ooit sal kan terughou nie. Sy is 
braaf genoeg om enige uitdaging aan te pak met 

‘n groot hart en sterk vlerkies. 
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Wikkels die 
wimperige wurm
Skrywer:  Natasha Botha

Kunswerk: William Loots

O
oooo Wikkels, hier kom dit weer! Wikkels, die 
wimperige wurm, bewe en bibber, bibber en 
bewe. Hy is ‘n lang maer erdwurm met ‘n baie 
belangrike werk: hy help die grond om asem 

te haal sodat plantjies daarin kan groei. Maar hy voel 
gereeld so bewerig en bibberig dat hy soms vergeet om 
asem te haal! Arme Wikkels!

Wikkels het getrek na ‘n nuwe deel van die veld. Die 
grond lyk bruin en gesond, maar Wikkels geniet dit nie. 
Ke-Kaaaaa, Ke-Kaaaaa, raas die kraaie bo sy kop. Doef, 
doef, doef, doef, stap die olifante verby hom met hulle groot, 
swaar voete. Die kameelperde is gaaf en stil, maar hulle nekke is so lank dat hulle koppe tussen die 
wolke is! Dit is alles baie skrikwekkend vir Wikkels en dit maak hom bibber en bewe. 

Wanneer die bewerasies begin, dan voel Wikkels banger as wat ‘n wurm ooit kan wees. Hy kan nie 
ophou bibber en bewe, bewe en bibber nie. Gedagtes wat hom bang maak, vlieg rond en rond in sy 
kop tot hy heeltemal deurmekaar voel. “Wat as iets met my gebeur? Wat as iemand op my trap en 
dan is ek plat? Wat as niemand van my hou nie? Wat as ek nie my pad huistoe kan vind nie?  
 Wat as….? Wat as….?”

Skielik land ‘n groot, glinsterende voël langs hom. “Hello daar, wurm, ek is Ha die Da. Ek sien jy 
bibber en bewe, maar jy hoef nie vir my bang te wees nie want ek is ‘n vegetariër. Ek stel nie 
belang daarin om jou te eet nie. Asseblief vertel my wat jou naam is en hoekom jy so verskriklik 
bekommerd lyk”.

Wikkels bars uit in groot wurm trane en vertel sy hele 
storie in een asem: “Ek weet nie wat aangaan nie, ek 
raak bang en dan begin ek bibber en bewe en tekere 
gaan en my gedagtes maak my deurmekaar en ek wil net 
wegkruip en huil en ek voel so eensaam en my naam is 
Wikkels”.

“Sjoe!” sê Ha die Da, “So dìs waar jou naam vandaan 
kom? Maar moenie stres nie, want baie wurms voel 
dieselfde as jy. Jy is nie alleen nie! Somtyds is dit regtig 
moeilik om ‘n wurm te wees. Al daai gewikkel is genoeg 
om enige een se kop te laat spin! Ek is bly jy het oor my 
pad gewikkel, want nou kan ons saam op ‘n avontuur gaan! 
Jy kan ‘n paar van my vriende ontmoet wat net dalk vir jou 
kan help met daardie bibber en bewe gevoelens”.
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Wikkels voel senuweeagtig want Ha die Da is groot en raserig en hy lyk vreemd maar hy wil 
nogsteeds op ‘n avontuur gaan, so hy sê toe “Okay” in ‘n bewerige stem. 

“Eerste, voordat ons op die avontuur gaan, moet jy leer hoe om hadida asemhaling te doen”, sê 
Ha die Da. “Wat is dit? Dit klink baie moeilik” wimper Wikkels in ‘n klein stemmetjie. “Dit is glad 
nie moeilik nie! Dit werk so – terwyl jy so wikkel en wikkel, Wikkels, haal ‘n DIEP asem deur jou 
neus in en maak ‘n HAAAA geluid met die lug. Dan blaas die asem uit met jou mond en maak ‘n 
DIIII-DAAAA geluid met die lug. Regso?”. Wikkels probeer dit eenkeer, hy probeer dit tweekeer, 
hy probeer dit vir ‘n derde keer. Dit is regtig nogals maklike en dit werk ook baie goed! Bietjie vir 
bietjie voel hy hoe die bibberasies en bewerasies minder en minder raak. Hy voel hy is nou reg vir 
die avontuur!

Op die pad ontmoet hulle vir Kamalie, die reuse kameelperd, wat besig is om aan blare aan die 
hoogste bome te kou. “Hello Kamalie!”, sê Ha die Da, “Hierdie is ons klein nuwe maatjie, Wikkels. 
Asseblief kan jy hom leer hoe om ontslae te raak van die bibberasies en bewerasies”. Kamalie 
kyk af na Wikkels en glimlag. Sy wimpers flikker liggies terwyl hy sê: “Ek sal jou met plesier leer. 

Wanneer ek die bibberasies en bewerasies kry, strek ek my 
nek so lank as wat ek kan. Hoog hoog op in die lug. Dan 
kyk ek af en orals rondom my na al die wonderlike dinge 
van die wêreld. Hoekom probeer jy dit nie sommer saam 
met my nie?”

Wikkels probeer en dit is regtig nogals asemrowend! Sy 
nek sal nooit so hoog soos ‘n kameelperd s’n gaan 

nie, maar hy kan nogsteeds ‘n klomp wonderlike 
dinge rondom hom sien. Helder geel skoenlappers 
op pragtige pienk blommetjies. ‘n Klein groen 
sprinkaan wat rondhop op die gras. ‘n Blink blou 

naaldekoker wat verby zoem. En is daardie dalk ‘n 
sonvoël? Daar is so baie om te sien! Soos wat hy na die 

wonderlike wêreld rondom hom kyk, besef Wikkels 
dat sy bibberasies en bewerasies ampertjies heeltemal 

verdwyn het. 

Oeps! Wikkels loop amper vas aan Mollie die Mol. “Oeh! Jammer Mevrou! Ek was so ingedagte oor 
al die wonderlike dinge wat ek rondom my kan sien!” sê Wikkels. Sy knik net haar kop. Ha die Da 
groet haar vriendelik: “Goeiedag, Mollie! Ons vriend, Wikkels, kry soms 
die bibberasies en bewerasies en sy maag doen soms bollemakiesies. 
Ek wonder of jy dalk enige slim idees het om hom daarmee te 
help?” “Sekerlik!” antwoord Mollie die Mol, “Soos jy weet, 
molle kan nie baie goed sien nie. So ek gee spesiale aandag 
aan die dinge wat ek rondom my kan voel. Dit help regtig 
baie wanneer ek bang voel. Kom, Wikkels, kom ons probeer 
dit saam. Maak jou ogies toe en wikkel jou klein lyfie in die 
grond, voel hoe sag en snoesig dit is. Nou wikkel jou lyfie oor 
na die boombas, voel hoe grof dit is”. En so gaan hulle voort 
en voel al die dinge rondom hulle. Wikkels besef dat 
die bibberasies en bewerasies stop terwyl hy fokus op 
die dinge wat hy voel. Dit stop dalk net vir ‘n rukkie, 
maar dit hou verseker op!
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Net toe sien Wikkels ‘n groot blou-grys voël, selfs groter as Ha die Da! 
Maar baie maerder en baie stiller. Dit is Karlo die Bloukransvoël. Hy 
staan op een been maar hy het baie goeie balans. “Hello”, sê Karlo, “Dit lyk vir 
my of julle twee op ‘n avontuur is”. “Verseker!” Antwoord Ha die Da, “en ons 
het kom vra vir ‘n bietjie raad. Wat kan ons doen omtrent die bang gevoelens 
in Wikkels se magie? Karlo dink vir ‘n rukkie en dan antwoord hy stilletjies: 
“Die eerste stap is om baie stil te raak en te luister. Maak jou ogies toe en en 
luister na al die geluide wat jy rondom jou kan hoor”. Wikkels maak sy ogies 
toe en luister so hard as wat hy kan. Hy hoor bytjies wat bzzzzz, voëltjies wat 
fluit, blaartjies wat liggies waai en ‘n waterstroompie in die verte. ‘n Hele klomp 
kalm geluide. Wikkels voel sommer kalm en ontspanne en sommer reg om ‘n 
middagslapie te vat!

“Nee nee nee, nog nie middagslapie tyd nie!” sê Ha die Da, “Ek wil 
eers hê jy moet Edwiena die Ystervark ontmoet. Jy hoef nie bang te 
wees vir haar groot penne nie, probeer net versigtig luister na wat 

sy jou vertel”. Edwiena lag en wys Wikkels 
hoe sy haar sensitiewe snoet gebruik om 
reuke uit te snuffel. “Maak jou ogies 
toe en doen ‘n haal ‘n diep HADIDA 

asem in. En sommer nog ‘n keer. Nou 
konsentreer op die reuke rondom 

jou. Kan jy die grond ruik? 
Kan jy die madeliefies ruik? Kan jy die modderige poeletjie 
ruik waarin die seekoeie bad? Kan jy die baba muisies in 
hul nessie ruik? Wikkels snuif in al die heerlike (en nie so 

lekker) reuke. Terwyl sy al die verskillende reuke inneem, 
verdwyn al die deurmekaar gedagtes. 

Dit was ‘n opwindende avontuur en Wikkels 
voel kalm, braaf en kragtig. Sy nuwe vriende 
het vir hom verskillende maniere geleer van 
hoe om die bibberasies, bewerasies en bang 
gevoelens in sy maag en deurmekaar gevoelens 
in sy kop te hanteer. Hy is reg om alleen aan  
te wikkel soos net ‘n wurm kan. Hy waai 
koebaai vir Ha die Da, wat saam met sy 
raserige hadida maats wegvlieg om iewers  
te gaan raas vir die aand. 

(Net so terloops, Ha die Da was eintlik ‘n 
bietjie skelm. Hadidas is nie eintlik vegetariërs 
nie! Nie eers naby nie! Wurms is eintlik hulle 
gunsteling kos. Maar soos ons weet, allerhande 
snaakse en ongelooflike dinge kan in stories 
gebeur. En in hierdie storie, wou die hadida 
baie graag die wurm help. En wat ons van die 
diere geleer het, kan regtig egtig baie help 
wanneer jy dit nodig het.)
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Khanyi, die 
ligbringer 
Skrywer:  Edith Kriel in samewerking met Tozama Ngcongolo

Artwork: Aaliyah Osman

H
ierdie storie is oor ‘n klein vuurvliegie met ‘n wonderlike naam.  Khanyi beteken “die een wat 
lig bring”. Jy sien, wanneer Khanyi gelukkig is, skyn haar liggie helder soos ‘n vonk van ‘n  vuur 
of ‘n klein lampie in die donkerte. Khanyi was lief daarvoor om op haar eie spesiale padjie 
in die woud te vlieg, tussen die hoë groen bome. Op gelukkige aande dan glinster en glans, 

glimmer en vonk sy by die padjie af, en sing haar gunsteling liedjie: 

“This little light of mine, I’m gonna let it shine,

This little light of mine, I’m gonna let it shine,

This little light of mine, I’m gonna let it shine,

Let it shine, let it shine, let it shine!”

Khanyi het ‘n pragtige, suiwer sopraan stem en om dìe liedjie te sing het haar altyd goed laat 
voel. Soms sing sy dit saggies sodat sy die lieflike geluide van die woud op dieselfde tyd kan hoor. 
Soms het sy uit volle bors gesing en al die diertjies van die woud kon Khanyi van ver af hoor. 
Sommige diertjies het, op hulle eie manier, dit geniet om saam met haar te sing. Khanyi se liedjie 
het die woud gevul met gelukkige geluide en haar helder liggie het almal van die woud warm en 
veilig laat voel. Hulle almal was mal oor Khanyi se gelukkige aande. 
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Maar een aand toe Khanyi in die woud wou invlieg, toe kon sy voel 
dat alles skielik anders was. Die padjie was koud en baie baie stil. Die 
normale, gelukkige geruis van die woud en die ligte nagbriesie was nie 

daar nie en toe Khanyi haar liedjie wou sing, toe kom geen klank uit nie. Toe 
sy haar wonderlike liggie wou skyn, was daar net donkerte rondom haar. 

Vir die eerste keer ooit voel Khanyi bang en alleen in die woud. Sy wou wegkom, 
maar net toe sy omdraai was daar ‘n harde geraas orals rondom haar. BZZZZZZZ-
BZZZZZZZZZ! Dit klink gevaarlik! BZZZZZZZ-BZZZZZZZ-BZZZZZZ! hoor sy orals 
in haar ore en skielik was daar ‘n groot groep kwaai perdebye rondom haar! 
Hulle het vinniger en vinniger haar omsingel tot sy heeltemal deurmekaar en 
lighoofdig voel. Die perdebye fluister allerhande lelike dinge vir haar en noem 
haar aaklige name. Hulle skree op haar en maak haar seer. Sy was vasgevang 
in die middel en haar vlerkies was nie sterk genoeg om uit te vlieg nie. 
BZZZZZZ-BZZZZZZZ-BZZZZZ vlieg hulle rond en rond en rondom haar. 
Khanyi se kop spin. Sy was bang en deurmekaar en seer. 

Uiteindelik vlieg die perdebye weg en roep uit: “Jy mag niemand 
sê nie, jy mag niemand sê nie, jy mag niemand sê nie!”. Khanyi het 
neergeval op die padjie en net daar bly lê, vasgevang met vrees. Hoekom 
op aarde het daardie perdebye haar aangeval? Wat sal hulle doen as sy vir 
iemand sê? Sal enigiemand haar ooit glo? Wat moet sy nou doen? Dit was ‘n lang 
tyd voor Khanyi kon opstaan van die grond, haar vlerkies afskud en haar pad uit 
die woud vind. 

Die perdebye het die woud vir Khanyi verander. Nooit weer het Khanyi gevoel 
dis ‘n gelukkige, veilige plek nie. Elke keer wat Khanyi aan die woud dink, voel sy 
‘n koue eensame gevoel binne haar groei. Dit het haar bang en deurmekaar laat 
voel. Sy het probeer om nie daaraan te dink nie, maar soms spring die koue-
eensame-woud-gevoel van nêrens uit en dan voel sy gevries met vrees. Bang. 
Hartseer. Deurmekaar. Magteloos. 

Die diertjies en goggatjies van die woud vra heeltyd: “Wat maker, Khanyi? Wat 
is fout? Asseblief praat met ons. Ons wil jou weer gelukkig sien. 
Ons mis jou pragtige sopraan stem en jou wonderlike 
lig”. Khanyi het probeer en probeer, maar haar stem het 
vasgesit in haar keel. Die woorde en die wysie was net 
weg. Haar klein liggie wou nie meer gloei nie. Sy kon nie 
die woorde vind om te vertel wat die perdebye aan 
haar gedoen het nie. En hoe kan enigiemand die 
koue-eensame-woud-gevoel verstaan?

Dag na dag, nag na nag, het die bang gevoelens 
swaarder en swaarder geword. Maar Khanyi het 
niks gesê nie. Sy het gevoel dat niemand sou 
verstaan nie. Dalk sou hulle haar nie eers glo 
nie. En wat as sy iets sê en die perdebye vind uit? 
Miskien sal die perdebye terugkom en haar weer 
seermaak. Wat as sy haar vuurvliegie familie vertel en 
dan wil hulle gaan baklei met die perdebye? As die perdebye 
haar familie seermaak sal dit alles haar skuld wees. 



Somer het stadig in winter verander. Op ‘n ysige koue winternag het Khanyi gaan sit 
op die bopunt van die berg. Daar was orals sneeu rondom haar. Ysige, ysige koue sneeu. 
Khanyi was bewerig en koud, maar sy het vir haarself gesê: “Daar is sneeu en ys so ver 
as wat ek kan sien, maar winter sal nie vir ewig aanhou nie. Die seisoene sal verander. 
Winter sal verander na lente en dan na somer. Die son sal skyn, die dae sal warmer 
word en die ys en sneeu sal smelt. Die gesmelte sneeu sal dinge help om weer te groei. 
Die plantjies sal weer blom, die velde en bome sal weer groen wees soos voorheen en 
dit sal weer vuurvliegie seisoen raak!”

Op dieselfde tyd het Khanyi begin dink aan die seisoene in haar eie lewe. Sy was 
herinner aan die gelukkige somersdae waar haar liggie helder in die donker geskyn het 
en sy vollebors haar liedjie gesing het. Sy dink aan die tyd in die woud toe die perdebye 
winter in haar lewe gebring het. Sy sê toe vir haarself: “Ek is al in winter vir te lank. Ek 
kan nie toelaat dat die perdebye my vir ewig in winter hou nie. Ek wil nie hê dat hulle 
so baie mag oor my lewe kan hê nie. Ek voel ek is nou reg vir lente en dan vir somer. Ek 
wil weer my liedjie sing. Ek wil weer my liggie skyn. Ek wil weer gelukkig wees!”

Nou hoe gaan sy dit doen? Khanyi het vir ‘n lang tyd gedink en dit is toe wat sy 
besluit: “Elke keer as die koue-eensame-woud-gevoel kom, gaan ek ‘n diep asem intrek, 
my ogies toeknyp, uitasem en vir myself sê ‘this little light of mine’ en dan met die 
volgende diep asem in en uit ‘I’m gonna let it shine’”.

En dit is toe presies wat sy doen. Elke keer het sy haar skouers ontspan, gedink aan die 
heerlike warm son en die krag diep binne haar gevoel. Sy het dit klomp kere gedoen. 
Sy het diep in- en uitgeasem, haar lyfie ontspan en hard gefokus op die woorde van 
haar liedjie. Somtyds het dit die koue-eensame-woud-gevoelens dadelik gestop en 
ander kere het dit ‘n bietjie langer geneem, waar sy oor en oor moes probeer tot sy 
warm genoeg voel. Maar hoe meer sy oefen, hoe gouer voel sy veilig en warm. Somtyds 
het sy selfs klein gelukborrels binne haar gevoel soos sy haar liedjie sing. Maar ander 
kere was dit nie so maklik om haar liedjie te sing nie en dan moes sy staatmaak op die 
ander vuurvliegies om haar te help. Wanneer hulle sien Khanyi het hulp nodig met 
haar liedjie, dan kom staan hulle naby haar, hou haar handjies vas en sing die woorde 
saggies saam met haar. Dan het Khanyi geweet sy is nie alleen nie. Met tye soos dit het 
sy verseker die gelukborrels weer binne haar gevoel. Dalk nie so sterk soos voorheen 
nie, maar ‘n bietjie op ‘n slag. 

Khanyi het besluit om nie weer terug te gaan na die woud toe nie. 
Sy het ander veilige plekkies gevind waar sy die gelukborrels binne 
haar kon voel. En wanneer sy haar gunsteling liedjie sing, “This 
little light of mine, I’m gonna let it shine”, 
het haar liggie ook weer begin gloei. Sy 
het besef dat hoe meer sy haar liedjie sing, 
hoe meer gelukborrels voel sy, en hoe meer 
helder gloei haar liggie. En wanneer haar 
liggie skyn, raak die koue-eensame-woud-
gevoel al hoe minder en minder. Sy het die mag  
binne haar gehad om die koue, donker winter in die lieflike, 
warm, gelukkige somersdae vol van liedjies en vuurvliegie  
lig te verander. 

Kom ons sing saam haar liedjie. 
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Hoe Boetie almal 
verbaas het
Skrywer: Marita Rademeyer

Kunswerk: Carla Gaum
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B
oetie was ‘n apie, die braafste en mees gewaagde apie in sy trop. Hy was 
lief daarvoor om te hang, klim, swaai en spring. Hy kon van ‘n tak afhang 
met slegs twee vingers om hom vas te hou. Hy kon klim tot die punt van die 
hoogste piesangboom. Hy kon swaai van boom tot boom sonder om te val. 

Hy kon ry op ‘n kameelperd terwyl hy op sy kop staan. Hy kon spring oor ‘n rivier 
waar knorrige Oupa Krokodil bly. Hy was goed daarmee om dinge te gooi. Hy kon ‘n 
olifant tussen die oë gooi met ‘n vrugtepit van tien bome weg. Boetie was so vinnig 
soos blits. Hy kon ‘n gogga onder ‘n krimpvarkie se neus steel. Hy kon ‘n haar van 
jakkals se stert steel of ‘n veertjie van ‘n uil se vlerk. Hy kon eekhorinkies se sterte 

vas aan mekaar knoop in die knip van ‘n oog. Hy kon ‘n slang 
se neus kielie totdat hy nies. 

Soos wat jy kan sien het Boetie baie spesiale en 
abnormale talente. Hy kon selfs grom soos 
‘n leeu om die bokkies te laat weghardloop 
oor die veld. Dit was ‘n jammerte dat die 
ander apies (veral sy mamma en pappa) 
nie sy talente waardeer het nie! Hulle het 
eintlik gesê dat hy geen talente het nie en 
dat hy geen nut vir die trop is nie! Toe sy 
pa hom gevra het om sy klein sussie op te 
pas, het hy haar geterg en haar stert getrek. 
Toe sy ma hom gestuur het om piesangs te 
gaan haal vir die familie, kom hy terug met 

ses piesangs in sy mond. Heel dag lank het 
sy ouers met hom gekla en gekerm en het op 
hom geskree: “Hou op om die tak te wieg! Haal 
daardie bessies uit jou neus! Wie het daardie 
skerpioen op Pa se kop gesit?”. 

Boetie het altyd net pret gehad en kon nie 
verstaan hoekom almal altyd op hom skree 
nie. Sy sussie wou nie met hom speel nie. Die 
bure het oor hom gekla. Dit het gevoel of 
almal teen hom was. Dit het hom hartseer 
en kwaad laat voel. So wat doen hy toe om 
hom beter te laat voel? Hy het miere in sy 
sussie se hare gesit en het piesangskille op 
die kwaai ou kobra laat val. Dit het, soos 
jy kan dink, selfs meer problem vir Boetie 
veroorsaak. 

Met tyd het Boetie net meer en meer eensaam 
en kwaad geraak. Hy was soms so kwaad dat hy 
sommer diep in die woud in stap om klippe te 
gooi en takke te breek. Hy het selfs op die bome 
geskree: “Hou net op skree op my! Ek is moeg 
daarvoor en ek raak nou baie kwaad! Kan jy 
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nie verstaan dat ek net ‘n vriend soek om mee te speel nie?” 
Maar die woud het hom nie geantwoord nie. 

Een aand kon Boetie nie slaap nie. Sy tone het gewikkel, sy 
ore het gejeuk en sy maag het snaakse geluide gemaak want 
hy was honger. Hy was ‘n bietjie bang vir die donker maar die 
maan het geskyn en hy het gaan soek vir iets om te eet – ‘n 
piesang of ‘n groot sappige gogga, iets om aan te kou. Hy het 
geswaai van die een piesangboom  na die volgende en toe die 
volgende, maar daar was niks piesangs oor nie, nie eers een 
nie. Hy spring toe na die grond en sien ‘n klip wat blink 
onder die maanlig. Hy draai die klip om soos mamma 
en pappa hom geleer het, en daar lê ‘n vet, sappige 
gogga, vas aan die slaap. Hy het sy oë toegemaak, die 
gogga in een sluk opgeëet en twee keer hard geburp. 
Toe hy sy oë oopmaak kry hy die grootste skrik van sy 
lewe – ‘n groot luiperd was besig om na die bome te 
kruip waar die ander apies slaap!

Boetie se liggaam het pap geraak van bangheid. Sy bene 
het gebewe, sy stert het opgekrul in ‘n bondel en sy 
maag het baie, baie snaaks gevoel. Hy het probeer 
skree maar geen klank het uitgekom nie. Toe onthou 
hy die keer wat die hïena amper sy stert afgebyt het 
en die keer toe die olifant hom amper platgetrap het. 
Hy het daardie gevare oorleef en hy het geweet hy kan 
hierdie een ook oorleef. 

Boetie het geweet hy moet sy familie en die ander apies red 
en hy begin toe die luiperd baie stilletjies volg. Hy het 
nie eers op een takkie getrap nie. Die hele tyd wat hy 
agter die luiperd aansluip, het hy baie hard gedink. 
Hy was te klein om met die luiperd te baklei maar 
wat kon hy doen om almal te red?

Eweskielik dink Boetie aan ‘n plan. Hy het geweet dat luiperde slegs bang is vir 
leeus en vuur en niks anders nie. Hy het geweet hoe om te brul soos ‘n leeu en 
ook hoe om ‘n vuur te maak. (Hoe het Boetie geweet hoe om vuur te maak? 
Wel, hy het eenkeer ‘n klip sien val op ‘n ander klip en dit het vonke gemaak 
en die vonke het ‘n vuur op die droeë blare gestig. Vanaf daardie dag het 
Boetie geoefen hoe om vonke te maak, sodat hy die volstruise bang kan maak, 
sodat hulle mal kan rondhardloop. Hy het met tyd baie goed geraak daarin 
om vuur te maak. Hy het nooit sy mamma en pappa vertel nie, want hy het 
geweet hulle gaan sê: “Moenie met vuur speel nie!”)

Die luiperd het stadig maar seker gekruip na die boom waar Boetie se familie 
slaap en hy het geweet luiperde kan bome klim. Sy familie het nie geweet dat 
daar ‘n honger luiperd oppad na hulle toe was nie en Boetie moes vinnig iets 
doen om hulle te red. 
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Boetie het agter ‘n groot boom weggekruip en twee klein klippies teen 
mekaar begin vryf. Niks het gebeur nie! Hy het weer probeer, hierdie keer 
‘n bietjie harder. Nogsteeds niks. Hy was bang om ‘n geluid te maak vir 
ingeval die luiperd hom hoor, maar hy vryf toe die klippies baie hard teen 
mekaar. Daar was ‘n paar vonke en sommige van hulle het op ‘n paar 
droeë takkies geland en ‘n vlammetjie het begin flikker. 

Boetie het die takkies met die vlamme opgetel en die luiperd gevolg. Hy 
het saggies sy spesiale leeubrul geoefen. Die luiperd was slegs twee bome 
weg van sy familie se boom toe hy sy plan in aksie sit. Stadig, met die 
takkies weggesteek agter sy rug, het hy begin kruip na die luiperd. Hy 
het ‘n diep asem gehaal en toe sy beste en hardste leeubrul gegee, na die 
luiperd gespring en die brandende tak uitgehou soos ‘n wapen. 

“Grrrroooommm!” Die luiperd se oë skyn helder in die donker, so groot 
soos pierings en hy lig sy poot en slaan Boetie met een harde hou. Toe 
draai hy vinnig om en verdwyn in die woud, kermend van vrees. Boetie 
was heel deurmekaar. Hy het gestrompel in die donker en sy kop gekap 
teen ‘n boom. 

Die luiperd se kerm het die hele trop apies wakker gemaak. 
Hulle was verbaas toe Boetie uit die donker bosse 

strompel in ‘n stukkie maanlig. Hulle vra toe mekaar: 
“Kan dit regtig Boetie wees wat ons gered het 
van die luiperd?”. Terwyl al die ander apies met 
opgewondenheid gesels, het Boetie se mamma en 
pappa uit die boom geklim en na hulle brawe seun 

geloop. Sy stert was ‘n bietjie gebrand en sy pels was 
vol blare maar andersins was hy okay. Hulle het hom 

vasgehou en gesê: “Ons is so trots op jou, Seun!” Toe help 
hulle hom terug in die familieboom en sy sussie het vir 
hom ‘n groot drukkie gegee. 

Boetie, soos jy kan dink, was toe die held van die 
trop. Almal was regtig trots op hom. Uiteindelik was 
sy talente waardeer – wel, sommige van sy talente. 
Niemand kon ooit gewoond raak aan die manier wat 

hy skerpioene lewendig kan eet nie!



Alulutho die leeu 

H
ierdie is ‘n storie oor ‘n jong leeu met die naam van Alulutho. Haar naam beteken “groot 
helper” in isiXhosa, en Alulutho is altyd ‘n groot hulp vir haar ouers. Alulutho let op 
dat dinge begin verander by hulle leeukuil. Haar ouers was altyd vriendelik en gaaf met 
mekaar, maar nou grom Mamma en Pappa leeu gereeld vir mekaar. Hulle doen dit slegs 

wanneer hulle dink al die welpies aan die slaap is, maar somtyds hoor Alulutho vir hulle. 

Alulutho merk op dat Mamma en Pappa leeu baklei wanneer daar nie genoeg kos vir die familie is 
nie. Wanneer Alulutho haar pappa vra of alles okay is, glimlag hy vir haar en sê: “moenie bekommer 
wees nie Kleintjie, somtyds grom groot leeus so vir mekaar. Nou gaan speel met jou maats”. Wanneer 
Alulutho vir Mamma leeu vra of alles reg is, sê sy: “Moenie stres nie my skat, alles is okay. Dit is ons 
werk om vir julle te voer”.

Maar een oggend toe die welpies wakker word, was Pappa Leeu weg. Mamma Leeu sê vir hulle: 
“Pappa het gegaan op ‘n ekstra lang jagtog om kos vir julle te kry. Ek gaan solank ook vir kos jag, want 
ek weet nie wanneer hy gaan terugkom nie. Maar moenie bekommerd wees nie, want ek sal nie baie 
ver gaan nie en leeuwyfies is goeie jagters – selfs dalk die beste jagters. Alulutho, terwyl ek weg is, sal 
jy sorg vir die kleintjies? Ek weet ek kan op jou staatmaak”. 

Skrywer:  Alida van der Mescht

Kunswerk: Valeria Turner
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Alulutho is trots daarop dat haar Mamma haar vertrou om na die welpies te 
kyk. Sy is ‘n gawe groot suster en sy probeer om die kleintjies heeldag besig te 
hou sodat hulle nie tyd het om te stres nie. Sy voer hulle, hou hulle skoon, leer 
vir hulle leeu-maniere en kry hulle in die bed op die regte tyd. As hulle sukkel 
om te slaap, sing sy vir hulle liedjies. Maar sy self lê heelaand wakker van 
bekommernis. Wat gaan regtig aan? Het Pappa Leeu regtig ver weg gaan jag? 
Wat is hy nooit terugkom nie? Hoekom kan Mamma Leeu nie net by die huis 
bly eerder as om heeldag te gaan jag nie? Hoekom is Mamma Leeu deesdae so 
stil? En hoekom raak sy kwaad en grom sy vir die welpies vir geen rede nie?

Na ‘n ruk raak die lewe moeiliker vir Alulutho. Mamma Leeu bly vir ure en 
ure weg en somtyds kom sy nie terug vir ‘n paar dae nie. Alulutho moet na 
die welpies kyk dag in en dag uit. Die welpies is honger en somtyds is daar 
niks vleis vir hulle nie, net ‘n paar droë bene. Alulutho weet nie wat om te 
doen nie. Sy probeer om vir die kleintjies gras gemeng met water te gee, maar 
hulle spoeg dit net uit. Hulle huil en roep uit na Mamma en Pappa Leeu. Sy 
probeer vir hulle liedjies sing. Sy probeer vir hulle leeu stories lees. Maar die 
leeuwelpies is te honger en hulle mis vir hulle mamma en pappa en kos om  
te eet. 

Alulutho voel moeg die hele tyd, en ‘n bietjie bang, en ‘n bietjie vies. Sy stres 
oor haar Mamma en Pappa die hele tyd. Sy vra haarself: “Hoekom kan hulle 
nie net huis toe kom nie? Dit is hulle werk om vir ons te sorg. Dit is hulle werk 
om vir ons te voer. Ek is moeg daarvoor om grootsus te wees. Ek wil met my 
maatjies speel. Ek wil my skoolwerk doen. Dit is onregverdig!”

Die welpies gaan elke oggend kleuterskool toe. Soms is hulle bietjie laat, maar 
Alulutho kry hulle altyd by die skool, selfs al het hulle nie hulle kosblikke nie. 
Somtyds is sy so moeg dat sy sommer aan die slaap val in die klas. Juffrou 
Klou, haar leeu juffrou, sien dit raak maar skel haar nooit daaroor nie. 

Eendag sê Juffrou Klou aan die klas: “As jy kan sien dat jou familie of vriende 
sukkel, wys hulle dat jy omgee! Vra hulle wat makeer. ‘n Gedeelde probleem 
is ‘n halwe probleem”. Alulutho dink hieroor vir ‘n paar dae. Sy wil vir Juffrou 
Klou vertel wat aangaan. Na leeutjie-skool los Alulutho die welpies om buite 
te speel en gaan praat toe met Juffrou Klou. Juffrou Klou luister mooi terwyl 
Alulutho al haar bekommernisse uitlê.

Sy vertel van haar bekommernisse oor haar familie. Oor Pappa Leeu wat die 
familie gelos het om te gaan jag en niemand weet wanneer hy gaan terugkom 
nie. Oor Mamma Leeu wat hulle alleen los vir dae terwyl sy vir kos gaan soek. 
Oor hoe honger hulle almal word. Oor Mamma Leeu wat so moeg is wanneer 
sy by die huis kom, dat sy dan net heeldag en heelnag slaap. Oor hoe vies 
Mamma Leeu word as die welpies haar wakker maak om vir kos te vra. 

Alulutho vertel Juffrou Klou dat sy baie moeg raak om die heeltyd die welpies 
op te pas en hoe sy somtyds in die klas aan die slaap raak. Sy sê: “My ouers het 
my Alulutho genoem want hulle verwag van my om ‘n groot hulp te wees in 
die leeukuil en vir die kleintjies, maar ek is self net ‘n welpie. Dit is te veel vir 
my en ek voel ek laat almal in die steek. Ek wil net hê dinge moet teruggaan 
na voor Mamma en Pappa begin grom het vir mekaar”. 
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Juffrou Klou luister versigtig en gee dan vir Alulutho ‘n groot leeu drukkie. Sy sê: “Dankie. Jy was baie 
braaf om jou probleme met my te deel. Ek hoop dat ons saam maniere kan vind om die probleem 
te halveer. Jy is so ‘n gawe groot suster. Jy sorg so mooi vir die klein welpies en dit is ‘n baie groot 
verantwoordelikheid. Ek gaan ‘n bietjie dink oor wat jy nou vertel het en ek hoop ek kan ‘n manier vind 
om te help”.

Die volgende dag roep Juffrou Klou vir Alulutho nader. Sy sê: “Ek ken ‘n ou tannie leeu wat dalk so nou 
en dan na die kleintjies kan kyk. En op die dae wat jy baie moeg is, sal ek jou laat slaap in die skaduwee 
voordat jy klas toe kom. As jy hulp benodig met jou skoolwerk sal ek jou kan help”. Alulutho hou van die 
idees. Juffrou Klou vertel ook dat sommige ander leeus in die skool ook na hulle boeties en sussies moet 
kyk. Alulutho is verbaas om te hoor dat sy nie die enigste een met so groot verantwoordelikheid is nie. Toe 
kom sy en die juffrou op met nog ‘n slim plan. Miskien kan al die welpies somtyds by mekaar gaan speel 
en die groot broers en susters kan saam vir hulle oppas, of beurte maak om die welpies op te pas. 

Alulutho vra toe die ander leeus en was bly om te hoor dat drie van hulle gretig is om deel te wees 
van haar plan. Hulle bring hulle twaalf welpies bymekaar en het tonne pret! Die klein welpies speel 
wegkruipertjie en aan-aan en jaag mekaar rond. Die groot broers en susters deel die verantwoordelikheid 
en Alulutho voel nie meer so alleen nie. Sy het tyd om voëltjies en skoenlappers te jaag met haar maats, 
sy kry kans om haar leeu-takies vir skool te doen en sy kry selfs tyd om ‘n middagslapie in die son te vang 
(leeus is mal oor middagslapies!) Sy moet nogsteeds vir die leeuwelpies sorg wanneer Mamma Leeu weg 
is, maar hulle raak so moeg van die dag se speletjies dat hulle sommer vroeg aan die slaap val. 

Alulutho is baie dankbaar dat Juffrou Klou haar bekommernisse gedeel het. Dit het nie al haar probleme 
opgelos nie, maar het dit verseker makliker gemaak om te hanteer! Sy is bly dat sy braaf genoeg was om 
Juffrou Klou te vertel dat sy sukkel, en sy is bly dat sy braaf genoeg was om die ander broers en susters te 
vra vir hulp. Sy sien nou hoe belangrik dit is om te vra vir hulp wanneer jy dit nodig het. 
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Fantastiese Plattie en 
die Groot Boelie
Skrywers: Edith Kriel and Else Röhrs

Kunswerk: Jurita Burger
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D
aar was baie verskillende kookpotte wat rondgestaan het rondom die 
kampvuur – groot potte, klein potte, potte van verskillende vorms en 
groottes. Elke pot het ‘n ander doel. Sommige potte is gebruik om water 
te kook op die vuur. Ander potte is gebruik om mieliemeel te kook. Een 

is gebruik om vleis gaar te maak. Die grootste en rondste pot was ‘n drie-been 
pot met die naam van Boep, want hy het gelyk of hy ‘n groot, ronde boeppens 
het. Boep was op spesiale geleenthede gebruik om ‘n klomp vleis in te kook. 
Die kleinste pot was gebruik om groente te kook wat saam met die vleis bedien 
word. Hy was ‘n platbodem pot met die naam van Plattie. 
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Vroeg een oggend word al die potte gewas en 
geskrop so skoon as kan kom. Soos wat hulle trots 
staan om droog te word in die son, gesels en 
lag hulle vir mekaar se grappies. Hulle was almal 
gelukkig en opgewonde want daar gaan ‘n groot 
partytjie daardie aand gehou word en elkeen van 
hulle sal ‘n spesiale werkie hê om te doen. 

Boep begin toe Plattie terg soos gewoonlik. 
Hy sê: “Waar kry jy so snaakse vorm? Jy is 
platter as ‘n pannekoek! Jy lyk regtig siek!”. 
Plattie was ‘n vriendelike en gawe pot 
wat nooit iets sleg te sê het van enige 
iemand nie. Toe Boep hom terg, kyk hy 
net af en wens dat hy iewers ver weg kan wees. 

Aan die begin het die ander platbodem potte vir Plattie 
probeer verdedig. Hulle het op Boep geskree: “Plattie is piekfyn, 
hy is ‘n goed-gebalanseerde pot! Los hom net uit!” Maar hulle was 
‘n bietjie bang vir Boep omdat hy so ‘n groot boelie was. Hulle 
het stilgebly nadat Boep gesê het: “Met wie dink julle praat julle? 
Oppas of ek spring op julle tot julle platter as Plattie is!”

Boep het die hele dag lank aangehou om Plattie te terg. Hy het 
dinge gesê soos: “Plat, plat Plattie sit op die mat op die kat in ‘n 
gat – dom ou plat, plat Plattie”. Sommige van die ander potte wat 
voorheen Plattie se vriende was, het hom ook begin terg. Plattie 
was baie, baie hartseer en seergemaak. Hy het stilgebly, maar hy 
het homself ‘n klomp vrae gevra: “Hoekom is Boep en die ander 
potte so lelik met my? Wat het ek gedoen om hulle seer te maak? 
Is hulle bang dat hy op hulle sal draai as hulle my nie ook terg 
nie? Dink hulle dis snaaks of ‘cool’ om te terg? Dit maak my so 
sleg voel en ek weet nie wat om te doen om hulle te stop nie”. Die 
tergery het aangehou en aangehou en aangehou. Plattie wou nie 
meer met die ander potte rondom die vuur wees nie. Hy het aaklig 
gevoel. 

In die middag het die kok uitgekom en die vuur begin maak vir 
die partytjie. Hy het nie geweet dat die ander potte vir Plattie 
geboelie het nie – hy het gedink hulle almal bly gelukkig saam. 
Soos wat die kok vir Boep na die vuur toe dra, skop Boep baie 
hard vir Plattie met een van sy yster bene. “Eina! Dit was seer!” 
skree Plattie, maar Boep glimlag net vir hom met ‘n groot lelike 
glimlag. Plattie het ‘n groot duik in sy sy gehad van die skop – dit 
was regtig seer. Maar dit het nog meer seergemaak toe die ander 
potte giggel en lelike dinge oor hom gesê het. Die skop het net 
sy buitekant seergemaak, maar hulle lelike woorde het sy hart 
seergemaak. 
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Daar was ‘n stapel hout naby die vuur. Een groot houtstuk het 
gesien wat aangaan. Hy sê toe vir Plattie: “Hello, sterk en dapper 
een, ek is so bly om jou uiteindelik te ontmoet!” Plattie draai om 
om te kyk wie dit gesê het. Toe hy sien dit was die houtstuk sê 
hy: “Met wie praat jy? Ek is die enigste een hier en ek is verseker 
nie sterk en dapper nie!” Hout lag en sê: “Kan jy nie sien dat 
Boep net ‘n lafaard is nie? Net ‘n lafaard is so lelik – dit vat geen 
dapperheid om lelik te wees nie. Maar dit vat ware dapperheid 
om niks te sê nie!”

Plattie kyk net vir Hout. “Uhm, dis regtig vriendelik van jou, 
meneer Hout, maar my sy is so seer op die oomblik dat ek glad 
nie dapper voel nie”. Hout sê in ‘n gawe stem: “Ek besef jy is seer 
aan die buitekant en aan die binnekant, Plattie. Dit is omdat 
Boep en die ander Potte jou probeer seermaak. Dis ‘n vreemde 
ding, maar meeste potte maak ander seer in presies dieselfde 
manier wat hulle bang is om seer te kry”. Plattie kyk toe weer 
na Hout en sê: “Uhm, meneer Hout, miskien is jy reg. Kan jy my 
asseblief vertel hoe ek hulle kan kry om op te hou my seermaak?” 
Hout sê toe in ‘n wyse stem: “Plattie, hou jy net aan om jouself 
te herinner dat wat hulle van jou sê nie waar is nie. Spandeer tyd 
met potte wat jou goeie kwaliteite raaksien. Kyk Boep dan reg 
in die oog en sê: ‘Boep, net lafaarde maak ander potte seer met 

woorde en skoppe. As jy sterk en dapper wil wees, gebruik jou 
krag om goed te doen!’”

Plattie het hieroor gedink toe die kok 
uitkom. Kok kyk toe na die kos wat 
Plattie besig was om te kook en sê: 
“Klein, plat potjie, jy doen altyd jou 
werk so goed en kook die kos net reg. 
ek kan altyd staatmaak op jou. Dankie!” 
Plattie glimlag toe. Hy het ‘n lekker 

gevoel in hom gehad. Hy het geweet dat 
hy goed gedoen het. 



E
endag was daar ‘n oulike, geel, klein kuikentjie met die naam 
van Kuifie. Kuifie het dit geniet om buite in die sonskyn tussen 
die blommetjies te stap. Hy het alleen daar gestap en nooit bang 
gevoel nie. 

Op ‘n dag toe Kuifie buite stap, kom ‘n groot donker wolk en bedek die son. 
Als het donker geword en die wind het baie sterk begin waai. Kuifie het 
stoksielalleen daar gestaan. Skielik tref iets hom hard teen sy vlerk. Kuifie 
draai om en sien ‘n groot stuk hael van sy vere afrol. Hy het nog nooit so ‘n 
groot stuk hael gesien nie, nog nooit ooit! En met ‘n harde knal begin klomp 
stukke hael van die lug af val – orals! Kuifie staan daar heeltemal alleen, met 
die wind wat hom heen en weer waai en die stukke hael wat hom reg oor sy 
lyfie tref. Elke stuk hael wat hom tref laat ‘n nare steekgevoel van pyn. En dit 
wil net nie ophou nie. 

Kuifie was so bang. Hy het probeer om te hardloop en uit te roep vir hulp, 
maar sy stem en beentjies wou nie werk nie. Dit het gevoel asof hy nie kon 
beweeg nie. Die wind het meer woes begin waai en die hael het harder en 
vinniger uit die lug begin val. 

Kuifie die klein Kuiken
Skrywer: Edith Kriel

Kunswerk: Healing Project, RAPCAN 2006
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Na ‘n ruk was daar ‘n harde klap van donderweer. 
Kuifie was bitter bang. Op ‘n manier het hy sy pad 
in die donker, terug gevind na die hoenderhuis, 
maar hy was vol van vrees. Toe hy by die 
hoenderhuis kom was sy vere sopnat en sy lyfie 
orals seer van die hael en hy het gebewe van al 
die banggevoelens. 

Kuifie het gesien die ander hoenders was ook bang. 
Hy kon al die kekkels en kerms oor die geraas van die 

storm hoor.  Van die hoenders het met hulle families 
iewers in ‘n hoekie gaan sit om veilig en warm te bly. Dit het vir sommige 
van hulle gewerk. Maar ander het begin pik en baklei met hulle familie en 
vriende. Kuifie het maar net gaan sit en sy kop onder sy vlerk weggesteek 
en gewag vir die aaklige storm om oor te waai. 

Die storm en hael het dwarsdeur die nag aangehou. Dit het gevoel asof 
dit nooit sou eindig nie. 

Dae later en Kuifie sit nogsteeds alleen in die hoenderhuis. Hy was te 
bang om vir sy stappies te gaan. Wat as die donker en hael en wind 
terugkom? Kuifie kyk na die sand voor hom en skielik begin dit beweeg! 
Hy staar na die sand om te sien wat volgende gaan gebeur. 

Na ‘n rukkie druk Mannetjie die Mol sy kop uit die sand. Mannetjie vra 
vir Kuifie “hoekom sit jy hier op jou eie?” Kuifie sê hy is te bang om buite 
te gaan vir ingeval die hael en die storm terugkom. Wat as ‘n groter stuk 
hael hom tref as hy weer buitentoe gaan? “Ek dink dit is beter as ek net 
binne bly waar die storm my nie kan seermaak nie”, sê Kuifie. 

Mannetjie dink vir ‘n rukkie en sê: “Kuifie, ek weet die storm was 
skrikwekkend en dat jy nogsteeds baie bang is. Dink jy daar is iets wat ons 
kan doen om te help met die banggevoelens?” Kuifie was onseker, maar 
toe praat Mannetjie verder: “Ek weet! Kom ons vertel die ander henne, 
hane en kuikens oor hoe bang die storm jou laat voel het. Veral die groot 
stukke hael wat jou lyfie so seer gemaak het. Miskien kan van die ander 
hoenders help om uit te kyk vir wanneer daar nog ‘n storm oppad is. Dan 
kan hulle die almal vertel om in die huis te gaan en veilig te bly van die 
storm”. Dit is toe wat hulle gedoen het. Kuifie het sy storie aan die ander 
hoenders vertel, en almal het ingestem om hom en die ander te help 
veilig hou. Hulle sou dadelik die ander laat weet as hulle ‘n storm sien 
kom, veral storms met groot stukke hael. 

Maar Kuifie was nogsteeds bang dat die storm sou terugkom. Mannetjie 
sien dit en sê: “Kuifie, kom ons kom op met nog ‘n slim plan om jou 
veiliger te laat voel wanneer jy buite toe gaan. Niemand weet verseker 
wanneer die volgende storm gaan kom nie, nie eers ‘n klein stormpie nie. 
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Maar ons kan ietsie bou wat jou so veilig as moontlik kan hou”. Kuifie en 
Mannetjie begin rondloop in die hoenderhuis en kyk in elke gatjie, onder 
elke nes en in elke hoekie. Hulle dra ‘n hele hoop vol goedjies na een 
kant van die huis en begin kap en hammer en tekere gaan. 

Die volgende oggend toe die son opkom begin Kuifie opgewonde voel. 
Vandag kan hy dalk uit die hoenderhuis gaan en buite rondloop sonder 
om bang te voel! Toe hy uiteindelik by die hoenderhuis uitstap, het hy 
‘n helm aan wat gemaak is van botteldoppies. Dit is vir as die storm 
en die hael terugkom, dat sy kop beskerm sal wees van die harde slae. 
Hy het ook ‘n beskermende baadjie aangehad wat gemaak was van 
koeldrankbottels wat hy en Mannetjie aanmekaar vasgewerk het. Dit sal 
sy lyfie veilig hou van die hael. 

Aan die begin was dit ‘n bietjie moeilik om gemaklik rond te beweeg met 
al hierdie beskerming aan sy lyfie, maar Kuifie het gou-gou gewoond 
daaraan geraak. Wanneer die wind begin waai, kyk Kuifie vinnig op om 
te sien of ‘n storm oppad is. Alhoewel hy nogsteeds ‘n bietjie bang was, 
het hy geweet die beskermingspakkie wat hy en Mannetjie gemaak het, 
hom veilig sal hou indien daar nog ‘n groot storm met groot stukke hael 
sou wees. 

Kuifie en Mannetjie geniet dit nou weer om vir lang stappies in die 
buitelug te gaan. Kuifie voel uiteindelik weer gelukkig en vry. 
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Danni die groot  
wollerige beer-hond
Skrywer: Alida van der Mescht
Kunswerk: Valeria Turner

S
joe! Wat is daai? Is dit ‘n hond of ‘n beer?” Danni hoor gereeld hoe 
verbygangers vir haar mens dit  sê. Haar mens sal giggel en sê: “’n 
dierbare hond wat lyk soos ‘n teddiebeer”, en dan vir Danni op haar 
kop vryf. 

Danni het nooit verstaan hoekom mense dit vra nie. Ja, sy is ‘n baie groot 
hond. ‘n Baie baie groot hond, met bruin hare en wat bietjie soos ‘n beer lyk. 
Maar sy is steeds ‘n hond. Haar boeties en sussies was net so groot soos sy, so 
sy het nooit agtergekom hoe groot sy is nie.  

“

47



Al haar wollerige boeties en sussies het na verskillende huise gegaan, en Danni het kom 
bly by haar wonderlike nuwe mens. Sy is ‘n baie spesiale mens wat vir Danni klomp 
drukkies en hondjie-lekkers gee en haar by die huis soos ‘n prinses laat voel. 

Somtyds het Danni vir stappies met haar mens gegaan – wat sy natuurlik baie geniet 
het! Sy was mal oor die wind in haar hare, om die vars lug en blommetjies te ruik en om 
op te kyk na die snaakse vorms wat die wolke maak. Sy was veral mal daaroor om in die 
molshope te grawe en “hello!” te sê vir die diertjies onder die grond. Soms het haar mens 
haar see toe gevat en dan kon sy die lekker warm sand onder haar pote voel en baljaar in 
die branders. 

Dit wás altyd pret. Maar soos wat Danni ouer word, word sy ook groter. Sy kom nou agter 
hoeveel groter sy as die ander honde is. Aan die begin het dit nie regtig vir Danni gepla 
nie – grootte maak mos nie regtig saak nie, of hoe? Maar Danni het gou-gou agtergekom 
dat die ander honde stilletjies wegskuif wanneer sy in hulle rigting loop. “Dis ‘n bietjie 
vreemd, kan hulle nie sien ek wil net groet nie?” Sy het deurmekaar gevoel toe sy sien 
hulle lyk bang as sy nader aan hulle kom. “Ek is net ‘n spelerige, liefdevolle, wollerige 
beer-hond! Waarom sal hulle bang wees?” het Danni gedink. Sy sal dan opkyk na haar 
mens, wie dan net vir haar glimlag en haar ore vryf. Danni het die oor-vryf geniet, maar 
was steeds verward oor hoe die ander honde optree. 

Op ‘n dag vat Danni se mens haar na ‘n speelpark. Daar was so baie dinge om daar te doen 
en so baie ander honde-maatjies! Honde van alle vorms en kleure hardloop gelukkig rond. 
Van die honde het aan-aan gespeel, sommige het toutrek gespeel, en party honde het 
net saam in die skaduwee gelê. Danni het selfs ‘n paar honde saam sien gate grawe – en 
gate grawe was een van haar gunsteling dinge! En sy was baie goed daarmee. Sy was so 
opgewonde! Sy hardloop volspoed na die groep honde om saam met hulle te grawe. Maar 
toe die ander honde haar groot lyf aangehardloop sien kom, spat hulle in alle rigtings. 
Nou was Danni ekstra deurmekaar. “Wat doen ek verkeerd? Hoekom hardloop die maatjies 
weg? Wil hulle nie met my speel nie?” wonder sy. Haar hartjie was seer dat hulle nie met 
haar wou speel nie, en sy laat ‘n klein tjankie uit. “Agge nee, daar is seker iets fout met 
my. Dit is hoekom niemand met my wil speel nie”. 

Danni se mens sien dat sy hartseer en verward voel. Haar mens gaan sit langs haar en gee 
vir haar ‘n reuse beerdrukkie. “Ek kan sien jy wil baie graag met die ander maatjies speel, 
my meisie, maar hulle hardloop weg as jy nader kom – is 
dit hoekom jou hartjie so seer is?” Danni sit 
haar kop neer op haar mens se skoot. Sy 
weet nie hoe om mens-woorde te sê oor 
hoe sy voel nie, en dit maak haar net 
nog meer hartseer. “Ek wonder of die 
ander honde dalk ‘n bietjie bang 
voel om so lieflike groot hond soos 
jy te sien. Somtyds raak mense en 
diere bang vir dinge wat hulle nog 
nooit gesien het nie. En ek weet 
hulle het nog nooit so ‘n wollerige 
groot beer-hond soos jy gesien nie!  
Jy, my meisie, is besonders!”  
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Danni se ore spits en haar mens praat verder: “Maar weet jy wat? Hulle weet nie 
dat jy nie net groot is nie, maar dat jy ook ‘n reuse, gawe hart en ‘n slim brein 
het en dat jy baie baie goed is in hondjie-speletjies. Ek wonder hoe kan ons aan 
hulle bewys dat jy nie hulle wil bangmaak nie, maar liewers net ‘n reuse, wollerige 
teddiebeer is?” Danni het vir ‘n lang tyd in stilte met haar mens gesit en gedink. 
Skielik spring sy op met ‘n blink idee! 

Danni het ‘n paar hondjielekkers en -speelgoed uit sy mens se sak gehaal en dit 
voor haar uitgepak. Sy laat sak die voorkant van haar lyf so naby as wat sy kan aan 
die grond om haar lyf kleiner te laat lyk. En op dieselfde tyd lig sy die agterkant 
van haar lyf sodat haar stert hoog en duidelik kan waai, sodat die ander honde-
maatjies kan sien sy wil speel. Sy het slegs ‘n klein tydjie haar stert gewaai voor die 
eerste honde-maatjie nader gekom het. Die honde-maatjie het eers na die hondjie-
speelgoed en lekkers gekyk, en toe na Danni se groot lyf. Dit was duidelik dat hy 
onseker was oor of hy moet bang wees of nie. Maar toe sien hy Danni se groot 

vriendelike gesig en waaiende stert, en hy begin toe ook sy stert waai!

Danni stoot ‘n hondjie-lekker met haar neus nader aan die 
maatjie, en die maatjie eet dit. Danni stoot ‘n hondjie-
speelding na die maatjie, en die maatjie gryp dit en hardloop 
weg! “Agge nee!” dink Danni hartseer, “die maatjie het my 

speeding gevat en weggehardloop, hy is seker net te bang vir 
my”. Maar die hondjie-maatjie stop, kyk om na Danni en waai 

sy stert heen en weer. Hy het gewag vir Danni om hom te 
jaag! Danni is gek oor dié idee! Sy hardloop so vinnig as 

wat sy kan agter die maatjie aan en toe hardloop hulle 
die hele hondeparkie vol. Kort voor lank begin die 

ander honde-maatjies saamspeel, dit was soveel 
pret! Danni het klein, gelukkige 

blaffies geblaf terwyl 
sy met haar 
nuwe maatjies 
hardloop. Haar 
groot, wollerige, 
omgee hartjie 
was so gelukkig!

Toe Danni by die 
huis kom en rus 

na haar dag vol van avontuur, besef sy dat soms is diere 
(en mense!) bang vir dinge wat hulle nie ken nie. Dit beteken 

nie dat hulle nooit van jou sal hou nie, net dat dit ‘n bietjie ekstra 
hulp gaan neem om die eerste stappe te vat om jou te leer ken. En 

sodra hulle jou ken, gaan hulle mal wees oor jou! Dit maak nie saak watter kleur 
of vorm of grootte jy is nie – dit is wat in ons harte is, wat belangrik is! Net soos al 
Danni se nuwe maatjies. 
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Ollie en die spinnekop
Skrywer: Alida van der Mescht
Kunswerk: Valeria Turner

O
llie is ‘n groot, oranje kat met ‘n rondte, donserige magie. Hy is mal daaroor om te 
eet, slaap in die tuin, op en af by die trappe te hardloop en saam met sy mens op die 
bank lê. Ollie het ‘n lieflike, maklike lewe. Sy mens is baie lief vir hom en sy maak 
hom veilig voel. 

Op ‘n dag word Ollie se maklike lewe onderstebo gedraai. Terwyl sy mens by die werk was, 
het hy besluit om ‘n rustige middagslapie op sy gunsteling plekkie op die bank te neem, toe 
hy skielik die groot reënspinnekop op die muur oplet! Die spinnekop het seker by die huis 
ingeglip terwyl Ollie in die tuin gespeel het. Ollie kan baie dinge hanteer – gagga haarbolle, 
stink sokkies, raserige rommeltrokke en stoute honde – maar nie ‘n spinnekop nie. Verseker 
nie ‘n spinnekop nie. Hy was gebyt deur ‘n spinnekop toe hy nog net ‘n klein babakatjie was. 
Sy mens het hom na die dierekliniek geneem en die veearts het hom ‘n inspuiting gegee! 
Wanneer hy terugdink aan daardie tyd, kry hy sommer weer bewerasies. Elke keer as Ollie 
‘n spinnekop sien, of selfs net aan ‘n spinnekop dink, voel hy bang en sy maag voel sommer 
snaaks. Spinnekoppe kan vreesaanjaend wees – met hulle lang harerige bene, die grillerige 
manier waarop hulle beweeg en daardie oë wat lyk of hulle alles dophou.
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Die reënspinnekop sit hoog op teen die muur, bo die bank. Dit 
is ‘n baie harerige, grillerige spinnekop. Ollie voel koud en sy 
bene raak lam as hy daarna kyk. Sy maag draai heen en weer 

en doen bollemakiesies. Sy ore spits en ruk heen en weer. Hy kry 
hoendervleis reg oor sy lyfie. Sy kloue kom sommer uit. Sy hart klop 

doef-doef-doef-doef en hy kan skaars asem kry. Hy wil hard uitroep 
na sy mens maar hy kry nie eers ‘n piepklein “mieu” uit nie. Hy staan net 

daar en staar na die agt-been-monster op die sitkamermuur. Wat as dit aan 
hom raak? Wat as dit dieselfde aaklige spinnekop is wat hom al daardie jare terug 
gebyt het? Wat as hy weer gebyt word? Wat as sy mens nie betyds terugkom om hom 
kliniek toe te neem nie? Wat as...? Wat as...?

Ollie is bang bang bang en desperaat om weg te kom van die spinnekop. Hy loop 
agteruit na sy mens se slaapkamer, maar haal nooit sy oë van die spinnekop af nie. 
In die slaapkamer spring hy sommer onder die bed. Dis ‘n bietjie stowwerig, dit maak 
hom nies, maar hy gee nie om nie. Hy knyp sy ogies styf toe. Miskien as hy sy ogies 
styf genoeg toedruk sal die spinnekop weg wees wanneer hy dit weer oopmaak. 
Ollie val aan die slaap onder die bed. Dit is nie ‘n rustige slapie nie – hy kry aaklige 
nagmerries. In sy droom groei die reënspinnekop groter en groter en groter tot dit 
ENORM is! Baie groter as Ollie. Dan gryp die aaklige enorme spinnekop Ollie by sy 
stert en trek hom na ‘n enorme taai spinnerak. Ollie vrees dat hy dalk vir ewig daar sal 
vassit. Hy skrik wakker met ‘n harde “miiiiiaaaaauuuu!” en skud sy kop heen en weer 
om ontslae te raak van die aaklige nagmerrie in sy gedagtes. Maar dit help nie. 

Miskien voel hy bietjie beter as hy kan sien wat die spinnekop in die sitkamer doen. 
Miskien doen die spinnekop sy eie ding – soos lees die koerant of iets. Dalk is Ollie 
simpel om bang te wees vir dit. Dalk is Ollie net ‘n bangbroek. Ollie loer deur die gang 
na die sitkamer. Hy sien nie die spinnekop nie en neem ‘n paar treë vorentoe. Hy sien 
dit nogsteeds nie. Waar kan dit wees? Kruip dit iewers weg? Dalk kruip hy weg om 
Ollie te kan vang? Ollie beweeg stadig na die middel van die kamer. Die spinnekop is 
nie meer op die muur waar dit was nie. Waar het dit gegaan? Ollie kyk orals rondom 
hom. Hy sien nêrens die spinnekop nie – nie op die mure nie, nie op die dak nie, 
nie op die vloer nie. Hy weet die spinnekop kon nie uitkom nie en hy kruip verseker 
iewers weg. Agge nee! Ollie se maag doen weer bollemakiesies en hy kry weer die 
bewerasies. Hy besef skielik hy voel ‘n duisend keer meer bang as hy nie weet waar 
die spinnekop is nie – die spinnekop kan enige plek wees! Ollie haal te vinnig asem en 
hy voel of sy hart uit sy bors uit gaan spring. Sy kop voel warm en koud en hy voel of 
die kamer om hom spin. Hy bars uit in trane. Hy wil so graag wegkom maar sy lyfie 
wil nie beweeg nie. Hy dink: “As die spinnekop my nou kry sal ek nie eers kan wegkom 
nie. Hy sal my aanval en ek sal niks kan beweeg nie. Die spinnekop sal wen en my 
opkou in stukkies en my opvreet vir aandete”.

‘n Lang tyd gaan verby voordat Ollie se mens by die huis kom. Sy vind Ollie in die 
middel van die sitkamer met sy hare regop en sy stert wat stokstyf staan. Sy buk af 
om vir hom ‘n drukkie te gee en voel dat hy bewe.  Sy sit hom op haar skoot en vryf 
sy kop saggies en fluister vir hom: “ek weet nie wat aangaan nie, Ollie, maar ek kan 
sien jy is regtig bang. Wat het gebeur? Wat maak jou so bang?” Terwyl sy hom styf 
vashou het hy eers ‘n bietjie gewikkel en gebewe, en toe rustig geraak. Sy mens laat 
hom veiliger voel. 
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Toe sy mens rondkyk, sien sy iets agter die TV. Daar steek ‘n paar dun 
spinnekopbene uit. Reënspinnekop bene! Sy weet Ollie is baie bang vir 
spinnekoppe as gevolg van wat met hom gebeur het, toe hy klein was. Sy is  
self ‘n bietjie bang vir spinnekoppe maar sy fluister vir Ollie: “Toemaar, ek sal  
dit hier uitkry”. Ollie is dankbaar dat sy mens bereid is om die monster uit te 
vat. Sy mens neem ‘n diep asem in, vang die spinnekop in ‘n glas houer en sit 
dit versigtig buite in die bure se blommetuin. Dankie tog! Dit is verby!

Ollie se mens skink vir hom ‘n bietjie melk. Hy drink vinnig terwyl sy mens sy 
sagte haartjies oor en oor vryf tot hy begin purr. “Ek is bly om te hoor dat jy 
weer purr maar moet nog nie aan die slaap raak nie, want ek wil eers vir jou 
iets belangrik vertel” sê sy. Ollie sit op en luister na sy mens. Sy sê vir hom: “Ek 
weet spinnekoppe is grillerig en vreesaanjaend met hulle baie bene en dit is 
aaklig om ‘n spinnekop binne jou huis te sien. Maar jy moet onthou, jy is groter 
en slimmer as enige spinnekop. Jy weet dat ek ook bang is vir dit en ek daarom 
gaan vir jou vyf dingetjies leer wat vir my help wanneer ek bang gevoelens 
het. Jy is ‘n baie slim katjie en ek weet dat jy dit vinnig sal leer. Okay, kom ons 
probeer dit saam.

1. Kyk rondom jou met jou groen katjie-ogies. Kan jy vyf van jou gunsteling 
speelgoed sien? Kom ons noem almal op wat ons kan sien.

2. Luister mooi met jou katjie-oortjies. Noem gou vir 
my vier goedjies wat jy kan hoor.

3. Gebruik jou oulike katjie-pote om die dinge 
rondom jou te voel. Kan jy iets vind wat sag is, 
ietsie grof en ietsie glad? 

4. Ruik gou bietjie rond met jou slim katjie-neus 
en vertel my van twee dinge wat jy kan ruik.

5. Moenie vergeet van jou pienk katjie-tong 
nie – vertel my wat jy nou kan proe?”

Ollie se mens verduidelik dat somtyds wanneer 
ons bang voel, voel dit asof die bang-gevoelens 
jou lyfie oorneem. Deur hierdie vyf dinge te doen, 
help jy om weer beheer oor jou lyfie te kry en 
om minder bang te voel. “Onthou net: gebruik 
jou ogies, jou oortjies, jou pootjies, jou neusie 
en jou tongetjie – al vyf van hulle!” sê sy en 
kielie sy ore.

Ollie is nogsteeds bang vir spinnekoppe,  
maar as die bang-gevoelens sy lyfie wil 
oorneem weet hy wat hy kan doen. Hy weet 
hy is sterk en slim en super oulik en hy weet 
geen bang-gevoelens (nie eers spinnekop-
bang-gevoelens) sal ooit dit van hom kan 
wegneem nie! 
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M
arkus was ‘n jong blou apie wie met sy mamma en pappa in ‘n hoë boom langs 
die rivier gebly het. Die rivier het saggies gevloei en die water was glashelder. 
Wanneer Markus in die oggende wakker word, kan hy naaldekokers hoor zoem 
en eende hoor kwaak.

Markus se boom was langs Tannie Mollie se boom en Oupa Martin se boom. Markus was 
lief vir sy boom – hy was lief vir die reuk van die blare en die tekstuur van die bas. In die 
aande het sy ouers langs hom ingesluimer en hom warm en veilig gehou. Somtyds het 
sy ma se stert hom gekielie of sy pa se gesnorkery het sy drome gesteur. As hy wakker 
geword het in de aande, het hy geluister na hulle diep asemhaling en gou weer aan die 
slaap geraak, met ‘n veilige gevoel in sy hart.

Eendag begin Markus se ouers stry. Hy het gehoor hoe hulle op mekaar skree. “Dit was 
jou beurt om die leë insekdoppe skoon te maak – jy is so lui!” en “Jy het al die bessies 
wat ek gespaar het spandeer!” (Het jy geweet dat blou apies bessies as geld gebruik?) 
Hulle het baklei oor alles, maar die ergste was wanneer hulle oor Markus baklei:

“Dis jou beurt om Markus by apieskool op te tel!”

“Nee dis jou beurt!”

“Jy bederf hom, dis hoekom hy so stout is!”

“Nonsens, hy is goed-gemanierd, almal sê so”

Hulle het aan en aan gegaan om op mekaar te skree. Op die ou end het Markus se 
mamma begin huil en pappa het baie kwaad by die boom uitgestorm. Markus het 
hartseer, alleen en bang gevoel. Hy het dit gehaat wanneer sy ouers baklei. Hy wou hê 
sy mamma moes ophou huil en sy pappa moes terugkom. Wat kon hy doen om hulle te 
maak ophou baklei? Hy het gedink: “Miskien is dit my skuld dat hulle baklei omdat ek 
daardie skoenlapper geeët het wat mamma gesê het ek mag nie eet nie, of omdat ek 
daardie bessies laat val het? Miskien as ek soeter is sal alles beter word”. 

Daardie aand het Markus se pappa nie huistoe gekom nie. Markus het koud gevoel 
sonder sy pappa wat langs hom slaap. Hy het ‘n nagmerrie gehad dat ‘n arend hom gryp 
en ver weg neem. Hy het sy mamma hoor huil in die nag. Die volgende aand en die aand 
daarna en die aand daarna – sy pappa het nogsteeds nie huistoe gekom nie. Sy pappa 
het nie huistoe gekom vir ‘n hele week nie. Sy mamma het op die boomtak gesit en 
gehuil en gehuil. 

Markus en die 
krakerige goggas
Skrywer: Marita Rademeyer

Kunswerk: Patricia van der Walt
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Markus het meer bang, meer hartseer en meer eensaam geword. Hy 
het nog met die ander jong apies gespeel maar dit was nie meer 
lekker nie. Somtyds het hy net glad nie gespeel nie, hy het net 
op die boomtak gesit en probeer om nie te huil nie. Hy het na 
apieskool toe gegaan in die oggende maar hy kon nie konsentreer 
nie. Hy het aanhou dink dat ‘n arend sy pa gevang het. Hy het 
aanhou stres dat ‘n arend sy mamma ook sal vang. Dan sal hy 
heeltemal alleen wees en niemand sal vir hom sorg nie. 

Markus het gehoor hoe sy mamma met Tannie Mollie praat en huil 
en huil. Hy het gehoor hoe sy met Oupa Martin praat en huil. Hulle 
het ophou praat as hulle hom sien. 

‘n Paar weke later het mamma vir Markus gesê: “Markus, jy gaan 
vanmiddag vir jou pa kuier. Hy sal jou kom haal”. Markus was so 
opgewonde dat hy sommer op en af spring. Hy vra toe sy mamma: 

“Maar waar was pappa gewees vir so ‘n lang tyd en hoekom bly 
hy nie by ons nie?”Sy mamma sê toe: “Jy beter self vir jou pa 
vra!” en sy begin toe weer huil.

Toe sy pappa kom om hom te haal, sien Markus dat hy baie 
maerder is en hy lyk kwaad-hartseer. Mamma was hartseer-
kwaad en sy het vir Markus gesê: “Jy sê vir jou pa dat hy 

nie in ons boom mag kom nie”. Markus moes sy blare en 
dinge vat en sy pa op die grond kry.

Markus en sy pappa het na pappa se nuwe boom gestap. Dit 
was ‘n ver pad om te stap. Pappa se boom was kleiner as mamma 
s’n en het nie so lekker geruik nie maar Markus was so bly om sy 
pappa te sien dat hy nie omgegee het nie. Hy was mal daaroor om 
met sy pappa te wees maar hy het sy mamma gemis daardie aand. 

Markus het tonne pret gehad elke keer wat hy na sy pappa toe gegaan het. Hulle het 
speletjies in die bome gespeel en het kits-goggas vir aandete gehad. Somtyds het hy nie 
eers sy apie tande geborsel nie en het baie later gaan slaap as met sy mamma. Markus was 
mal daaroor om met pappa te wees. Maar hy was ook mal daaroor om met mamma te wees. 
Mamma het vir hom spesiale kossies gemaak. Sy het sy naels geknip en sy pels geborsel en 
vir hom ‘n storie elke aand gelees toe sy hom in die bed sit. 

Elke keer dat Markus huistoe gaan na mamma, was hy bly om by haar te wees, maar dan mis 
hy weer sy pappa. Hy het gedink: “Elke keer wat ek by mamma is, mis ek pappa. Wanneer 
ek by pappa is, dan mis ek vir mamma. Daar is altyd iemand wat ek mis en dit maak my 
hartseer. Wie gaan mamma beskerm wanneer ek by pappa is? Wie gaan met pappa speel 
wanneer ek by mamma is?”

Markus kon sien op sy mamma se gesig dat sy nie gelukkig was wanneer hy na sy pappa toe 
gaan nie. Hy kon aan sy pappa se gesig sien dat hy hartseer was elke keer as hy teruggaan na 
mamma toe. Eendag het sy pappa vir hom gesê: “Seun, ek en jou ma bly apart sodat ons nie 
meer sal baklei nie”. Maar Markus het geweet dat hulle nogsteeds baie baklei. Hy het gereeld 
gehoor hulle baklei oor onderhoud. Toe hy vir sy pappa vra wat onderhoud is, het sy pappa 
gesê: “Onderhoud is hoeveel bessies ek elke maand vir jou ma moet gee sodat sy die goedjies 
wat jy nodig het kan koop”. 
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Eendag toe Markus hoor hoe mamma en pappa baklei, gaan kruip hy agter ‘n 
boom weg en luister stilletjies af. Sy ma het gesê: “Markus is altyd hartseer 
en moeilik na hy terugkom van jou af. Miskien is dit beter as hy nie meer vir 
jou kom kuier nie”. Toe het sy pa gesê: “Hy is nooit hartseer wanneer hy by my 
is nie so miskien moet hy liewers net by my kom bly”. Markus het hartseer en 
bang gevoel toe hy dit hoor. Hy het gewens hy was nog ‘n baba apie wat met sy 
mamma en pappa in hulle ou boom gebly het – met niks meer bakleiery en niks 
meer huilery nie!

Maar Markus kon nie teruggaan na sy ou lewe nie. Hy het aangehou bly by sy ma 
en dan sy pa en dan terug na ma en dan terug by pa. Dit het Markus laat anders 
voel van al die ander apie seuntjies, en soos jy weet, apies hou nie daarvan om 
anders te voel van ander apies nie. 

Eendag sit Markus onder ‘n boom met Kris, die Krimpvarkie. Kris vra toe vir 
hom: “Hoekom lyk jy so hartseer deesdae?” Markus vertel toe vir hom van sy 
mamma en pappa. Toe vertel Kris sy storie: “My mamma en pappa bly in aparte 
krimpvarkie-gate, weet jy? Hulle het altyd lelik baklei. Wanneer hulle regtig 
kwaad word, het hulle mekaar seergemaak met hulle krimpvarkie-penne en 
somtyds het ek en my susters ook seergekry. Wanneer hulle baklei het, moes ek 
en my sussies skuilplek gesoek het om ons te beskerm van hulle vlieënde penne. 
Ons was regtig bang!”

Markus vra toe vir Kris: “Het jou mamma en pappa ophou baklei wanneer jy of 
jou sussies seergekry het?” Kris antwoord: “Somtyds het hulle opgehou, ander 
kere het hulle van ons vergeet. Hulle het altyd kwaad geraak sodra hulle mekaar 
sien. Ek was regtig bang maar ek weet nou dat altwee van hulle my baie lief het. 
Wanneer hulle baklei en mekaar seermaak sê ek vir myself: ‘hulle is kwaad vir 
mekaar, nie vir jou nie’. Nou kan ek net wegkyk en nogsteeds vir hulle liefhê”. 

Markus het beter gevoel na hy Kris die Krimpvarkie se storie gehoor het. Hy het 
gesien dat Kris nogsteeds ‘n gelukkige klein krimpvarkie is selfs al bly sy ouers in 
aparte krimpvarkie-gate. Markus sê toe vir homself: “Eendag kan ek ook weer 
‘n gelukkige klein apie wees selfs al bly my ouers in aparte bome!”

En dis toe presies wat later gebeur. Markus het geleer dat dit nie 
sy skuld is dat mamma en pappa kwaad-hartseer en hartseer-
kwaad was nie en dit was nie sy werk om hulle weer gelukkig 
te maak nie. Hy het geleer dat hy kan mal daaroor wees om 
met sy mamma te wees en mal daaroor kan wees om met sy 
pappa te wees, selfs al het sy mamma en pappa nie daarvan 
gehou om met mekaar te wees nie. 

Markus se ouers het nogsteeds baklei wanneer hulle mekaar 
gesien het. So wat het Markus gedoen? Hy het ‘n plan 
gemaak. Hy het ‘n geheime pakkie krakerige goggas gehad 
– en wanneer sy ouers begin baklei dan sit hy net ‘n 
krakerige gogga in sy mond en kou hard. Dan kan  
hy nie meer hoor hoe hulle baklei nie en dit het 
hom laat lag en lag in ‘n manier wat net blou 
apies kan lag. 
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Skrywer: Edith Kriel

Kunswerk: Toni de Jager
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Fluffy begin weer speel



F
luffy was ‘n gelukkige, vriendelike, snoesige baba hondjie. Sy het met haar 
mamma en pappa en klomp boeties en sussies gebly. Fluffy het daarvan gehou 
om met haar maats te speel. Haar gunsteling speletjies was vang-vang en 
wegkruipertjie. 

Eendag het Fluffy wegkruipertjie gespeel met haar maats. Dit was haar beurt om haar 
oë toe te hou en te tel tot 50 terwyl haar maats gaan wegkruip. “Een – twee – drie – 
vier – vyf…” begin sy tel, en dan al die pad tot “nege en veertig – vyftig! Reg of nie, 
hier kom ek vir jou!” Sy maak haar oë oop en skrik groot. 

‘n Groot lang man loop na haar toe en begin haar skel. Fluffy was baie bang. Al haar 
maats het weggekruip en sy was heeltemal alleen. Sy het nie geweet wat om te doen 
nie. Die volgende oomblik het die man haar gegryp aan haar nek. Hy was besig om 
haar regtig seer te maak. Fluffy het  gehuil in haar klein hondjie stemmetjie. Sy het 
gewens haar mamma en pappa kan die aaklige man wegjaag. Maar hy het aanhou 
skree op haar en haar seergemaak. Dit het gevoel soos ‘n baie lang tyd voordat die 
man weggegaan het. Fluffy het net bly lê en huil en bewe. Sy was te bang om te 
beweeg. 

Die son was besig om te sak toe sy haar mamma hoor roep: “Fluffy, waar is jy? Fluffy, 
Fluffy, waar is jy, my liefie?” Fluffy het ‘n klein kermgeluidjie gemaak en haar mamma 
hardloop dadelik na haar toe. Sy het Fluffy ‘n groot drukkie gegee en gesê: “Ek het 
orals vir jou gesoek! Toemaar, jy is nou veilig, my lief – kom ons gaan huistoe voordat 
dit te donker raak”.

Mamma het vir Fluffy opgehelp en na hul warm huis toe gevat. Fluffy het gaan lê in 
haar bedjie en mamma het ‘n lekker warm kombersie oor haar gesit en vir haar soet 
klein hondjie tee gemaak. Fluffy het haar mamma vertel van die aaklige man. Sy het 
bietjie bewerig en bang gevoel. Daardie aand het Fluffy sommer langs haar mamma 
geslaap. Sy het ‘n slegte droom gehad oor die aaklige man maar haar mamma het haar 
styf vasgehou tot sy weer aan die slaap geraak het. 

Fluffy se maats het die volgende oggend met haar kom speel maar sy was nie lus 
om te speel nie. Sy wou net onder haar kombersie wegkruip. Mamma het langs haar 
kom sit en gesê: “Ek weet jy voel nog ‘n bietjie bang maar jy is veilig nou, my 
lief. Ek het ‘n plan om jou weer veilig te laat voel sodat jy weer met 
jou maats kan gaan speel. Hulle mis jou!” Mamma het Fluffy se 
kombers gevat en versigtig ‘n hoekie daarvan afgekou. Sy het die 
stukkie kombers in Fluffy se nekbandjie ingedruk. Mamma sê toe: 
“Daarsy, dit kan jou veiligheid skild wees. Wanneer jy bang voel, 
ruik en voel net aan die stukkie kombers. Dit sal jou weer veilig 
laat voel”.

Daardie middag het Fluffy se mamma buite gesit en dopgehou hoe 
Fluffy met haar maats speel. Binnekort het Fluffy weer met haar 
maats rondgehardloop en gespeel. Haar mamma kon sien dat haar 
stertjie waai van gelukkigheid. Wanneer sy bang gevoel het, het sy 
net aan die klein stukkie kombers gevryf tot sy beter voel. 
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Sleutelbord sprokie
Skrywer: Natasha Botha
Kunswerk: Roy Janse van Rensburg
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D
ie storie begin in ‘n rekenaarwinkel waar ‘n groep sleutelborde wag om gekies te word en 
na ‘n nuwe huis te gaan. Sal dit ‘n vriendelike mens wees wat die sleutelbord sal gebruik 
vir vriendelike boodskappe? Of sal dit ‘n lelike, nare mens wees wat die sleutelbord sal 
gebruik om ander seer te maak met hulle woorde? Vriendelik of ongeskik, die sleutelbord 

sal nie weet tot hulle gekoop en gebruik word nie. 

Terwyl hulle wag, raak twee van die sleutelborde goeie vriende. Toshky en Asusi dagdroom oor die 
wêreldwye web en al die wonderlike plekke van die internet waarvan hulle al gehoor het. Hulle 
sien daarna uit om die opwindende aksie-belaaide rekenaarspeletjies te speel en om te gesels met 
sleutelborde reg oor die wêreld!

Hulle is opgewonde, maar ook bekommerd want hulle weet sommige mense gebruik die sleutelbord 
om ander mense seer te maak of om skade te doen aan ander. Dit is nie die sleutelborde se skuld nie, 
maar liewers die mense wat die sleutelborde gebruik. Die mense skakel slegs die rekenaar in of koppel 
dit met Bluetooth en tik dan net wat hulle wil. Dis die mense wat in beheer is en die sleutelbord moet 
maar net volg. 
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Toshky en Asusi wag en wag om gekies te word. Uiteindelik breek die dag aan. Hulle is 
hartseer om totsiens vir mekaar en hulle ander maats te sê, maar baie opgewonde om na 
hulle nuwe huise te gaan. Dit is tyd om die wêreld te verken!

Toshky se mens is ‘n jong seun wat aanlyn speletjies baie geniet. Hy gebruik Toshky om  
te gesels met vriende in lande wat Toshky nog nooit eers van gehoor het nie. Toshky hou 
van sy mens en is trots dat hy hom kan help kontak hê met mense en sleutelborde reg  
oor die wêreld. Toshky ontmoet baie ander sleutelborde wat ook trots is op die werk wat 
hulle doen. 

Maar toe eendag gebeur iets aaklig. Toshky se mens kry ‘n lelike, ongeskikte boodskap 
op die rekenaar van ‘n ander sleutelbord: “Jy is goed vir niks. Jy is dom en lyk snaaks en 
niemand in jou skool hou van jou nie!”. Die boodskappe kom aanhoudend en raak al hoe 
leliker, sluit dreigemente in en maak vir Toshky baie bang. 

Die boodskappe maak Toshky se mens baie hartseer en ontsteld. Somtyds raak hy so 
kwaad dat hy Toshky se sleutels baie hard druk terwyl hy rekenaarspeletjies speel. Ander 
kere lê hy net hartseer op sy bed en wil glad nie met Toshky speel nie. Toshky voel hy 
moet iets doen om sy mens te help, maar hoe? Toshky dink en dink oor wat hy kan doen. 

Een oggend toe Toshky se mens by die skool is, het hy is goeie idee. Hy onthou dat elke 
sleutelbord ‘n unieke kode het. As hy die kode kan uitwerk kan hy uitvind van watter 
sleutelbord die nare boodskappe kom. Hy begin ondersoek instel, maar die wêreld het so 
baie rekenaars en sleutelborde en tonne unieke kodes!

Uiteindelik vind Toshky die sleutelbord wat al die lelike boodskappe stuur. Hy kan dit nie 
glo nie! Die boodskappe het gekom van ‘n sleutelbord wat hy eintlik baie goed ken – sy 
dierbare vriendin, Asusi! Wat gaan aan? Hy stuur dadelik vir Asusi ‘n boodskap en sy 
antwoord hom binne vyf minute. Sy is baie ontsteld. “My mens gebruik my om aaklige 
boodskappe aan jou mens te skryf – en aan ander mense ook! Ek wens ek kon haar stop 
maar sy doen wat ook al sy wil!” Toshky vra hoekom die mens dit doen. Asusi antwoord: 
“Jy sien, toe my mens jonger was, toe kry sy klomp sulke lelike boodskappe soos die wat 
sy nou stuur. Sy het nie geweet wat om te doen nie. Sy het geen grootmense gehad om 
daaroor te praat nie. Sy het net aanhou leliker en leliker boodskappe begin kry. Dit het 
haar in ‘n baie ongelukkige mens verander – die volgende oomblik begin sy allerhande 
lelike boodskappe aan mense tik om hulle seer te maak. Dit klink vreemd maar dit is hoe 
dit gebeur het”. 

“Oef”, sê Toshky. “Dit is regtig hartseer en aaklig. Sy het seergekry, en nou maak sy 
ander seer. Ons sal iets moet doen, anders gaan nog sleutelborde gebruik word om lelike 
boodskappe te stuur om meer en meer mense seer te maak!”.

Asusi het daaroor gedink vir ‘n rukkie, en antwoord toe: “Ek dink as my mens ophou 
seergemaak voel, sal sy ophou om ander seer te maak. Maar ek kan nie verander wat 
reeds met haar gebeur het nie en ek kan haar nie beter laat voel nie. Al wat ek kan 
doen is om haar te keer om lelike boodskappe te tik. Van nou af, elke keer dat sy lelike 
woorde wil tik, sal my sleutels vashaak. My sleutels sal slegs werk wanneer sy positiewe 
en hulpvaardige woorde wil tik”. En dit is toe hoe Asusi haar mens gehelp het om beter 
woorde te begin gebruik. Daar was ‘n tyd wat Asusi se mens so frustreerd geraak het met 
die sleutels wat vashaak dat sy die sleutelbord in die drom wou gooi, maar toe begin die 
sleutels weer werk en sy besluit toe om vir Asusi te hou. Dit het ‘n tydjie gevat, maar op 
die ou end het Asusi se mens besef dit is makliker om mooi, positiewe woorde te gebruik. 
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Asusi is bly om te sien haar mens maak nuwe vriende en het ‘n goeie tyd 
sonder om lelik te wees. Maar somtyds vergeet Asusi se mens. Sy gaan terug 
na haar ou maniere, en net sodra sy weer lelike boodskappe wil tik, sit die 
sleutels weer vas. Sy tik selfs aan een van haar nuwe vriendinne: “Ek dink my 
sleutelbord probeer vir my ‘n les leer!”

Aan die ander kant van die wêreld probeer Toshky sy mens beter laat voel. 
Toshky was heeltemal verras toe sy mens by die huis kom met ‘n groot glimlag 
op sy gesig. Toshky vind vinnig uit wat die rede is, toe sy mens ‘n boodskap 
aan sy vriend tik: “Ek het so baie aaklige boodskappe gekry en nie geweet wat 
om te doen nie. Ek was selfs te skaam om met my juffrou daaroor te praat. Sy 
was in elk geval altyd besig en ek was bang sy sal vir my lag. Maar toe kom sy 
vandag na my toe en vra hoekom lyk ek so hartseer deesdae, en ek vertel toe 
vir haar. Sy het geluister en toe vir my gesê: ‘moenie bekommerd wees nie, 
dit is my werk om jou veilig te hou en daar is ander grootmense wat ook kan 
help. Maar daar is een ding wat jy dadelik moet doen – jy moet die persoon 
blok wat die lelike boodskappe vir jou stuur.’ Ek het nie geweet hoe om  
mense op die rekenaar te blok nie, maar sy het my gewys en dit is eintlik 
nogals maklik. 

Sy het ook gesê sy gaan daardie mense rapporteer aan die mense wat in 
beheer is van die aanlyn wêreld. Ag ek voel nou soveel beter! Ek voel nie 
meer so eensaam of bang nie!” Toshky se mens se juffrou het ook gereël om 
met sy ouers te kom praat oor aanlyn veiligheid, om te verhoed dat so iets 
nie maklik weer kan gebeur nie. Dit beteken ongelukkig dat Toshky nie meer 
ander sleutelborde op sy eie kan kontak nie, maar hy is okay daarmee, solank 
sy mens veilig en gelukkig is. 

So dit is hoe dinge beter 
geraak het vir Toshky en 
Asusi en hulle mense. 
Elke sleutelbord kan 
gebruik word vir goed 
of sleg, seermaak of 
regmaak – dit is die mens wat 
verantwoordelikheid moet neem. Ons moet 
ook onthou dat elke woord op die rekenaar nie noodwendig die 
waarheid is nie. Wat ander mense vir jou of van jou sê is ook nie 
altyd die waarheid nie. Dit maak seer wanneer mense leuns van 
jou vertel of lelike woorde vir jou sê, maar asseblief moenie alleen 
deur dit sukkel nie. Praat met ‘n grootmens wat jy vertrou – ‘n 
onderwyser of familielid, wat jou sal kan help. Dit is jou lewe en jy 
kry om te besluit wie se opinie waardevol vir jou is. 



Tshepo se sandale
Skrywer: Marita Rademeyer

Kunswerk: Dewalt Meyer
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L
ank lank gelede het Son vir Moeder Aarde gesê: “Ek stuur vir jou ‘n spesiale naam. 
Hou dit veilig by jou tot jy eendag die spesiale naam vir ‘n spesiale kind kan gee”. 
Die spesiale naam was Tshepo, wat Hoop beteken in seSotho, een van die tale van 
Suid Afrika. Son het die naam in ‘n sonstraal toegedraai en gestuur na Moeder 

Aarde, wie dit veilig naby haar hart gehou het. 

Wie sal hierdie spesiale naam kry? Moeder Aarde het gewag en gewag, tot daar eendag ‘n 
spesiale babatjie gebore is. Sy noem hom toe Tshepo. Hy was ‘n gesonde baba. Hy het sy 
mamma se melk gedrink, goed geslaap en geleer hoe om te glimlag vir die mense rondom 
hom. Met tyd het hy begin soliede kos eet, geleer hoe om te kruip, om op sy eie twee voete 
te staan en te loop. Hy was altyd kaalvoet. 

Soos wat Tshepo beter raak met loop het hy verder en verder van sy huis af begin wandel. 
Eendag het hy uit die dorpie geloop tot in die veld vir die eerste keer. Hy het tonne 
asemrowende dinge gesien wat hy nog nooit gesien het nie. Hy het yslike groot bome 
met harde bas en sagte blare gesien. Hy het klein goggas sien skarrel op die grond. Hy het 
pragtige bokkies gesien wat nuuskierig en skrikkerig vir hom was. 

Tshepo het ‘n wonderlike tyd gehad om die veld te verken, maar toe hy by die huis kom 
teen sonsondergang, was sy voete so seer van loop op dorings en klippies. Hy het ‘n paar 
mense gesien met skoene om hulle voete te beskerm en hy begin toe rond soek 
vir ‘n paar skoene vir homself. Hy het gevind waarvoor hy soek onder ‘n bos 
– swart skoene met silwer gespes en dik, dik sole. Die skoene was gans te 
groot vir hom en aan die begin kon hy skaars daarmee loop, maar hy was 
vasberade om te probeer. Hy het die skoene elke dag vir ‘n bietjie langer 
en langer gedra totdat hy gewoond geraak het daaraan. Op die ou 
end het hy selfs die skoene bed toe gedra!

Toe Tshepo in die veld geloop het, het die skoene sy voete beskerm. 
Dit was wonderlik, maar die probleem was dat die skoene die pragtige 
veldblommetjies, insekkies en skoenlappers platgetrap het. Hulle het die molshoop 
platgetrap, hulle het selfs eenkeer ‘n hasie gejaag en geskop. Eendag het Tshepo op ‘n klip 
gesit en gedink oor dinge. Hy het gekyk hoe die skoenlappers op die blommetjies gaan sit. 
Hy het gekyk hoe die sprinkane in die gras rondhop. Hy het geluister hoe die voëltjies sing. 
Hy was lief vir die veld en die blommetjies en die diertjies en wou dit nie seermaak nie, 
maar hy moes sy voete beskerm om vrylik in die veld te loop. Wat moes hy doen?

Op die ou end het Tshepo besluit om sy eie sandale te maak. Hy het bas, blare, gras en riete 
versamel en het tyd spandeer om alles saam te weef. Hy het ‘n pragtige paar veldsandale 
gemaak! Dit het hom perfek gepas en hy het gaan loop in die veld met ‘n gelukkige hart. 
Hierdie keer het hy glad nie die veld seergemaak nie. Een of twee dorings en ‘n baie klein 
klippie het in sy sandale gesteek, maar hy het hulle maklik uitgehaal. 

Tshepo het die groot, swaar, swart skoene teruggesit waar hy hulle gevind het. Son en 
Moeder Aarde het geglimlag toe hulle hom sien. Son het vir Moeder Aarde gesê: “Die seun 
is werd sy naam. Hy het geweet daardie skoene was nie reg vir hom nie. Hy het sy  

eie sandale gemaak sodat hy kan loop op die manier wat waarlik reg is vir hom”. 
Daardie aand het Tshepo vol vreugde in sy hart geslaap – ‘n spesiale  

seun met ‘n spesiale naam en spesiale sandale gereed vir die  
volgende dag. 



Hoe Leeu die storm  
oorleef het
Skrywer: Edith Kriel
Kunswerk:  Ana Bupo
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E
endag, lank lank gelede, toe diere almal saam 
gebly het in vrede, was Leeu en Haas goeie 
vriende. Hulle het altyd met mekaar gepraat en 
opwindende dinge saam gedoen. Leeu, wie groot 

en sterk was, het tussen die bome gebly en Haas het 
met sy familie in ‘n tonnel onder die grond gebly. 

Een middag het die twee vriende groot, donker reënwolke 
in die lug gesien. Haas, wat nie wou natword nie, het na 
haar familie in die tonnel toe gehardloop. Leeu het nêrens 
gehad om weg te kruip nie en soek toe skuilplek onder die 
hoogste bome wat hy kon vind. Hy het gedink hy sal daar 
veilig  wees. 

Die wind het woedend geblaas en reënwolke het al hoe 
nader gekom. Weerlig het oor die lug geflits. Haas 
was veilig en snoesig ondergrond. Leeu het 
gedink dat hy veilig is onder die hoogste 
boom, maar weerlig het die boom getref 
en Leeu in die naaste doringbos laat 
val. Weerlig het hard geklap 
uit die lug, en elke slag was 
net harder en harder as 
die vorige een. Die reën 
het neergestort en 
Leeu was so nat 
soos nat kan wees. 
Hy het stadig uit die 
doringbos gekruip 
en sy wonde begin 
lek. Net toe val daar 
groot haelblokke uit 
die lug en slaan hom 
hard oor sy kop en sy 
hele lyf. 



6564

Leeu wou weghardloop maar waarnatoe sou 
hy gaan? Oral waar hy kyk is daar net hael, 

weerlig en reên. Die storm was te groot! 
Bome het omgewaai en baba voëltjies 

het uit hulle neste geval. ‘n Klomp 
diere het paniekerig rondgehardloop 
opsoek na skuilplek. Leeu het 
gewens hy het ‘n veilige plekkie 
gehad soos sy vriend, Haas. Dit 
het ‘n lang tyd geneem voor die 
storm kalmeer het. Leeu was 
gesny, gebrand en gekneus 
van die hael en die weerlig  

en die doringbos. Daar was 
skade van die storm orals waar 

hy kyk – slegs ‘n paar bome het  
nog regop gestaan en gebreekte nessies 

en hulpelose met baba voëltjies op die 
vloer, en baie beseerde diere. Dit was hartseer 

om dit te sien. 

Net toe dit lyk of die gevaar verby is, was die diere deur nog ‘n aaklige storm 
getref. Daar was geen manier om van die hael, reën, weerlig en donderweer 
te ontsnap nie. Uiteindelik kom die tweede storm tot stilstand. Die lug was 
nog donker en die weerlig het nog in die verte geslaan maar die diere het 
geweet die storm was verby – vir nou. 

Leeu was te gekneus en swak om te beweeg. Hy het al sy energie, krag en 
wil om te lewe verloor. Hy het net onder die boom bly lê. Die hele wêreld 
rondom hom het donker gelyk. Toe die son kop uitsteek agter die wolke het 
Leeu nie eers opgelet nie. 

Wat van Haas? Haas was veilig in haar tonnel tydens die storm. Sy het net ‘n 
bietjie nat geword en kom toe uit om droog te word in die son. Sy het orals 
gehop opsoek na Leeu. Sy was amper oppad om op te gee toe sy hom onder 
die boom sien lê het. Haas was baie bly om vir Leeu te sien maar Leeu het nie 
eers agtergekom dat sy daar was nie. 

So wat het Haas gedoen? Sy het op die punte van haar tone gestaan en in 
Leeu se oor gefluister: “My vriend, ek weet jy het ‘n aaklige tyd in die storm 
gehad. Jy het jou spesiale hoë boom verloor. Jy het baie diere sien seerkry en 
jy het self lelike wonde van die storm. Ek kan nie die pyn laat weggaan nie, 
maar ek weet dat binne jou is die braafheid en krag wat jy benodig. Wanneer 
die tyd reg is sal jy die energie vind om beter te raak en aan te gaan met jou 
lewe”. Toe help Haas vir Leeu om ‘n sagte stukkie gras te vind waar hy in die 
son kan lê. 
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Haas het geweet dit gaan tyd vat vir Leeu om te herstel en om sy krag 
te vind. Sy het geweet die storm was nog binne hom en hy moes dit self 
oorkom. Haas kon dit nie vir hom doen nie. Sy besluit toe om stilletjies weg 
te hop, met hom in haar gedagtes al die pad. 

Leeu het dag na dag op daardie stukkie gras gelê, nie lus om te beweeg nie. 
Sy liggaam was seer en hy was deurmekaar, hartseer en baie bang. Haas 
was baie bekommerd oor haar vriend en sy het elke dag gaan kyk of hy 
okay is. Sy het elke dag in Leeu se oor gefluister: “onthou, diep binne jou 
is die krag en dapperheid wat jy benodig. Wanneer die tyd reg is, sal jy jou 
energie vind om beter te raak en om aan te gaan met jou lewe”. 

Soos wat Leeu op die gras lê, sien hy hoe baie dinge deur die storm 
verander het. Hy het gevoel asof sy hele lewe onderstebo gedraai was. Hoe 
gaan dit ooit weer regkom na so ‘n aaklige storm? Elke keer wat hy vir Haas 
sien, herinner sy hom: “diep binne jou is die krag en dapperheid wat jy 
benodig. Wanneer die tyd reg is, sal jy jou energie vind om beter te raak en 
om aan te gaan met jou lewe”. 

Een oggend toe Leeu wakker word, het die hele wêreld anders gevoel. 
Eweskielik wou hy die son sien en met sy maats gesels. Hy het probeer 
opstaan maar sy bene het te veel gebewe en hom laat omval. Die tweede 
keer wat hy prober, val hy weer om, maar die derde keer kry hy dit reg om 
vir ‘n paar minute te staan. 

Toe begin Leeu baie stadig loop. Hy was so swak dat hy net ‘n paar treë op 
‘n slag kon gee, maar hy wou so graag loop tot waar die son skyn en waar 
sy vriend, Haas, speel. Hy het vir homself gesê: “ek het die krag diep binne 
my om te kom tot by die sonskyn. Ek vertrou my krag. Ek sal nie opgee nie”. 

Na hy vir ‘n lang, lang tyd geloop het, vind Leeu ‘n plekkie om te rus in die 
son. Haas was baie bly om hom daar te vind. Leeu het vir Haas gesê: “ek het 
nogsteeds aaklige wonde van die storm, maar die storm is nou verby en die 
son skyn”. Die sonskyn het Leeu lekker warm laat voel aan die binnekant en 
buitekant. Sy hart het weer lewendig gevoel. Dit het ‘n lang, lang tyd gevat 
vir Leeu se liggaam om te herstel van die storm, maar hy was baie braaf en 
het nie opgegee nie en hy het die krag binne homself gevind om 
sy hart se genees. 

Leeu en Haas het van die ander diere gehelp 
wat ook seergekry het. Hulle het saamgewerk 
om huise te herstel. Hulle het nooit die 
aaklige storm vergeet nie maar hulle was 
bereid om gelukkig te lewe en om weer 
maats te raak. 
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Bossie was ‘n gelukkige klein eekhoringtjie wat in die woud tussen al die 
groot bome gebly het. Bossie se naam kom van haar groot bosserige stert 
wat sy hoog ophou vir almal om te sien. Sy het ‘n klomp maatjies gehad en 
hulle het saam-saam van tak tot tak gespring. Hulle het dit geniet om saam 
wegkruipertjie en aan-aan te speel. Hulle het lewe in die woud baie geniet. 

Bossie het ‘n spesiale boom gehad waar sy graag gaan speel het. Bossie was 
in die eekhoring-gatjie van hierdie boom gebore en het haar baba-dae hier 
spandeer. Wanneer sy in die gatjie klim voel sy veilig en warm en soms kon sy 
selfs daar aan die slaap raak. Die ander eekhorings het nie geweet dit was so 
‘n spesiale plekkie vir Bossie nie. 

Een oggend baie vroeg hoor die eekhorings nare, harde geluide. Die diere was 
bang en onseker. Hulle het nie geweet wat om te doen nie. Toe sien hulle 
mense met groot masjiene deur die woud loop. Die diere het so vinnig as wat 
hulle kan gehardloop. Hulle het aanhou hardloop tot die nare geluide ver ver 
weg was. 

Bossie die eekhoring
Skrywer: Edith Kriel

Kunswerk: Healing Project, RAPCAN 2006

67



67

Na ‘n paar lang dae gaan kyk die diere of hulle kan teruggaan huis toe.  
Hulle was bang en bekommerd oor wat hulle sou vind by hulle huise. 

Toe die diere by die huis kom, weet jy wat hulle gevind het? Baie van die 
grootste bome in die woud was afgekap. Bossie het rondgekyk en gesien 
haar spesiale boom was ook afgekap. Dit het net daar op die grond gelê. 

“Agge nee!” huil Bossie, “Hierdie was my gunsteling boom en nou is dit weg. 
Waar sal ons nou speel? Waar sal ek nou gaan om veilig te voel?”

Arme Bossie. Haar hart was gebreek en sy het gehuil en gehuil. Haar familie 
en maats het haar probeer sus maar niks het gehelp nie. Sy het iets baie 
spesiaal verloor. 

Dit het Bossie ‘n baie lang tyd geneem om gewoond daaraan te raak dat die 
boom weg is. Stadig maar seker het Bossie met haar maatjies in ander bome 
begin speel. Sy het daaraan gewoond geraak  om nie meer haar spesiale 
boom te hê nie, maar sy het nog van tyd tot tyd daarna verlang. Later het 
Bossie ‘n ander boom gevind wat ook lekker gevoel het om in te wees, dit 
was amper so goed soos haar spesiale boom. 

Bossie het weer begin beter voel. 
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Sebi die miskruier
Skrywer: Edith Kriel

Kunswerk: Anri Botha

E
endag was daar ‘n jong miskruier met die naam van Sebi. Sebi het haar naam gekry 
omdat sy hard gewerk het elke dag – sy kan nie ‘n enkele dag onthou wat sy nie gewerk 
het nie. (Sebi is kort vir Sebenza wat “werk” beteken in isiZulu, een van Suid Afrika se 
tale).

Dag na dag het Sebi dieremis versamel en dit met haar agterbene gerol tot in ‘n bal. Meeste van 
die tyd het sy gewerk met haar agterbene in die lug en haar kop af na die grond, onderstebo en 
agterstevoor. Al die ander miskruiers het dieselfde gedoen heeldag, elke dag. Wanneer Sebi wou 
rus, sal een van die ander miskruiers haar herinner: “Jy kan rus in die aand maar in die dag hou 
miskruiers nie op werk vir een minuut nie!”. 

Sebi was siek en sat daarvoor om mis te rol heeldag. Sy wou baie graag haar lewe verander. Sy het 
die reuk van mis gehaat en haar klein voetjies het taai en stinkerig geword van werk met mis elke 
dag. Sy het somtyds gemaak asof sy balle van soet heuning, wat al die diere lief voor is, rondstoot. 
In die aand het die reuk van mis haar so baie gepla dat sy nie behoorlik kon slaap nie. Sebi het 
gevoel asof die misbolle by haar spook. Sy het selfs nagmerries gehad waar sy reuse misbolle heel 
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dag en heel aand moes rondstoot! Somtyds het sy wakker gelê in 
die nag wanneer al die ander miskruiers vas slaap. Sy het gedink 
die ander miskruiers nooit sou verstaan hoe sy voel nie. 

Sebi was heeltyd bekommerd oor hoe erg sy stink. Die ander diere 
het hulle neuse rondom haar gevrommel en somtyds het hulle haar 
gespot omdat sy so ‘n vuil en stink werk moet doen. Dit het haar baie 
vuil en stink laat voel aan die binnekant. Na ‘n ruk het sy ophou praat met die ander diere en 
haarself eenkant gehou. Dit het haar baie eensaam en alleen laat voel. 

Elke dag het Sebi maar aanhou misbolle rol – maar sy het al hoe stadiger begin werk. Sy wou 
regtig nie meer hierdie werk doen nie. Sy wou gehad het haar lewe moes meer wees as net 
misbolle rol. Maar sy was nie seker wat anders sy kon doen nie, want dit is wat miskruiers doen. 
Al die ander miskruiers het tevrede gelyk om hierdie werk elke dag te doen. Hoekom pla dit 
haar so baie?

Dae en maande het verby gegaan en Sebi het slegter en slegter begin voel. Sy het gewag vir 
iets om te gebeur wat haar beter sal laat voel, maar niks het ooit gebeur nie. Eendag word sy 
wakker en sê vir haarself: “Ek kan nie so aangaan nie. Vandag sal iets moet verander. Ek moet 
iets doen om dinge te verander. Vandag is die dag wat ek besluit om iets omtrent dit te doen!”.

Wel, iets het gebeur. Dit het gebeur toe Sebi vir ‘n oomblik stop, bo-op haar misbol geklim het 
en ‘n goeie uitsig oor die veld gekry het. Sy sien toe die pragtige blommetjies en die helder 
kleure en dit maak haar toe gelukkig. Sy ruik die soet reuke van die veld en dit maak toe haar 
hart spring van vreugde. 

Sebi vra toe haarself: “Hoe kan ek ‘n manier vind wat werk vir my gelukkiger sal maak?”. En op 
daardie oomblik het sy besluit om haar lewe te verander. Sy sê toe vir haarself: “Ek was gebore 
as ‘n miskruier en sal altyd ‘n miskruier wees. Ek sal altyd misbolle rol en ek weet miskruiers 
doen ‘n belangrike werk. Maar ek kan ‘n manier sien om my lewe te verander – ek kan my 
misbolle gebruik om ‘n pragtige blomtuin te begin! Ja, dit is wat ek gaan doen!”.

En so kies Sebi ‘n stukkie grond vir haar tuin. Sy het dae en dae spandeer om mis te rol na 
haar tuin en dit uit te sprei oor die grond. Toe versamel sy saadjies van die blomme wat hulle 
blare oopmaak vir die son. Sy het die saadjies versigtig geplant en het seker gemaak dat elkeen 
genoeg sonlig en water het om te groei. 

Sebi het elke dag teruggegaan na haar klein tuintjie. Sy was gelukkig toe die eerste groen 
blaartjies begin kop uitsteek. Sy was baie opgewonde toe die klein blommetjies begin 
oopmaak. Dag na dag het meer plantjies begin blom. Die saadjies wat Sebi geplant het, het ‘n 
pragtige tuin geword, vol verskillende kleure en reuke!

Die bytjies en ander goggas het gekom om nektar te versamel en binnekort het diere van ver 
en naby gekom om Sebi se wonderlike misbol blomtuin te sien. Die ander miskruiers het ophou 
mis rol om te kom kyk wat sy geskape het. Sommige van die besoekers het verstaan dat Sebi 
iets wat vuil en stink was, verander het in iets wat pragtig en soet is. Hulle het mekaar gevra: 
“Hoe het sy dit reggekry? Wat is haar geheim?”. Die antwoord is dat Sebi besluit het om haar 
lewe gelukkig te maak, maak nie saak hoe nie. Sy het gekies om gelukkig te wees. 
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Kasumi, die Vegter Prinses
Skrywer: Alida van der Mescht and Edith Kriel
Kunswerk:  Saskia Kriel
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S
pring! Hardloop! Skop! Kruip! Baklei! Kasumi, die Vegter Prinses, kan als doen. 
Sy is die hoofkarakter van die aanlyn-speletjie en sy doen presies wat die 
Speler vir haar sê om te doen. Sy het baie goed daarin geword om vyande te 
baklei en uitdagings te oorkom. 

Kasumi se lewe is propvol aksie en gevul met avontuur. Sy was al op die bodem van 
die diepste oseaan. Sy was al op die piek van die hoogste berg. Sy was al in ‘n paar 
skrikwekkende plekke. Sy het al in die gesig van baie gevaarlike vyande gestaar. Ja, sy het 
al uitdaging na uitdaging gehad en keer op keer uitgestap as die oorwinnaar. Wanneer 
mense haar vra: “Wat is die geheim tot jou sukses?” sal sy met ‘n gimlag antwoord: “Dis 
eintlik baie eenvoudig. Ek is Kasumi, die Vegter Prinses”. 

Op ‘n dag moes Kasumi ‘n magtige vyand op die punt van Berg Fuji in Japan veg. Die 
berg is ‘n aktiewe vulkaan wat enige oomblik kan uitbars en is bedek met sneeu. Dit was 
‘n vreesaanjaende plek vir ‘n geveg. Haar opponent was sterk en strategies, maar Kasumi 
het die uitdaging aanvaar en die geveg gewen. Sy was alweer die kampioen, en die 
Speler was baie trots op haar. 

Na die geveg staan Kasumi op die punt van Berg Fuji en kyk om haar rond. Die son skyn, 
die sneeu skitter, lewe is goed. Sy voel asof sy koningin van die wêreld is. Min weet sy 
dat haar lewe besig is om heeltemal te verander…

Soos wat Kasumi by die berg af beweeg, begin die weer verander. Sy begin bewe van die 
koue. Elke been in haar lyf voel moeg. Binnekort vind sy haarself in ‘n woud. ‘n Donker 
woud waar die son nooit skyn nie. Die lang, hoë bome maak ‘n digte afdak wat die son 
uitblok, en die grond is vol van dorings en gebreekte takke. Sy probeer om nie te val nie. 

Kasumi het al van hierdie woud gehoor. Sy het gehoor dat as jy hièr verlore raak, jy 
nooit weer jou pad uit sal vind nie. Al die bome lyk dieselfde. Vir die eerste keer is jare 
voel sy bang. “Waar is ek? Hoe kan ek uit hierdie nare, donker plek kom?” Kasumi raak 
paniekerig. Die donker oorweldig haar. 

Skielik struikel Kasumi en val op die grond. Al die lug word uit haar longe geslaan. Sy lê 
op die woud se vloer en sukkel om asem te haal. Sy begin toe huil. Sy kyk op in die hoop 
om ‘n bietjie lig te sien, maar daar is niks. Al wat sy sien is ‘n swaar, dik mis wat stadig 
afbeweeg grond toe. Deur haar trane skree Kasumi: “Nee nee nee, as die mis afkom 
gaan ek virewig verlore wees! Asseblief! Asseblief kan iemand my kom red!” Maar daar 
is niemand wat haar kan hoor nie. Niemand wat haar kan kom red nie. Sy is heeltemal 
alleen. 

Die mis is reg rondom haar. Die hele wêreld is donker. Niks meer kleur nie, niks meer lig 
nie. Net donkerte. Kasumi kan nie meer die bome sien nie. Sy voel verlore en deurmekaar 
en baie eensaam. Sy sê vir haarself: “Ek kan nie net hier lê nie. Ek moet opstaan en ‘n 
manier vind om uit hierdie mis te kom. Maar my liggaam voel so swaar en ek kan nie 
behoorlik asemhaal nie. Wat is fout met my? Hoe lank is ek al hier in hierdie donker 
woud? Hoe lank is ek al in hierdie mis? Is dit dag of is dit nag? Hierdie mis vat my lewe 
oor. Ek kan voel hoe my energie stadig wegsyfer”.
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Soos wat sy daar op die woudvloer lê, dink sy “Ek was altyd 
‘n sterk Vegter Prinses, maar as die Speler nou vir my moet 
roep vir ‘n uitdaging, sal ek nutteloos wees. Ek het my skild en 
my wapens maar ek het geen energie, en geen lewe oor in my 
liggaam nie. Ek kan nie eers opstaan nie. Ek kan niks doen nie. 

Ek is niks werd nie. As die Speler my nou moes sien, sou hy my 
dadelik van die speletjie verwyder”. 

Die mis veroorsaak dat Kasumi al haar hoop en selfvertroue verloor. “Ek is 
besig om deursigtig te raak, en ek sal binnekort verdwyn. Niemand sal my mis 

nie. Die Speler sal my vervang. Maar ek gee nie meer om nie. Ek wil net hier op die 
grond lê en doodgaan”.

Sy voel so eensaam. Daar is niemand om haar uit hierdie gemors te lei nie. Sy 
gaan moet krag en leiding binne haarself vind. Kasumi het reeds al die krag wat sy 
benodig binne-in haar – sy weet dit net nog nie. Sy het die mag om enige vyand 
aan te vat en te oorwin – maar wat sal haar help om dit weer te besef?

Skielik sien Kasumi ‘n klein goue balletjie van lig. Dit lyk of die liggie ‘n endjie bo 
die voetpadjie dryf. Probeer dit om iets vir haar te sê? Met moeite probeer sy om 
daarna te kruip maar dit put haar uit. Kasumi sien dat elke keer wanneer sy uit 
asem, die mis ‘n bietjie van haar gesig wegtrek en sy ‘n glimpsie van die pad voor 
haar kan sien. Sy plaas toe haar fokus ‘n bietjie meer op haar asemhaling – in en 
uit, in en uit, lang, diep, stadige asems. Met elke uitasem sien sy hoe die mis verder 
wegbeweeg. Na ‘n ruk kan sy die voetpadjie duideliker sien. 

Die gloeiende liggie interesseer Kasumi. Sy kry haarself in ‘n sittende posisie en rus 
haar rug teen ‘n boom. Sy is regtig moeg, maar sy is darem nie meer so koud nie 
en sy voel effens veiliger. Sy kan nou sien dat sy op ‘n stuk digte groen mos sit. Dis 
asof die mos geweet het dat sy ‘n sagte warm plekkie nodig gehad het om op te sit. 
Die mos laat haar dink aan ander dinge wat haar ook veilig laat voel. Haar ouma se 
kombers, pou vere, skoenlappervlerkies, dolfyne in die branders…

Terwyl Kasumi dink, beweeg die gloeiende liggie verder af by die padjie. Dis te ver 
om aan te raak, en amper te ver om te sien. Haar hart sink. Hoe sal sy dit ooit kan 
volg? Maar dan hoor sy sagte musiek. Dit klink of die musiek van die liggie afkom. 
Dis wonderlik! Die musiek raak aan haar hart en maak haar brawer voel. Roep dit 
haar om nader aan die lig te kom? Is sy sterk genoeg om dit te volg? Kasumi trek 
haarself by die padjie af. Sy volg die musiek en sy volg die lig. 

Iets vreemd is besig om te gebeur. Wanneer sy haar liggaam beweeg, beweeg die 
mis bietjie weg van haar. Hoe meer sy beweeg, hoe meer beweeg die mis weg. Sy 
sê vir haarself: “die mis beweeg weg wanneer ek asem haal, die mis beweeg weg 
wanneer ek beweeg. Ek moet aanhou asem haal en aanhou beweeg as ek aan die 
lewe wil bly”.

Teen hierdie tyd staan Kasumi al op haar eie twee voete. Sy loop stadig, versigtig, 
een tree op ‘n slag. Toe sy stop om haar asem te haal, besef sy die musiek is weg. 
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Maar sy kan steeds die goue liggie sien, dit sweef rond by ‘n hoë boom. Sy kyk na die 
lig wat op, op, op beweeg, al die pad tot die hoogste punt van die boom. Sy sien hoe 
sterk die boom is. Sy sien hoe hoog bo die ander bome  hierdie boom uitstaan. Hoe 
hy verby die mis uitstaan. Selfs in die donkerte het hierdie boom ‘n manier gevind 
om braaf en standvastig te staan. 

Kasumi leun teen die naaste boom. Sy hou haar oë op die lig – wat probeer dit vir 
haar sê? Sy gaan sit op die grond om ‘n bietjie te dink. Sy dink aan bome – groot, 
sterk bome wat hoog bo die grond uitstaan. Sy dink aan hulle wortels wat tot diep 
onder die grond inskiet. Die wortels wat ongesiend onder die grond wegkruip maar 
wat vir die boom lewe gee. Sy dink aan wat hierdie boom vir haar kan leer. “Toe ek 
‘n Vegter Prinses was, was ek ook braaf en sterk soos hierdie boom. Maar ek nooit 
aan my wortels gedink nie – die weggesteekte dele van my wat krag aan my verskaf. 
Miskien moet ek hulle verken”.

Die liggie beweeg verder af in die padjie – die verste nog. Kasumi voel asof sy dit 
nooit sal kan inhaal nie, want sy is nog nie sterk genoeg nie, maar sy haal diep asem 
in en probeer. Sy staan op en stap stadig na die lig. Dit voel so ver weg. Terwyl sy by 
die padjie afloop sê sy vir haarself: “Ek het genoeg krag in my. Ek is bewus van sekere 
van my kragte, maar daar is nog wat ek niks van weet nie. Ek weet ek is nie meer so 
sterk soos wat ek voorheen was nie, maar ek weet ook dat ek dalk sterk is in maniere 
wat ek my nooit sou kon verbeel nie”. Kasumi is nuuskierig om te weet watter 
nuwe dinge van haarself sy gaan ontdek. Haar tree voel ‘n bietjie sterker en meer 
gedetermineerd. Sy loop aan en voel hoe haar energie bietjie vir bietjie terugkom. 

Toe die goue liggie van een boom na die ander bons, hou Kasumi dit aandagtig dop. 
“Wat probeer jy my leer, Liggie?” Sy let op dat die liggie slegs van die grootste en 
sterkste bome afbons. Soos wat dit vinniger en vinniger 
tussen die bome bons, begin die mis wegbeweeg. 
Kasumi sien dat sy in die middel van ‘n sirkel van bome 
staan. Groot, sterk bome wat die mis van haar 
af weggesteek het. Sy draai om en kyk na 
elkeen van die bome een vir een. Sy 
dink die bome het dalk ‘n belangrike 
boodskap vir haar. “Hier staan ek 
in die middel van hierdie sirkel 
met al hierdie sterk bome 
rondom my. Wat probeer hulle 
vir my leer? Hulle was dalk 
weggesteek deur die mis maar 
hul het elkeen hulle eie krag 
en mag. Ek dink dit probeer 
vir my sê dat daar is kragte 
buite myself wat ek nie eers 
geweet het bestaan nie. Krag 
vanaf vriende en familie, miskien”. 
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Kasumi onthou toe sy geleer het hoe om in uitdagings te veg en hoe om ‘n 
Vegter Prinses te word deur die meesters. Sy besef nou hoe baie sy dit mis om 
gesprekke te hê met die wyse en vriendelike vegters. Sy onthou hoe baie krag 
het hierdie gesprekke vir haar gegee het. Miskien is daar ander kragbronne 
buite haarself waarvan sy kan leer en waarop sy nou kan leun?

Wag, iets gebeur! Iets wat sy nooit verwag het om weer te ondervind nie. Die 
Speler skakel in vir nog ‘n uitdaging – en hy kies haar om sy Vegter Prinses 
te wees! Sy begin ‘n klein brokkie opgewondenheid te voel, ‘n gevoel wat sy 
gedink het dat sy virewig in die mis verloor het. Het sy genoeg selfvertroue om 
‘n uitdaging aan te durf? Sal die wyse nuwe insigte van die woud haar  
kan help?

Kasumi sien dat die mis stadig verdwyn. Nou kan sy terugkyk op haar ervaring 
in die woud. Om verlore in die mis in die yskoue, donker woud te wees was 
by ver haar moeilikste uitdaging nog. Die mis het haar oorweldig en sy het 
geglo sy het geen hoop of krag of iemand gehad wat haar kan ondersteun nie. 
Maar tog het hierdie uitdaging haar so baie van haarself geleer. Selfs ‘n Vegter 
Prinses kan verlore raak in die mis. Selfs ‘n Vegter Prinses kan hoop verloor. 
Maar sy kon die donker, koue, nare vyand wat haar in die woud oorweldig het, 
oorwin. Sy is werklik ‘n Vegter Prinses! 

Sy het lesse geleer wat haar in die toekoms sal help. Sy weet sy moet aanhou 
beweeg in die donker, treëtjie vir treëtjie. Sy weet sy kan haar asemhaling 
gebruik om ‘n padjie te skep in die mis. Sy weet hoe om diep binne haar te kyk 
om haar binneste kragte op te spoor. 

Kasumi hoop om nooit weer so ‘n uitdaging te kry nie. Nooit weer nie! Sy 
weet daar is altyd krag binne haar en rondom haar. Indien sy eendag weer 
haarself in die mis bevind, sal sy weet dit sal nie die einde van haar wees nie. 

Sy weet dit is okay om nie altyd okay te wees 
nie. Sy weet sy kan haar pad uit 

die mis vind, al dreig dit om haar 
weer te oorweldig. Sy weet dit 

als, want sy is Kasumi, die 
Vegter Prinses. 



Die storie van Seun en Meisie
Skrywer: Edith Kriel
Kunswerk:  Bernice Miya
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V   
oor Seun en Meisie gebore was, het hulle warm en 
veilig in Mamma se maag gelê. Maar somtyds het 
hulle geskree en geskel hoor eggo deur Mamma 
se liggaam. Dit was wanneer mense baklei het. 

Somtyds het pyn deur Mamma se liggaam geskiet soos 
weerlig. Dit was iemand wat Mamma geslaan of geboks het. 
Selfs voor hulle gebore was, het Seun en Meisie geweet van 
Geweld. Geweld was reeds deel van hulle lewens toe hulle in 
die wêreld gekom het. 

Hulle lewens was nie altyd gewelddadig nie. Somtyds was daar 
liefde en respek en vreugde in hulle huis en Seun en Meisie 

het gelukkig gespeel. Hierdie was goeie tye wat hulle veilig in 
hulle harte gehou het. Maar somtyds was daar kwaad en haat 
en Geweld in hulle huis. Somtyds het Geweld skielik gekom, selfs 
wanneer hulle goeie tye gehad het. 

Seun en Meisie in vrees van Geweld gelewe. Hulle het die 
vreesaanjaende geluid van Geweld geken. Hulle het die 
aaklige reuk van Geweld geken en hulle het die bitter smaak 
van Geweld geken. Hulle het die skerp pyn van Geweld in 
hulle eie liggaampies geken toe hulle geslaan was. Hulle het 

geweet hoe baie dinge deur Geweld vernietig word. 

Aan die begin het Geweld in hulle huis vir Seun en Meisie hartseer gemaak. Hulle 
wou wegkom van Geweld maar hoe? Hulle het probeer wegkom deur te droom 
van ‘n wonderlike wêreld waar hulle veiligheid en liefde voel. Maar toe Geweld in 
hulle huis aangehou het, het hulle begin kwaad voel en mense begin haat.

Seun en Meisie het geleer hoe om gewelddadig te wees soos die mense rondom 
hulle. Hulle het verskillende maniere gehad om Geweld te wys. Seun sal skop en 
boks, mense seermaak en dinge breek. Meisie sal mense lelike name noem en 
slaan en krap. Somtyds sal sy selfs haarself sny, sy wou net hê hierdie lewe van 
Geweld moet verby wees. 

Seun en Meisie het gedink Geweld was net in hulle huis, nêrens anders nie. Maar 
toe hulle in ander mense se huise loer het hulle gesien dat Geweld baie plekke 
oorheers. 

Eendag het Seun en Meisie saam geloop in ‘n ander buurt. Hulle het ‘n kindjie 
gelukkig sien speel in die tuin totdat sy mamma en pappa begin skree en baklei 
het in die huis. Hy het ophou speel. Sy hele liggaam het styf geword en hy het 
begin huil. Seun en Meisie het onthou hoe Mamma en Pappa in hulle huis baklei 
het en hoe bang hulle was. 
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Op daardie oomblik het iets diep verander in Seun en Meisie.  
Hulle het gesien dat Geweld geen probleme oplos nie. Geweld maak 
altyd seer en maak mense bang en hartseer. Geweld maak mense 
vergeet hoe om ander te vertrou. Meisie en Seun besluit toe: “Nooit 
ooit weer sal ons toelaat dat Geweld mag oor ons het nie – ons 
sal nie toelaat dat Geweld ons harte oorheers nie. Ons SAL sonder 
Geweld lewe”. 

En so het Seun en Meisie hulle nuwe lewe sonder Geweld begin. 
Hulle het geweet dis die regte ding om te doen maar dit was 
somtyds regtig moeilik. Hulle moes een tree op ‘n slag vat. Hulle 
moes ‘n hele ander manier leer van hoe om met mense te wees. 
As iets hulle pla, moes hulle leer hoe om mense op ‘n respekvolle 
manier daarvan te vertel en nie om hulle vuiste te gebruik nie. 
Hulle moes leer om aan mense te raak in ‘n liefdevolle manier. Hulle 
moes leer dat as respekvolle woorde en liefdevolle aanraking nie die 
probleem kan oplos nie, is dit beter om weg te loop. 

Stadig, een dag op ‘n slag, het Seun en Meisie geleer hoe om mense 
rondom hulle te respekteer en om te gee vir hulle. Hulle het ook ‘n 
baie belangrike les geleer: as jy mooi is met mense rondom jou, is jy 
ook mooi met jouself. 

Jare later, toe Meisie Vrou geword het en ‘n baba in haar maag 
gevoel het, het sy ‘n belofte gemaak: “My kind, jy sal nooit Geweld 
ken nie”. Meisie, nou Mamma, wou graag hê haar kind moet ‘n lewe 
van respek en liefde leef, nie Geweld nie. Meisie, nou Mamma, het 
alles in haar mag gedoen om Geweld te vermy. En Seun, toe hy 
Pappa geword het, het sy kinders met sy hele hart lief gehad. Hy het 
belowe: “Ek sal nooit laat Geweld naby my kinders kom nie”.

En so het Seun en Meisie vir hulle kinders die 
waardevolle geskenk van omgee en vrede 
gegee. Hulle hoop hulle kinders sal 
eendag hierdie geskenk oordra aan 
hulle kleinkinders. Dan sal hierdie 
geskenk van omgee en vrede 
oorgedra word van generasie tot 
generasie. 
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Ontmoet die skrywers:

Edith Kriel is ‘n maatskaplike werker en spelterapeut wie spesialiseer 
in werk met getraumatiseerde kinders vir die laaste 26 jaar. Sy is 
die medestigter van Jelly Beanz – ‘n nie-vir-wins organisasies wat 
terapeutiese dienste aan kinders wat geaffekteer is deur trauma of 
mishandeling bied. Edith het die TeddyBear Clinic ontwikkel tot ‘n 
multi-vlak diens. Sy het die Child Witness Project in die Weskaap 
begin. Sy het die Healing Project vir kinders wat seksueel mishandle 
was geskep. Sy was mede-skrywer van die boeke “Voices of Hope – 
Healing stories for Africa’s children” en “Our Bodies: helping parents, 
caregivers and teachers talk to young children about sexuality”. Edith 
geniet dit om werkswinkels oor ‘n reeks kinder-verwante onderwerpe 
te fasiliteer. Sy bring oorspronklikheid, liefde, vreugde en verstand en 
is ‘n inspirasie vir almal wat die voorreg het om haar te ken. 

Marita Rademeyer is ‘n kliniese sielkundige en stigter van die Child 
Trauma Clinic in Pretoria. Sy is ook die mede-stigter van Jelly Beanz. 
Sy het al menige kinders en hulle versorgers gehelp met kwessies 
soos kindermishandeling, verwaarlosing, verkragting, geweld en 
misdaad, MIV/Vigs, kanker, verhoor-afwagtende kinders en kinders 
met fisiese- of verstandelike gestremdhede gehelp. Haar spesiale 
belangsteliing is spelterapie met getraumatiseerde kinders. Marita 
bring dapperheid, liefde en uitmuntende wysheid en ‘n lieflike 
humorsin in haar genesingspad met kinders en hul families. 

Alida van der Mescht is ‘n kinder-trauma berader en het deel 
van die kleurvolle Jelly Beanz span geword in 2017. Sy het al met 
talle verskillende gevalle gewerk en saam met kinders hof toe 
gegaan vir ondersteuning terwyl hulle getuig. Alida is passievol 
oor kinders help genees na trauma met haar vriendelikheid, 
deursettingsvermoeë en pret genesings-oomblikke.  
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Natasha Botha is ‘n geregistreerde berader en was ‘n onvervangbare 
deel van die Child Trauma Clinic in Pretoria en die Jelly Beanz 
span. Sy het terapie verskaf aan baie seer kinders en het al die 
opleidingsgeleenthede vir Jelly Beanz bestuur – om meer en meer 
mense met kennis te bereik. Natasha het einde 2020 met haar familie 
Nieu Seeland toe geemigreer. Sy is ‘n talentvolle en kreatiewe terapeut 
met ‘n diep verstand van kinders se genesingspaaie. 

Else Röhrs is ‘n afgetrede onderwyseres en trotse ouma. Sy het 25 
jaar in die opleidingsprofessie spandeer en het nog altyd ‘n sagte 
plekkie vir kwesbare kinders gehad. Sy het haar kreatiewe talente 
gebruik om terapeutiese stories, poppies en ander bronne vir 
spelterapie te ontwikkel. Sy het ook gehelp met die ontwerp en maak 
van anatomiese korrek poppe vir forensiese assesserings van kinder 
seksuele mishandeling, beskikbaar aan kliniese werkers in Suid-Afrika 
en ander lande. 



Ek verwelkom hierdie pragtige nuwe boek, “Reënboë van Hoop – Genesende Stories vir Afrika se Kinders”, wat 
die vertel van stories gebruik om kinders te help genees van trauma as gevolg van geweld. Stories kan empatie en 

medelye genereer. Dit kan ons help om pyn in vreugde, en leiding in hoop te verander. Ons moet alle gereedskap tot ons 
beskikking gebruik op diegene wie geweld ervaar te help besef wat hulle regte is en om genesing en die geregtigheid wat 
hulle verdien te behaal. Soos wat die wêreld vorentoe beweeg na beterskap na die Covid-19 pandemie, sal hierdie boek ‘n 
belangrike bron van ondersteuning vir die welsyn en geestelike gesondheid van kinders wees, beide binne en buite Afrika. 

Dr Maalla M’jid, Spesiale Verteenwoordiger van die Sekretaris-Generaal vir die Geweld teen Kinders, Verenigde Nasies. 

Kinderregte kan nooit oorbeklemtoon word nie, in die woorde van Nelson Mandela, kinders is die rots waarop ons 
toekoms gebou sal word, ons grootste bate as ‘n nasie, dus as ons nie belë in hulle regte en in hulle genesing nie, sal 

ons ‘n gebreekte samelewing hê. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie is baie dankbaar vir Jelly Beanz se werk om 
‘n platform te verskaf wat kinders kan help genees, ‘n atmosfeer van hoop skep en kinders leer om hulle gevoelens in ‘n 
positiewe manier uit te druk. In ‘n wêreld so vol van pyn en woede het kinders ‘n veilige platform nodig om hulle pyn en 
verlies te prosesseer. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie is veral gelukkig dat Jelly Beanz sielkundige bystand 
aan kinders wie hulle trauma moet oorwin bied en dit word gehoop dat hierdie hulp oorgedra word aan kinders wie 

hierdie boek lees. 

Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie

Ieder en elke kind het die reg om liefde te ervaar, om te leer, om te speel, om veilig te wees en groot te word in ‘n huis 
wat omgee. En wanneer ‘n kind getraumatiseer of die slagoffer van geweld was het die kind die reg om ondersteuning 
en behandeling te ontvang. Hoe hanteer ons hierdie trauma? Stories help. Stories is ‘n wonderlike manier om trauma 

in ‘n veilige en behulpsame manier te adresseer. Hierdie pragtige, liefdevolle terapeutiese storieboek offer bemagtiging, 
ondersteuning en motivering aan elke kind deur hulle genesingspadjie. 

Regter Edwin Cameron, Konstitusionele Hof van Suid-Afrika (afgetree)

Covid-19 is besig om ‘n verwoestende impak op families se ekonomiese, sosiale en sielkundige gesondheid te hê. 
Ongelukkig dra kinders ook swaar aan die effek van die pandemie met beperkings tot beweging, kontak met familielede 
en vriende, en die geleentheid om te speel. Die vertel van stories is ‘n unieke manier om kinders en hul families te help 

om stress en angstigheid te hanteer. “Reënboë van Hoop – Genesende Stories vir Afrika se Kinders” het pragtige stories 
bymekaar gesut wat kinders en hul families bemagtig om gesprekke rondom moeilike onderwerpe te begin. 

Christine Muhigana, Verteenwoordiger, UNICEF Suid-Afrika

As ‘n pediater wie in kinderbeskerming vir meeste van my professionele loopbaan gewerk het, besef ek die waarde van 
stories vertel om kinders boodskappe rondom trauma en genesing te gee. Die vertel van stories kan meer effektief wees 
as die formele oordrag van informasie, en dit laat kinders toe om met hulle uitdagings en oplossings op verskeie vlakke 

betrokke te raak. Die lees en vertel van stories bring kinders en volwassenes nader aan mekaar. Hierdie stories is so 
inspirerend! Mag dit genesing aan miljoene kwesbare, getraumatiseerde en mishandelde kinders bring. 

Dr Rajeev Seth, President van die Internasionale Samelewing vir die Voorkoming van Kindermishandeling en 

-verwaarlosing (ISPCAN)
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