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STORIE 1:   VREEMDELINGE 

ASJAS:  Nou goed, wag, dit kan tog nie sooooo moeilik wees nie...Ek moet net op my heel 

hardste dink en onthou wat Juffrou Slimkop gesê het....(dink baie hard) 

Ummmmmm....(begin tel) 2, 4, 6, 8, 10....ummmmm, 15, 31, 23, 56, 42, 66....wag, dit klink 

nie reg nie...66, 87, 99, 100! Ag nee, dit is heeltemal deurmekaar en onderstebo, 

holderstebolder, omgedraai en verkeerdom! (sug) Wie tel in elkgeval in twee’e? Dit is die 

domste ding ooit! ‘n Mens tel mos net een aan, vir wat moet ons in twee’e leer  tel? Anders 

moes in alles in twee’e gedoen het, dan moes ons gesê het...ummmm, Maandag, 

Woensdag...Vrydag....Ummmm, SONDAG! En kyk, dit werk glad nie, want dan sou ‘n week 

net vier dae lank gewees het! En ‘n mens doen mos nie alles in twee’e? Jy trek mos nie twee 

hempde of twee broeke aan nie, dit is hoekom ‘n mens ‘n tweeling kry! Hulle kan in twee’e 

tel as hulle so graag dan alles in twee’s wil doen – ek gaan nie! Urgggg, WISKUNDE! Ek haat 

wiskunde. So baie somme maak my sommer naar en deurmekaar! (sien die kinders) Hallo 

maatjies, ag askies...ek het so gekerm en gekla ek het julle nie eers gesien nie. Dit is net dat 

die wiskunde my kop so plat soos ‘n pannekoek laat voel! Hou julle van Wiskunde? Ek hou 

niks daarvan nie, en nou skryf ons nog toets ook en as ek weer 0 kry gaan Juffrou Slimkop 

my ‘n week in die hoekie laat staan. Ag, ek wens ek kon twee koppe met twee breine hê en 

dan was ek dubbeld so slim, en dan sou ek sooooo slim gewees het, ek sou selfs vir Juffrou 

Slimkop somme vra wat sy nie eers kan antwoord nie! Soos: (praat in ‘n proffesor stem) 

Juffrou Slimkop...wat is 3 5694 X 4 5673 gedeel deur die 4xtafel getel in twee’e?  

(sien nie vir Poppie agter hom staan nie)  

POPPIE: Haai Asjas! En wat maak jy!  



ASJAS: (skrik) Aaaaaaaaaaaa! Hiert jou lelike ou ding! (Poppie begin lag) Oooo, ag dit is dan 

net jy Poppie....jy is glad nie snaaks nie hoor.  

POPPIE: Hahahahahahahaha! Ai ou Asjas, jy het so groot geskrik jou hare staan sommer so 

punt in die wind! Hahahhahahaha! Jy lyk amper soos ‘n hoender sonder stertvere wat 

geskrik het vir weerlig!  

ASJAS: Ag is nie man! Inelkgeval, ek het tog nie geskrik nie, ek was net besig met baie 

belangrike sake.  

POPPIE: Wat se belangrike sake?  

ASJAS: Ag dis niks.  

POPPIE: Ag kom nou Asjas, sê my toe? Seblief?  

ASJAS: Nee, jy dink mos altyd jy is snaaks. Jy spring altyd op en af soos ‘n tennisbal en maak 

mense skrik.  Nee, dis my geheim.  

POPPIE: Ag Asjas, ek is jammer ek het jou skrik gemaak. Askies, ek sal nie weer nie. Seblief 

vertel my nou.  

ASJAS: (skaam) Nee.  

POPPIE: Hoekom wil jy my nie vertel nie, jy is dan my beste maatjie?  

ASJAS: Dis net...dis net...ag Poppie, dis net...ek het nie regtig ‘n geheim nie en ek was nie 

regtig besig met belangrike sake nie...ek was...ek was... 

POPPIE: Wat?  



ASJAS: Ag Poppie, ek was besig om in twee’e te probeer tel, maar die klomp syfertjies maak 

my deurmekaar, my kop slaan sommer so toe soos ‘n bottelprop as ek moet wiskunde doen. 

En as ek nie more in twee’e gaan kan tel nie, gaan ek die hele week in die hoekie moet 

staan. Juffrou Slimkop het self so gesê.  

POPPIE: Maar Asjas, hoekom het jy my nie gesê jy sukkel met Wiskunde nie?  

ASJAS: Want ek was bang jy dink ek is dom en jy lag vir my... 

POPPIE: Ek sal nooit so iets doen nie. Beste maatjies is nooit lelik met mekaar nie en hulle 

help mekaar altyd waar hulle kan. Onthou net, jy is weer baie slimmer as ek in Engels. 

Uuurrg, ek kan nooit daai moeilike engelse woorde lees nie, en jy het jou boek al drie keer 

deurgelees!  

ASJAS: Ja, dis waar. Ek hou vreeslik baie van lees! Veral oor Super Heroes!  

POPPIE: Nou kom ek sê jou wat, ek help jou vanmiddag met jou Wiskunde en jy help my met 

my Engels. En voor jy kan sê 1, 2, 3 is al ons huiswerk klaar en ons kry dalk nog ‘n goue ster 

by Juffrou Slimkop vir netjiese werk!  

ASJAS: Haai regtig Poppie, sal jy my help?  

POPPIE: Natuurlik sal ek. Dit is eintlik baie maklik...ek tel altyd saggies in my kop sodat 

niemand my kan hoor nie, dan raak ek nie so deurmekaar met die syfertjies nie. Ek maak net 

so: 2....(fluister) 3....4.... (fluister) 5....6.... (fluister) 7.....8..... (fluister) 9.....10!  

 

 



ASJAS: Kan ek ook probeer seblief? 2....(fluister) 3....4.... (fluister) 5....6.... (fluister) 7.....8..... 

(fluister) 9.....10!  Haai kyk, dit werk! Ek het tot by 10 getel sonder om vas te haak of 

deurmekaar te word! Wow, jy is darem maar baie slim Poppie! Sjoe, dit was nou lekker, ek 

voel sommer slimmer!  

POPPIE: Sien jy, dis nie so moeilik nie. Ek het geweet jy gaan dit kan doen! Nou toe, kom ons 

gaan huis toe, jy moet nog leer om tot by ‘n 100 te tel en ek moet van bladsy 5-20 in my 

Engelse boek lees.... 

SAAM: Uuurrggg, HUISWERK!  

POPPIE: Maar as ons vinnig klaar maak kan ons vir my ma vra om vir ons lekker sjokolade 

koek en koeldrank te gee!  

ASJAS: Daardie grooooooot sjokoladekoek met die dik versiersuiker wat sy altyd bak?  

POPPIE: Ja.... 

ASJAS: Oeeeeee lekker! Jipppie! Laaste een by die huis is ‘n vrot pampoen! (begin hardloop) 

POPPIE: Haai wag, jy kroek, ons het nie tot drie getel nie!  

ASJAS: Ons tel vandag net in twee’e...onthou jy! EEN, TWEE!!!! 

HULLE LAG, STOP UITASEM.  

ASJAS: Sjoe, maar dit is darem maar baie warm vandag! Ek wens die skool het nie so ver 

gesit nie....ek haat dit om huis toe te loop.  

POPPIE: Ag ja, ek ook! My skoene druk my tone en my neus raak vol stof! Atiessssjoeeeee!  



ASJAS: Hahahahaha! Jy het nou so hard genies, jy het amper opgestyg! Weet jy wat Poppie, 

as ek eendag al my sakgeld gespaar het dan koop ek vir my ‘n vliegtuig! En dan hoef ek en jy 

nooit weer huis toe te loop nie, ons spring net in my vliegtuig en voor jy kan sê 

tjoeftjafvalhyaf is ons by die huis!  

POPPIE: Ek sal ook nie omgee om vir my ‘n sportmotor te koop nie....so pienk een wat so 

vinnig ry, jy sien net so pienk streep as hy in die pad afkom.... 

ASJAS: Ag jig....pienk is vir meisies.  

POPPIE: Maar ek is mos ‘n meisie... 

ASJAS: Ja, maar meisies ry nie met karre nie, dis vir seuntjies.... 

POPPIE: My ma ry dan met ‘n kar... 

ASJAS: Maak nie saak nie, dit is net so. 

POPPIE: Wie sê so?  

ASJAS: My pa.  

POPPIE: Ag, maar dit is nie so nie.  

ASJAS: Dit is!  

POPPIE: Is nie!  

ASJAS: Is!  

POPPIE: IS NIE!  

ASJAS: IS!  



Hulle stry so dat hulle nie eers die vreemde oom nader sien stap nie. 

OOM: A nee a, en as julle twee so baklei? 

ASJAS: Hallo oom, askies oom, ons baklei nie regtig nie, dit is net dat sy nie wil glo wat ek vir 

haar gesê het nie, sy het nou weer ‘n harde kop soos ‘n skilpad dop!  

POPPIE: Ag is nie! Hy sê vrouens mag nie met sportmotors rond ry nie, want dit is net vir 

seuns! Dit is die domste ding ooit! SY MA BESTUUR DAN BETER AS SY PA!  

ASJAS: Is  nie waar nie!  

POPPIE:  IS!  

ASJAS: NIE!  

OOM: (lag) Nou toe, nou toe....a nee a, dit is mos nie mooi om sommer so te baklei nie. As 

‘n mens so baklei dan val jou voortande sommer so uit!  

POPPIE: Regtig oom!  

ASJAS: Oom jok nou sommer... 

OOM: Nee, dis die waarheid! My ou vrou het een keer so met my geraas en toe woeps-

waps-kaplaks val haar voortande sommer net so uit.... 

ASJAS: En nou?  

OOM: Nou eet sy net sop met ‘n strootjie....so sssjjjjjjjjjjjjjjjlllllllllllllllllllluuuuuuuuuurrrrrrp! 

SAAM: (hulle lag lekker) 

ASJAS: Dit is baie snaaks! Hahahahahaha!  



OOM: Sê my, waarheen loop julle? Kry julle nie warm nie?  

ASJAS: Ons gaan ons huiswerk gaan doen by Poppie se huis oom. En dan as ons soet was 

gaan haar ma vir ons sjokoladekoek gee!  

OOM: Mmmmmm, dit klink lekker! Maar waar is Poppie se huis? Is dit dan nog ver?  

ASJAS: Ja oom, sy bly in Van Rooyen straat ....(Poppie stamp hom) Eina! Wat nou?  

POPPIE: (fluister) Asjas, ken jy die oom?   

ASJAS: Nee, maar wat maak dit saak? Hy is dan vriendelik.  

POPPIE: (fluister) ‘n Mens gee nie net sommer jou adres vir vreemde mense nie Asjas....netnou is 

dit inbrekers of slegte mense.....(praat hard) Ag nee wat oom, ons is amper by die huis. Ek bly 

sommer hier om die draai.... 

OOM: Nou maar toe, ek sal julle by julle huis gaan aflaai. Dan hoef julle darem nie so in die son te 

loop nie, my kar is net hier om die hoek geparkeer. Sjoe, maar dit is warm...miskien moet ons dalk 

eers gaan roomys koop.  

ASJAS: Jippppie! Roomys! Ek gaan vir my ‘n groot aarbei-roomys koop! EN EK SIT VOOR! 

POPPIE: Asjas! Wag! Is jy nou heeltemal simpel!  

ASJAS: Wat nou? My ore is al rooi gebrand, ek is niks lus om verder in die son te loop nie!  

POPPIE: Asjas, ons mag nie sommer by vreemde mense in ‘n kar in klim nie, dit is baie gevaarlik! 

Netnou ontvoer hy ons!  

ASJAS: Moenie laf wees nie Poppie, jy het nou weer teveel TV gekyk, hoekom sal die gawe oom ons 

nou wil ontvoer! Kyk net hoe vriendelik is hy! Hy gaan dan selfs vir ons roomys koop.  



POPPIE: Asjas, dit maak nie saak hoe vriendelik iemand is nie, hy kan nog altyd iets slegs of lelik aan 

ons doen. ‘n Mens mag nooit lekkers by vreemde mense vat nie, en nog minder saam met hulle in 

die kar klim! Dit is vreeslik gevaarlik!  

ASJAS: Dink jy regtig so?  

POPPIE: Natuurlik!  

ASJAS: Maar wat van die roomys?  

POPPIE: Vergeet van die roomys Asjas, hy is net besig om ons om te koop!  

ASJAS: Nou goed....maar Poppie, as jy vir my gejok het...dan skuld jy my TWEE roomyse....Askies 

oom, maar dit is nie meer nodig nie, ons is regtig amper by ons huis.  

OOM: Nou goed, as julle twee dan nie wil roomys hê nie is dit seker maar julle probleem. Ek wil net 

nie hê jou pappa moet jou raasgee as jy by die huis kom nie... 

ASJAS: My pappa?  

OOM: Ja, jou pappa....wat is jou naam nou weer?  

ASJAS: My naam is Asjas... 

OOM: Asjas, dis reg! Nee Asjas, jou pappa het my gestuur om jou te kom oplaai by die skool, want hy 

het ‘n verrassing vir jou by die huis...dit is hoekom hy my gestuur het om jou te kom haal....ek is sy 

beste vriend, oom Wollie, wat die naweek by julle kuier.  

ASJAS: Regtig? Kuier oom die hele naweek by ons?  

OOM: Ja, dit is hoekom ek jou moes kom haal by die skool. Sodat ons jou verrassing kan gaan kry by 

die huis. Jou pa wag seker al vir jou!  



ASJAS: Sien jy nou Poppie, die oom jok nie! Hy is dan my pappa se beste vriend. Nou goed, hier gaan 

ek! Jipppiiieeee, watse verrassing kan dit wees? Miskien kry ek ‘n nuwe sokkerbal!  

POPPIE: Asjas, wag!  

ASJAS: Wat nou?  

POPPIE: Asjas, iets is nie reg nie. Die oom is besig om te jok!  

ASJAS: Ag hoe weet jy dit?  

POPPIE: Maklik! Hy het dan nie eers geweet wat is jou naam nie, en as hy dan jou pappa se beste 

vriend was hoekom het jy dan nog nooit van ‘n oom Wollie gehoor nie, en jou pappa sou mos gesê 

het as hy iemand gestuur het om jou by die skool te kom haal....hy weet dan nie eers waar ek bly nie, 

en ons twee bly langs mekaar....hoe sou hy jou dan by die huis gaan aflaai het huh?  

ASJAS: O gats patats! Poppie, jy is reg! Die oom is ‘n skelm! Wat doen ons nou?  

POPPIE: Nou soek ons net ‘n grootmens of ons bel die polisie.  

ASJAS: Waar gaan ons nou ‘n grootmens kry? En hoe wil jy die polisie bel, hier is dan niemand in die 

straat nie en die polisiekantoor is baie ver van ons af!  

POPPIE: Kom ek wys jou! Ag dankie oom vir die moeite, maar hier is my tannie se huis.  

ASJAS: Maar dit is dan ‘n vreemde tannie.... 

POPPIE: Sjjuuut....(klop aan deur en ‘n tannie kom uit)  

OOM: Dogtertjie, wag! Ek sal julle huis toe vat!  

TANNIE: Hallo julle twee, en waarmee kan ek julle help?  



POPPIE: Hallo  tannie, kan ons asseblief tannie se foon leen om my mamma te bel. Hier is ‘n 

vreemde oom in die straat wat ons wil oplaai. Sal tannie asseblief die polisie ook bel – hulle nommer 

is 10111.  

TANNIE: Wie is daardie man! Ekskuus tog, meneer, kan ek help! Hoekom pla jy hierdie twee 

kindertjies?  

OOM: O vrek, weg is ek!  

ASJAS: Maak gou, hy gaan weg hardloop!  

TANNIE: Keer hom! Keer hom!  

POLISIEMAN: Aha! En wat het ons hier?  Het jou! Gedink jy gaan vir ons kan weghardloop, jou ou 

luislang!  EN HET JOU! Dit sal jou leer om so klein kindertjies te pla, kom saam jou bosaap, jy het ‘n 

paar dinge om te verduidelik.  

OOM: Ag nee, asseblief, laat my gaan, laat my gaan!  

POPPIE: Jipppieee! Jippieeee! Hulle het hom gevang! Hulle het hom gevang! Vat so jou ou 

kansvatter!  

ASJAS: Het jy dit gesien Poppie, het jy dit gesien! Daardie polisieman het die skelm gevang net soos 

die Super heroes in my boek! WOW! Eendag wil ek ook ‘n polisieman word!  

POPPIE: Sien jy nou Asjas, sien jy nou wat kon gebeur het as ons saam met daardie skelm in sy motor 

geklim het. Hy sou ons wraggies waar gevang het en iewers in sy garage opgesluit het....siesa, gril ek 

nou!  

ASJAS: Ek is jammer Poppie, ek het nie geweet skelms kan gaaf ook wees nie. En hy lyk dan nie eers 

soos ‘n skelm nie, hy lyk sommer so doodgewoon.  

TANNIE: Is julle twee kindertjies reg? Het hy hulle nie seergemaak nie?  



POPPIE: Nee tannie, darem nie, en inelkgeval was ons twee  te vinnig vir hom.  

TANNIE: Ai toggie, my senuwees is gedaan! Luister, julle moet baie versigtig wees. ‘n Mens kry baie 

skelms in die wêreld wat kindertjies wil seer maak. O ja, Poppie ek het jou mamma gebel, sy is 

oppad.  

POPPIE: Dankie tannie.  

ASJAS: Ja dankie tannie, ummmm....wat is tannie se naam?  

TANNIE: Ek is tannie Tiena, en dit is ‘n groot plesier....ja jong, ek is ook al ‘n ouma en ek is vreeslik 

lief vir my kleinkinders....ek wil nie hê ander kindertjies moet seerkry nie, dit is darem maar te 

vreeslik!  

POPPIE: Dankie Tannie Tiena dat tannie ons gehelp het. Dit is altyd die belangrikste om ‘n grootmens 

te vra om te help. 

ASJAS: Ja, en om nooit lekkergoed van vreemde mense te vat nie!  

POPPIE: En om nooit saam met vreemde mense in ‘n kar in te klim nie! 

ASJAS: Ek sal dit nooit vergeet nie, dankie Poppie....sjoe, ons was darem amper vandag in die 

moeilikheid. My maag trek sommer op ‘n knop soos ‘n skewe sambok.... 

POPPIE: Myne ook....ek het skoon ‘n hol kol van die skrik!  

TANNIE: Dan is daar net een ding om dit beter te maak.... 

SAAM: En dit is?  

TANNIE: SJOKOLADE KOEK!  

SAAM: Jippieee!  



TANNIE: Kom ek gaan kry vir ons elkeen ‘n ekstra groot stuk koek en dan sit ons hier op my stoep en 

wag vir jou mammie. Hoe klink dit?  

SAAM: JAAAAAAAAAAAA!  

POPPIE: Oe, lekker koek!  

ASJAS: Lekker, lekker koek! Lekker lekker.... 

POPPIE: En nou, hoekom stop jy?  

ASJAS: Ag, ek dink sommer.... 

POPPIE: Wat dink jy?  

ASJAS: Poppie, wat was daardie snaakse nommer wat jy netnou gesê het?  

POPPIE: Nommer? O, dit was die polisie se nommer: 10111 

ASJAS: 10111....Dit is maklik....10111...haai en kyk Poppie, daar is nie een 2 in nie! Nou sal ek dit 

nooit vergeet nie!  

POPPIE: Sien jy, jy is sommer al klaar beter met die syfertjies, dit maak nie meer jou kop so 

deurmekaar nie!  

ASJAS: Ja jy is reg, dit doen nie! Een van die dae staan ek sommer eerste in die klas!  

POPPIE: Hahhahaha, jy sal eers my moet wen!  

ASJAS: Ag, nou goed, jy kan maar eerste wees. Maar net hierdie een keer!  

Hulle lag saam  

ASJAS: Poppie, weet jy wat?  

POPPIE: Wat?  



ASJAS: Partykeer kan meisies dinge beter doen as seuns....ag, ek....ek wou maar net dankie gesê het 

dat jy ons so mooi gehelp het vandag.  

POPPIE: Ag Asjas, dis niks. Dit is mos wat beste maatjies doen. Ons pas mekaar op.  

ASJAS: En weet jy wat doen beste maatjies nog?  

POPPIE: Nee, wat?  

ASJAS: Hulle koop ‘n ektra groot aarbeiroomys om te sê hulle is jammer. 

POPPIE: Aaaaaaaaa! Asjas! Jy is my beste maatjie in die wêreld! (gee hom ‘n soen op sy wang) 

ASJAS: Aaaaaa, Poppie....jy maak my skaam.... 

(hulle giggel en begin dan lekker lag terwyl die musiek begin speel)  

POLISIEMAN: So maatjies, julle moet tog altyd onthou: om nooit vir vreemde mense jou naam of 

adres te gee nie, om nooit saam met ‘n vreemde persoon in ‘n kar in te klim of lekkergoed by hulle 

te vat nie en om altyd ‘n grootmens te vra om julle te help as julle in die moeilikheid is.  

En as julle regtig bang is of as iets vreeslik sleg gebeur, bel my enige tyd en ek sal jou so vinnig soos 

blits kom help. Ons nommer is 10111! Sommer maklik nê? Wil julle ook probeer? Kom ons sê saam 

die telefoonnommer: 10111. Pragtig! Sien julle gou weer, soet wees en pas julle mooi op.  

Groete Oom Polisieman 

 

 


