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Hans Haas HELP! 

Musiek: Shakira - This is Africa 

Al die diere kom ingestap en begin dans! Hallo maatjies! Ons is op Safari in die Wildtuin! 

Inter-aksie met die kinders en gee ’n paar lolliepops weg. 


Paulina: Oe, ek sien ’n leeu! (met verkyker) 


Grietjie: ’n Seemeeu? Ons is bietjie vêr van die see af meisiekind! 


Dr. Piet: ’n Leeu! 


Grietjie: ’n Spreeu?


Bob: Ooh hoo ha ha!!!


Paulina: Uhm, julle…hy’s oppad hiernatoe! 


Dr. Piet: Hoe vinnig Paulina?

Pualina: Uhm…hy hol! 


Hans: Hans is ’n groot blou haas en sy naam H.A.N.S staan vir Hendrikus, 
Arend, Nikodemus, Stefaans. Hy is die burgemeester van 
Haaslaagte. 

Grietjie: Grietjie is ’n gans. Sy is ’n baie ou, wyse gans en is die oudste 
bewoner van Haaslaagte. Sy is ook dan die storie-verteller en sy 
hoor nie so lekker nie. 

Dr. Piet: Dr. Piet is ’n padda. Hy is die dokter op die dorp. Hy is ’n baie slim 
en wyse karakter maar baie vervelig. 

Paulina: Paulina is ’n Pappegaai en kom bietjie van die ander kant van die 
treinspoor af. Sy kan baie mooi sing. Sy dra altyd ’n handsak by 
haar vol interessanthede. 

Bob: Bob is ’n bobbejaan en nie baie slim nie. Hy lewer kommentaar en 
herhaal graag goed wat reeds gesê is. 

Morrie: Morrie is die skobbejak op die dorp. Hy’s heeltyd besig om poetse te 
bak en om die lewe op Haaslaagte vir almal moeilik te maak! 

Ronnie: Ronnie is ’n renoster en word gevang deur ’n Chinese Jagter. Hy is 
’n saggeaarde outjie van Zimbabwe en praat moeilik Afrikaans. 

Chinese 
Jagter

’n Klein Chinese mannetjie wat Morrie bevriend het in die wildtuin 
om Ronnie die renoster se horing te steel! 
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Grietjie: Wie’t ’n bol?


Dr. Piet: Hol hasie hol!!!


Almal: Aaaaah!!!!! Hardloop af! 


Ronnie: Guys! Wait! Where are they running off too? 

Musiek: I like to move it  

Oh, hey there guys! (He sees the kids) Hallo! I am Ronnie! I live here! Who of you can 
guess what animal I am? …mmm? A rhino yes! And where can you find me? In Africa yes! 
I am part of the Big five. Do you know what the big 5 is? A lion, An Elephant, A Buffalo, A 
Leopard and Rhino. Did you know you can find them on our money!!!! We are only a few 
Rhinos left hey…poachers hunt us for our horns! This thing right here…you Afrikaans kids 
call it ’n horing. 


Chinese Jagter kom in! 


Chinese Jagter: Rhino Horn! 


Ronnie: Aaah! 


LANGER ’n Hele gejaag vind op die verhoog plaas. Hans Haas kom ingehardloop met ’n 
ninja-stok en ’n hele geveg begin tussen Hans en die Jagter. Die Jagter word dan op die 

ou einde afgejaag! 


Ronnie: Thank you very much my brotha from another motha! 


Hans: Dis ’n plesier jongman..broer..seuna! (vat aan sy horing)


Ronnie wil vir Hans ’n drukkie gee maar sy horing is heeltyd in die pad. 


Hans: Stadig nou met daardie horing van jou seuna. Die ding is skerp!


Ronnie: Oh, sorry. (Ronnie lyk baie hartseer)


Hans: Hoekom die lang/grys gesig nou?


Ronnie: I get carried away sometimes. It’s just that I don’t really have a lot of friends. 


Hans: Hoekom dan nie? Jy lyk na ’n aangename knaap?


Ronnie: I accidentally sat on my last friend! 


Hans: Ag, dis nie die ergste nie! My vriendjie, Eddie die Kuiken sit gereeld op my skoot. 


Ronnie: She was a canary. 


Hans: Ah, ek sien. Ag, gelukkig het jy ’n dik vel! 
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Ronnie kyk net af


Hans: So…bly jy nog altyd hier in die Wildtuin?


Ronnie: Yep


Hans: Dis ’n baie mooi dag vandag nê?


Ronnie sê niks


Hans: Ek en my vriende is hier op ’n safari. 


Ronnie: That’s cool bro.


Hans: En…ek’s seker my vriende sal graag ook jou vriende wil wees! 


Ronnie: Really?


Hans: Verseker man! En Ek’s Seker hierdie maatjies Sal ook jou vriend wil wees? Né 
maatjies? Maar ek moet jou waarsku, my ander diere-maats kan soms ’n handvol wees! 
En Paulina die Pappagaai se Engels is nou nie wat wonders nie…


Paulina en Grietjie kom ingewaggel


Paulina: Maar dis wat ek mos gesê het tannie; ’n Olifant kan water deur sy slurp opsuig 
en dit dan deur sy ore blaas. soos ’n walvis! 


Grietjie: Jy’t nou weer die verkeerde saad vanoggend opgepik meisietjie. 


Paulina: Wel, ek gaan ophou glo wat Tannie sê, want ek’s ’n baie slim…voël…(Sy sien vir 
Ronnie) Wel, wat het ons hier….dis ’n  g r o o t  grys dier…


Hans: Paulina en tannie Griet, hierdie is Ronnie die Renoster! Ronnie, hierdie is Tannie 
Grietjie Gans en Paulina Pappegaai. 


Ronnie: Please to meet ya! (Hy hou sy poot uit, maar sy horing is weer in die pad)


Paulina: Horing…


Grietjie: Aangename kennis Krokkenoster!


Hans: Dis ’n Renoster tannie. 


Grietjie: Dis wat ek gesê het Paternoster…


Paulina: Hallo, jy! 


Ronnie: Hello there pretty lady! 


Paulina: Haha, pretty lady….ek? 
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Hans: Nee, Paulina, die voël agter jou. 


Paulina kyk om, maar daar’s niemand nie. Dan kyk sy weer diep in Ronnie se oë


Paulina: Jy’t ’n vreeslike groot horing Donnie.


Ronnie: It’s Ronnie, and thanks…I think!?


Hans: Hierdie horing van Ronnie is wat hom so spesiaal maak! 


Grietjie: Hoekom nogals?


Paulina: Want, hy’s groot! 


Haas: Ek sien ’n watergat! Kom ons gaan maters! 


Hulle almal beweeg af


Ronnie: I am thirsty hey!


Paulina: Me toos hey! 


Grietjie: Hoe sê jy?


Dr. Piet en Bob kom ingestap - lyk verdwaald


Dr. Piet: Bob, is jy seker hierdie kaart is reg?


Bob: Ooh ooh ha ha


Dr. Piet: Ja, ek weet jy het die kaart by Mnr. Arend gekry, maar ek sien nie die watergat nie 
en ek is op die Brink om my kop te verloor!


Bob: Ooh ooh ha ha


Dr. Piet: Ja, Bob ek weet Mnr. Arend is baie slim maar hier waar ons nou is, is net ’n groot 
groen blop…


Bob: Ooh ooh ha ha (Bob beduie iets op die kaart)


Dr. Piet: O, ek sien, dis ’n bietjie van my slymsappies wat gemors het…Oeps! (Hy vee dit 
af en proe dit) Yum! 


Bob: Eeeeuwwww


Morrie kom opgestap met die Chinese Jagter


Morrie: Then I will distracts them dumb animals and you chase the Rhino to the trap! 


Chinese Jagter: Ahhhh…Rhino horn
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Dr. Piet: Morrie?


Bob: Hoo! 


Morrie: Dr Piet? Bob? Dis nou ’n verrassing?!


Dr. Piet: Wat maak jy hier Morrie? 


Morrie: Het Dr. nie gehoor nie? Ek’s is nou…. ’n veldgids hier in die Wildtuin en ek is tans 
besig om hierdie arme verdwaalde Japanese …


Chinese Jagter: Chinese! 


Morrie: Chinese Jagter (Engelse aksent) te help om by die watergat te kom. 


Chinese Jagter: Rhino Horn! (Morrie druk sy mond toe)


Dr. Piet: Dis nou heel TE toevallig, maar dalk kan jy ons ook help om daar te kom…mmm?


Morrie: Ja…seker…volg my…(vir homself) Vervlaks! 


Hulle beweeg af


Dr. Piet: Aangename kennis jongman, ek is Dr. Piet en hierdie is Bob Bobbejaan! 


Chinese Jagter: Rhino Horn?


Dr. Piet: Bly te kenne, Rhino Horn! Is jy seker jy’s nie oorspronklik van Noord Amerika af 
nie? (Dr. Piet begin so ’n indiaan geluid maak met sy mond - Morrie skud net sy kop)


Terwyl hul afbeweeg Sien Bob die groot mes wat die jagter in sy belt het en kyk vir die 
kinders met kommer. By die Watergat…


Liedjie: In the Jungle…sing. Almal - Chinese kom in. Paulina skree etc.  
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh 
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh 
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh 
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh 
In the jungle, the mighty jungle 
The lion sleeps tonight 
In the jungle the quiet jungle 
The lion sleeps tonight 
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh 
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh 
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh 
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh 
Near the village the peaceful village 
The lion sleeps tonight 
Near the village the quiet village 
The lion sleeps tonight 
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh 
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh 
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh 
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh 
Hush my darling don't fear my darling 
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The lion sleeps tonight 
Hush my darling don't fear my darling 
The lion sleeps tonight 

Splish Splash - Set changes 

Almal kry ’n glasie met water in die hand of bottel


Hans: Dis nou lekker! Soos ek gesê het: Ronnie se horing is baie gewild onder die mense 
in Asië.


Grietjie: Asië?


Paulina: Asië bad moon a rising… (sy cheers Vir Ronnie met haar glasie)


Hans: Ja, tannie, Asië, soos in China…


Paulina: Ek sjien ja…(Sy vat aan Ronnie se horing) 


Hans: Die mense van China en Japan glo dat die horing van ’n renoster, soos Ronnie 
medisinale middele besit. 


Paulina: Medisanale…


Grietjie: Soos in Medisyne?


Hans: Ja, tannie Griet, medisyne vir…


Paulina: Kyk jou horing altyd boontoe?


Ronnie: Yeah, it’s main purpose is for self-defense! 


Paulina: Ek’t ook al self oor die fence geklim daar op Haaslaagte. 


Grietjie: Jy bedoel seker jy’t oor die heining gevlieg?


Paulina: Nee, ek lieg nie, ek het! 


Hans: Vlieg! 


Grietjie: Waar? Kry die bottel Target dadelik!


Ronnie: That’s what I am yes: A walking target! 


Paulina: Ek sal jou skiet! Kepouwwwww! 


Hans: Nee, Paulina, dis juis wat ons nie wil hê nie. 


Paulina: Maar dis wat die horingman dan gesê het! Walking target. You walks…I shoots 
and then yours is mines! 


Ronnie starts walking backwards 
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Hans: (Keer vir Ronnie) That’s not what she means…she’s does not want to shoot you 
literally just figurerarly. Paulina! Fokus! Loop soek ’n voel deur jou Kyker


Awkward silence. Paulina Lag…okayyyy….kyk vir kids…sien ’n kuiken…watse voel is jy? 
Aasvoel…flamink?


Ronnie: Oh, I see. Sort-off. What kind of animals are you?


Paulina: I are to be a voël. 


Griet: I are a gooses


Dr. Piet en Bob kom ingestap


Dr. Piet: And I are a Parra! Uhm, I mean a frog. 


Hans: Dr. Piet! Bob! Ek’t gewonder waar julle draai! Ronnie dis Dr. Piet Padda en Bob 
Bobbejaan! 


Ronnie: Hey guys! 


Bob: Ooh ooh ha ha


Hans: And I am a Rabbit with a very short tail! Haai, dit laat my dink. Kom ons sing my 
liedjie saam met die maatjies!


Ronnie: I don’t know this song. 


Paulina: Don’t worrys I will learns for yous


Hans: Dis maklik Ronnie….we just sing Hasie hoekom is jou stert so kort…en dan wys 
ons na ons stertjies.


Paulina: Of jy kan net na jou horing toe wys. 


Hans: Maatjies, staan gou op dan help ons Vir Ronnie met die liedjie. Julle ken dit mos! 

Hier gaat ons…Me. Platejoggie is jy reg? Een, twee drie…


Liedjie: Hasie Hoekom 

Terwyl hulle sing kom Morrie tussen die kinders deur saam met die Chinese mannetjie en 
beduie na Ronnie se horing en die geld wat hulle daarmee kan maak. Met die laaste 
versie jaag die Chinese mannetjie, gevolg deur Morrie vir Ronnie van die verhoog af 

sonder dat die ander diere sien. 


Haas: Wat sê julle maatjies? Waar’s Ronnie? Morrie? Hom gevat? Gejaag? 


Bob: Ooh ooh ha ha
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Dr. Piet: Praat julle van Mnr. Rhino Horn?


Paulina: What? Morrie! Bring terug my Grys-haar-blonde man! 


Grietjie: Grys hare…ja nee dis al wat hierdie diere vir my gee! (Hulle almal beweeg af)


Morrie kom ingestap met ’n tou waaraan Ronnie vasgebind is gevolg deur die Chinese 
Jagter


Liedjie: Ek sou kon doen met ’n miljoen (Rhino Horn!) 

Morrie: Ons het jou nou mannetjie! 


Chinese Jagter: Rhino Horn! Hoho!


Morrie: Oe, weet julle maatjies wat betaal hierdie Vietnamese mannetjie…


Chinese Jagter: Chinese


Morrie: Ja ja , whatever, Chinese mannetjies vir so ’n horing van hierdie perd?


Ronnie: I am not a horse!


Morrie: Nee, jy is nie, jy’s my ticket uit hierdie land uit! $95 000! Ek gaan jou horing 
verkoop en dan is ek op die eerste Seemeeu se rug uit hierdie land uit! Madagascar here I 
come?


Chinese Jagter: Madagascar?


Ronnie: You know that there are no other Meerkats on Madagascar right?


Morrie: Rerig? 


Ronnie: Yes, silly, you guys are only native to South Africa! 


Morrie: Rerig? 


Chinese Jagter: Rhino Horn!


Ronnie: You know that he is going to kill me right?


Morrie: Issie man, hy gaan net jou horinkie afsaag en dan is ek ryk! 


Ronnie: He is going to cut it too far down and then I am going to bleed to death!


Morrie: Don’t be so dramaties okay! 


Chinese Jagter: Rhino Horn!


Ronnie: It’s the truth dude! 
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Morrie: It’s the truth dude….(mocking)


’n paper jet kom ingevlieg….Morrie tel hom op, maak oop en begin lees


Morrie: Morrie, jou Mamparra! Wat’s ’n Mamparra? Ek gaan jou so hard slaan op jou 
Meniskus dat jou maer beentjies ingee! Wat’s ’n Meniskus?


Hans en die ander kom ingehardloop met Ninja bandannas aan


Hans: Dis jou Meniskus!!! (Hy slaan vir morrie met ’n stok op sy knieg! 


Morrie: Eina!!!! 


’n Gejaag vind plaas - Chinese Jagter hardloop met Ronnie af van die verhoog af en almal 
volg. Morrie hol in die ander rigting in. Huppelend. Oor en weer en oor en weer. 


Musiek: Chase. Grietjie en Piet stop na 2de chase en chat or water.  

Grietjie: Ek’s so moeg. Ek kan nie op my ouderdom so ver hardloop nie.  

Piet: Ja nee, ek is ook nie een vir langafstande nie!  

Grietjie: Oe, hiers ’n watergat!  

Piet: Nee!!!  (Griet spoeg uit! ) ou Griet…mens kan nie sommer enige water in die 
wildernis drink nie!  

Grietjie: Hoekom dan nie?  

Piet: Want daar’s kieme in wat jou maag gaan laat pyn!  

Griet: Ja, ek het ’n brein.  

Pietjie: Nee Griet…pyn 

Grietjie: Wie’t wyn 

Pietjie: Pyn! 

Paulina: Ek het sein ek het sein!!!!  

Piet: Sy gee vir my ’n maagpyn ja! Maatjies, onthou mens kan nie sommer enige 
water daar buite in die natuur drink nie. Mens moet dit eers kook of mens kry ’n 
pilletjie wat jy in kan gooi wat dit veilig maak om te drink.  

Grietjie: Het ek my pilletjies gedrink vanoggend!  

Paulina: Baby Shark toe toe toe toe… 
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Piet: Daai voel het definitief nie haar pilletjies gedrink vanoggend nie.  

Chase continue 

Chinese Jagter kom in met Ronnie…Ronnie beweeg agteruit met Chinese man wat sy 
mes in sy gesig hou. 


Chinese Jagter: Rhino Horn! Mmmm


Ronnie: Listen here buddy, you don’t want to do this…


Chinese Jagter: Rhino Horn!


Ronnie: Help! Hans Haas Help!!!!


Morrie kom ingehardloop en spring op die Jagter se rug! 


Morrie: Gee daai mes hier jou Korean Klipkop! 


Chinese Jagter: I am Chinese! No! Rhino Horn!


Morrie: Jy’t nie gesê die arme grysperd gaan sy lewe moet gee nie! 


Morrie kry die mes in sy hande en al die ander diere kom in


Hans: Morrie?


Dr. Piet: Morrie?


Paulina: Morrie?


Grietjie: Borrie?


Bob: Huh?


Morrie: Ek’t nie geweet die arme grysperd gaan met sy lewe moet betaal vir sy groot 
horing nie! 


Chinese Jagter: Rhino Horn!


Dr. Piet: Ja, ou Morrie! Meeste Renosters oorleef nie die proses nie! 


Paulina: Los my Ronnie se horing uit! 


Grietjie: Koring byt? Nou’s ek honger! 


Chinese Jagter: Rhino Horn!


Chinese Jagter probeer tussen die maatjies ontsnap! 
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Hans: Stop hom maatjies!!!! 


Chinese Jagter: No! Rhino Horn!


Almal help om die Jagter terug verhoog toe te bring. 


Hans: Dankie maatjies! 


Hulle bind hom vas


Grietjie: Jy, Japanesie gaan vir ’n baie lang tyd in die tjoekie bly en rys eet! 


Tjoekie tjoekie ja ja jy gaan rys eet in die more….jy gaan rys eet in die aand!  

Chinese Jagter: Chicken flied lice 

Grietjie reageer!!!! : Ek’s oud en taai! Jy kan nie my eet nie!!!  

Chinese Jagter: …and Rhino horn 

Dr. Piet: Geen Rhino Horn vir jou nie! 


Paulina: Ja! Dis my horing! 


Ronnie: Thanks for saving me guys! (To the kids) 


Hans: Morrie! 


Morrie: Sorrie! 


Hans: Morrie! Jy’t my verbaas vandag! En ek is baie trots op jou! 


Morrie: Rerig? 


Dr. Piet: Ja, ou Morrie! Jy het ou arme Ronnie se lewe gered! 


Morrie: Ek het seker ja! 


Ronnie: Thanks bro! 


Morrie: My pleasures! 


Bob gee Morrie ’n drukkie

Bob: Mmmm


Morrie: Nee, klim af van my af jou vlooikussing! 


Grietjie: Morrie! 


Morrie: Ek bedoel…mooi apie…(Vryf sy kop)
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Hans: Maatjies! Sal julle onthou dat ons altyd ons diere moet oppas hier in Afrika?


Paulina: Veral die diertjies met horings en slurpe! 


Dr. Piet: Net so Paulina! Julle onthou so rukkie terug toe praat ons van bye…hulle het nou 
nie horings nie, maar angels…en hull is net so belangrik om op te pas. 


Hans: Ja, want sonder bye sal ons nie kos hê om te eet nie! 


Grietjie: En sonder Ronnie sal Suid Afrika nie meer ’n groot vyf hê nie. 


Paulina: Ja, want hierdie EEN horing is deel van die GROOT vyf! 


Ronnie: High five! (to a kid in the audience)


Bob: Ooh ooh ha ha


Dr. Piet: Wat sê jy daar Bob? 


Diere staan in ’n ry en luister


Bob: Ooh ooh ha ha


Dr. Piet: Wat? Sê weer?


Bob: Ooh ooh ha ha


Dr. Piet: Ek het dit! 


Diere maak hul geluide met Jagter wat laaste sê ‘Rhino Horn’


Morrie: Watch it! 


Dr. Piet: Bob wil hê ons moet weer ’n liedjie sing! 


Hans: Haai dis nou ’n briljante idee Bob! 


Morrie: Dis nou nie so ’n briljante idee nie…


Paulina slaan Morrie oor die kop! 


Morrie: Eina! 


Paulina: You sees? I can protect your horing always. I can do Karate Kallie! Hee haa! 


Ronnie gets a fright en Paulina lag net


Hans: Kom ons staan op dan sing ons weer Hasie Hoekom is jou stert so kort! 


Grietjie: Wie kort ’n stort? Ja, nee Morrie jy kort definitief ene! 
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Paulina: Nee Tannie ‘kort’! 


Grietjie: Port? Dis bietjie vroeg daarvoor Meisiekind! 


Paulina: Ag toemaar


Grietjie: Wie’s naar?


Hans: Kom ons sing net! 


Liedjie: Hasie Hoekom 

Exit op Shakira - Africa
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