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Eendag as ek groot is…

Geskryf deur:

Jean-Mari Lombard en ander leerders...

Elane Bekker, Chante Liebenberg, Ele Theart, Leander Visser, Charissa Botes, Line van Huyssteen,
Wianka Agenbag, Sharlene Agenbach.

Sinopsis:

Karen en Rita sit en droom oor hulle kinders se toekoms. Dit is mos enige (oorbetrokke) ma se droom
dat hul “ou engeltjie” ‘n prokureer, tandarts, onderwyser, boer, chef of gym instrukteur word. Maar

wie weet… die gras is mos altyd groener aan die ander kant.
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Karakters:

Karen ouer (Drama leerder)

Rita ouer (Drama leerder)

Tandarts toneel karakters:

Ma Ma

Kinders Jantjie

Lara

Oom en Vrou Josef

Hetta

Tiener (emo meisie wat nie praat nie)

Pastoor en Non Pastoor

Non

Spiertier Lloyd Bekker

Besigheidsman Mr Hunter

Ontvangsdame Yolanda

Tandarts Jaco Greeff

Chef toneel karakters:

Chef

Boer toneel karakters:

Boer: Japie

Vrou 1: Anna (Onderwyser)

Vrou 2: Magda (Dans afrigter)

Vrou 3: Karel (Verkeerde geslag- Ouers) Mechanic

Vrou 4: Susan (Waiter)

Vrou 5: Alex (Gay& Verkeerde brief) Sekuriteitswag

Vrou 6: Marelise (Fotograaf)
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Onderwyser toneel karakters:

Juffrou

Susan

Bianca

Pieter

John

Tom

George

Hendrik

Katryn

Prokureer toneel karakters:

Edelagbare

Prokureer 1

Prokureer 2

Arlow

Beskuldigde

Gym toneel karakters:

Instrukteer

Man 1

Lady 1

Lady 2
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Toneel 1:

(Voor op die kantverhoog is ‘n koffietafel en ‘n sitkamer bank. Op die
koffietafel is ‘n skinkbord met mooi koppies en tee. Karen is in haar sitkamer
besig om goedjies te skuif, en reg te maak vir haar gas. Sy haal ‘n
verestowwer uit en maak skoon. Sy skud die kussings reg. Sy neurie vir
haarself. Nadat alles reg is sit sy op die bank en blaai deur een van die
tydskrifte. Dan kyk sy op haar horlosie, staan op, kyk alles nog een keer deur
en gaan staan by die deur. Sy kyk op weer op haar horlosie en steek haar hand
uit na die deurknop. Sy antisipeer duidelik dat iemand enige oomblik gaan
opdaag. Sy tel in haar kop af vir die klokkie om te lui. Hy lui presies op tyd.
Sy maak die deur oop en ‘n ander dame, Rita, groet vriendelik.)

SFX DEURKLOKKIE

Karen: Ag ou Riets! Baie welkom, ek het jou so lanklaas gesien! Ag verskoon my
huis, jy weet hoe gaan dit deesdae ek het niks meer tyd vir skoonmaak en
regpak nie.

Rita: Nooit Karen, mens kan jou mos altyd deur ‘n ringetjie trek. Jammer ek is
bietjie laat, ek hoop nie jy het vir my gewag nie, ek hol so rond agter die
kindertjies se buitemuurs aan.

Karen: Is dit nie vreeslik nie? Geen mens kan by alles uitkom nie. Kom sit, ek skink
vir jou tee...

Rita: Ag baie dankie. Tee gaan nou heerlik smaak, ek het so baie om vir jou te
vertel.

(Hulle glimlag verlee. Die twee dames gaan sit op die bank, skink tee en staar
voor hulle uit. Die atmosfeer is duidelik nie gemaklik nie. Mens kom agter die
twee vrouens het nie einlik iets om oor te praat nie. Na ‘n ruk breek Karen die
ys.)

Karen: En... Hoe gaan dit met Johan en die kinders?

Rita: Ag dit gaan goed, jy weet mos, vandat die ou Michellie eerste span speel by
die laerskool is die druk maar hoog op die arme meisietjie. Ons sit tot watter
tyd in die aande met haar huiswerktjies en takies. Ek is so op my senuwees
vir die hoërskool. Het Jaco al besluit na watter hoërskool toe hy wil gaan?

Karen: Ja, dankie tog daardie soektog is verby. Michelle gaan ook mos Fichardtpark
toe, ek is seker hulle gaan baie gelukkig daar wees. Ek sê vir Jaco hy moet nou
die meeste van sy tyd in die hoërskool maak sodat hy ook eendag ‘n tandarts
kan word soos sy pa...

Rita: Ag is dit nie opwindend nie! Hier sit ek en jy en droom oor die toekoms van
ons twee sterretjies.
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Karen: Ek kan dit net sien. Mr. Tandarts Dr. Jaco Greeff. (sy staar in die verte in)

SFX DROOMKLANK

5



Toneel 2: Tandarts (Groep 1)

(Ma, Jantjie, Lara, Josef, Hetta, Tiener, Pastoor, Non, Yolanda verskyn in begin toneel, Jantjie
en Lara speel op grond, Yolanda speel met kougom, res van karakters praat sag)

Lara: Mamma ?

Ma: (geiriteerd) Ja, Lara ?

Lara: Mamma, ouma het gister vir n tannie wat lyk soos daai tannie gese sy is n tert.
Is daai tannie dan nou ook n tert ? (wys na Yolanda)

Ma: (geskok) Lara ! n Mens praat nie…. (word in die rede geval deur Jantjie)

Jantjie: Mamma ? Hoekom is daai ou oom en tannie by die tandarts…. Hulle het dan
nie eers meer tande nie.

Ma: Jantjie en Lara ! n Mens praat nie so oor…. (word In rede geval deur mens wat
in spreekkamer skree)

Ma: Ja, hoor julle ? Dit kom nou van lelik praat van ander !

(Pastoor en Non trek kruis gelyk)

Non: (skud kop en se benoud) Ooo Pastoor… O Pastoor ek kan… Ooooooo
Pastoor!

Pastoor: (se langdradig) Rustig.  Rustig rustig rustig. (lees uit Bybel dramaties met
handgebare) Julle moenie bang wees nie, want Ek is by julle. Julle moenie
bang rondkyk nie, want ek is julle God. Ek sal julle sterk maak en julle help,
Ek sal vashou met My sterk hand.

Non: Amen.

Jaco: Yolanda, jy kan die volgende pasient deurstuur.

Yolanda: (rol oe) Fine. (stap na pasiente)

(Oom Josef staan op)

Yolanda: (staan met hand op heup en se ongeskik) Mevrou Rigter, jy en jou gevreetjies
kan maar deurgaan

Yolanda: (gaan sit op ontvangstafel en praat op foon) Sharon ? Hallo Sharon. Jy moes
beleef het. Net ge-flippen-beleef het wat Lorette by Johan se niggie se tannie
se kind se bure se verjaarsdagete aangehad het. Oh my word. Wat n gedoente !
Nee kyk, Brakpan vermis nou hul Mev 1ste plek Common. Oh my word.

(Mnr Hunter verskyn en stap na ontvanstafel)

6



Yolanda: (se sag oor foon) Oh my word. Sharon ek dink my kakebeen het nou net drie
verdiepings ver geval. What a man ! Ons praat later weer. (maak hare reg, kyk
in spieel)

Mr Hunter: Is this the dentist consulting room ?

Yolanda: Yes, yes this are.

Mr Hunter: I am Mr Hunter. I’m here for my appointment.

Yolanda: Oh, Hunter you says to me. Well then you can noem me Bokkie.

Mr Hunter: Excuse me ?

Yolanda: Well you see, because I will be the bokkie that you hunt Mr Hunter (knip oog)

(Kinders skree in agtergrond. Pastoor en Non trek kruis. Mr Hunter gaan sit. Kinders skree
weer. Non begin senuweeagtig “O Heer my God’’ te sing)

(Tandarts kom weer na buite)

Jaco: Yolanda, stuur gerus die volgende pasiente na binne

(Oom Josef staan weer op).

Yolande: (sug) Pastoor en ….. Tannie ? Julle kan binne gaan.

Hetta: (ruk aan Josef se mou en se senuweeagtig) Josef, sit nou net asb vir my ! Wees
ge-dul-dig my man !

Josef: (vererg himself) Ag Hetta, wat is alweer jou problem vanoggend ? Het jy
vergeet om jou Digestive Complex te drink ?

Hetta: (kyk rondom haar of iemand vir Josef gehoor het) Josef, jy stel my nou al 40
jaar in die verleentheid. Moenie weer vanoggend met my begin nie ! Jy soek
vir my Josef beltrame. Jy soek vir My !

(Lloyd stap in met huppel in sy stap en gaan na ontvangstafel)

Lloyd: (flankeer met Yolanda) Haai daar. My naam is Lloyd. Lloyd Bekker (rek sy
naam uit)

Yolanda: (lyk ongeinteresseerd) Nou goed dan. Jy kan maar n sitplek inneem.

Lloyd: Se my, het iemand al n berg na jou vernoem ?

Yolanda: Askies ?

Lloyd: (Wys na bicep) Yolanda.

Yolanda: Oh my word. Ek stel nie belang nie LLLouis…
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Lloyd: Lloyd.

Yolanda: (dramaties) Oh my word.  Whatever ! Dit is so disrespekvol om so met my te
flirt voor Mr Hunter ! En buitendien ek het al groter mossels in die see gesien.

(Mr Hunter kyk geskok op en Yolanda waai vir hom. Lloyd stap vernederd na die sitplek
langs die emo meisie)

Lloyd: Haai daar ek is Lloyd

(Emo meisie draai stadig haar kop na hom en kyk gevoelloos na hom)

Lloyd: So, is jy n transformer ? Want jy is Optimusfine.

(Emo meisie staar net na hom)

Lloyd: Ek verstaan nie hoekom mense so bang vir n ou tandartsie is nie. Ek meen
check my muscles. (flex en soen sy spiere) Niks wat hierdie spiertier nie kan
hanteer nie.

Yolanda: LLLloyd Bekker, jy kan deurgaan.

Lloyd: (hoe stem wat benoud is) Wat ? (maak keel skoon en praat in diep stem) Nee
wat laat die dames eerste gaan ek sal wag.

Yolanda: (tel foon op) Mnr Greeff ? Kom help asb. Ons het weer een van ‘’daai’’ tipes.

(Yolanda en Jaco trek vir Lloyd van stoel los na die spreekkamer terwyl Lloyd probeer
ontsnap)

(alle pasiente stap van verhoog af en Jaco praat met Yolanda)

Yolanda: Moelike dag ?

Jaco: Nee wat. Niks nuuts nie. Wat het my besiel om n tandarts te word ? (lag
onseker)

Yolanda: Jyt seker vir jou ma geluister.

(Albei van hulle lag en stap van verhoog af)

SFX DROOMKLANK
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Toneel 3:

(Terug in die sitkamer. Rita en Karen sit nog en tee drink.)

Karen: Dink jy nie dit sal fantasties wees nie?

Rita: Dink net as Jaco ‘n tandartsie is hoef ek nooit weer bang te wees vir ‘n
ondersoekie nie.

Karen: Hy gaan ongelooflik wees. Weet Michelle al wat sy eendag na skool gaan
doen?

Rita: Ek het gedink sy moet maar ‘n Chef word. Dink net hoe oulik sal sy lyk in
daardie wit hoedjies wat die mense dra... en dan kan sy die heerlikste kos vir
ons kook as sy kom kuier. Ek besef sy gaan nou nie dadelik so goed soos ek
kan kook nie, maar ek sal haar kan leer dan help sy my in die kombuis.

Karen: ‘n Chef! O nee vriendin dit is nie ‘n werk vir ‘n vrou nie. Ons leef op Woolies
ready meals dit is soms vir my nog lekkerder as ‘n tuigekookde maaltyd.

Rita: Nooit Karen, mikrogolf maaltye is mos nie kos nie, my Michellie gaan nog die
top restaurant in die dorp besit, sy gaan nog eendag vir die konining kos kook!

SFX DROOMKLANK
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Toneel 4: Chef onderhoud (Groep 2)

Rita: Chef oh chef, wag bietjie ons wil met jou gesels

Chef : Ja mevrou waarmee kan ek julle help ?

Karen : Ons wil net hoor of is die lewe van n Chef so glamorous is soos wat lyk ?

Chef : (lag) Glamorous ? As jy ongeskikste klante, elke dag vuil borde was en in n
warm kombuis vol mense werk as glamorous beskou dan ja, die lewe van n
chef is wonderlik

Rita : Maar wat van al die publisisteit ? Die goeie gevoel wanneer n inspekteur n
goeie resensie oor jou restaurant skryf ?

Chef : Publisiteit ? Om dit te kry kort jy eers n goeie resensie van n inspekteer en
voor jy dit kan kry moet jy eers klomp slegtes kry. Dit vat harde werk mevrou
as jy nie n passie daarvoor het nie sal die werk jou vinniger opvreet as Gordan
Ramsey n hoender in stukke kan sny

Karen : Hoor jy Rita, ou Michellie gaan nie langer as n dag kan uit hou nie

Chef : Is dit mevrou se dogter wat daarin belangstel

Rita : Ja dis my Michelle, sys n regte pop

Chef : Vir n vrou om n chef te word moet haar vel dikker as n broodplank wees, dis
harde werk vir n man om n chef te word so ek haal my hoed af vir enige vrou
wat dit kan doen

Karen : Ek dink dis veilig om te se dat die opsie van n Chef vir Michelle se toekoms
van die tafel af is

Rita : Is seker so, dankie vir jou tyd Chef

Chef : Dis my plesier
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Toneel 5:

(Terug in die sitkamer. Rita en Karen sit nog en tee drink.)

Rita: Weet jy wat jy is dalk reg. Dalk is die huishoudkunde beroepe nie noodwendig
reg vir Michellie nie. Nou dat ek daaraan dink, sy het nog nooit eers ‘n eiertjie
gebak nie.

Karen: En vriendin as jy van plan is om die konining te ontvang gaan jy jou Engels
moet opskerp.

Rita: O nee, Engels praat in Bloemfontein, dit is net te erg! My English are not so
good as yours.

Karen: I only talk the tale for self defence, Rita...

Rita: Yes, No, Karen, maybe we should stick to Afrikaans... ooo gepraat van
Afrikaans! Dink jy nie Jaco sal ‘n oulike boertjie maak nie?

Karen: En Michelle ‘n boervrou! Dit is verseker ‘n idee... die tweetjies kan dalk nog
trou en op ‘n idiliese plaas iewers in die Noord Kaap gaan bly!

Rita: Met ‘n hele swerm koeitjies!

Karen: Hulle kan saam mieliebome plant, en tamaties diep onder die grond uit spit.

Rita: Ek sien dit sommer die tweetjies kan hand aan hand tussen die rye Aartappel
boompies deurstap met sonsondergang.

Karen: Hoe romanties!

Altwee: (Sug)

SFX DROOMKLANK
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Toneel 6: Boer (Groep 3)

(Almal staan by verskillende “stasies” aan die eenkant van die verhoog, die boer staan verder
van die res met sy rug na hulle maar na die gehoor oop.)

Japie: Die Boer soek vrou aansoek van my se briewe het uiteindelik hier aangekom.
(Boer maak oop en begin leer terwyl die Vroue eintlik lees)

Anna: (lees brief) My liewe Japie, Ek is Anna. Ja jou kind se Afrikaanse
onderwyseres.  Maar ek weet jy sal hierdie brief ter harte neem.

(na gehoor) Waar begin ek. Laat ek gou dink.

(Lees brief) Oooh, ek was op Laerskool Vorentoe. Ja, dit was wonderlik
daarso. Toe ek in daardie skool inkom het ons almal net (pouse) vorentoe
beweeg, Ek was in Hillcrest Hoërskool gewees. Ek het daarna by Kovsies in
Bloemfontein gaan studeer vir ‘n onderwyser.

(na gehoor) Wag waars my wyn. (tel die glasie op en down die glas)

(lees brief) Japie iets wat ek nog altyd gewonder het is hoekom die liefde
(na gehoor, onseker oor spelling) lief-de of lief-te? Anyway…

(lees brief) is dit so moeilik om te vind.

(na gehoor droomerig) Ag ou Japie(sing), my skaapie ek verlang na jou, Ek
hoop jy sal hierdie brief neem en my jou vrou maak alhoewel ek soms een
keer die kombuis afgebrand het met toast. Ag wat, jy weet, liefde beteken nie
kook of kos maak nie.

(lees brief) Ek hoop jy sal my aanvaar soos ek is en my deel van jou en jou
kind se lewe maak.

Liefde Anna

Japie: ‘n Onderwyser, mmmm, ek wed jou sy kan sommer lekker kook ook, sy is
defnitief ‘n opsie.

Magda: (lees brief) Japie, Ek is Magda, ek is ‘n dokter,

(na gehoor) jou dokter. Ek tik liewers want ek weet jy gaan nie my handskrif
kan lees nie, of dis wat ek by die apterkers hoor.

(lees brief) Ek geniet dit so as jy rondom my is. Ek het jou al so paar keer
gesien,

(na gehoor)  in my spreek kamer. Ek onthou daardie keer wat ek jou moes
ondersoek vir jou uhm… (lang pouse) was jy nou die blindederm of die
niersteen? Anyways ek is hier vir die Boer soek ‘n vrou.
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(lees brief) Ek dink dit sal noggals lekker wees as ek saam jou vir die res van
my lewe kan wees. En ek sal jou help om al daardie plant middels aan te maak
wat ek dink mens mis noem,

(na gehoor) nee dis nie mis dis uuhm uuhm uuhm ooh kunsmis, noem. Ek het
nie verniet al die plante goed ook gestudeer nie.

(lees brief) Alhoewel ek tot laat aande werk

(na gehoor) sal jy ongelukkig self vir jou kos moet maak.

(lees brief) sal ek altyd huistoe kom met ‘n hart vol liefde. Ag Japie ek hoop
so jy kies my met al my liefde Magda

Japie: Gaan die briewe ooit beter raak? Wat is volgende? Hier is nie ‘n naam op
nie… misterieus, ek hou daarvan. (Hy maak die brief oop)

Karel: (lees brief) My liefste Jaap, wag goeie naand. Ek is Karel. Karel Van Skaal.
Ek is ‘n Mechanic. Ja as jou plaas bakkie gebreek het sal ek hom quick quick
fix.

(na gehoor) Ek moet tog onthou om later te skryf dat almal my Karlien noem.
Ek is ‘n vrou alhoewel my naam soos ‘n man klink. Ek was baie klein en my
male het gedink ek gaan ‘n seuntjie wees toe kry ek die naam, Karel, my pa
wou so graag ‘n seuntjie gehad het, daarom is ek baie handig en selfstandig.

(lees brief) My gunsteling kleur is pers en ek love it ook om kos te maak. Ek
het Noot vir noot in 2013 gewen. My ouers is ook boere so ek weet hoe dit
werk op die plaas, en is bereid om saam met jou te werk om ‘n pragtige idliese
plaaswerf te skep… ek sien so uit daarna om…

Boer: ok volgende…

Susan: (lees brief) Goeie naand skattebol, ek is Susan, Susan Olivia Magdalena
Katherina Smith. Ek is ‘n professionele blonde waiter. My tip per dag is R1,50
en ek dink ek vorder baie beter vandat ek begin het met R20,00… ek flirt maar
vir tips…

Boer: Nee dankie, ek sien nie kans om iemand nou nog wiskunde ook te doen nie…

Alex: Good morning Mnr Van der Merwe. I hope you are well. I just
want to apply for the job you advertised in the Shanala Courant paper on the
24 September 2018.

Boer: Dis dan al 2020, sorry, verkeerde adres… Wel hierdie ou gaan duidelik nie die
werk kry nie, (skeer die brief op) w-oops

Marelise: (lees brief) Goeie naand Japie, ek is Marelise, Marelise van Schalkwyk.
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(na gehoor) Nee nie die een waaraan jy nou dink van daardie fotos nie.

(lees brief) Ek bly op Soutmansdal in die Kaap. Ek is ‘n fotograaf. Ek het
kreatiewe kunste gestudeer in Potch. Ek is ‘n normale vrou van 35. Ek hou van
kosmaak. Ek is baie netjies op myself en love inkopsies. Ek spaar let wel baie
geld omdat ek die specials koop. Japie ek is so alleen en soek so graag iemand.

(na gehoor) om saam met my hier in die stad te kom bly, ek kan nie eers dink
ek moet op ‘n stowwerige plaas bly nie.

(lees brief) Ek hoop jy vat my maar ek verstaan ook as jy nie wil nie, al my
liefde Marelise.

Boer: Ek is nou so honger, ek wil nou eers ‘n vleisie gaan braai (sarkasties) om
SOOOOO moeilike besluit te maak.

DANS

14



Toneel 7:

(Terug in die sitkamer. Rita en Karen sit nog en tee drink.)

Karen: Ag dit klink so wonderlik. Ons kan almal saam op die plaas bly en elke
Sondag saam middagete eet!

Rita: Ja dan kan ek en jy uiteindelik bure wees!

(Hulle draai na mekaar en gryp mekaar se hande en dan besef hulle hulle wil
nie noodwendig bure wees nie. Ongemaklike stilte)

Rita: Uhm, dalk is dit nie so ‘n goeie plannetjie nie. Dis nou nie dat ek jou nie as ‘n
buurvrou wil hê nie…

Karen: Ja nee natuurlik nie…

Rita: Ek dink net dit is darm maar baie stowwerig so op ‘n plaas jong en daai
grondpadjies is darm nou nie vir sissies nie.

Karen: Ja jy is reg Rita, wat as ek iets by Woolies nodig het? Dalk is die plaaslewe nie
vir ons beskoor nie.

Rita: En ek sou dit verkies as ou Michellie naby aan ons bly as sy eendag uit die
huis uit trek.

Karen: Ek voel dieselfde. Dalk is dit maar beter as die kinders hier naby ons bly.
Rita! Ek onthou nou net my ma het altyd gesê het. Hoekom het ek nie al
vroeer hieraan gedink nie? Sy het altyd gesê dat die onderwys die beste
beroep vir ‘n vrou is. Dalk kan Michelle ‘n juffrou word!

SFX DROOMKLANK
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Toneel 8: Onderwyser/Mal wetenskap onderwyser (Groep 4)

(Klaskamer toneel, met leerders en die onderwyser.)

Onderwyser – Michelle van Reenen

Klaskamer vol kinders

Dans

Juffrou: Ses van die bestes

SFX KLOK LUI

(Klaskamer toneel, met leerders en die onderwyser.)

Onderwyser – Michelle van Reenen Klaskamer vol kinders

Juffrou : haal uit julle... Boeke

Kind : ... Broodjies (se gelyk)

Juffrou : ummmhh broodjies? Het ek gehoor broodjies? (stap na eerste tafel)

Susan dis woensdag en dit beteken net een ding.... Nutella broodjies!!!

Susan : jammer juffrou maar my ma het gese dat ek moet opstaan vir myself en nie
toelaat dat juffrou my broodjies eet nie. (hakkel)

Juffrou: Ag nee man Susan, ek sal mos nou nooit net jou broodjies vat sonder jou
toestemming nie… sê vir jou ma ek is ‘n goeie juffrou met respek vir my
leerlinge, ne?

Susan: Uhm, nie einlik nie juffrou…

Juffrou: (baie kwaai) wat sê jy?

Susan: niks Juffrou, ja juffrou…

Juffrou : jou klein… Bi...Bianca, vertel vir juffrou wil jy graag n paar extra punte
he vir wetenskap?

Bianca : wat soek juffrou, hier is chips koekies, en self gebakte muffins, n pie, 2 appels
en n kitkat (se vinnig en haal dit uit soos praat)

Juffrou : (vat kitkat en loop)

Pieter : (steek hand op)

Juffrou : kan jy sien eks op ‘n break? (waai die kitkat) Maaar ek sien nog nie eers jou
skeinat boek op jou tafel nie
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Pieter : juffrou bedoel seker G, ons het nie skeinat nie…

Juffrou : ohh ja die parkie wiskunde kinders, goed goed, geskiedenis boeke…

Pieter: juffrou, ons het nou Wiskunde G…

Juffrou: dis mos wat ek gese het…

Pieter: ja juffrou ek het seker verkeerd gehoor…

(rol oë)

Stap na bord.

Pieter : ek is so moeg daarvoor dat sy ons so bully! (gooi juffrou met opgefrommelde
blaai. )

Juffrou : gril sak pietie kom hier ek het vir jou n geskenkie

(haal pil uit)

Gee vir Pieter

Sê vir Pieter : hier is vir jou n sweetie net omdat jou ouma vir my warm sokkies gaan brei.

Pieter : hierdie lyk dan soos ‘n pil juffrou…

Juffrou: Dit is een! Dit gaan jou baie beter laat voel.

Pieter: maar ek voel nie sleg nie Juffrou…

Juffrou: Sluk! ( vat die pil en sluk dit met  juffrou se monster energy drink)

Bianca : ek wou sê hy het sy conserta Alweer vergeet

Juffrou : nee bianca dis maar net n pilletjie wat ek vir my Bure se hond gee in n stukkie
wors as die ding teveel blaf in die aand.

(Pieter kap om en slaap)

Juffrou : (sê saggies vir haar self) boelzaai en gooi vir Pieter terug met opgefrommelde
blaai

Skool hoof: (klas staan op en sing good morning mister tree ) More, julle kan maar sit. (hy
kyk rond en sien die kos, die pille, die kind wat slaap en die papiere op die
grond…)

Juffrou Koekemoer, wat gaan hier aan?

Juffrou : (rol oë, vreeslik dramaties) Meneer ek is so bly jy kom nou hier aan. Ek draai
my rug vir een oomblik om daardie briewe wat mr gese het by die afrolkamer

17



te gaan haal en toe ek terugkom is my klaskamer is chaos! Hierdie klas gee my
al my dae. Ek kan nie meer so aangaan nie mr!

Mister tree : Watter klas is hierdie?

Juffrou : die Lo klas, meneer…

Susan: Ons is 8 G meneer, maar mr, dit is nie die waarheid nie…

Mister tree : hoe durf jy een van my personeellede van leuens beskuldig…

Klas: maar mr…

Mister tree: Genoeg, Vrydag sit julle almal detensie, en se vir daai een wat slaap hy moet
sodra die tyd vir hom gelee is by my ‘n draai maak, sy ouers sal reeds vir hom
in my kantoor wag.

Klok lui

Mister tree: u behoort nie verder met hulle probleem te he nie juffrou.

Juffrou : baie dankie mr… baie dankie…

(kinders stap uit die klas uit saam met die skoolhoof,)

Juffrou: volgende is 8 A… ek wonder wat het hulle vir my om te eet?

Toneel 9:

(Terug in die sitkamer. Rita en Karen sit nog en tee drink.)

Karen: Ag ek dink sy sal ‘n wonderlike juffrou wees!

Rita: Ek weet darm nie vriendin. Onderwys is nie meer soos toe ons op skool was
nie. Dit is lankal nie meer ‘n halfdag werk nie.

Altwee: (maak keel skoon en kyk vir die gehoor)

Rita: Boonop is daar baie ander meer moderne beroepies daar buite. Dink net
daarnaan. Sy kan ‘n modeontwerper word of ‘n aktriese!

SFX DROOMKLANK begin maar word deur Karen onderbreek.

Karen: Nee, nee, nee Rita! Jy kan nie jou Michellie so vir die wolwe gooi nie. Almal
weet daar is nie werk in die dramatiese kunste beroepe nie. Mense gaan kyk
nie meer tonele nie hoor! Wie wil nou vir ‘n uur in ‘n warm saal sit en na ‘n
klomp amateurs kyk wat op die verhoog rond dans?

Rita: Dalk is jy reg. Ek weet net nie wat anders nie... ek voel in ‘n hoek gedruk
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Karen: Rita, jy is briljant! Jaco kan ‘n prokureur word! Dit is die perfekte
beroep vir ‘n man!

Rita: En ‘n vrou! Die dames doen nou so goed in die hof. Hulle kan mos ‘n gat in
enige iemand se kop praat.

SFX DROOMKLANK
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Toneel 10: Prokureur (Groep 5)

Prokureur 1: Edelagbare…Die vroumens is mal, sy het sy kind gaan kidnap vir sy aandag.

Prokureur 2: Beswaar, Edelagbare. Sy het toestemming om sy dogter op te laai by die
skool, gegee deur hom.

Prokureur 1: Okay, en..(Regter val in die rede)

Edelagbare : (waai beswaar af) Hoi, Jy kan wag dat ek sê jy mag voort gaan.

(Prokuraleer 1 loop na die beskuldigde)

Prokureur 1: Onverskoning Edelagbare. Mejuffrou, is ek verkeerd as ek sê dat jy, jou werk
gelos het om Meneer Arlows se dogter voltyds op te pas. ‘n Werk wat
maandeliks R37000 betaal?

Beskuldigde : Ja, procureur is verkeerd. Hulle het my R37800 betaal.

Prokureur 1: En dit was jy wat vir meneer Arlows elke aan kos kook in sy eie huis?

Beskuldigde : Is dit so verkeerd om hom vir myself te wil hê? Ek meen, kyk net daai muscles
en smile. My ou spiertier. (Maak roar kat geluid)

(Arlows skuif ongemaklik rond)

Prokureur 2: As Meneer Arlows asseblief die bank kan betree.

(Arlows na bank)

Meneer, in jou eie woorde, beskryf hoe die beskuldigde u smoor met liefde,
sover ek dit het, is liefde nie teen die wet nie en my kliënt het nie enige iets
verkeerd gedoen nie.

Arlows: Sy smoor my letterlik en figuurlik. Ek is bang om my huis te verlaat. En dan
as ek die slaapkamer se gordyne oop maak hang sy soos Tarzan aan ‘n tak en
neem fotos van my asof ek ‘n celeb is.

Beskuldigde : (Vererg en spring op). Is dit so verkeerd om jou lief te hê? (Beweeg nader aan
Arlows). Ek wil jou nie met enige iemand deel nie. Jy is myne. Myne!

Arlows : Ja, dit is! Los my uit!

Beskuldigde : Meeste mense al dit waardeer om soos ‘n celeb hanteer te word.

Edelagbare: Stilte in my hof. En mevrou beweeg terug na jou plek.(Draai na meneer
Arlows). Ek sien wat jy meen, die vrou is ‘n psyco. (Arlows knik instemend)

Prokureur 2: Edelagbare, as ek mag vra, meneer Arlow, u het genoem dat sy vir u inkopies
doen en selfs jou kar was en die huis skoonmaak, wat is so verkeerd aan dit?
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Arlows: Het jy haar huis gesien, daar is meer fotos van my op in daai huis as in my en
my ouers se huise saam. Moet my nie verkeerd verstaan nie, sy is mooi en
snaaks, maar hel sy is die grootste psyco wat bestaan. Sy hoort in ‘n inrigting.
Edelagbare, sy het selfs ‘n sleutel van my huis vir haarself laat maak!

Edelagbare : Ons gaan nou ‘n etensbreek neem, na die tyd sal die jurrie aankondig of die
beskuldigde skuldig is of nie.

(DANS VIND PLAAS)

Edelagbare: Die jurrie vind jou skuldig aan oordanige liefde. Maar aan die aanklagte van
“stalking” vind ons die beskuldigde …. Onskuldig…

Arlows: Hoe is dit moontlik? Die bewys in tog genoeg, sy slaap selfs in my bed…

Edelagbare: Mr Arlows, sy is jou vrou. As jy nie wou gehad het dat sy jou liefhet, vir jou
kosmaak, na jou kinders kyk, skoonmaak en in jou bed slaap nie, moes jy dalk
nie met haar getrou het nie.

Toneel 11:

(Terug in die sitkamer. Rita en Karen sit nog en tee drink.)

Karen: Dink net die aansien in die gemeenskap as die kinders so ‘n edele en
eerlike werk doen!

Rita: Die enigste nadeel van daardie tipe beroep is al die tyd wat die kindertjies in
kantore spandeer. Hulle gaan nooit uitkom nie.

Karen: Dit is waar. En nou dat jy dit so stel weet ek nie einlik of Jaco ‘n
koörperatiewe reus sal wees nie. Ek sien hom nog altyd as ‘n meer millennial
tipe kind. Dalk kan hy iets meer eksoties doen.

Rita: En ek sien die nuutste is om gekombineerde werke te hê.

Karen: Hoe nou?

Rita: Jy weet mos… jy inspireer mense op sosiale media en dan verkoop jy
gesondheidsprodukte en so. Ek sien net nou hoe mense hul maaltye afneem en
resepte om die web plaas.

Karen: Wow! Dink net my Jaco kan ‘n gesondheid-motiverings-blogger wees!

SFX DROOMKLANK
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Toneel 12: Gym instrukteur (Groep 6)

(Klas vol dames en here wat joga strekke doen. Een instrukteur wat deur hulle loop en
strekke demonstreer. Hy herhaal die hele tyd : " Looking good , feeling great , awesome
ladies , keep it up" )

Instrukteur: And up you go , voel hoe strek al die spiere , van jou vingers tot jou tone en
haal rustig asem. In en uit.

Lady 1: Die is my eerste klas en hoe moet ek die goed doen ,, ek voel soos n ou vrou
wat nog nooit van tevore ‘n hand gelig het nie ..

Man 1: Jy dink dit is erg, ek het nog nooit van te vore n hand gelig nie en ek is oud…

Lady 1: My vriendin het gesê hierdie klasse is pret, lyk dit vir jou asof ek pret het?

Man 1: Jy mors jou asem, fokus op jou asemhaling, in en uit…

Lady 1: Ek wil net hier uit!

Man 1: Dan moet jy gaan, voor die klas begin, hierdie is nog net die opwarming…

Lady 1: Nee gits ek kan nie meer nie…

(sy wil opstaan en uitloop maar die instrukteur kom staan agter haar en help haar strek… )

Instrukteur : Kom julle kan, No pain no gain, ladies and gents keep going you guys are
looking great.

Lady 2: ( flirting ) Ek dink nie jy praat van ons nie , jy is die een wat great lyk (wink)

Instrukteur: ( senuweeagtig lag ) Hmmmm ... Maak seker jy voel jou lyf ontspan en strek

Lady 2 : Ooo ek voel dit verseker

Instrukteur : ( maak keel skoon ) nou dat ons klaar opgewarm is kom ons begin. Kom ons
beweeg aan met die skedule en begin met die (skud sy heupe ) move it move it
stukkie vir vandag.

Lady 2 : (spring op ) so bek kort jam. ( swaai hande in die lug )Kom ons move it move
it !!

Lady 1: Kan iemand ‘n kous in daar vrou se mond sit?

Man 1: Ons het al probeer, dit klink dan net asof sy versmoor word, glo my hierdie is
beter…

Instrukteur: Dames en Here is julle reg?

(Dansie)
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Instrukteur: Nou dat ons klaar die movement gedoen het kom ons sluit af met die eerste
yoga strek. (Wys fisies hoe) Die eerste een is die Down-ward facing Dog. Laat
jou innerlike driehoekige persoonlikheid uitkom , strek daai pote en lug jou
stert tot dit punt in die wind staan.

Lady 1: ( verdedigend ) Ek het nou glad nie hierheen gekom om beledig te word nie.

Instrukteur : Dis nie my bedoeling nie mevrou maar ek dink ons beweeg aan. Die volgende
een is die een genoem die Tree. Dit klink heel eenvoudig maar balans is nood
belangrik en help n mens om te konsentreer.

Man 1 : Die kan mos nie te moeilik wees nie. ( beeld dit uit ) Jy staan seker net regop
met jou arms in alle ringtings.

Instrukteur : Nee meneer dis so bietjie moeiliker as dit. N mens moet eintlik moeite doen.
Staan op jou regter been met jou linker voet teen jou regter binneste bobeen en
jou hande in n bid posisie.

Lady 1 : Ja sodat julle vir my kan bid dat ek nie omval en iets skeur nie.

Man 1 : Nee ek dink ek het dit meer nodig aangesien ek die een is wat die meeste grys
hare het.

Lady 2 : En vir my dat my liefde van my lewe my sal kom help met die yoga strek .

Instrukteur : ( Ongemaklik en hakkel ) immm , kom ons beweeg gou aan en probeer dalk
die een. Die child's pose. Jy gaan le plat op jou bene en ...

Man 1: ( onderbreuk die instruktioner ) Ek ken die een ... dit is die een waar jy mos
lyk of jy weer n baba is.

Lady 1: So nou se jy ons is babas? Ek sien hoe dit hier werk

Instrukteur : (se vir lady 1) nee dis glad nie wat ek se nie mevrou , maar vir die pose gaan
mevrou ongelukkig soos n baba moet lyk anders werk die nie.

Lady 1: Ek n baba wees , nee dankie die is nie vir my nie , ek dink ek moet loop

Lady 2: Ja ek dink ook nie so nie , dan is daar meer tyd vir my en jou saam ( wys na
instruktioner )

Instrukteur : En op daai nooit is ons klaar met vandag se les. (hy gryp sy sak en hol by die
verhoog af. Die ander staan net daar verbaas en nog in posisie as die gordyne
toe gaan.)
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Toneel 13:

Rita: Is jy nou ernstig Karen?

Karen: Ja! Jaco kan lewens bereik!

Rita: Ek weet darm nie, dit klink vir my te goed om waar te wees.

Karen: Dalk is jy reg. ek weet darm nie Rita, dit voel nie vir my of ons iewers kom
nie. Elke idee het sy nadele ook. Ek wil net die beste vir my Jaco hê.

SFX DEURKLOKKIE

Karen: Praat van die duiwel, kyk wie kom hier aan!

Jaco: Hi ma. (hy gee vir my ma n druk)

Karen: En kyk wie het jy saamgebring… (sy kyk vir Rita)

Michelle: Hallo tannie. (Sy stap na haar ma toe)

Karen: Kom in julle twee. Julle is seker doodmoeg.

Michelle: Hallo mamma. Ek en Jaco moet aan ‘n taak werk vanmiddag.

Rita: Dis reg my liefie, ek sal jou pa vra om jou netnou te kom haal.

Jaco: Dankie tannie.

(Jaco en Michelle begin wegloop)

Karen: Uhm, voor julle gaan, ek en Rita sit nou al heel middag en wonder. Het julle
twee al besluit wat julle na skool gaan doen?

(Jaco en Michelle kyk vir mekaar en begin lag.)

Jaco: Ons het nou net daaroor gesels.

Ma’s: en?

Michelle: Ons wil awesome wees!

Ma’s: wat?

Jaco: Ma sien, ons is so opgewonde vir hoërskool dat ek en Michelle besluit het om
vir eers net elke oomblik te geniet! Ons gaan aan alles deelneem!

Michelle: Ja selfs die groentjiekonsert! Ek hoop ek kry een van die hoofrolle.

Karen: Weet julle twee dit is die beste nuus wat ons nog kon kry.

Rita: Ja gaan en wees vir eers net awesome…
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SFX MASSALIED “BE SOMEBODY”
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