
Lees en vertel ELKE dag vir ELKE kind stories

Jy kan die storie hardop lees vir kinders wat 6 jaar oud en ouer is. Kinders wat 3 tot 6 jaar oud is, sal dit 

geniet om na die storie te luister as jy dit vir hulle vertel. Hier is ’n paar idees oor hoe om die storie met 

jonger kinders te deel.

Voor

 l Leer ken die storie só goed dat jy dit op jou eie 

manier kan oorvertel.

 l Dink oor hoe jy die storie meer lewendige  

kan maak.

•  Maak ’n plakkaat wat sê: “Kom na ons 

partytjie in die park!” Plak dit op waar jou 

kinders dit sal sien.

•  Kies ’n tyd van jul dag om die storie te deel 

wanneer die hele gesin saam is.

•  Vind dele in die storie waaraan jou kinders 

kan deelneem, byvoorbeeld, om van die 

bewegings in Tin se liedjie uit te voer.

•  Besluit watter gesigsuitdrukkings en gebare 

jy wil gebruik wanneer jy die storie vertel, 

byvoorbeeld, om soos Neo te soek na die 

We Can Band.

•  Maak eenvoudige tromme, rammelaars 

en klokkies bymekaar en/of maak dit 

van blikke, of laai die storie se prente van 

www.nalibali.org af en druk dit uit om te 

gebruik en te wys terwyl jy die storie vertel.

 l Oefen om self die storie hardop te vertel of 

te lees, of reël dat elke karakter in die storie 

deur ’n ander familielid of vriend gelees word. 

Byvoorbeeld, Gogo se deel kan deur julle eie 

Gogo gelees word! 

Tydens

 l Stel die storie en karakters bekend.

 l Vertel die storie vir jou kinders.

Na

 l Vra oop vrae om jou kinders aan te moedig 

om oor idees wat met die storie verband hou 

te dink en te praat, byvoorbeeld: “Wat doen jy 

die graagste by ’n partytjie?”

 l Doen die passiedans saam. Roep die passies 

uit soos Tin gedoen het.

 l Vra jou kinders om:

•  musiekinstrumente soos tromme, 

rammelaars en klokkies te maak uit 

herwonne materiaal soos blikkies, plastiek, 

tou of wol, die kartonbinnekant van 

papierhanddoekrolle, krale, knopies en 

botteldoppies, sowel as gom, skêre en verf.

•  ’n konsert te hou waar hulle op hul 

instrumente speel en sing.

•  tonele uit die storie van speeldeeg of 

speelklei te maak.

Nal’ibali is hier om jou te motiveer en te ondersteun. Kontak ons op enige van 
die volgende maniere:

AFRIKAANS

Gesinne wat saam lees, sal saam suksesvol wees 

Nal’ibali (isiXhosa vir “hier is  

die storie”) is ’n nasionale  

lees-vir-genot veldtog. Ons visie is  

’n Suid-Afrika waar elke kind  

elke dag ’n storie geniet.

Deel foto’s en video’s van jou en jou 
kinders wat die storie en aktiwiteite 
vir Wêrelddag vir Hardop  
Lees geniet op ons  
Facebook-blad!



Wanneer jy elke dag ’n storie saam met jou 

kinders geniet:

 l wys dit vir hulle dat jy dink dat boeke en lees 

belangrik is.

 l gee dit julle dinge waaroor julle as ’n gesin 

kan gesels.

 l bou dit ’n sterk band tussen julle.

 l help dit hulle om te sien dat lees genotvol en 

lonend is.

 l wys dit hulle hoe ’n mens lees en hoe  

boeke werk.

 l laat dit hulle stories geniet wat hulle nog  

nie self kan lees nie.

 l moedig dit hulle aan om self te leer lees,  

en dan aan te hou lees.

 l help dit om geletterdheid en emosionele 

vaardighede te ontwikkel sodat hulle goed sal 

vaar op skool en in die samelewing.

Hierdie jaar is Nal’ibali se 10de jaarlikse 

viering van Wêrelddag vir Hardop Lees! Ons 

nooi jou en jou gesin om ons spesiale storie, 

’n Partytjie in die park, hardop te lees. Dit is 

geskryf deur Mabel Mnensa en geïlllustreer 

deur Rico.

Die storie is in al 11 amptelike Suid-Afrikaanse 

tale beskikbaar. En om soveel mense as 

moontlik die geleentheid te gee om ons 

storie in hul huistaal te geniet, is die storie 

ook beskikbaar in Shona, Frans, Chichewa, 

Portugees, Swahili en Lingala.

Help ons om op hierdie Wêrelddag vir Hardop 

Lees, 2 Februarie 2022 – en elke dag – ’n 

storie vir soveel kinders as moontlik hardop 

te lees, en help so om geletterdheid in Suid-

Afrika te bevorder!

saam met Nal'ibali 

Wêrelddag vir  
   Hardop Lees  

Kweek ’n liefde vir saamlees

Versprei ’n liefde vir stories! Gee 
hierdie storie vir iemand anders of 

deel dit met iemand wat jy ken.

Wat om te doen
Onderneem om hierdie Wêrelddag vir Hardop 

Lees – en elke dag – as ’n gesin saam hardop te 

lees. Skryf in by www.nalibali.org of WhatsApp 

die woord “WRAD” na 060 044 2254. Elke gesin 

wat inskryf, sal die geleentheid hê om 

by Nal’ibali se gesinsleesreis vir 

Wêrelddag vir Hardop Lees aan te 

sluit. Julle sal bykomende stories 

ontvang asook wenke en idees oor 

hoe om deur die hele jaar saam 

met julle kinders te lees.

Deel vandag 'n storie!



’n Partytjie in die park

Kom hou saam  
met ons partytjie!

Storie deur Mabel Mnensa ★ Illustrasies deur Rico ★ Vertaal deur Anita van Zyl

Neo, Josh en Hope is almal by Gogo se huis. 
Hulle lag en gesels kliphard.

“Sjjjj!” sê Gogo. “Ek kan nie hoor wat hulle 
op die radio sê nie. Toe, kom ons luister na my 
gunstelingprogram.”

Almal bly stil en luister. Skielik hoor hulle hoe 
die omroeper die naam van hul park sê.

“Sjoe! Ons park is bekend!” sê Neo.
“… en Tiniso, ook bekend as Tin, sal 

vanmiddag by die park saam met die We Can 

Band optree. Kunstenaars van Zimbabwe, 

Nigerië en Malawi sal ook deel wees van die 

vertoning. Almal is welkom om in die pret te 

kom deel!” sê die omroeper.
“Gogo,” sê Neo, “het jy gehoor? Hulle 

sê almal is welkom. Kan ons asseblief gaan? 
Asseblief?”

Gogo kyk na Neo en glimlag. “As Josh en 
Hope ook mag gaan, dan mag jy gaan,” sê sy. 
Josh en Hope is so vinnig soos blits by die deur 
uit om hul ouers te gaan vra of hulle na die 
partytjie in die park toe mag gaan.

Toe hulle terugkom om vir Neo te kom haal, 
vertel Hope vir Gogo dat Bella en haar ma  
ook saamgaan.

“Nou toe dan, weg is julle. Bly naby mekaar,” 
sê Gogo.

By die park sien Neo vir Bella en haar ma, en 
selfs Noodle het saamgekom! “Ek dink almal 
in ons dorp is hier,” sê Neo. “En ’n paar nuwe 
mense ook.”

“Luister …” sê Josh. “Praat van hierdie 
mense Frans?”

“Ja!” sê Hope. “En ek hoor ook Chichewa 
en Shona.”

Neo pluk aan Hope se arm. “Kyk,” sê hy, 
“Tin is op die verhoog! Maar waar is die  
We Can Band?”

Voor Hope kan antwoord, gaan staan Tin by 
die mikrofoon. “Hallo!” sê sy. “IS JULLE REG 
OM TE BEGIN PARTYTJIE HOU?”

“Ja, ja, ja!” skree die skare.



Tin begin kitaar speel. “Sing agter my aan,” 
sê sy toe sy begin sing. “Linkervoet terug.”

“Linkervoet terug,” sing die skare.
“Regtervoet terug,” sing Tin.
“Regtervoet terug,” sing die skare.
Josh en Hope glimlag en sing saam, maar 

Neo kyk nog steeds rond 
om te sien waar die 
musiekgroep is.

“Komaan, almal!” roep Tin. “Kom ons hou 
partytjie! Of het julle die We Can Band nodig 
om julle te help?”

“Ja, ja, ja!” skree die skare.
Tin kyk om haar rond. “Waar is die groep? 

Ag, nee, ek sien hulle nêrens nie. Dis nie ’n 
partytjie sonder ’n musiekgroep nie. Ek gaan 
hulp nodig hê. Net ’n span vol pret kan hierdie 
droom red!” Tin glimlag terwyl sy na die skare 
kyk. “Eers het ek twee tromspelers nodig.”

Neo en Hope se hande is eerste op. Toe 
hulle op die verhoog klim, lei Tin hulle na vier 
groot koffieblikke met plastiekdeksels. Die 
blikke is met helderkleurige papier en knope 
versier. Daar is ook tromstokkies vir Neo en 
Hope om te gebruik.

“Nou het ons iemand nodig om die 
rammelaars te skud,” sê Tin.

“Josh! Kies vir Josh!” roep Neo.
“Is daar iemand met die naam Josh hier? 

Waar is Josh? Kom ons kry hom op die 
verhoog,” lag Tin.

Josh steek sy hand op. Twee mans tel sy 
rolstoel op die verhoog.

“Welkom, Josh,” sê Tin. “Toets gou hierdie 
twee rammelaars uit.”

Josh skud een en dan die ander een. Dit 
maak verskillende klanke.

“Wonderlik,” sê Tin. “KOM ONS MAAK …”
Maar voor sy kan klaar praat, is daar ’n 

klaterende lawaai. Almal kyk rond om te sien 
wat dit kan wees.

Net toe hardloop Noodle oor die verhoog 
en sleep ’n tou met blikkies wat daaraan 
vasgemaak is, agter hom aan.

“Die blikkieklokke!” roep Tin. “Ek het gedink 
ek het dit verloor.”

Bella hardloop na die verhoog toe. 
“Noodle!” roep sy. Noodle hardloop na Bella 
toe, met die blikkies wat klingelend agter hom 
aansleep.

“Los hom,” sê Tin laggend. “Ek dink Noodle 
wil deel wees van die We Can Band. En ek dink 
hy wil hê jy moet ook kom,” sê sy en wys  
na Bella.

Tin help vir Bella op die verhoog op en 
saam probeer hulle vir Noodle uit die blikkies 
loswikkel. Toe gaan staan Bella en Noodle langs 
Neo, Hope en Josh.

Tin tokkel op haar kitaar en sê: “KOM ONS 
MAAK MUSIEK!”

Toe Tin na Neo en Hope wys, slaan hulle die 
tromme. Toe sing Tin: “Linkervoet terug,” en sy 
wys na die skare.

“Linkervoet terug,” sing die skare.
Toe wys Tin na Josh en hy skud sy 

rammelaars op maat van die musiek.
“Regtervoet terug,” sing Tin.
“Regtervoet terug,” sing die skare.
Tin wys na Bella. Die ry blikkies klingel 

pragtig toe Bella dit swaai en hulle teen mekaar 
kap. Noodle blaf opgewonde.

Gou is die partytjie op dreef. Tin sing  
haar liedjies terwyl Neo, Hope, Josh en  
Bella saamspeel. En elke nou en dan blaf 
Noodle saam!

Toe sing elkeen van die ander kunstenaars 
’n liedjie van hul land. Die skare juig en klap 
hande. Hulle is dol oor die vertoning!

“Kyk net,” sê Tin vir die We Can Band, 
“hierdie spannetjie vol pret het die droom 

gered! Danksy julle vier 
… en Noodle, 

kon almal 
’n heerlike 

partytjie 
geniet!”

★ VIR MEER STORIES, BESOEK WWW.NALIBALI.ORG  
OF WHATSAPP “STORIES” NA 060 044 2254 ★


