
Wêrelddag vir Hardop Lees 
saam met Nal’ibali 

As jy vir jou kinders hardop lees:

 wys jy hulle dat jy waarde heg aan  
boeke en lees.

 gee dit julle dinge om oor te gesels.

 bou dit ’n band tussen julle.

 stel dit hulle in staat om lees as ’n 
bevredigende aktiwiteit te ervaar.

 motiveer dit hulle om self te leer lees,  
en om dan aan te hou lees.

 wys jy hulle hoe ons lees, en hoe  
boeke werk.

 laat jy hulle stories geniet wat bo hul 
huidige leesvermoë is.

 ontwikkel hulle woordeskat en 
taalvermoëns.

1.  Lees die storie, Neo en die grote, wye wêreld, op 
bladsye 2 en 3 vir jou kinders en vir ander. Oefen 
’n paar keer om dit hardop te lees voordat jy dit 
vir jou kinders lees, en onthou om met uitdrukking 
in jou stem te lees. Met baie jong kinders sal  
jy dalk vir hulle die prente wil wys terwyl jy  
die storie op ’n eenvoudiger wyse in jou eie 
woorde oorvertel.

2.  Moedig jou kinders aan om die storie te vertolk 
deur hulle te vra om hul gunstelingdeel van die 
storie te teken of te verf. 

3.  Kies saam ’n toneel uit die storie en voer dit dan 
op deur items uit julle omgewing te gebruik. 
Maak ’n lewensgrootte weergawe van die toneel, 
of skep ’n miniatuurtoneel in ’n skoenboks.

4.  Deel jou gunstelingstorie uit jou kinderjare met jou 
kinders, net soos wat Gogo in ons storie doen.

5.  Geniet dit om Storiekring in groepe te speel. Laat 
almal in ’n kring sit. Vra dan ’n paar mense om 
vrywillig in die middel van die kring te staan. Die 
mense wat in die kring sit, 
maak dan ’n groepstorie 
op deur een of twee 
sinne by die storie 
te voeg terwyl dit 
al in die rondte 
gaan. Die mense 
wat in die middel 
van die kring 
staan, voer die 
storie op namate 
dit ontwikkel. 

Wêrelddag vir Hardop Lees 
saam met Nal’ibali 

Sluit aan by Nal’ibali en die Prinses van Afrika, Yvonne Chaka Chaka, 
om die krag van stories oor te dra. Lees ons spesiale storie,  

Neo en die grote, wye wêreld, vir kinders wat jy ken op hierdie 
Wêrelddag vir Hardop Lees, 24 Februarie 2016.

Hoe om betrokke te raak
Gaan na www.nalibali.org of www.nalibali.mobi 
om jou gesin, leesklub of skool in te skryf en 
help om hierdie die grootste byeenkoms vir 
Wêrelddag vir Hardop Lees in Suid-Afrika  
te maak!

8   voordele van hardop lees!

5  aktiwiteite vir Wêrelddag vir Hardop Lees 



Neo kyk by sy kamervenster uit na die grys lug 
en die grys straat met al die nat, grys mense 
wat deur die grys, gietende reën skarrel. Hy 
kan nie buitentoe gaan nie, en hy het reeds al 
sy boeke vir Mbali gelees.

Net toe kom Gogo in, met haar hare wat 
in alle rigtings staan van die wind buite. Sy 
hou iets vas. Neo kan sien dit is platterig, en 
vierkanterig, en baie kleurvol ... en dit kan 
oopmaak – net soos ’n skatkis!

“Dit was my gunstelingboek toe ek so oud 
soos jy was,” sê Gogo vir Neo. “Dit was my 
deur na die grote, wye wêreld.”

Toe maak sy die boek oop.
Op die eerste bladsy is daar ’n prent van 

’n betowerde plek, ver weg van die grys, grys 
dag. Die veld is groen en goud en bruin, met 
’n groot, wye blou hemel bo, en ’n warm, geel 
son wat neer bak.

“Sjoe! Is dit werklik?” vra Neo.
Gogo glimlag. “Weet jy dan nie? Alle 

stories is werklik, as jy in hulle glo,” sê sy. Toe 
wys sy na die plek op die bladsy waar ’n klein 
seuntjie, omtrent so groot soos Neo, deur die 
veld stap.

Terwyl Gogo lees, maak 
Neo sy oë toe en hy glip 
weg, oor die heuwels ... oor 
die wye, bruin aarde … na 
die grote, wye wêreld.

Hy hoor die geluide van 
die veld.

“Kom uit! Kom uit!” sing 
’n klein voëltjie.

“Dis ’n pragtige dag!” 
suis die sonbesies.

“Moenie neul nie, kom 
speel,” fluister die wind in die lang gras.

Neo onthou die grys, gietende reën, en hy 
wonder of hy hier buite behoort te wees. Maar 

in ’n storie kan jy enigiets doen. Hier reën dit 
nie. En Neo hardloop veld toe.

Die eerste ding wat hy sien, is hoog en 
bruin met ’n sterk houtlyf. Dit het lang, bruin 
arms wat opreik tot in die lug, en ’n groot, 
takkerige kop met blaargroen hare wat in die 
warm bries wieg.

“Hallo,” sê Neo, sy oë wawyd oop. “Wat  
is jy?”

“Ek is ’n boom. Ek kan oor die groot, goue 
vlaktes sien. Klim op en kom kyk saam met my.” 
Die boom reik uit na hom en Neo klim op.

Van bo uit die takke kan Neo tot aan die 
einde van die wêreld sien. En daar is so baie 
êrens daar buite dat dit hom amper bang 
maak om daaraan te dink.

Maar die boom hou hom styf vas en fluister: 
“Gaan verken. Moenie bang wees nie. Daar’s 
’n wonderlike, grote, wye wêreld daar buite.”

Neo klim af en begin deur die veld stap.
Gou kom hy op ’n harde sandheuweltjie af, 

met klein gaatjies daarin, soos klein deurtjies. 
Hy kan ’n miljoen besige stemme binne-in 
hoor, en die getrippel van ses miljoen klein 
voetjies wat rondhardloop.

Storie deur Vianne Venter
Illustrasies deur Rico
Vertaling deur Anita van Zyl

Neo en die grote, wye wêreld 
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“Hallo! Wie is julle?” roep Neo by een van 
die deurtjies.

“Hallo!” antwoord ’n klein stemmetjie. 
“Ons is miere. Ons vertel die stories van die 
wêreld hier binne. Wil jy ook hoor?”

Neo is dol oor stories en hy gaan sit om te 
luister. Die miere vertel hulle stories van die 
veld en die bos, en die berge, en die stede 
doer ver.

“So baie stories?” vra Neo.
“Daar is net soveel stories as wat daar 

sterre aan die hemel is,” antwoord die miere.
Neo wuif tot siens en stap verder deur  

die veld.
Uiteindelik kom Neo by ’n groot klomp 

water wat van soggens tot saans deur die 
vallei bruis. Neo stap in die water in om sy 
warm bene te laat afkoel.

Die water spat om 
sy voete en giggel: 
“Ek is ’n rivier. 
Ek vloei van die 
berge tot in die 
see. Kom, volg 
my. Ek sal jou 
huis toe vat.”

Neo dink hoe goed dit sal wees. Hy volg 
die rivier deur die vallei en tussen die berge 
deur. Saam dwaal hulle deur die agtermiddag 
en byna tot in die aand, totdat Neo uiteindelik 
bo-op ’n heuwel uitkom.

Van hier af kan hy ’n klein dorpie sien, 
skoongewas deur die reën en glimmend in die 
lig van die ondergaande son.

Dan murmel die rivier saggies: “Toe nou, 
gaan huis toe. Daar is mense daar wat lief is vir 
jou en wag om stories met jou te deel.”

Neo stap af, deur die dorp. Hy sien die 
besige strate wat net soos riviere deur die 
dorp bruis. Hy sien huise, warm in die aandlug. 
Binne-in sien hy besige mense, net soos  
klein miertjies.

Uiteindelik loer Neo deur ’n venster waar 
’n ou gogo met sterk arms en takkerige hare, 
soos die takke van ’n groot boom, ’n boek 
toemaak en afbuk om haar klein seuntjie nag 
te soen.

Neo dink aan die veld en die boom en 
die miere en die rivier. En terwyl hy na die 
gogo kyk, baai ’n reënboog die klein huisie 
in kleure wat so helder is dat dit soos ’n 
prent uit ’n storieboek lyk. Neo dink aan sy 
groot avontuur in die bladsye van Gogo se 
gunstelingstorieboek, en hy dink aan haar en 
aan Mbali en aan hulle huis.

Neo glip toe deur die boek, tot in sy warm 
bed, in sy knus kamer, in sy klein huisie.

En dit is waarom, wanneer die wêreld ook 
al grys lyk, en sy kamer te klein voel, Neo ’n 
boek oopmaak. Hy loop deur ’n deur tussen 
die bladsye, en vaar die grote, wye wêreld in.
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Oor Nal’ibali
Nal’ibali (isiXhosa vir “hier is die storie”) 
is ’n nasionale lees-vir-genot veldtog 
wat kinders se potensiaal help 
ontwikkel deur middel van lees 
en die vertel van stories. Kinders 
wat hulle inleef in goeie stories 
wat goed vertel word – in tale 
wat hulle verstaan – word 
geïnspireer en gemotiveer 
om self te leer lees. Hierdie 
manier van leer wat vir die kinders self lonend is, is ’n 
suksesresep vir die ontwikkeling van geletterdheid.

Nal’ibali is gestig en word gerig deur PRAESA (Project 
for the Study of Alternative Education). Deur volgehoue 
mentorskap en samewerking met gemeenskappe, 
leesklubs, geletterdheidsorganisasies en vrywilligers van 
alle ouderdomme, asook ’n lewendige 
mediaveldtog wat ondersteun word 
deur mediavennoot, Times Media, 
help Nal’ibali om ’n kultuur van 
geletterdheid in die daaglikse lewe in 
Suid-Afrika te laat posvat.

   Maak ’n kenteken!

1.  Sny op die rooi stippellyn uit om  
die kenteken uit te knip.

2.  Kleur die prent in.
3.  Sny ’n sirkel wat net so groot  

soos die kenteken is uit dun  
karton − gebruik byvoorbeeld  
’n graankosboks.

4.  Gebruik gom om die kenteken op  
die karton vas te plak.

5.  Gebruik kleefband of maskeerband 
om ’n haakspeld aan die agterkant 
van die kenteken vas te plak. Of 
maak ’n gaatjie aan die bokant en 
ryg ’n stukkie wol of gare daardeur 
sodat jy dit om jou nek kan hang.

6.  Geniet dit om jou kenteken te  
dra terwyl julle stories lees en  
daarna luister op Wêrelddag  
vir Hardop Lees.

Skryf in om hardop te 
lees en jy kan een van vier 
boekgeskenkpakke van 
Bargain Books wen! Vind 
meer uit by www.nalibali.org 
en www.nalibali.mobi.

Stuur vir ons foto’s van jou kinders met hulle Wêrelddag vir Hardop Lees-
kentekens. E-pos jou foto’s aan info@nalibali.org of plaas hulle op Facebook!

Vir meer besonderhede, 
besoek www.nalibali.org, 
www.nalibali.mobi, of 
stuur ’n e-pos aan  
info@nalibali.org. 
Jy kan ons ook op 
Facebook en Twitter vind: 
@nalibaliSA.

Tro
ts o

m hardop te lees • W
êrelddag vir Hardop Lees 2016 • 

ww
w

.n
al

ib
al

i.m
ob

i •


