
Wêrelddag vir Wêrelddag vir 

saam met Nal'ibali

Hardop Lees Hardop Lees 
Help ons om op hierdie Wêrelddag vir Hardop Lees,  
1 Februarie 2023 – en elke dag – ons spesiale storie vir soveel 
kinders as moontlik hardop te lees, en help so om geletterdheid 
in Suid-Afrika te bevorder! Ons spesiale storie, ’n Storie vir 
elke dag!, is deur Tumisang Shongwe geskryf en deur Rico 
geïllustreer. Die storie is in al 11 amptelike Suid-Afrikaanse tale 
beskikbaar. Jy kan die storie hardop lees vir kinders van 6 jaar 
oud en ouer. Kinders van 3 tot 6 jaar oud sal dit geniet om na 
die storie te luister wanneer jy dit vir hulle vertel.

Voordat jy die storie hardop lees
 Leer die storie goed genoeg ken sodat jy dit kan oorvertel of 

op jou eie manier hardop kan lees.

 Dink oor hoe jy die storie lewendiger kan maak. Besluit 
watter gesigsuitdrukkings en gebare jy wil gebruik terwyl jy 
die storie vertel.

 Kies ’n tyd van die dag om die storie te vertel wanneer die 
hele gesin bymekaar is.

 Oefen om die storie hardop voor te lees of te vertel. 
Verander jou stem om by verskillende karakters aan te pas.

 Reël dat elke karakter in die storie deur ’n  
ander familielid of vriend gelees word.

’n Storie vir elke dag!

Tumisang Shongwe • Rico Schacherl

Idees om oor te praat: Wat dink jy gebeur in die prent hierbo? Wat 
is jou gunstelingstorie om te lees of te vertel? Wat het jy vandag 
gedoen of gesien waarvan jy jou familie wil vertel?

Versprei ’n liefde vir stories!  
Gee hierdie storie vir iemand anders  
of deel dit met iemand wat jy ken.

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 0600 44 22 54. 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.

#myWRAD2023



Neo, Mbali en Gogo kuier vir die vakansie by Afrika se huis. Bella het ook saamgekom.

Maandag is hulle die hele dag op Afrika se oom se plaas. 
Hulle haal eiers uit, pluk mielies en ry op die trekker.

“Sulke harde werkers verdien om bederf te word,” sê Oom 
terwyl hy vir die kinders mielies braai om te eet.

Bella kan nie wag om vir haar maats by die skool van 
hierdie dag te vertel nie.

Dinsdag help Neo, Afrika en Bella vir Gogo om heerlike 
skons te bak. Gogo gee vir Mbali ’n bietjie deeg om mee 
te speel. Toe die skons afgekoel het, breek Mme wa Afrika 
vyf skons oop en smeer konfyt op elkeen. Almal kry een, 
behalwe Mbali en Dintle.

“Hulle is nog te klein om skons met konfyt te eet,” sê Mme wa Afrika. “Hulle kan  
piesang kry om te eet.”

Neo skryf die skonresep neer. “Wanneer Mbale en Dintle ouer is, sal ek vir hulle skons bak,” glimlag hy.

Woensdagmiddag kyk die hele familie saam 
na ’n program op televisie. Net toe dit by die 
opwindendste deel van die storie kom, maak 
die televisie net … tjoep! en skakel af!

Ag, nee! Beurtkrag! Wat gaan hulle nou doen?

“Ek skat dis tyd vir Mbali en Dintle se 
middagslapie,” sê Mme wa Afrika. Sy neem 
Mbali en Dintle na die slaapkamer toe en 

maak hulle met ’n kombers toe. Dan vertel sy vir hulle ’n storie. Sommer 
gou is hulle albei in droomland.

Gogo krap in haar handsak rond en haal die 
boek uit wat sy by die biblioteek uitgeneem 
het. Gogo het altyd ’n boek in haar handsak! 
Sy gaan sit buite op die stoepbank. Sy kan vir 
Afrika, Neo en Bella onder die groot boom in 
die tuin sien sit.

“Ek’s so verveeld,” sê Neo.

“Daar’s vir ons niks om te doen nie,” sê Afrika.

’n Storie vir elke dag!
Storie deur Tumisang Shongwe     Illustrasies deur Rico

Vir meer stories, besoek www.nalibali.org of whatsapp “stories” na 0600 44 22 54.



Bella sê glad niks. Sy blaai deur ’n boek 
wat sy in die leeshoekie in die sitkamer 
gevind het.

“Waaroor gaan jou boek, Bella?” vra Neo.

“Ek kan nie die woorde lees nie, maar die 
prente is van ’n baie ryk man,” sê Bella. 

“Ek het ’n idee!” sê Afrika. “Ek kan die boek 
vir julle lees en dan kan ons almal saam die 

storie opvoer!”

“Dis ’n blink plan!” sê Neo.

Bella gee die boek vir Afrika.

“Dit gaan oor Mansa Musa,” sê Afrika. Dan lees hy die storie van Mansa Musa, die ryk keiser van Mali wat hope goud 
weggegee het. Afrika se oë rek en hy beduie met sy hande terwyl hy die storie lees, wat vir Neo en Bella laat lag.

“Die einde,” sê Afrika toe hy die boek toemaak. “Kom ons voer nou die storie op!”

“Ek sal Mansa Musa wees!” sê Bella. Die kinders gaan kry karton, gom en knope en maak ’n kroon wat Bella op haar 
kop kan dra.

Bella tel klippies op en gee dit vir Neo en Afrika. 
“My vriende, hier is vir julle goud. Gaan koop vir 
julle ’n paar koeie.”

Toe voer hulle almal saam die storie op.

Mme wa Afrika hoor die kinders lag. Sy kyk by 
die slaapkamervenster uit en sien hoe hulle die 
storie opvoer. Sy geniet dit om na die opvoering 
te kyk.

“Dit was pret! Ons moet dit môre weer doen, 
met ’n ander storie!” sê Neo.

“Ek wil ook!” roep Mme wa Afrika opgewonde.

“En ek!” roep Gogo van die stoep af. “Dis 
lekkerder om ’n storie op te voer as om op televisie daarna te kyk!”

Die res van die vakansie is geniet die hele familie elke middag storietyd. En elke storie is ’n avontuur!



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

Make a badge!

Wanneer jy elke dag ’n storie saam met 
jou kinders geniet:

 wys dit vir hulle dat jy dink boeke en lees is 
belangrik.

 gee dit julle dinge waaroor julle as ’n gesin 
kan gesels.

 bou dit ’n sterk band tussen julle.

 help dit hulle om te sien dat lees genotvol 
en lonend is.

 wys dit vir hulle hoe ’n mens lees en hoe 
boeke werk.

 laat dit hulle stories geniet wat hulle nog 
nie self kan lees nie.

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

 help dit om geletterdheid en emosionele 
vaardighede te ontwikkel sodat hulle goed 
sal vaar op skool en in die samelewing.

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

Nal’ibaliNal’ibali (isiXhosa vir “hier is die storie”) is 
’n nasionale lees-vir-genotveldtog. Ons visie 
is ’n Suid-Afrika waar elke kind elke dag ’n elke kind elke dag ’n 

storie genietstorie geniet.

Elke kind geniet 'n storie elke dag!

Nadat julle die storie saam gelees het, praat oor wat in die storie gebeur het. Vra oop vrae om jou kinders 
aan te moedig om te dink en te praat oor die idees wat aan die storie verbonde is, byvoorbeeld: “Wat is jou 
gunstelingdeel van die storie? As jy ouer kinders het, kan jy hulle aanmoedig om meer uit te vind oor Mansa 
Musa en ander interessante geskiedkundige figure uit Afrika.

Kweek ’n liefde vir 
saam lees

Raak doenig met stories!
 Teken ’n prent van jou gunstelingdeel van die storie. 
 Kleur die prent hierbo in.
 Voer gerus hierdie storie of ’n deel daarvan saam met ’n groep vriende of familie op. Julle 

kan wys hoe julle eiers uithaal, op ’n trekker ry of mielies pluk. Gebruik aksies, woorde en 
stemme om dit pret te maak!

 Skryf ’n resep vir jou gunstelingkos neer. Teken ’n prent van die kos. Hoekom is dit jou 
gunstelingkos?

 Maak ’n kroon van karton, gom, krale, afvallappies en stukkies droë pasta.

Afrikaans

Kleur my in!


