
Op pad vir Christus – NG Kraggakamma – Le Roux Familie 
 
“DARE“  
 
Adel:  Dis die eerste dag van ’n nuwe skool kwartaal.   
  Ek is so bly die skool is weer aan die gang.  Is jy nie ook bly nie, Willem? 
  
Willem:  Meisies!  Jig!  Dis net hulle wat kan dink dis lekker om skool te gaan.   
 Ek gaan net skool toe om pouse te hou en sport te doen.  RUGBY!!! 
 
Adel: Sies Willem, geen wonder jy is so dom nie.  Jy sal ook nooit so slim soos 

Pappa kan raak nie. 
 
Willem:  Ag..... ek is tog in elk geval slimmer as jy en een van die dae is ek slimmer as 

Pappa en Mamma.  Wat leer jy tog nou in die skool wat so wonderlik is? 
 
Adel: Uhm…..!  Laat ek mooi dink.  Hoeveel tyd het jy om te luister?  Skool is so 

fantasties, ons … 
 
Willem:  (val Adel in die rede)  Nee-nee, dis oraait, los dit liewer.  Ek weet jy gaan jou 

nou weer baie slim kom hou.  Jy is mos Mamma se ou dogtertjie wat nooit 
verkeerd trap nie.  En jy is mos al die onnies se witbroodjie.  Ek sou seker ook 
van skool gehou het as ek ‘n witbroodjie was! 

 
Adel: Aag, jy is net weer jaloers op my omdat Pappa gisteraand kitaar op jou boude 

gespeel het.   
 (Adel verlekker haar in die situasie)  Jy was darem weer lekker stout ne.  

Brand jou boude nie nog nie? 
 
Willem:  Jy kan maar sê dat ek stout is, maar weet jy wat..... dis jy wat nie “guts“ het 

nie.  ’n Witbroodjie vat mos nie kanse nie.  Ek het ten minste die “guts“ om 
iets te doen al weet ek dis nie altyd reg nie.   

 
Adel: Nou ja, daar sê jy dit self.  Jy weet dit was verkeerd om skelmpies geld uit 

Mamma se beursie te neem, maar net omdat Jannie jou ge“dare“ het het jy dit 
gedoen.   

 (verontwaardig)  Is jy nie eens skaam oor wat gebeur het nie? 
 
Willem:  Ai Adel, weet jy hoe lekker was dit om met daardie R100 noot Spar toe te 

gaan en enige lekkers te kon kies.  Enige, enige lekkers.   
  
Adel: (kwaai) Nee, ek sal mos nou nie weet hoe dit voel nie, want ek sal nie sulke 

verkeerde dinge doen nie. 
 
Willem:  Dit was soos hemel op aarde.  En dis nie al nie, ek is sommer nou Jannie se 

beste pêl ook.   En Jannie is baie “cool“.  Daar is nie een ou in ons skool 



wat so “cool“ soos Jannie is nie.  Jis, dit was darem nou lekker gewees.  Ek 
raak sommer van vooraf weer lus vir al daardie lekkers.  En nou is ek ook 
“cool“, want my pêl is “cool“! 

 
Adel: Dommie!  Kan jy nie sien dat Jannie jou net gebruik het nie.   
 
Willem:  (verontwaardig) Wat bedoel jy?  Ek en Jannie is nou beste-beste pêls. 
 
Adel: (moedeloos)  Waarmee gaan Jannie jou volgende keer “dare“?  
 Jy het nou alreeds geld uit Mamma se beursie gesteel.  Gaan jy volgende keer 

skelmpies saam met Jannie rook, net omdat hy jou “dare“om dit te doen?  Of  
dalk Pappa se motor steel en daarmee rond ry?  Oe, ek wil nie eens dink wat 
jy alles verkeerd kan doen nie. 

 
Willem: Ag Adel, jy weet mos dis nie hoe ek is nie.  Jy dink nou net weer jy is ’n 

engeltjie en jy is nou net suur omdat ek en Jannie al die lekkers opgeëet het en 
niks vir jou gelos het nie. 

 
Adel: Ek is nie suur nie, okay!!!  Ek sou ook graag van die lekkers wou gehad het, 

maar nie as dit met gesteelde geld gekoop is nie.   
 En veral nie omdat jy ge-“dare“ was om dit te doen nie.   
 Mamma leer ons altyd dat ons moet sterk staan en nie ingee by ons maats nie.  

Weet jy hoe teleurgesteld was Mamma en Pappa in jou gisteraand? 
 
Willem:  Wel ja..... my boude het dit beslis gevoel en hulle brand nog so ’n bietjie.  En 

ek voel eintlik so bietjie skaam vandag.  En my maag pyn van al die lekkers. 
 
Adel: Wag!  Ek het ’n baie slim plan.  Jy gaan hiervan hou! 
 
Willem:  (druk sy ore toe)  Ek wil nie hoor nie, ek wil nie hoor nie, ek ken jou en jou 

slim planne.  
 Dis nooit lekker nie. 
 En ek is nou “cool“, onthou. 
 
Adel: Maar jy het nog nie die plan gehoor nie.  Laat ek nou mooi dink....uhm...dit 

gaan ‘n “cool” plan wees, hoor net hier… 
 
Willem:  (sug sommer lekker hard)  Moek ek regtig na jou luister? 
 
Adel: Ja, want ek “dare” jou om nie weer ge“dare” te word deur Jannie of enige van 

jou ander ”cool” maats nie! 
 
Willem:  Sjoe, dis nogal nie ’n slegte plan nie.  Ek hou daarvan om ge“dare“ te word.  

En dan hoef by boude nie weer so te brand nie! 
 DARE TAKEN! 

(Geskryf deur Lo-Ann Botha) 


