
Op pad vir Christus – NG Kraggakamma – Le Roux Familie 
 
POPPEKASKAPERJOLLE 
 
Willem::  Frikkie!  Frikkie!  Hoekom is jy so stadig vandag? 
 
Frikkie:   (Nog af.  Haal hard asem)  Want ek is moeg. 
 
Willem: Hoekom is jy moeg? 
 
Frikkie: Ek is moeg van sports speel. 
 
Willem: Sports?  Wat se sports doen jy? 
 
Frikkie: Rugby. 
 
(Kinders moet hande opsteek wie ook rugby speel.) 
 
Willem: O…. jy bedoel sport.  Watter posisie speel jy? 
 
Frikkie: Voortrui. 
 
Willem: Is jy seker dis nie ‘n voorry nie.   
 Ek wonder of die kinders weet wat ’n voorry doen. 
 
(Kinders moet sê wat doen ‘n voorry) 
 
Frikkie: Is nie!  My onnie sê ’n voortrui slaan. 
 
Willem: Nou hoe slaan jy? 
 
Frikkie: Reg agteroor. 
 
Willem: Hoeveel wedstryde het julle al gespeel? 
 
Frikkie: Hoeveel maande is daar in ‘n jaar? 
 
Willem: Kinders, hoeveel maande is daar in ’n jaar? 
 
(Kinders sê twaalf) 
 
Willem: Ja julle is reg, daar is twaalf maande in ‘n jaar, en twee en vyftig weke in ‘n 

jaar.  Het julle twaalf wedstryde gespeel? 
 
Frikkie: Nee, twintig. 
 



Willem: Hoekom wou jy weet hoeveel maande daar in ’n jaar is? 
 
Frikkie: Want ek het vergeet. 
 
Willem: Wat het jy vergeet? 
 
Frikkie: Ehh... Ek het vergeet wat ek vergeet het. 
 
Willem: Jy sê julle het al 20 wedstryde gespeel?  Hoeveel het julle verloor? 
 
Frikkie: Hoeveel dae is daar in ’n week? 
 
Willem: Sewe (Vra die kinders)  Is mos maats, né? 
 
Frikkie: Oooooohhhh. 
 
Willem: So het julle sewe wedstryde verloor? 
 
Frikkie: Nee..... Twintig..... 
 
Willem: Twintig???  Nou hoekom wil jy weet hoeveel dae daar in ’n week is? 
 
Frikkie: Want ek het vergeet. 
 
Willem: Lyk my jy vergeet alles..... kan jy darem onthou wanneer jy verjaar? 
 
Frikkie: Nee, wanneer. 
 
Willem: (Na kinders)  Wel, ek is bly ek is nie so dom soos hy nie.  As julle twintig 

wedstryde gespeel het en twintig verloor het, wat sê julle afrigter daarvan? 
 
Frikkie: Hy sê: “You can’t win them all!” 
 
Willem: Wat is julle span se naam? 
 
Frikkie: Die Vrot Velle, want ons trek soos vrot velle deur die lug as ons die ander 

probeer duik. 
 
Willem: Julle span is sommer ’n klomp “losers”. 
 
(Adel kom op.  Sy is besig om oefeninge te doen.) 
 
Adel: Een, twee, drie... en strek twee drie... en op twee drie... en af twee drie... en... 
 
Willem: Hallo Adel.  Wat maak jy? 
 



Adel: Ek doen oefeninge. 
 
Willem: Hoekom tel jy elke keer net tot by drie? 
 
Adel:  Ehh… want ek kan nie lekker onthou wat na drie kom nie. 
 
Willem: Adel, lyk my jy is net so dom soos Frikkie.  Maatjies weet julle wat na drie 

kom? 
 
(Kinders sê vier) 
 
Willem: Ja, vier.  En dan kom... vyf, ses, sewe, agt, nege en tien! 
 
Frikkie: Adel, maar hoekom doen jy oefeninge.?  Speel jy ook rugby? 
 
Adel: Nee, ek doen oefeninge sodat ek mooi maer kan word, want ek wil populier 

wees. 
 
Willem: (Lag)  Nie populier nie, Adel!  Populêr.  Populier is ’n boom. 
 
Adel: O….. Ek wil mooi en maer word sodat ek popu…. poppie….sodat die kinders 

by die skool van my sal hou. 
 
Frikkie: Miskien moet ek saam oefen dan sal hulle van my ook hou. 
 
(Die twee begin weer oefen) 
 
Willem: (Na kinders)  Net jammer oefeninge kan hulle nie slimmer ook maak nie. 
 
Adel: As ek klaar is met my oefeninge gaan ek my hare blond kleur sodat ek baie 

mooi kan lyk.  Ek hoor die kinders sê seuns hou baie van blonde hare. 
 
Frikkie: Hoes blond nou weer? 
 
Willem: Soos jy en Adel. 
 
Adel: Is nie!  Blond is wit hare. 
 
Frikkie: Ek wonder of meisies ook van blond hou.  Dan kan ek myne ook kleur. 
 
Willem: Ja, dit sal goed by jou pas. 
 
Adel: En ek gaan vir Mamma vra om vir my mooi nuwe klere te koop sodat ek soos 

‘n model kan aantrek.  Want modelle is mooi en mense hou van mooi mense. 
 
Frikkie: Dra modelle rokke? 



Adel: Nie altyd nie, maar hoekom vra jy. 
 
Frikkie: Want ek wil ook mooi soos ’n model lyk, maar ek wil liewer nie ’n rok 

aantrek nie. 
 
Adel: Frikkie, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar ek dink nie jy gaan baie mooi 

lyk in ’n rok nie. 
 
Willem: En ek wil nou nie snaaks wees nie, maar dit maak nie saak wat julle aantrek 

nie, julle sal in elk geval nie mooi lyk nie. 
 
Adel: Haai Willem, nou is jy sommer lelik met ons. 
 
Willem: Nie so lelik en dom soos julle twee is nie. 
 
Adel: Mamma!  Willem sê ek is lelik! 
 
Frikkie: En dom! 
 
(Adel begin huil.  Mamma kom op.) 
 
Mamma: A nee a, Willem mens praat nie so met iemand nie. 
 
Willem: Maar hulle is regtig baie dom Mamma en hulle dink as hulle mooi aantrek en 

oefeninge doen sal ander kinders van hulle hou. 
 
Frikkie: Is nie, ons wil maar net poppie..... poppie..... wat is daai grootwoord wat ons 

wil wees se naam nou weer, Adel? 
 
Adel: Populier. 
 
Willem: Populêr!  Sien mamma wat ek bedoel.  Is Mamma seker Adel en Frikkie is 

familie van my? 
 
Mamma: Natuurlik Willem.  En net omdat jy dinge so ’n bietjie vinniger snap as hulle, 

beteken dit nie jy is beter as hulle nie. 
 
Adel: Ja, want as ek eers blond is, gaan ek beter wees as jy. 
 
Frikkie: En as ek goed rugby speel en mooi aantrek gaan ek die beterste wees. 
 
Willem: Beste!  Mens sê nie beterste nie. 
 
Mamma: Om mooi aan te trek of om goed in sport te wees maak mens ook nie beter as 

ander mense nie. 
 



Willem: Maar by die skool hou kinders net van die slim en mooi mense soos ek en glad 
nie van Adel en Frikkie nie. 

 
Frikkie: Ja, hulle lag net altyd vir my en partykeer spot hulle ook met my. 
 
Mamma: Ek weet mense beoordeel mekaar op grond van hoe ander lyk en en hoe slim 

en sportief hulle is, maar die Bybel sê ons moenie ander mense volgens 
uiterlike dinge beoordeel nie, want God doen dit nie. 

 
Adel: Rerig mamma?  Wat doen God dan? 
 
Mamma: Hy is lief vir almal van ons. 
 
Frikkie: Selfs as ons bakbene en bakore het? 
 
Mamma: Ja selfs dan, want hy kyk nie na hoe ons van buite af lyk nie, maar hoe ons 

binne lyk.  Hoe ons harte lyk.  En as hy sien dat ons ook ander mense liefhet, 
dan maak dit hom baie bly. 

 
Adel: Ek dink ek wil liewer vir God bly maak as wat ek populêr is by die skool. 
 
Willem: Haai Adel, daar sê jy dit nou reg. 
 
Adel: Ja, sowaar.  Sien jy ek is nie so dom soos ek lyk nie. 
 
Frikkie: Adel, beteken dit ons hoef nou nie meer ons hare te “dye” en modelklere aan 

te trek nie? 
 
Mamma: Ja, ek dink nie julle hoef meer dit te doen nie. 
 
Willem: Ek is jammer as ek julle op julle uiterlike beoordeel het en lelike goed van 

julle gesê het.  Ek is lief vir julle. 
 
Adel: En ons vir jou. 
 
Frikkie: Ja, dis “okay”, ek is net bly ek hoef nie meer ‘n rok aan te trek nie.  
 
Adel: Ek sê julle wat, kom ons gaan haal die Bybel dan kan Mamma vir ons daai 

stuk lees oor die uiterlike. 
 
Mamma: Dis sommer ’n baie slim plan Adel! 
 
Frikkie: Ek gaan wen! 
 
Willem: Nee!  Ek is vinniger as jy! 
(Hulle skarrel haastig weg) 


