
Teken in en ontvang elke week ‘n gratis Lekkerbekkie Nuusbrief: lekkerbekkie@annaemm.co.za

Gratis kinderstorie:
Waar kom die wurmpie vandaan? deur Anna Emm

Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin.  Hy bou ‘n huis met ‘n kartonboksie op die grond en 
maak paadjies vir sy karretjies tussen die bome deur.   Die volgende oomblik val  daar iets  op sy 
skouer!  Hy voel daaraan en dis sag en kriewelrig.  Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna.  Dis ‘n  
wurmpie!

“Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in die lug.  Maar al wat hy sien is die 
boom se takke en die wolke en die lug.  Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie.  Miskien wil die 
wurmpie met hom speel!

Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder met sy karretjies in die sand. 
Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit weg!  Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein 
gaatjie in die boks.  Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond.

“Hoe kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op.  Miskien wil die wurmpie saam met hom 
huistoe gaan vir aandete!  Hy sit die wurmpie in sy hempie se sak en stap aan na die huis toe.  Maar 
hy vergeet van die wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger.  Die seuntjie 
eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die wurmpie.  Hy loer in sy sak, maar die  
wurmpie is weg!  Die sak is leeg!  Daar is nou ‘n klein gaatjie in die sak.  Die seuntjie loer deur die 
gaatjie in die sak en sien die wurmpie op sy skoot.

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op.  Miskien is die wurmpie vaak.  Die seuntjie gaan na sy 
kamer toe en trek sy pajamas aan.  Dan sit hy die wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel,  
en gaan bad.  Maar o aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg!  Die bakkie is 
leeg!  En kan jy dit glo?  Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie!  Die seuntjie loer deur die gaatjie 
en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie papier op die vloer.  Hy tel die papier met die wurmpie op en  
bekyk dit van naby.  En raai ‘n bietjie wat sien hy?

Die wurmpie is sowaar besig om ‘n gaatjie regdeur die papier te vreet!  En toe die gaatjie groot  
genoeg is, val die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet!  Die seuntjie lag tog te 
lekker en sê:  “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom!  En ek weet hoe hy op my skouer beland 
het.”

Die volgende oggend gaan sit die seuntjie die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op 
een van die groen blare.  En kan jy dit glo?  Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie nie. 
Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om daaraan te kou!



Gratis inkleurprentjie:
Waar kom die wurmpie vandaan? illustrasie deur Elanie Bieldt
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