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Wie se voete? deur Anna Emm
Vandag is dit Sussie Susan se beurt om die stoep te vee. Sy hou nie baie van vee nie, maar haar
mamma sê dat elkeen 'n beurt moet kry. Daarom sug sy diep, vat toe maar die besem, en stap uit
op die stoep. Die stoep is vreeslik vol stof waar almal met hulle skoene getrap het!
Sussie Susan trek haar skoene uit en sit hulle eenkant in die son dat hulle nie stowwerig kan word nie.
Sy begin vee - díe kant toe en dáárdie kant toe. Sy vee en sy vee tot die son al laag sit. Dis vreeslike
harde werk om die stoep skoon te kry! Uiteindelik is Sussie Susan klaar. Sy pak die besem en die
skoppie netjies eenkant, trek weer haar skoene aan, en draai om...
Maar o aarde! Wat sien sy nou? Daar loop swaar 'n spoor stowwerige voetspore oor haar skoon
stoep – net mooi daar waar sy nou nét gevee het! Wie kan dit wees wat oor die stoep geloop het?
Wie is so ongeskik? Wie se voete kan dit wees?
Sussie Susan kyk om haar rond, en sien 'n akkedissie teen die muur sit. “Bring jou voete hier,
akkedissie!” raas sy. “Dan kan ek 'n bietjie sien of jý die spore gemaak het.” Skrikkerig kom die
akkedissie nader, maar sy pootjies is heeltemal te klein – dis nie sý spore op die stoep nie. Wie se
voete kan dit wees?
Sussie Susan en die akkedissie kyk om hulle rond, en dan sien hulle 'n kat op die muurtjie sit. “Bring jou
voete hier, kat!” raas Sussie Susan. “Ek wil 'n bietjie sien of dit jý was wat die spore op my skoon stoep
getrap het!” Maar dis ook nie die kat se spore nie. Sy voetjies is heeltemal te sag en te rond. Dis nie
hy wat die modderspore getrap het nie. Wie se voete kan dit wees?
Nou kyk Sussie Susan, die akkedissie en die kat om hulle rond. Op die dak sit 'n duif. “Kom laat ons
jou voete sien, duif!” raas Sussie Susan. “Kom laat ons sien of dit jý was wat oor my skoon stoep
gevee het!” Die duif kom nader, maar almal kan sommer sien dat dit nie háár voetjies was nie. Haar
voetjies lyk heeltemal anders!
“Dis nie mý spore daardie nie,” sê die kat, “en dis nie die akkedissie of die duif se spore nie. Wie se
voete kan dit wees wat hierdie spore gemaak het?”
Nou kyk almal na Sussie Susan. Hulle kyk na haar voete. Sy het haar mooi skoene aan, maar dis nie
haar skoene wat daardie spore gemaak het nie! Sussie Susan trek haar skoene weer uit, en sy sit
haar voetjies langs die spore op die stoep. Vyf toon toontjies aan elke voet, vyf toontjies aan elke
spoor – en elkeen presies net so groot soos haar eie! Dit was sý wat die spore getrap het!
Almal lag tog te lekker vir Sussie Susan. Vinnig-vinnig help hulle haar om die stowwerige voetspore
van die stoep af te vee. Dan gaan speel hulle heerlik in die tuin. Môre is dit iemand anders se beurt
om die stoep te vee!
Verdien ‘n ekstra inkomste deur ‘n agent te word vir Anna Emm se kinderstorie-produkte!
Kontak lekkerbekkie@annaemm.co.za vir meer inligting of besoek www.AnnaEmm.co.za

Produkte van die week

Storie-CD's: Seerower Piet + Antonie en die tandmuise
Het jy geweet die skrywer van ons Lekkerbekkie-stories, Anna Emm, het al meer as 2000 Afrikaanse
kinderstories vrygestel? Meeste van hierdie stories is op CD opgeneem deur bekende name soos Gys
de Villiers, Anrich Herbst, Anna-Mart van der Mewer, Diaan Lawrenson en Vicky Davis! Lekkerbekkie
Tydskriffie is 'n produk van ANNA EMM (PTY) LTD – tans die grootste vervaardiger van kinderstories in
die land. Besoek www.AnnaEmm.co.za vir 'n volledige katalogus.
Hierdie twee oulike CD's bevat 4 lekkerluister stories elk – geskik vir kinders tussen 3 en 9 jaar. Wanneer
SEEROWER PIET se skat verloor, besluit die seuntjie om hom te help soek daarna, en saam gaan hulle
op 'n groot avontuur! In ANTONIE EN DIE TANDMUISE besluit die hoof van die tandmuise om Antonie
vir 'n ruk lank in 'n tandmuis te verander – net omdat hy geen manier het nie! Baie gou leer Antonie
om mooi met die ander diertjies en dingetjies saam te werk, en help hy die tandmuise om die verlore
tandjie op te spoor... Hierdie twee CD's is beslis 'n móét vir elke Anna Emm-”fan”!
Hierdie week kan jy hierdie twee CD's vir slegs R79 elk aankoop (gewone prys R90 elk - spaar R11 per
CD) – slegs by ANNA EMM agente! Vir 'n agent in jou area kontak agente@annaemm.co.za, of bestel
die CD's teen die normale prys by www.AnnaEmm.co.za | 021 930 0908

Word 'n Anna Emm storie-agent!
As jy belangstel om self 'n agent vir Anna Emm se kinderstorie-produkte te word, kontak
agente@annaemm.co.za | 021 930 0908
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