
Salomie se storiehoekie
Al die stories, voorlesings, liedjies en prente is geskep deur 
Salomie (11). 

Grompot die Skepseltjie gaan oor 'n knorrige 
skepseltjie wat meer as 'n week sonder 
lekkergoed nodig het om op te hou grom. Lees 
self die storie of luister na die voorlesing wat 'n
grompot liedjie insluit. Die storie sluit ook 'n 
inkleurprent in. (Pdf + mp3) – 2:35 minute 
waarvan 2 minute die voorlesing is.  

Prys: R6 

Die Kuiken wat nie wou eet nie is die storie van 
Donsie die vol fiemies kuiken wat nadat daar 
amper 'n ramp geskied besluit dat 
fiemiesrigheid jou nêrens kry nie. . .
Die storie sluit ook 'n inkleurprent in. (Pdf + 
mp3) – 2:20 minute waarvan 1:30 minute die 
voorlesing is.  

Prys: R6

Kan By dit glo vertel van die lewe van 'n by wat 
allergies is vir heuning
Storie met 'n inkleurprent en voorlesing. (Pdf + 
mp3) – 10:00 minute waarvan 9:30 minute die 
voorlesing is.  

Prys: R16

In Tornado word Katrien en Jannie binne in 'n 
tornado avontuur gegooi. 
Storie met 'n inkleurprent en voorlesing. (Pdf + 
mp3) – 5:45 minute waarvan 5:10 minute die 
voorlesing is. 

Prys: R10



Gasskrywers
 
Die Vierkant wat nie kon rol nie deur Carla Maritz.
Vierkant is hartseer omdat hy nie soos sy maatjie 
sirkel kan rol nie.   
4:17 voorlesing deur Carla in mp3 formaat asook 
mp4 video met prente. Die storie kom ook met 
inkleurprente.

Prys: R6

Erik se Vangs deur Lizelle Rademeyer. Erik se dag
van visvang saam met sy pa word 'n 
onvergeetlike dag. 
3:00 voorlesing deur Salomie in mp3 asook pdf 
prenteboek.

Prys: R6

Danie se Nuwe Huis deur Lizelle Rademeyer. Danie
se gesin moet trek na 'n nuwe huis. Danie weet 
egter nie of hy hou van die idee nie.
5:00 voorlesing deur Salomie in mp3 formaat.

Prys: R5

Slakke Mars deur Lizelle Rademeyer. 

Padda wonder hoekom al die slakke in 'n ry verby 
seil. 
1:30 voorlesing deur Salomie in mp3 formaat.

Prys R1.50
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Titel Prys Totaal

Grompot die Skepseltjie R 6-00 

Die Kuiken wat nie wou weet nie R 6-00 

Kan By dit glo R16-00 

Tornado R10-00 

Die Vierkant wat nie kon rol nie R 6-00

Erik se Vangs R 6-00

Danie se Nuwe Huis R 5-00

Slakke Mars R 1-50

TOTAAL: 
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R50 by vir bankkoste (Dit is nie van toepassing op

ATM in betalings nie)
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