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Karolientjie hou van stokkielekkers. 
 
Karolientjie hou regtig BAIE van stokkielekkers. 
 
Sy het stokkielekkerprentjies op haar duvet, op 
haar gordyne, op haar bedlampie en daar is ‘n stok-
kielekker (of twee of drie) in haar bedkassie. 
 

 



Mamma sê:  “Moenie so baie stokkielekkers eet nie - jou tande gaan 
uitval!” 

Pappa sê:  “Karolientjie, stadig met die stokkielekkers - jou tande 
gaan uitval!” 

Ouma sê:  “Engelkind, eet liewer vrugte, jou tande gaan uitval!” 

Oupa sê: “Poppielief, eet liewer ‘n lekker hawermout koekie -  
stokkielekkers gaan jou tande laat uitval!” 

 



“Nee dankie.”  Sê Karolientjie, “Ek HOU van stokkielekkers!” 
 
Maandag eet Karolientjie ‘n  rooi stokkielekker. 
Dinsdag eet Karolientjie ‘n oranje stokkielekker. 
Woensdag eet Karolientjie ‘n geel stokkielekker. 
Donderdag eet Karolientjie ‘n groen stokkielekker. 
Vrydag, toe Karolientjie net wil hap aan haar blou stokkielek-
ker, voel sy iets vreesliks! 
 
 
Haar voortand is los! 

 



 
Versigtig druk sy hom net so effentjies met haar tong om seker te maak en woeps, daar wikkel 
haar voortand vorentoe.  Sy druk gou die blou stokkielekker agter haar rug en stoot die voortand 
versigting met haar voorvinger en woeps, daar wikkel hy agtertoe! 
“Genugtig!” dink Karolientjie, “Mamma en Pappa en Ouma en Oupa was reg!” 
 
Sy is so verbaas en ontsteld dat sy sommer die blou stokkielekker in die asblik gooi! 
 
Saterdag bring ouma vir haar die grootste, mooiste stokkielekkers van die winkel af. Dit het sirkels 
op met die mooiste kleure en dis die grootste stokkielekkers wat Karolientjie nog ooit gesien het! 
 

“Nee dankie, Ouma,” sê Karolientjie, “Stokkielekkers laat jou tande uitval!.” 

 



“Wat?!” sê Pappa 

“Waat?!” sê Ouma 

Waaat?!” sê Oupa 

“Uiteindelik”, sug Mamma 
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Karolientjie knik net haar kop en gaan speel in die tuin.  Sy wil nie vir hul le vertel dat haar 
tand klaar besig is om uit te val nie. Dis te vreeslik! 
 
Sondag bring Oupa vir Karolientjie ‘n pragtige rooi appel.   

“Dankie Oupa!” Sê Karolientjie en gee sommer vir oupa ‘n stywe drukkie. 
Sy gee ‘n reuse groot, vet, kakebeenrek hap uit die appel en toe skrik sy haar boeglam. 
Haar voortand sit aan die appel vas! 
 
“Heeeel l l lpppp” skree Karolientjie en gooi die appel dat hy daar trek. 

 



“Wat?!” sê Pappa 

“Waat?!” sê Ouma 

Waaat?!” sê Oupa 

“Uiteindelik”, sug Mamma en sy bring gou ‘n sneesdoekie om die bietjie 
bloed van Karolientjie se mond af te vee.  “Ek het al gedink jy gaan 
nooit begin wissel nie.” 

 



“Wissel? Is dit wat mens dit noem as stokkielekkers jou tande laat uitval?” Wil Karolientjie ver-
baas weet.  
 
Pappa en Oupa lag so lekker dat Oupa se valstande amper by sy mond uit spring. 
 

“Nee my poplap,”  Sê ouma en soen Karolientjie se wang. “Wissel is wanneer jou babatandjies uitval 
om plek te maak vir jou grootmens tande, maar te veel stokkielekkers is regtig sleg vir jou 
tande hoor!” 
 
 
“Kom,” roep mamma, “kom sit hier by my dan vertel ek jou van ‘n baie spesiale muis, die Tandmuis 
en sy tandjiehuis.” 
 
Later die aand sit Karolientjie haar tandjie in ‘n skoen onder haar bed.  Sy het maar besluit om 

nie heeltemal te veel stokkielekkers te eet nie, want  Mamma sê die tandmuis betaal maar sleg 
vir vrot tande! 
 

 



Die einde 

 


