
 Kom ons lees hierdie storie.  

Daar was eendag ‘n man wat verskriklik graag wou ryk wees. Hy het begeer om ryk te 

wees. Op ‘n dag vertel sy vriend vir hom van ‘n koning wat ‘n tower glaskas het wat jou 

kan ryk maak. Hierdie idee het hom betower en daarom groet hy sy vrou die volgende 

dag en roep uit: “Vergeet dat ons arm is! Dis iets totaal van die verlede. Dit belowe ek 

jou!” Met dié woorde verlaat hy sy armoedige huisie en val in die pad om sy fortuin te 

gaan soek.   

Hy het begin deur lekker vinnig aan te stap.  Op sy kop het hy sy hoed en in sy hand het hy 

sy stapstok gehad.  Eers het hy vrolik gefluit, die vars lug om hom geruik en die voëls se 

sang    geniet.  Maar toe hy begin sweet en warm kry, besef hy hy het geen water by hom 

nie! Daar ver op ‘n bult het hy die kasteel gesien staan. “Ai, dan nog nie ‘n tree nader 

nie,” dink hy. “Ek sal nooit daardie kasteel vandag bereik nie. Ek was verniet so dom 

gewees” het hy vir homself gesê. Hy het net daar gestop en terug vertrek na sy  

armoedige ou huisie! 

Voorvoegsels  

ver-   be-   ge- 

Skryf nou al 20 voorvoegsel-woorde neer wat jy in die leesstuk raak 

gelees het. 

Voltooi die volgende sinne deur een van die drie korrekte voorvoegsels te   

gebruik. 

1. As ek _____jaar, word ek nege jaar oud. 

2. Ek sal jou klere _____taal as jy my sal help. 

3. Die leeu ____ kruip die bokkie vir sy prooi. 

4. Marieta ____speel die klavier so mooi. 

5. Pappa het ons ou motor ____koop. 

6. ‘n Mens moet ____reeld jou hande was met seep en water. 

7. Ek het lekker vir jou grappie ____ lag. 

8. Juffrou ____dank my vir my netjiese werk. 

9. Janneman en Pieter het lekker met mekaar ____speel. 

10. Julle het hard gewerk, daarom ____dien julle ‘n roomys. 
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