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Aandag: Almal wat belangstel in of betrokke is by die ontwikkeling 

 
van kinders in hulle vroeë fase, traumaberading, bystand aan kinders 

in krisis, gesondheidsorg … 

 
 

Geagte Heer/Dame 

 

 

Re: TUMI, DIE PRATENDE, SAGTE TIERSPEELMAATJIE 
 

 
Die vervaardiger en die werking [slagspreuk op die foto onder: Gee hulle 

vastigheid met iets om vas te hou.] 
 to's belly button, and it shares 

 
• Dit is ŉ gesamentlike projek van 

 

• Global Recordings Network Southern Africa (GRNSA) bedryf in 

vennootskap met: 
 

• Claude Vosloo van Kreatiwiteitshuis/Home of Creativity, wat die teks is 

geskryf het. 

 

• Wildlife Storytellers wat die diere ontwerp en vervaardig het. Hierdie 

sagte speelgoed is wasbaar, hipoallergenies en het die nodige 

veiligheidstoetse geslaag. 

 
 

 

• 

ho�manufactured�the��belly�button��yer���to��

• ��torytellers�who�designed�an�manufacturedhe�l
s��

• In die pensie van elke sagte speelding pas daar ŉ Storyteller – ŉ MP3- oudiospeler, van ŉ ingeboude 

sonsel voorsien. Megavoice het hierdie drukpensie-spelers ontwikkel (Storyteller). 
 

 

Huidige volledige vervangingswaarde: 

R590.00 = R205 (speelding) +R385 (speler). 
 

Die strategie en struktuur 
• Tumi Tiertjie die storieverteller word as beradingsinstrument ingespan, maar tree nie self as berader op nie. Die 

kind leer en word begelei deur Tumi se avonture en sy misstappe wat belangrike sake betref. 

• Tumi die karaktertjie het sy eie verwysingsraamwerk as tierwelpie. Só sien dit, praat met en benader die kind as 

speelmaatjie, maar en ŉ tiertjie (of ŉ “menswelpie”) Hierdie tegniek is gebruik om egtheid in die interaksie te 

verseker. 
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• Sommige aspekte of temas wat die teks oordra, kan dalk ŉ probleem skep of vreemd vir bepaalde kulture wees. 

Die voorstel is dat die uitsonderings nie ŉ algemene “wetmatigheid” gemaak word nie. Hierdie aspekte moet 

eerder verduidelik of volgens die konteks aangepas word. 
• Hou in gedagte dat die “geselsies” oor lewensvaardighede ook op selfbemagtiging fokus, wat in veral 

konserwatiewe kulture probleme kan veroorsaak (bv selfbemagtiging en selfhandhawing). Gevolglik word 

voorgestel dat die teks, indien nodig, by die konteks aangepas word. 
• Al is die “geselsies” slegs genommer, word verskuilde titels in hakies voorsien om die temas handig te 

struktureer, indien ŉ inhoudsopgawe vir bemarkingsdoeleindes opgestel moet word. 

• Die herhaling van verskeie aksies kan dalk onnodig, of vir lesers selfs irriterend voorkom, veral wanneer hulle 

die temas deurlopend hanteer. Maar hier moet onthou word dat kinders nie ŉ analitiese benadering het nie; hulle 

word bekendgestel aan en hanteer ŉ eenheid per keer. 

• Die stories (geselsies) ontwikkel en raak moeiliker, veral wanneer vlakke bereik word van meer ingewikkelde 

lewensvaardighede soos: mag, posttraumatiese-stres-sindroom, vergifnis, rousmart en welsyn. 

 
 
Die opset en opvoering 
• Moontlikhede vir interaksie is by die geselsies ingebou (sommige kan selfs weggesny word, indien nodig) 

sonder om die storielyn te raak (bv. “ŉ drukkie per dag laat die trane wag”). 

• Die rusposes (stiltes) word gebruik om te korreleer met die voorgestelde bewegings en interaksie. Voeg 

bykomende pouses by indien nodig. 
• Ons boots tier-geluide na deur woorde wat bv. ŉ rrr bevat (soos “welpies errr kinders”). 
• Die teks sal die opnamespan en akteur begelei deur vet- of kursiefgedrukte stylvorms oor watter woorde om te 

beklemtoon wanneer nuwe inligting verskaf word, of vir inskerping. 
• Ons gebruik standaard emotiewe tiergeluide (bv. Prrr [spin] of Aaaa, ná ŉ tierdrukkie). 

• Die geselsies is gestruktureer en só beplan dat basiese vaardighede en kennis oorgedra en ingeskerp word (bv. 

linker-/regterknie of oor, kleure, getalle, of name se betekenis). 

• Die kinders word gefokus en oefen basiese dissiplines in deur kondisionering: hulle regterknie as “storiebankie” 

en regteroor as “geheim-oor”, ens. 

• Die eenhede is ook so gestruktureer en geprogrammeer om selfstandig te staan, daarom die herhaalde inleidings 

waar Tumi homself bekendstel. 

• Sekere opsies vir interaksie is ingevoeg (bv. krap die tiertjie se ore of tel die diertjie op die skouers). Die 

opnemers moet uiteindelik besluit watter opsies die opname kan ondersteun of onderbreek. 

• Elke storie se titel is bloot funksioneel om die geselsies volgens temas te sorteer, maar kan ook as opskriffies 

gebruik word vir die onderskeie seksies van ŉ CD/DVD. 
• Gedurende die geselsies word bepaalde tiersêdinge gemunt (bv. Tiere wat net grom, groei nie.) Hierdie sêdinge 

kan vir bemarking ingespan word (bv. slagspreuke op allerlei produkte of plakkers, of vir reklamestukke). 

 

 
 
Matriks vir die stories 

1 
Tier bekendstel 
Ontmoet pratende 

speelmaatjie. 

Unieke strepe – jy’s 

spesiaal; niemand 

het jóú strepe nie. 

 

 

 

2 
Tier-skat 
Aksie: Tier ontdek 

blink steentjie. 

Jy is kosbaar, net 

omdat jy ŉ tier is 

(God se beeld in 

jou). 

 

 

3 
Tier se Vriend 
Jy’s ŉ Vriend se 

vriend (dissipel – 

behoort). 

Jy’t ŉ Vriend en is 

Syne. 

Moenie bang wees 

om ander nodig te hê 

nie. 

4 
Tier-lêplek 
Jy’t ŉ veilige plek. 

God jou Vader wag 

daar. Jy kry die 

prrrfekte sorg 

(genade). 

 

 

 

5 
Lang tier? 
– probeer alles reg 

doen? 
Is vas – soos 

sirkustier. 
Jy is nog maar op 

pad (onvry). 

 

 

6 
Tierspore 
Daar’s ŉ plek waar 

jy vandaan kom 

(skepping, kultuur) 

en jy’t wortels (soos 

ŉ boom). Jou wortels 

is diep. Die begin 

van alles. Daar’s ŉ 

plan met jou lewe. 

7 
Tierlekkerte 
Jy mag maar ŉ kind 

wees. Speel en 

geniet dit. Jy moet 

versorg en ŉ 

gelukkige tier wees. 

 

 

 

8 
Tier-moeilikheid 
Die slegte kant – 

doen verkeerde 

dinge (al wil jy ook 

nié = sonde). Jy 

doen lelike dinge, 

maar jy behoort aan 

ŉ goeie Vader God. 
 

9 
Tierkossies 
Die regte pad na 

Vader God se hart. 

Voel nader aan Hom 

(sy gebooie). Hy wil 

net die beste vir jou 

hê. 

 

 

10 
Tierhappie 
Jy’t ŉ spesiale 

geskenk, gratis. Jy 

kan ander tiere 

liefhê, want jy het 

Vader God se liefde. 

So gee jou beste 

terug (tyd, aandag). 
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11 
Tierdinge 
Wat wil tiere hê? Om 

veilig te wees, kos, 

skuiling en iemand 

wat jy kan vertrou. 

Jy mag maar vra 

(gebed). 

 

 

 

12 
Tier se Gees 
Iemand wat mooi na 

jou kyk. Voorspraak 

(Heilige Gees). Kan 

God nie sien nie; Hy 

help en wys jou hoe 

om reg te leef. Jy’s 

nie alleen nie. 

 
 

13 
Tiertrop 
Tiergesin – jy 

behoort daar en is 

deel van hulle. Wat 

verkeerd kan gaan: 

gesin geskeur: 

(egskeiding); 

mishandel, geweld. 

Nie jou skuld nie. 

 

14 
Tier innie woud 
Gevaarlike/onveilige 

plekke – loop alleen 

en is in gevaar – 

molestering en ŉ 

teiken. Hoe om 

versigtig te wees. Jy 

mág beskerm voel. 

 

 

15 
Tiermaats 
Geniet maats en om 

deel van groep te 

wees. Nee vir boelies 

en lelike maats. 

Wees ŉ ware vriend 

– staan op vir ander. 

Soek iemand om te 

vertrou (of wees jy 

daardie sterk tier). 

16 

Tier bewe 
Dinge wat jou bang 

maak: donkerte, 

dood, om iemand na 

aan jou te verloor 

(MIV/Vigs). Daar is 

Iemand wat jou dra. 

 

 

 

 

 

17 

Tierpensie 
Rêrige hongerte lê 

dieper. Nie vir kos 

nie. Die maklike pad 

uit (regmakertjie, 

dwelms). Breek weg 

en verloor jou 

mense; slegte maats. 

Rêrige rus is binne 

jou. 

 

 

18 

Tier vas! 
Kragteloos – kan nie 

beweeg nie. Voel: 

kan nie uitbreek nie. 

Slegte gevoelens 

(depressie, skuld). Jy 

maak dit; jy’s ŉ tier. 

Jy is dit werd. 

 

 

 

 

19 

Tier aanraak 
Dis jou lyf, jou eie 

spasie waar jy goed 

voel. Niemand mag 

by die spasie inbreek 

nie. Net jou ouers en 

jy mag aan jou bloed 

vat (infeksie). Jy 

mág veilig voel 

(maalkolk van 

seksuele 

molestering). 

20 

Tingerige tier 
Voel klein, nikswerd. 

Voel jy maak dit nie. 

Selfbeeld: 

Tiergemors? Jy mors 

jou lewe op as jy 

deel van bende raak. 

Niemand vertrou nie, 

haat almal – maar 

eintlik jouself. Jy is 

nie NIKS nie. 

 

21 

Tier skitter 
Net jy het hierdie 

strepe. Dit is hoe en 

wie jy is – jou ware 

jý. Jou present van 

Vader God. Moenie 

ŉ ander tier probeer 

wees nie. Jy is 

spesiaal nes jy is. 

 

 

 

 

 

22 

Tier dink/ 
22B: Tiersnellers 
Dit begin in jou 

gedagtes – hoe jy 

dink. Voel sleg, doen 

slegte dinge en dink 

sleg oor ander. Jy 

wil self bo uitkom en 

maak ander seer. 

Moenie sleg van 

jouself dink nie. 

Stop die lelike 

prentjies in jou kop. 

Ken jy die snellers? 

23 

Tierheining 
Jy mag jouself 

beskerm. Vader God 

het heinings gepak 

(Bybelse riglyne). 

Bou jou eie heinings. 

Leer om te praat 

wanneer jy nie van 

iets hou nie. Leer 

NEE sê. Staan op 

jou agterpote. 

 

 

 

24 

Tiergeluide 
Tier brul wanneer 

ongelukkig is, pyn, 

gevaar, in ŉ strik 

(mishandeling). Tier 

nie bang om te brul 

nie. Praat slim. 

Moenie slegte dinge 

toelaat nie. Praat vir 

ander tiere – wat 

dalk bang is om uit 

te praat. 

 

 

25 

Wegkruipertier 
Wanneer tiere seer 

het, kruip hulle in die 

bosse weg. Probeer 

wegkom. Maar pak 

nie probleem aan 

nie. Nou, wanneer jy 

wegkruip, vind jy 

God jou Vader is 

reeds daar – in jou 

hart. 

 

 

 

26 
Tier binnekant 
Tier sien beeld in die 

dam. Wat is in jou? 

Stopsel van ŉ tier 

(soos in museum, nie 

jou eie nie?). Voel 

goed oor jouself. 

(Binnepraat, binne-

oorlog.) Moenie 

jouself van binne af 

opeet nie. 

 

 

 

 

27 
Ander tiere 
Belangrike 

tiergeheim: jy is tier 

saam met ander. Tier 

kan nie sê: Ek het 

ander tiere nie nodig 

nie. Wees daar vir 

ander. Hulle sal daar 

wees vir jou: Ubuntu 

(kerk, aanbid – bid 

vir mekaar). 

 
 

 

 

28 
Tier kies 
Keuses – doen die 

regte of verkeerde 

ding. Kies en 

onthou: jou keuses 

bring goeie of slegte 

asem. Kies jy 

verkeerd, is dit soos 

om verkeerd af te 

draai (verdwaal in 

woud). Jy is nie ŉ 

flop nie. 

 

 

 

29 
Tier baklei 
Soms wil jy net 

baklei (aggressie), 

weet nie hoekom 

nie. Kompetisie – 

probeer beter, 

vinniger en mooier 

as ander tiere wees. 

Verskillende soort 

tiere. 

(persoonlikhede, 

temperamente). Nie 

nodig vir drama nie, 

jy maak dit omdat jy 

net jyself is. 

30 
Tierpote 
Verkeerde mag – oor 

ander. Soos boelies 

maak: stoot ander uit 

die pad, maak hulle 

seer. Hanteer lelike 

tiere? Hou aan dien 

soos ŉ vriendelike 

kelner. Onthou die 

goeie gebruik van 

mag: Dra die 

swakker tiere. Jy’s 

gawe kelner van 

Vader God se omgee 

vir ander. 

31 
Tier- vreeslik 
Verskriklike ding het 

gebeur. Jy kan nie 

32 
Tier verby 
Onthou slegte dinge 

(ervarings), geweld, 

33 
Tier bly 
Tiere kan goed en 

gelukkig in die lewe 

34 
Tier Nuus 
Ons is deel van 

Vader God se storie 

35 
Tierkans 
Die Beste Nuus Ooit: 

tweede kans. Weer 



DIRECTORS/DIREKTEURE:  Rev/ds Adriaan Jacobus van Wijk, Rev/ds RM Verreynne, Mrs/mev Dalene 

Joubert, Mr/me Philip Jannasch, Mrs/me Tracy Jannasch. 

wegbeweeg nie – 

slegte prentjies in jou 

kop. Vrees sal nie dié 

tier vasvang nie. 

Klein tiertreetjies om 

vrees in die oë te kyk 

en weg te beweeg 

(posttraumatiese- 

stres-sindroom –

hantering). 

 

 

slagoffer, word 

gevang en wil 

terugslaan. Onthou, 

jy het die mag om te 

laat gaan – van die 

ding wat jou van 

binne opvreet 

(vergewe ander en 

breek los). 

 

 

 

wees (verskillende 

dele van welsyn pas 

mooi saam). Lyk 

goed en voel skoon 

(higiëne, sorg vir jou 

liggaam). Onthou dis 

waar God met sy 

goeie Gees woon. 

Leer ŉ kleurwiel 

maak. 

 

 

soos die Bybel dit 

vertel. Dis soos ŉ 

gevaarlike afgrond: 

slegte nuus – luister 

nie na waarskuwings 

nie, loop te naby … 

en gly. Maar die 

Beste Nuus: Ons het 

ŉ Heel beste Vriend 

vir altyd 

(‘BBFF’)wat ons 

gered het. 

gebore, nie soos om 

weer welpie te word 

nie. Vader God doen 

dit – sy Gees maak 

jou ŉ nuwe tier. 

Gebeur binne jou 

waar jy dit nie kan 

sien nie, soos die 

wind wat jou 

snorbaarde roer. 

 

 

36 
Tiertrane 
Wanneer iemand 

naby jou baie siek 

word, of doodgaan, 

weet hoe jy binne 

jou voel. Soos ’n 

boom wat stukkies 

bas afgooi om weer 

sterker te groei. So 

gooi jy hartseer en 

slegte gevoelens af 

(werk deur die fases 

van rousmart) tot jy 

weer die son voel 

skyn op jou snoet. 

37 
Tiersterre 
Wanneer jy ŉ oopte 

in die woud kry, sien 

die sterre bo jou 

skyn. Jy het iets om 

na uit te sien 

(verwagtings). Jy 

gaan leef – vir hoe 

lank? Jy is so 

kosbaar, jy’t ŉ 

spesiale waarborg: 

vir altyd. 

 

 

 

38 
Veilige tier 
Hoe weet jy jy’s ’n 

kind van Vader God? 

Dis soos om in 

veldbrand vasgekeer 

te wees – en jy’t dit 

begin! Dis jóú 

geskroeide 

snorbaarde. Maar 

iemand pluk jou uit 

die vuur. Jy is gered 

en is so bly – kan nie 

daaroor ophou praat 

nie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

Die nommer binne Tumi se pensie 
Aan die einde van elke geselsie nooi Tumi die kind om ŉ sekere nommer te skakel (indien moontlik) wanneer 

daardie kind in nood verkeer, of persoonlike bystand/ondersteuning benodig. 

Dit is van deurslaggewende belang dat gebruikers van hierdie speelding hulle organisasie se nommer hier inpak 

(dit moet ŉ werkende nommer wees wat beantwoord sal word). Dan moet hulle betyds op so ŉ oproep reageer. 

Tumi verskaf aan die kind bepaalde vaardighede en nodige aanmoediging, maar hy bied ook hoop op diepgaande 

bystand en persoonlike ondersteuning deur vlees-en-bloed-mense wat God se omgee deurgee. 
 

 

Uitnodiging 
Indien jy daarin belangstel om hierdie sagte, simpatieke speelgoedtiertjie in jou kinderbediening te gebruik, is jy 

welkom om my te kontak. 

Op die oomblik het ek 25 sagte speelgoedtiertjies as demo’s wat ons graag gratis gee aan enigiemand wat dit wil 

uittoets. Ons verbind ons ook om verdere fondse in te samel dat ons meer tiertjies kan plaas in die handjies van 

hulle wat dit die meeste nodig het. Jy is net so welkom om jou eie fondse bymekaar te maak en hierdie eenhede 

van ons hier in Kaapstad te bestel. Daarby het ons medewerkers wat hierdie tiermaatjies in Gauteng en ander 

lande saam met ons versprei. 

 
 

 
 

 
 

 

 

DALENE MARILIZE JOUBERT 

Direkteur                                                                           Kleuters lief Tumi! Hy vertel hulle hul is rrrêrig spesiaal. 
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TUMI SE GALLERY VAN VRIENDE 
 

REGS: Tumi vertroos 'n terminaal-siek kind. Die mediese werker 

het aan ons geskryf: “Hy raak aan die slaap met Tumi in sy arms 
(gewoonlik sukkel hy om te slaap).” 
 

ONDER REGS: Tumi by nog kinder-hospice. 

 

ONDER REGS: Tumi praat oor boelies, dwelms en mishandeling. 
Baie skoolmaatjies kan groot voordeel uit sy praatjies trek. 
 

HEEL ONDER LINKS: Tumi werk glad saam met die SA Polisie. 
 

HEEL ONDER REGS: Tumi ontmoet die personeel van Be Part. 
Hulle bied oa skoolprogramme aan en reik uit na kinders in krisis. 

 


