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Lank gelede, toe uile nog in die
dag gejag het en nie kon geluide maak nie,

was die mense baie bang vir hulle.



Die mense het toe op ‘n dag om die Woud gees 
geroep vir hulp.

Een buitengewone seuntjie se roep vir hulp was gehoor
deur die Woud gees.

Hierdie seuntjie was ‘n boer se seun.

In ‘n dorpie in ’n Afrika-land
het die rotte al die kos begin opvreet.

Die probleem het heeltemal handuit geruk.
Die mense was raadop en het nie geweet wat

om te doen nie.



Sy naam was Hoo. Hy was anders as al die ander seuns, want hy het ‘n diep, 
geestelike konneksie gehad met die Woud.

Die Woud geeste het presies geweet wat om te doen en om die mense te help, 
stuur hulle toe die uile uit op ‘n uilpatrollie.

Die uile het die daglig ingevlieg
en die rotte begin jag. 

Die rotte was vir die uile
baie lekker kos om te eet,

maar die uile wat hul koppe heeltemal in die rondte kon draai
het die mense baie bang gemaak. 

Hulle het nie geweet dat die uile wil help nie.



Die mense was so bang, hulle het gedink dat die uile ‘n vloek 
was soos die rotte en begin hulle toe te jag.

Soos wat die mense die uile gejag het, het dinge net alhoe slegter 
begin word.

Die mense het gevoel dat die Woud geeste hulle roepe om hulp
glad nie gehoor het nie.

Die uile was weggedryf deur die mense, maar die rotte het gebly.
Die mense het gedink hulle het die geveg verloor.

Nie lank daarna nie het Hoo eendag verdwaal in die
woud waar hy altyd gespeel het.

Dag het nag geword en steeds kon hy nie sy pad terug huistoe 
vind nie.



Hoo gaan sit toe teen ‘n boom en voel asof hy waarlik alleen is.
Hy het homself in ’n bondeltjie gerol en begin huil van 

moedeloosheid.
Ewe skielik toe besef hy dat hy nie alleen is nie. 

Daar was klomp uile om hom in die bome, waar hulle gesit 
en slaap het.

Hoo het opgekyk in die bome
na al die uile wat op hom afkyk.

Hy sien toe ‘n uil wat skrikwekkend groot is.
Hy het baie bang gevoel vir die Groot Uil.



Onverwags, maak die Groot Uil sy snawel 
oop en begin praat met Hoo. 

Dit was die Woud se stem
wat deur die uil gepraat het.

Die stem het gesê:
“Hoo! Ons het vandag jou hulp nodig!

Luister na wat ons sê,
sodat ons saam kan onstlae raak van die

rotte.”



“Gaan besoek die ouderlinge van die dorp 
en reël ‘n vergadering met hulle.

Hoo, jy moet asseblief vir hulle sê dat ons wil help.
Sê vir hulle, hulle moenie bang wees nie.
Vertel hulle waarom die uile daar was.”

“Ons het jou roep om hulp gehoor en
 het die uile gestuur om te help.

Ons kan die mense se trane en swaarkry 
nie langer verdra nie, so ons het nodig dat jy 
ons help deur om die volgende te doen:…”



Nadat die Groot Uil die Woud geeste se boodskap oorgedra het,
het Hoo nie meer bang gevoel vir die uile nie.

Hy het vrede en kalmte ervaar.
Die Woud geeste het hom gewys dat hulle omgee
en dat die uile niemand wil kwaad aandoen nie,

maar dat hulle wil help.

Die uile wys toe vir Hoo die pad terug 
na sy hut toe voor die aand nog verby is.
Die volgende dag, het Hoo die ouderlinge

gaan besoek met ‘n hoopvolle hart.



“Jy het seker rot-siekte, jou arme kind,”
het een van die ouderlinge aan Hoo gesê.

“Hierdie storie van jou is verspot.
Gaan rus, jy voel seker baie siek, Hoo!”

Hoo het hulle van alles vertel wat gebeur het
die vorige aand.

Hulle het gedink dat hy sy varkies verloor het.
Hy het hulle selfs vertel van die Woud geeste wat 

deur die uil gepraat het en hoe die uile
daar was om te help, 

maar die ouderlinge wou nie ‘n woord glo wat 
hy gesê het nie.



Hoo het terug gegaan na die Groot Uilgees toe
om vir hom te vertel van sy gesprek

met die ouderlinge.
Hierdie keer was hy nie bang nie. 

Hy het die uile gegroet soos ou vriende.

Die Uilgees en Hoo praat toe
verder oor die probleem en besluit saam

wat die volgende stap moet wees.
Die uile kan nie langer wegkruip nie.
Hulle het ook kos nodig en die rotte

is steeds ‘n probleem.



Hoo en die Groot Uil kom toe tot ‘n ooreenkoms.
Die uile sal nou slegs in die nag jag.

Hoo sal hulle van die heuweltop af roep
sodra die mense hul laaste vuurtjie geblus het vir die nag,

wanneer almal stil is en slaap.

Daardie nag, toe almal aan die slaap was,
het Hoo weggesluip sonder dat enige iemand weet.

Hy het tot bo-op die heuwel geklim en sy naam uitgeroep.
“Hoooo! Hoooo!”



Van daardie aand af, het Hoo en die uile 
elke aand saamgewerk totdat hulle al die rotte

verslaan het.

Die uile het toe deur die dorpie gevlieg
en die rotte begin vang en eet.

Elke uil was gretig om sy magie vol te maak met soveel
kos as moontlik en hulle kon hulleself lekker

versadig eet.



Die oeste en die mense het begin floreer.
Dit het die mense sommer baie moed gegee.

Die dorpie was so besig soos ‘n miernes.
Na ‘n ruk, het Hoo toe weer die ouderlinge gaan sien.

Hoo vertel die ouderlinge wat gebeur het
en dat dit die uile is wat die rotte verslaan het.
Hierdie keer het die ouderlinge hom geglo en

besluit dat van toe af kon die uile vlieg waar hulle 
wil, selfs in die daglig.



Later, toe Hoo groot geword het, het hy ook
‘n wyse ouderling geword.

Hoo het aangehou om die Groot Uilgees te besoek
om hom die pad te wys as hy verlore raak en steeds
hou die Groot Uil aan om hom die pad te help vind.

Tot vandag toe nog jag uile in die aand en word gesien as wyse ou voëls.
Wanneer Hoo in gees deur die wêreld beweeg, hoor mens die uile.

Hulle roep sy naam elke aand voordat hulle jag. Kan jy dit hoor?
“Hoooo! Hoo! Hoo! Hoo! Hoo!”



Tot vandag toe nog jag uile in die aand en word gesien as wyse ou voëls.
Wanneer Hoo in gees deur die wêreld beweeg, hoor mens die uile.

Hulle roep sy naam elke aand voordat hulle jag. Kan jy dit hoor?
“Hoooo! Hoo! Hoo! Hoo! Hoo!”




