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In ‘n Suid-Afrikaanse veld, onder ‘n groot 

oranje son, het twee van ons vriende 

mekaar probeer uitoorlê. 

Raai wie het verloor en raai wie het gewen?



Hy het die hele dag aan die melk gedink. 

“Ek moet net bietjie melk kry,” 

het hy gedink. 

Maar hoe sou hy verby die boer kom 

sonder om gevang te word? 

Eendag, het Jakkals 

wakker geword. 

Hy het gegaap en sy

lippe afgelek.

Hy het gedroom oor melk 

en hoe hy ‘n paar smaaklike

slukkies geneem het.



Hy het hulp nodig gehad en hy het geweet 

net wie sou kon help!

Dit was ou Neef Wolf, maar nadat hy daaroor 

gedink het, was Jakkals nie so seker of Wolf 

hom sou kon help nie. 

Maar Jakkals wou net ‘n klein slukkie melk gehad het, 

hy sou nie ’n hele emmer alleen kon opdrink nie. 

Dit sou hom beslis maagpyn gee en hom laat kreun en steun. 



Hy kon dus vir Neef Wolf ‘n groter deel gee en 

so bewys dat hy sy skelmstreke laat vaar het. 

Hierdie keer het hy regtig omgegee!

Hy kry vir Neef Wolf in die doringboom se skadu. 

Jakkals het na Wolf toe 

gehardloop en gesê: “My liewe neef, 

ek gaan ‘n beter jakkals wees. 

Ontmoet die nuwe ek!”

“Dit is vandag melkdag daar 

op die plaas. Weet jy wat dink ek?”



Neef Wolf wou niks daarvan weet nie, 

net soos wat Jakkals gedink het.

Maar die prentjie van die romerige melk in Wolf se gedagtes,

oortuig hom toe om maar vir Jakkals te luister.

“So, hier is die plan,” het Jakkals aan Neef Wolf gesê. 

“Sodra die boer die koei klaar gemelk het, werk ons saam! 

Jy maak asof jy die hoenders jaag, 

dan gryp ek die melk onder sy neus uit.” 

“Ek kan dit nie alleen doen nie. 

Hierdie is ‘n werk vir twee. 

Ek sal net ’n paar slukkies neem 

en om aan jou te bewys hoe dankbaar ek is, 

kan jy elke liewe druppel kry van die res van die melk. 



“Elke laaste druppel melk, sê jy? 

Dit klink sooS ‘n goeie ooreenkoms,” 

het Neef Wolf gedink. 

“Ja,” het Jakkals gesê. 

“Dit is wat ons gaan doen.” 



Die twee het toe saamgespan 

en alles het volgens plan verloop. 

Neef Wolf het die hoenders gejaag. 
Intussen het Jakkals die melk 

gegryp en so vinnig as wat hy kon, 

huis toe gehardloop.



Toe het Jakkals ‘n skelm plan beraam – 

soos wat jakkalse goed kan doen. 

Wat as daar net nie meer enige druppels 

melk oor was nie? 

Wat as hy die melk in iets anders kon verander? 

So het hy ’n paar goed uit die kas gaan haal. 

Hy het onthou wat hy op skool geleer het.

  Jy kan ‘n vloeistof in ’n vaste vorm verander, 

kyk net wat gebeur in die eksperiment. 



Hy meng die mielieblom, suiker, eiers en meel. 

Botter, kaneel en baie koppies melk. 

“Wat ‘n wonderlike dag,” 

sê hy met ’n slinkse glimlag. 



Jakkals het begin om alles saam te roer

op die stoof totdat dit kook.

Wat sien hy toe hy in die pot loer?

Dat die melk besig was om te verander!



‘n Rukkie later ... kom Neef Wolf

haastig by die deur ingehardloop. 

Uitgeput – omdat hy die boer se kierie moes 

ontduik - val hy amper flou.

Hy gryp die emmer melk op die 

toonbank - gereed om ’n groot sluk te vat.

Maar wat vind hy tot sy verbasing?

Nie ‘n enkele druppel melk nie!



“Jy het gesê jy sal dit vir my bêre!

Het jy wragtig al die melk opgedrink,

of steek jy dit vir my iewers weg

waar ek dit nie kan sien nie?

Net daar wys Jakkals sy meesterstuk vir Wolf–

die beste melktert, van die beste soort!

Die melk wat loperig was, het gestol.

“Sien jy, daar is nie ‘n enkele druppel melk

oor nie,” het Jakkals gesê.



Ou Jakkals was veels te slim 

en Neef Wolf kon nie stry nie.

Dit lyk asof ‘n jakkals maar 

altyd ’n jakkals sal bly–

daar is niks wat mens daaraan kan doen nie.

Maar net toe Neef Wolf omdraai om te loop,

toe sê Jakkals,

“Ou Neef Wolf, ek het jou weer uitgevang.

Maar kom sit hier by my.

Ek wil steeds my melktert met jou deel!”
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