
 
 

Die vliënde trein 

deur Janaki Sooriyarachchi (aangepas deur Johanna Pienaar) 

 

Dit was ‘n baie koue aand en Jan en Sarie was vroeg in die bed.Toe almal geslaap het word 
Jan wakker van ‘n geluid... 

 “Tjoekepaf, tjoekepaf, tjoekepaf” 

Sarie het ook wakker geoword en toe hulle mooi kyk sien hulle ‘n trein wat in die lug rond 
vlieg. 

 “Kom, klim op!” sê die trein. Die trein gaan hulle op ‘n toer deur die lug neem. Hulle vlieg 

verby voëls. Sarie en Jan waai vir die voëls en die voëls waai vir hulle. 

Hulle vlieg oor die wolke, onderdeur die wolke en deur die wolke. Jan en Sarie lag en gil van 
plesier. Sarie en Jan waai vir die wolke en die wolke waai vir hulle. 

Hulle vlieg verby Feetjieland. Daar sien hulle berge van roomys, riviere van heuning en baie 
bome met lekker vrugte en mooi feetjies. Sarie is baie gelukkig want sy het nog nooit ‘n 
regte feetjie gesien nie. Sarie wou graag van die roomys gehad het maar die trein was te 
haastig. Sarie en Jan waai vir die feetjies en die feetjies waai vir hulle. 

 “Nou gaan ons na die maan!” sê die trein. Die maan lyk baie klein as die kinders vanf hul 
grasperk by die huis na die maan kyk maar nou is dit mooi groot  Sarie en Jan waai vir die 
maan en die maan waai vir hulle.  

“Oppas, oppas, hier kom ‘n groot reënwolk!” skree die kinders . Die trein luister nie na die 
kinders nie en vlieg deur die wolk. Groot waterdruppels val op die kinders en maak hulle 
sopnat. “As Mamma ons nou sien sal sy baie kwaad wees.” sê Sarie. Sarie en Jan waai vir 
die wolk en die wolk waai terug. 

“Kyk hoe groot is die son!” skree Jan. Hulle kon nie te naby aan die son gaan nie want die 
son is te warm. Omdat die son so warm is was die kinders se klere gou-gou droog. Sarie en 
Jan waai vir die son en die son waai vir hulle.   

Jan en Sarie vra vir die trein om hulle terug te neem huistoe want die kinders was bang hulle 
gaan laat wees. Die trein geniet homself en is nie lus om dit te doen nie. Die trein vlieg net 
vinniger en vinniger. 

“Wat moet ons doen om af te klim? “ vra Sarie vir Jan.  

“Kom ons spring af!” skree Jan. 

“Een, twee, drie...,” tel Jan en toe spring die kinders af. 



 
 

“Eina! Mamma! Eina, my arm!” skree Sarie. 

Net toe hoor die kinders Maama se stem wat vra waarom hulle so skree in die middel van 
die nag. Die kinders besef toe dat hulle gedroom het. Na ‘n slukkie  water kon hulle lag hulle 
oor die droom. Mamma gee hulle elkeen ‘n drukkie en die kinders slaap toe weer verder tot 
opstaantyd vir skool. 


