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"Sendag baie baie lank gelede in die tuin 

"Goeie Hoop") was daar ses prinsesse. 


}rulle het gereeld daarheen gegaan om piekniek te hOll. 
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X ie een van hulle was al getroud nie, en het verskillende 
stokperdjies gehad. 

'Die jongste prinses, Le~ het altyd vir die gevangenes in 
haar pa se tronk koeksisters geneem, uit die Bybel gelees en 

vir hulle gebid. 
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1>ie tweede prinses, Ria, 

het elke dag by die put gaan water haal om vir 


verbykomende reisigers aan te bied. 
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6Die derde prinses, Thea, 

het vir al die arm mense kos gegee en hulle gehelp met 


slaapp lek as hulle dit nodig gehad het. 
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"Die vierde prinses, Mi~ 


het kinders opgepas vir die mense wat heeldag werk en nie 

kan bekostig om hulle na 'n dagmoeder te neem nie . 
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6Die vyfde prinses, Lena, 

het gereeld skenki~ gemaak aan organisasies soos 


Hospitale, die Welsyn en ook die 

Dierebeskermingsvereniging! 


12 






i>ie sesde prinses, Vena, 

het net heeldag gesit en droom! 


~y het nie omgegee wat met die wereld rondom haar gebeur 

nie en sodoende niks goed vir die wereld gedoen nie. 
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Wanneer a1 ses prinsesse saam was, het Vena altyd saam 
met die een of ander persoon weggedwaal, en dan eers laat 
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hUls toe gekom. 
J 

b 






i>ie vyf ander prinsesse was baie ongelukkig daaroor en het 

besluit om hul pa daarvan te vertel. 
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}ruBe het hul pa, die Koning, 

vertel, en daama is hy na sy heilige roostuin om te bid. 
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Xadat die Koning lank gebid het 

en gevra het dat daar 'n lig 


aan die einde van hierdie tonne! moet kom, 

het daar 'n engel uit die heme! aan hom verskyn. 
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"Wees nie bevrees nie" 

het die ~gel vir die Koning gese, 


'~k is hier om te help!" 
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1>ie<Engel het vir die Koning gese 

dat die enigste rnanier om sy dogter te red, 


is om haar te strafl 
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J{et daar en dan sit die Koning dan vir Vena in die tronk! 


Jiaar jongste suster, Lea, 

kom bid e~ees elke dag vir haar uit die Bybel. 


J{ierna stuur haar pa haar uit die sta~ l:lit om 'n boodskap 

aan al die armes te gee. 
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i>ie boodskap lui : 


"K.om eet vanaand saam met my en my dogter Vena, 

wat 'n heerlike maaltyd gaan voorberei, 


by Huis Goeie Hoop!" 
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e:>p pad uit die stad uit gee Ria, 

die tweede prinses, 


vir Vena die heerlikste water uit die put mt

en wens haar sterkte toe met haar reis. 
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Vena kan nie weier om die kos te maak 

of die armes te nooi nie 


en is maar Armstad toe om die boodskap oor te dr..... 
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Xadat sy vir almal gese het, 

spring sy op haar perd en haas haar 


na Huis Goeie Hoop omtte gaan voorberei. 

<:)p pad daarheen gee Ria weer vir haar 


en haar perd water by die put. 
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15y Huis Goeie Hoop aangekom 

besluit sy om dadelik aan die werk te spring ... 


.. ..maar toe onthou sy! 

~y het Dog nooit vantevore kos gemaak nie. 
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Thea stel haar gerus met 'n resepteboek 

en se dat sy nog die beddens ook moet opmaak 


vir die wat daar slaap. 
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'Die aand net voor ete 

vra 'n man haar om sy seuntjie op te pas. 


~y wi! nee se, maar haar pa kyk haar so streng aan 

dat sy uiteindelikja se . 
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Toe hierdie week van straf 

vir haar uiteindelik yerby is, 


is sy volkome genees van haar selfsugtigheid. 
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Vena het elke dag van die week 

saam met 'n ander prinses deurgebring 


en baie hard gewerk! 
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e)p Saterdae en Sondae het die ses susters 

saam gedans en gelag, 


want hulle was gelukkig! 
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