AFRIKA VERHALE
Die Vriendelike Aardvark
en hoe Olifante hul
Slagtande Gekry Het

Vlakvark het baie lank gelede oor enorme ivoortande beskik en
Olifant het net 'n paar slagtande gehad. Dit het Olifant baie
jaloers gemaak. Hy het geglo dat die Skepper sulke wonderlike
ornamente aan hom moes gegee het, die grootste en kragtigste
dier in die bos.
Vlakvark tande was so groot dat hulle langs hop die grond
gesleep het en hom af gedruk het. Vlakvark sou dit nooit erken
nie, maar dit kan soms 'n oorlas wees. Hy was egter geweldig
trots op hulle.

Vlakvark se beste vriend was Aardvark. Hulle het naby mekaar
gebly en baie gelukkige ure saam deurgebring. Eendag het
Olifant 'n uitnodiging na Vlakvark gestuur om hom te besoek.
Toe Vlakvark uitloop, het Aardvark bekommerd geraak omdat sy
geweet het dat Olifant jaloers was op Vlakvark se slagtande.

“Dit is beter om jou verstand te behou. Moenie Olifant vertrou
nie, hy sal jou op 'n manier mislei. My raad is om op jou hoede
te wees!” het Aardvark gewaarsku. “Ag ek sal, Aardvark, ek sal!
Dankie vir jou besorgdheid en advies” antwoord Vlakvark
dankbaar. “Sal jy nog lank hier wees?”
“Ek het soveel holtes dat ek nie lank op een plek hoef te bly nie.
Maar ek sal nog 'n paar dae hier bly. As jy my hulp nodig het, is
ek hier” antwoord Aardvark.

Vlakvark het Olifant gevind en terwyl hulle geëet het, het hulle
lank gesels. Olifant het van die takke ontbyt gekry en vlakvark
het graswortels en knolle opgegrawe.
Vlakvark was die meeste gevlei deur die vriendelikheid van
Olifant, en toe Olifant vir Vlakvark begin komplimenteer met sy
pragtige slagtande, het hy gedink hoe gaaf en sjarmant Olifant
is. Vlakvark het die waarskuwing van Aardvark vergeet.

“Vlakvark, jou slagtande is so wonderlik! Ek glo wel dat dit die
beste slagtande in die hele Afrika is” het Olifant hartlik gesê.
Vlakvark bloos van plesier oor sulke komplimente.
“Ek wonder of… maar nee, ek sou nie so 'n guns van jou kon vra
nie.”
“Wat wil jy hê, vriend Olifant?” vra Vlakvark, wat nou heeltemal
onkant was danksy Olifant se slinksheid.

“Kan ek asseblief jou slagtande probeer? Net om te sien hoe ek
sou lyk met sulke ongelooflike ornamente. Ek belowe ek sal
hulle dadelik terug besorg. Vlakvark was net te bly om sy nuwe
vriend te help en het sy groot slagtande uitgehaal.

Olifant het haastig sy klein slagtande verwyder en die grotes op
hul plek gesit. Olifant kyk na sy weerkaatsing in 'n nabygeleë
swembad en was baie beïndruk deur sy wonderlike voorkoms.
“Ja, dit sal baie goed doen” het Olifant opgewonde gesê. Daarna
het hy die arme, betroubare vlakvark boos geslaan en met sy
nuwe prys weg gestap en gesê: “Jy sal hierdie slagtande nooit
terug kry nie. Hulle is nou myne - myne, myne, myne!”

Arme vlakvark het die klein slagtande van Olifant gebruik om sy
wonderlike gesteelde slagtande te vervang. Hy het geweet dat
hy belaglik lyk. Dit was 'n vlakvark wat op die punt gestaan het
en Aardvark ontmoet het toe hy uiteindelik huis toe gekom het.
“Ek het jou waarskuwing oor Olifant vergeet. Wat 'n dwaas is
ek” snik Vlakvark jammerlik. “Nou het Olifant my pragtige
slagtande, en ek het net sy kleintjies.”

Aardvark het al hoe meer verontwaardig geraak toe hy na
Vlakvark se klaag geluister het. 'Arme vlakvark,' het sy gesê. 'Dit
is skande en Olifant sal gestraf word vir sy bedrog. Hy sal nooit
'n regte tuiste hê nie en hy sal die hele tyd op sy ivoortande
gejag word. Maar jy, Vlakvark, is veilig en jy sal vir die res van
jou dae skuil in 'n gat."

Vlakvark was ongelooflik. “Maar hoe kan ek skuil in 'n gat? Ek
kan nie grawe nie” het hy gesê. 'Jy moet my gate gebruik. Ek het
soveel en ek is altyd besig om nuwes te grawe. Daar is meer as
genoeg vir ons albei.”
Sedert daardie dag het generasies vlakvarke veilig gebly van
roofdiere en slegte weer in die gate van die Aardvark.
Aangepas uit: "When Lion Could Fly and Other Tales From Africa.”

PRET FEITE
Oor Erdvarke
-

Hulle staan ook bekend as Mierbere.

-

Hulle is nagtelike wesens.

-

Hulle kan tot 10 jaar leef.

-

'n Mamma -erdvark sal net een kleintjie hê.

-

Dit neem hulle 2 jaar om volwassenheid te bereik.

-

Hul gate het talle kamers en verskeie ingange. Hierdie
holtes is versprei oor hul gebiede, wat oor die algemeen
ongeveer 5 km2 groot is.

