
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Ag ma, lees is vir meisies!” kla Bennie toe sy ma vir die hoeveelste keer hom 

dwing om sy boek oop te maak. 

 Al wat Bennie wil doen is buite gaan speel met sy splinternuwe skateboard. 

Hy het baie YouTube videos gekyk waar ander kinders die nuutse toertjes doen en 

dit lyk só cool. 

 “Koe-Koe, is iemand tuis?” vra Bennie se ma en waai met haar hand heen en 

weer voor sy oë. 

 Moedeloos en sleepvoet staan Bennie op en loop na sy kamer toe.  

Hy gaan duidelik nie vandag sy nuwe toertjies kan probeer doen nie.  

Nee, sy ma is weer in een van haar buie … net-nou dreig sy hom weer met 

die pantoffel  … en die pantoffel kan nogals seer wiks. 

 

Bennie klap sy deur met ‘n harde slag toe en plons op sy bed neer.  

“Fine,” sug Bennie, hy sal nou maar die vervlakste boek moet lees sodat hy 

sy ma kan tevrede stel en hopelik vanmiddag sy skateboard kan ry. 

 Bennie raak weer weg in sy eie gedagtes en begin dink oor hoe hy dalk vir 

hom ramps in sy kamer kan bou en sy toertjies net hier kan probeer doen — ja, dit 

kan werk? wonder Bennie by homself. 

 “Dis ‘n simpel idee,” hoor Bennie iemand praat.  

Bennie dog eers sy ore maak geluide, maar toe hy tot verhaal kom, kon hy 

sweer dit was ‘n regte egte stem wat hy hoor? 

 “Jaaaa, jy is nie mal nie, ek bestaan regtig!” 

“En voor jy bang raak en by die deur uithol soos ‘n sissie en by jou ma gaan 

huil, weet net ek het superpowers so sy sal jou nooit glo nie,” sȇ Wimpie die wurm vir 

Bennie. 



“Wag … wat? waar de?  hoe de?”  

 “Moenie so lelik praat nie, Bennie, jou ma sal jou beetkry met die pantoffel,” 

antwoord Wimpie kwaai. 

  “Hoe weet jy wat ek wou sȇ? En hoe weet jy van die pantoffel?” vra Bennie 

skepties. 

 Wimpie lag te lekker,  “ai, Bennie, vir ‘n slim kind is jy maar baie dom … ek 

kan jou gedagtes lees!” 

“En moenie eers daaraan dink om my te probeer trap met jou voet nie, want jy 

mors jou tyd,” hoor Bennie die stem vanuit iewers in sy kamer. 

 Bennie skud sy kop … gedagtes lees? Op hom trap? Is hy besig om mal te 

gaan of waar de heng kom die stem vandaan? 

“Joeee — hoeeeee,” hoor hy weer die stem.  

“Kyk ondertoe, dommie!” 

 Bennie kyk verbaas af en sien die glibberige nat merk op sy boek, al in ‘n 

reguit lyn gevorm. 

 “Ewww, sies!” gril Bennie.  

Dit lyk soos snollies? dink Bennie. 

 “Oi, hou op lelik met my wees,” antwoord Wimpie vies. 

 Nee kyk, hierdie glibberige ding irriteer hom nou, dink Bennie.  

Wie dink hierdie wurm is hy? 

 “Jy weet ek kan jou gedagtes lees, né? So jy beter nou pasop of jy gaan spyt 

wees vir wat jy volgende gaan dink,” laat Wimpie kwaai hoor. 

 “Mpf, ek gaan nie spyt wees nie, glo my!” lag Bennie. 

  



Die volgende oomblik gebeur iets wat Bennie nog net op televisie gesien het.

  Sy vuil sokkie wat eenkant op die vloer lȇ, word in die lig opgelig en vlieg 

reguit na hom toe. 

“DWAH” 

Hoor Bennie die geluid van die nat, vuil sokkie in sy gesig. 

 “Nou daar is nou iets wat gross is,” lag Wimpie die wurm. 

 “Wat de?”  

Bennie vlieg verskrik op, reg om by die deur uit te hol en sy ma te roep.  

Toe hy by die deur kom kan hy nie die deur oop kry nie? Dis gesluit! 

 “Ai, ek het jou mos gesȇ om nie na jou ma toe te hol nie, ou bangbroek!” lag 

Wimpie en rol op sy vet ruggie soos hy lag. 

“Kom, gaan sit en dan luister jy bietjie na my!” sȇ Wimpie. 

“Nee, jy luister nou na my!” skree Bennie en kyk verwoerd in die kamer rond.  

“Wys nou jouself of ek skree!" raas Bennie. 

 “Joeee- hoeeeee,” hoor Bennie die stem letterlik in sy ore weergalm.  

Vir die tweede keer daardie dag spring Bennie so hoog van die skrik dat hy 

amper die plafon tref.  

Op Bennie se skouer sit die groenste, haarigste en grillerigste wurm wat hy 

nog ooit gesien het — en die ding is nog vet daarby!  

Die ersgte is … hy kan praat! 

 “Wat … wat is jy?” vra Bennie versigtig. 

 “Duh, ek is ‘n boek wurm!” 

 Bennie dog ‘n boekwurm is die naam wat kinders kry as hulle nerds is en te 

veel lees?  

Hy trek sy skouers op en gaan sit op die bed. 



 Die dag raak nou te avontuurlustig vir sy smaak … en dis nog nie eens 

middagete nie! 

“Okay, meneer boekwurm,” begin Bennie met sy houding.  

“Wat soek jy van my?” vra Bennie. 

“As jy kamstig alles weet, dan weet jy ook ek hou nie van boeke of lees nie — 

dis vir die boring mense!” hou Bennie aan. 

 Die volgende oomblik sien Bennie hoe Wimpie die wurm op sy bedkassie 

verksyn, sommer net so … die een oomblik was hy nog op sy skouer en die 

volgende is hy sommer op sy bedkassie? 

Bennie knip-knip sy oë — ja wragtie … die wurm het superpowers. 

 “Wel, Bennie,” antwoord Wimpie met dieselfde houding. 

 “Eerstens, my naam is Wimpie en tweedens dink ek jy weet maar baie min 

van boeke af … dis nie boring nie en dis beter as video speletjies!” 

 “Niks is beter as video speletjies nie, aikôna!" 

 “Is dittttt?” vra Wimpie selversekerd.  

“Wel kom ons kyk …” 

 

En soos blits sien Wimpie hoe alles om hom in ‘n sirkel van prentjies 

verander.  

Dis asof hy aanhou val in ‘n donker tonnel met geen einde nie.  

Hy maak sy oë toe en strek sy hande uit, maar hy hou aan met val? Dit voel 

of hy in een van sy video speletjies vassit. 

 Net voor Bennie moed opgee, val hy soos ‘n sak patats kop eerste op ‘n sagte 

oppervlak.  

“KA - BONG” 



Bennie is so bly die aarde het ophou draai dat hy eers nie besef waar hy is of 

wat gebeur het nie. Toe hy sy oë oopmaak sien hy dit — maar hy kan nie eens gil 

nie! 

Sy landing was sag … maar nou gaan hy daarvoor betaal en  sekerlik 

doodgaan.  

Bennie druk sy oë toe en wil net begin gil toe hy Wimpie se stem hoor. 

 “Moet nou nie vir Miena ook beskuldig nie.” 

“Sy het gemaak dat jy nie jou derde rugwerwel breek nie!” raas Wimpie. 

 Bennie staan versteen … Miena? Soos Miena Moo? 

 Hy kyk weer op na die groot gesig wat terugstuur na hom en dan na die maag 

van die koei waarop hy geland het. Dit is voorwaar ‘n groot koei met hengse spene 

en vir een of ander rede slymerig ook?  

 “Uhm, hello Miena … uh, dankie dat ek jou uh uh …” ai, hoe sȇ hy dankie dat 

hy op haar vet maag kon land sonder om lelik te klink? 

 “Toe nou, ek dink dis tyd om te loop,” red Wimpie se stem hom.  

“Kom klim af … ons het baie om te doen," sȇ Wimpie. 

 Bennie wou nog stry, maar voor hy weer sien is hy op die grond en lyk Miena 

soos ‘n groot standbeeld vir hom. 

 “Um baai, Miena,” sê Bennie en waai met sy hand in die lug. 

 “MOOO-OEEEEE,” antwoord Miena en sien Bennie hoe sy opgewonde haar 

stert swaai terwyl sy aanhou lui lekker lȇ. 

 Terug by sy realiteit stop Bennie in sy spore.  

“Waar … waar is ons?” vra Bennie deurmekaar. 

 “Ai, al die vrae!” sug Wimpie. 



Wimpie draai om, styg so bietjie met sy voorlyf in die lig op tot hy op sy klein 

agter bootjies staan, en kompleet soos 'n kobra lyk!  

“Ons is in Wonder Wȇreld … die plek waar al die boeke se beste kreature tot 

lewe kom,” antwoord Wimpie en kyk na Bennie se oop mond. 

 “Jy het seker nie gedink ons kom net in boeke voor nie?” lag Wimpie vir 

Bennie se oop mond. 

 Voor Bennie iets kan sȇ, verstik hy amper sy longe uit!  

Toe hy sy oë oopmaak sien hy ‘n vet swart brommer met oë drie keer groter 

as sy lyfie!  

“Ewwww … hoekom vlieg jy in my mond in?” spoeg Bennie die woorde uit. 

 “Hoekom is jou mond in my pad?” vra Bollie die Brommer kwaai en skud sy 

vlerke reg voor hy die duister in vlieg. 

 “Kan jy asseblief probeer om nie nog van my vriende kwaad te maak nie?” vra 

Wimpie. 

 “Ek verstaan nie … hoekom is ek hier? En wat gaan jy met my doen?” vra 

Bennie bang en frustreerd met die dag se gebeure. 

“Ek is dalk ‘n kreatuur, maar ek is nie ‘n reeks moordenaar nie!” sê Wimpie.  

"Nee, jy is hier om te sien wat eintlik in boeke aangaan!” 

 “En dit is?” snork Bennie. 

 “PRET!” skree Wimpie opgewonde. 

“Kom, kom … daar is ‘n paar kreature wat nie kan wag om jou te ontmoet 

nie,” sê Wimpie opgewonde. 

 Bennie trek sy skouers op en besluit dat niks meer vreemder kan raak as die 

dag nie, so hy kan nou maar netsowel agter Wimpie aangaan. 

                                                                *** 



 Daardie dag beleef Bennie iets wat hy nog nooit gesien het nie.  

Die Wonder Wêreld is een van die mooiste plekke — die Niagara valle is op 

die een hoek van die voetpaadjie en op die ander hoek is die heuwels van die Grand 

Canyon … alles so eg soos regte lewe!  

Hy moet net keer of hy wil alles gaan klim en klouter. 

 “Cool né!” hoor Bennie Wimpie verlangs praat. 

 “Joh … baie baie cool,” murmer Wimpie toe hy Heidi en haar oupa op die punt 

van die Swis berge sien staan. 

 “Wel, jy het nog nie die beste gesien nie,” antwoord Wimpie geheimsinnig toe 

hulle tot stilstand kom. 

Bennie kyk verward rond, maar hy sien net takke en varings, kompleet of 

hulle in Knysna se bos is. 

 “Okay … waarvoor kyk ek?” vra Bennie nuuskierig. 

Bennie trek versigtig die varings voor hom oop en trek sy asem skerp in toe 

hy die prentjie voor hom probeer in neem. 

 “Is … is daai Spiderman, en is daai regtig Hulk?” roep Bennie met ‘n 

opgewonde stem na Wimpie uit. 

 “Sien ek het jou mos gesê,” antwoord Wimpie in sy skik. 

 “Wow, daar is Iron Man ook!” lag Bennie verbaas. 

 Bennie kyk na Wimpie en vra, “mag ek maar gaan speel?”  

“Jy … jy kan saam kom speel as jy wil?” vra Bennie huiwerig. 

 Wimpie strek sy pootjie uit en gaan lê op sy vet ruggie voor hy antwoord.  

“Nee wat … ek is al ‘n duisend-poot jaar te oud vir hierdie — toe, gaan speel 

…  tyd raak min!” 



 Bennie wou nog vra wat hy bedoel met tyd raak min, maar om al sy helde op 

een plek te hê … sjoe, niemand sal hom glo nie. 

                                                              *** 

Vir die res van die tyd baljaar Bennie met sy gunstelingkarakters.  

Hy spring van tou tot tou met die web wat Spiderman vir hom spin, en sit op 

Hulk se skouers en geniet die uitsig van bo af en vlieg saam met Iron Man met sy eie 

jetpack rond 

“Joeee- hoeeee” hoor Bennie Wimpie roep. 

“Kom, Bennie, dis tyd om huis toe te gaan.” 

“Maar … maar ek wil eerder hier bly?” pleit Bennie by Wimpie.  

“Wanneer kan ek weer kom speel?”  

Soos blits verskyn Wimpie weer op Bennie se skouer. 

 “Wel, ek kan jou die geheim vertel van die Wonder Wêreld?” vra Wimpie. 

 “Ja, ja asb?” smeek Wimpie. 

 “Wel,” begin Wimpie, “die Wonder Wêreld is altyd by jou … al wat jy moet 

doen is jou verbeelding terugbring na die Wonder Wêreld, en ons sal hier vir jou 

wag!” 

 Voor Bennie nog kon teëstribbel, beland hy alweer in die dekselse tonnel, wat 

hom heen- en- weer swaai. 

 “POEF” 

  Bennie val met ‘n harde slag op sy bed.  

Hy kyk verbaas om hom om te sien of hy nie dalk op Wimpie geland het nie? 

 Maar heelaas, Wimpie en sy ander maats is nêrens te vinde nie? 

 Moedeloos kyk Bennie om hom rond … hy wil weer terug Wonder Wêreld 

toe. 



Moedeloos sak Bennie op sy bed neer. 

 “Eina,” mompel hy toe hy op sy boek gaan lê. 

 Bennie haal die boek onder sy heup uit en kyk geirriteerd daarna. 

 “Seker weer een van ma se snaakse self-help boeke,” sê Bennie vir homself 

toe hy die boek omdraai om na die titel te kyk. 

 Bennie versteen … dit kan nie wees nie? 

 “Maar hoe?” fluister Bennie in ongeloof. 

Voor sy oë staan die naam van die boek in vet letters gedruk, reg bo die 

prentjie van ‘n groen, vet wurm —  

“Wonder Wêreld”  

Bennie fluister die naam van die boek en vryf met sy hande oor dit, so asof hy 

al sy avonture herbeleef. 

                                                          *** 

Toe Bennie se ma ‘n paar uur later sy kamerdeur saggies oopmaak, snik sy 

na haar asem.  

Sy sien hoe Bennie op sy maag lê en aandagtig deur die boek lees wat sy vir 

hom gegee het. 

“Mpf,” praat sy met haarself, hopelik vind hy ook uit wie Wimpie is … as kind 

het daardie boek haar hele lewe verander. 

 Minwetend dat Bennie nes sy ma, die skoonheid van Wonder Wêreld beleef 

het. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


