
      

Wendy Maartens bied vir ouers die perfekte oplossing 
vir daardie tye wanneer hulle hul kinders wil leer om 
stil te word by God. 

Die 50 stukkies in Dagstukkies vir klein hartjies 
begin elk met ’n kort oordenking en ’n Bybelvers om 
te onthou. Daarna word die kind se geloofsgroei ver-
der gestimuleer deur iets om oor te dink, ’n gebedjie 
en iets om te gaan doen. So leer hulle sommer vroeg 
dat jy dit wat jy in die Bybel leer elke dag deel van jou 
lewe moet maak. 

Dagstukkies vir klein hartjies sal kleintjies leer om 
hul liggies vir Jesus te laat skyn, hoe spesiaal hulle 
vir God is, om dankie te sê en selfs hoe belangrik dit 
is om te wag tot God ja sê. 

Die muis wat in elke storie wegkruip, maak die boek 
op ’n prettige manier interaktief en leer kinders om op 
detail te konsentreer. 

Die kleurvolle boek sal kinders leer om elke dag 
stil te word by God en nader aan hul Skepper te 
groei. 
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KORT KOPIE 
 
Laat jou kleinding sommer vroeg leer hoe belangrik dit is om God se wonderlike wêreld daagliks saam met 
Hom te ontdek. Wendy Maartens se Dagstukkies vir klein hartjies se 50 oordenkings en interaktiewe 
illustrasies is perfek om kinders te leer om elke dag stil te word by God terwyl hulle leer om dit wat in die 
Bybel staan deel van hul lewe te maak. 
 

OOR DIE OUTEUR EN ILLUSTREERDERS 
 

Wendy Maartens is ’n joernalis, vertaler en bekroonde kinderboekskrywer met 14 titels agter 
haar naam waarvan sommige in inheemse tale vertaal is. 22 jaar se gr. 3’s uit onder andere 
Cloetesville, La Colline en Kayamandi op Stellenbosch het haar voorberei om te doen waarvan 
sy nog altyd gedroom het ... om haar brood met woorde te verdien. Wendy het veral ’n passie 
vir Suid-Afrikaanse legendes, en verhale wat kinders in moeilike sosio-ekonomiese omstandig-
hede help om hulself te bemagtig.  

 

Natalie en Tamsin Hinrichsen woon in Kaapstad en werk vanuit hulle tuis-ateljee. Hulle 
het al verskeie kinderboeke saam geïllustreer nadat beide in 1995 aan die Kaapse Skier-
eiland-Universiteit vir Tegnologie afgestudeer het met grafiese ontwerp en illustrasie as 
hoofvakke. Hulle hou van ’n klassieke storieboek-styl en gebruik gouache en akrielverf. 
 

UNIEKE VERKOOPPUNTE 
 

- 50 stukkies met ’n Bybelvers, iets om oor te 
dink, ’n gebedjie en iets om te gaan doen  

- Kleurvolle illustrasies 
- Die muis wat in elke storie wegkruip, 

maak die boek op ’n prettige manier 
interaktief 

- Ook beskikbaar in Engels onder die titel 
Devotions for little hearts 
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