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elkom, ons gaan vir julle ’n storie vertel met die naam Umlambo 
Wobomi, wat die Rivier van Lewe beteken.

Die storie begin met die oseaan. Die son skyn warm en laat water uit die see 
verdamp. Wolke vorm en die wind waai hulle al die pad tot by die berge. Dit 
begin reën en klein stroompies water vloei teen die berge af. Die stroompies kom 
bymekaar en raak groter en groter en groter en word die rivier, die Rivier van 
Lewe, Umlambo Wobomi! 

In hierdie rivier woon baie wesens, plante, insekte,
paddas … 
                “Gwaaark!”
                                    … slange …
                                                      “SSSSS!”
                                                                    … visse …
                                                                                    “Ubabalaa!”

Nie te lank gelede nie, was daar ’n vreedsame dorpie langs die rivier waar die 
Omlambo-stam gewoon het. In hierdie dorpie het die groot Koning Mamlambo 
geheers, en hy was geseën met een dogter, Prinses Mamlambo. 

“Molo tata!” sê Prinses Mamlambo toe sy terugkom nadat sy die 
oggend in die rivier gaan swem het.

“Molo Makosazana! Bring asseblief my horing,” vra haar pa.

Koning Mamlambo gebruik die horing om al die mense van die 
dorpie bymekaar te roep sodat hy met hulle kan praat.

Die mense van die dorpie drom saam en groet hulle koning, 
“Ah, Methlomakhulu!” wat “A, groot oog!” beteken.
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Koning Mamlambo begin praat: “Mense van Omlambo, ons rivier gee vir ons water 
om te drink, mee te kook en mee te was. Ons rivier gee vir ons vis om te eet, en 
water vir ons vrugte, groente en diere. Ons grootouers en hulle grootouers voor 
hulle het die rivier opgepas, en ons sal dieselfde doen. Umlambo Wobomi is die 
Rivier van Lewe! Laat die feesviering begin!”

Die mense van die dorpie slaan op die tromme, dans en sing om hul rivier te vier. 
“Umlambo Wobomi is die Rivier van Lewe!”

Skielik, ver weg anderkant die berge, sien hulle ’n vreemde, blink silwer bakkie 
naderkom. Die feesviering raak stil. Die mense van die dorpie kyk hoe die bakkie 
al nader en nader kom.

Die bakkie kom in die dorpie aan. Die deur gaan oop en ’n man met ‘n blink swart 
pak en ’n vals glimlag klim uit. Hy haal ’n boks van die bakkie af en praat met die 
skare mense wat om hom saamdrom. 

“Matenten is hier uit die groot stad! Ek het die tien beste produkte teen die tien 
beste pryse! Wozani, wozani!”

Matenten haal ’n sak lekkers uit die boks en begin sing.

“Lekker lekkers maak jou bly. Lekker lekkers vir jou en my. Kom nou mense, 
moenie stry, lekker lekkers maak jou bly. Ek sal julle nie bedrieg, lekker lekkers 
laat jou vlieg.” 

Die mense van die dorpie het nog nooit voorheen lekkers gesien nie. Hulle is 
verstom.  

“Net R10!” roep Matenten.

“Ons het nie geld nie,” antwoord die mense.

“Wat kan julle my gee?” vra Matenten.

“Ek sal vir jou ’n sak aartappels gee,” sê een van die dorpenaars.
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“Ek sal ’n sak aartappels en ’n sak piesangs gee,” sê ’n ander.

“Ek sal vir jou ’n sak aartappels, ’n sak piesangs en ’n hoender gee,” sê nog een. 

“Mooi, julle kry die Lekker lekkers!” roep Matenten. 

Matenten gee vir hulle ’n sak lekkers aan en haal die een produk na die ander uit 
sy boks. Elke produk is in plastiek toegedraai en in ’n plastieksak. Matenten oortuig 
die mense van die dorpie om al hulle diere en groente vir baie nuttelose produkte 
te ruil. Toe verlaat Matenten laggend die dorpie met ’n bakkievrag vol vars kos. 
Die mense vergeet om na die rivier om te sien. Hulle gooi al die plastiek in die rivier. 
Die rivierwater raak besoedel. 

Die mense probeer hulle hande in die rivier was, maar hulle hande word net taai. 
Hulle probeer hul gesigte in die rivier was, maar hul gesigte begin jeuk. Hulle 
probeer water uit die rivier drink, maar dit proe sleg en hulle kry maagpyn daarvan. 
Hulle probeer die vis met hul spiese vang, maar daar is byna geen visse nie. 

Intussen raak die lewende wesens onder die water siek. ’n 
Slang roep sy leier om te kom help.

“Tarafaaa! Siswaa, tarafaaa!”

’n Padda worstel om hom te bevry van die rommel om sy 
nek.

“Tara faaaaa!”

Uiteindelik praat Tarafaa, die koning van die rivierwesens.

“Beyaneebobo scloomglumsclumgloom!”

Die wesens begin hul leier se woorde herhaal: 

“Beyaneebobo scloomglumsclumgloom!”

Die Viskoning besluit om die mense ’n les te leer. 
Die wesens drink toe al die water in die rivier op.  

Die volgende oggend kom twee van die dorpenaars op 
die leë rivier af. Hulle hardloop om vir hul koning te 
gaan vertel wat hulle gesien het. 

“Ah, Methlomakhulu! Daar is niks water in ons rivier 

4



nie! Ons is dors. Ons plante en diere gaan dood. Sê asseblief vir ons wat om te 
doen.”

Die koning is vir ’n oomblik diep in gedagte en dan begin hy praat.

“My mense, ons moet maak soos ons groot-, groot-grootouers gemaak het en gaan 
raad vra by ons sangoma.”

“O koning, u weet ons sangoma het die dorpie verlaat toe 
Matenten hier aangekom het,” sê die mense.

“Ja, dit is waar. Nou het ons ons sangoma nodig. Sy moet 
terugkom om ons te help,” sê die koning.

“My koning, dit is daardie rivierwesens 
wat al hierdie probleme veroorsaak,” 
sê een van die mense.
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“Ons moet hulle doodmaak!” skree ’n ander.

“Dit sal ons nie help om die rivierwesens dood te maak nie,” sê die 
koning, maar die mense begin dreunsing: 

“MAAK DOOD DIE RIVIERWESENS!!!!”

Die woedende skare hou aan dreunsing en stap na die droë 
rivierbedding toe. Net toe kom staan Prinses Mamlambo in hulle pad 
en roep uit: 

“Nee! Stop! Ons mag nie die rivierwesens doodmaak nie! Ons het 
die paddas nodig om die vlieë en muskiete te vang. Ons het 
die slange nodig om die rotte te vang. Ons moet vis vang 
om te eet.”

“Wat gaan ons doen?” skree die mense.
 
“Ek sal die sangoma gaan soek,” sê Prinses Mamlambo.

“Nie jy nie, my dogter,” antwoord die koning.

“Tata, dit is nou tyd. Ek is oud genoeg om my dorp te help,” sê Prinses 
Mamlambo.

Die koning dink ’n oomblik na voor 
hy praat. 

“Ek het altyd geweet die tyd 
sal kom wanneer jy jouself 

aan die Omlambo moet 
bewys.” 

Die koning haal ’n 
pragtige halssnoer van 

skulpe van sy nek af en 
sê vir Prinses Mamlambo: 

“Ek het hierdie halssnoer van 



my groot-grootoupa gekry om my te beskerm. Vandag gee ek dit vir jou om jou 
op jou reis te beskerm. As jou ma nog gelewe het, sou sy baie trots gewees het op 
jou. Mag dit met jou goed gaan, Mamlambo Xhakaza.” 

Die dorpenaars kyk in stilte toe hoe Prinses Mamlambo die halssnoer om haar 
nek hang en gereed maak vir die reis op soek na hulle sangoma. Toe Prinses 
Mamlambo die dorpie verlaat, stuur die mense van die dorpie hul goeie wense 
met haar saam met hierdie lied oor hoe hul sangoma onder die water kan lewe.

“Isangoma silala emanzini kwazulu.”

Prinses Mamlambo weet sy sal ver in die berge moet instap om die grot te vind 
waar hulle sangoma woon. Terwyl sy langs die droë rivierbedding stap, bak die son 
op haar neer, en ’n sterk wind waai sand in haar gesig en oë. Sy gryp die halssnoer 
vas. Dit help haar om verder te gaan. In die digte woud aan die voetheuwels van 
die berge hoor Prinses Mamlambo die vreesaanjaende geluide van wilde diere, 
maar sy hou aan die halssnoer vas en is dapper genoeg om aan te hou loop. Terwyl 
sy die berg uitklim, gly en val sy byna, maar dink aan haar pa se woorde en aan 
die halssnoer. Uiteindelik is sy bo-op die berg en binne-in die sangoma se grot.

“Prinses Mamlambo, kom sit! “sê die sangoma.

“Makhosi,” antwoord Prinses Mamlambo terwyl sy haar hande eerbiedig 
klap en ’n plek in die grot vind om te sit.

“Vumani, “sê die sangoma 
terwyl sy haar sak met bene 
na Prinses Mamlambo 
uithou. 

“Siyavuma,” antwoord 
Prinses Mamlambo en blaas 
oor die bene.

Die sangoma gooi die bene op 
die vloer van die grot en begin 
praat.

“Jy is gekies om jou Omlambo-
stam te help. Jy het die gawe 
om met die rivierwesens 
te praat van jou groot-
grootoupa gekry. Weens 
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jou stam, Ngumlambo!”

“Makhosi, wat moet ek vir die rivierwesens sê?” vra Prinses Mamlambo.

“Die antwoorde is in jou hart!” antwoord die sangoma.

“Makhosi,” sê Prinses Mamlambo terwyl sy haar hande in dankbaarheid klap.

Hulle dans saam en sing die lied wat die mense van die dorpie vroeër gesing het. 

“Isangoma silala emanzini kwazulu.”

Na hulle ’n rukkie gedans het, draai die sangoma na Mamlambo en roep: 

“Hamba!” 

Prinses Mamlambo stap met ’n hart vol hoop terug na die dorpie toe. Sy is gereed 
om met die rivierwesens te praat. Sy kom by die droë rivierbedding en daar kry 
sy rivierwesens wat opgeblaas is van al die water wat hulle opgedrink het. Die 
Viskoning praat:

“Haniaa baskita bulom.”

“Haniaa baskita bulom?” herhaal Prinses Mamlambo verward.

“Haniaa baskita bulom,” herhaal die Viskoning en wys vir haar hoe om rommel op 
te tel.

“Ah, Haniaa baskita bulom.” Prinses Mamlambo verstaan wat die Viskoning sê.

“Aksa, splowblow splowblow,” sê die Viskoning.

“Ah, splow blow splowblow!” roep Prinses Mamlambo uit.

Prinses Mamlambo hardloop na haar pa, die koning, toe om die boodskap 
oor te dra. Hulle omhels mekaar en die prinses bring vir haar pa die 
horing.

Al die mense van die dorpie is baie dors, maar hulle 
kom stadig nader na hul koning toe hulle die 
horing hoor. 

“My mense, ons Prinses Mamlambo, 
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is terug met ’n boodskap van die 
sangoma en die rivierwesens. 
Ons moet na die leë 
rivierbedding toe gaan en 
’n reinigingsritueel uitvoer. 
Laat Prinses Mamlambo 
die ritueel lei.”

Die prinses begin ’n lied sing en 
die mense val in terwyl hulle 
haar na die rivierbedding toe 
volg. 

“Kulula amanzi bantubam, free the water my people.”

Toe hulle by die rivierbedding kom, praat Prinses Mamlambo met haar mense.

“Ek het ’n boodskap van die waterwesens. Ons kan ons rivier terugkry, maar eers 
moet ons na die rivier en al sy wesens omsien. Ons moet ophou om die rivier te 
besoedel. Ons moet al die rommel in en om die rivier optel.”

Al die mense van die dorpie volg hul prinses terwyl hulle al die rommel in en om 
die rivier optel. Toe hulle klaar is, wys die prinses vir die Viskoning hul handewerk.



“Baltiya ubulongi!” roep die Viskoning uit.

Prinses Mamlambo vertaal die Viskoning se woorde: 

“Die Viskoning sê ons het almal goeie werk gedoen.”

“Balingi splowblow splowblow?” vra die prinses vir di   e Viskoning.

“Baliki splow blow splow blow!” antwoord hy.

Toe stel die rivierwesens die water vry wat hulle uit die rivier opgesuig het. Dit 
spuit uit hul monde en maak die rivier vol. Wolke pak ver oor die berge saam 
en dit begin reën. Die rivier word voller en voller tot dit voller is as ooit tevore. Al 
die dorpenaars drink dorstig uit die rivier, party spring in en swem saam met die 
rivierwesens. Net toe kom die sangoma in die dorpie aan en praat met haar koning.
 
“My koning.”

“Sangoma?” antwoord die koning.

“Prinses Mamlambo was baie dapper.” 

“Jy het haar goed gelei. Dit is 
tyd dat jy terugkom na jou 
mense toe.”
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“Ek kom graag terug huis toe.”

“Mamlambo, bring my horing,” vra die koning, en blaas op sy horing om sy mense 
te roep.

“My mense, laat ons ons sangoma in die dorp terug verwelkom. Sy het gehelp om 
ons lieflike rivier, Umlambo Wobomi, terug te bring! Dankie dat jy ons lewe vir ons 
teruggegee het. Laat ons dans, sing en fees vier, Umlambo Wobomi.”

Die mense speel tromme, dans en almal sing saam: 

“Umlambo Wobomi, is the river of life, is the river of life,” 

Van daardie dag af is Prinses Mamlambo ’n meermin. Elke aand 
swem sy onder die water en praat met die rivierwesens. En elke 
dag deel sy stories oor die rivier met haar mense. En die rivier, die 
wesens en die mense het almal gelukkig saamgeleef. 
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