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Tekste vir gebruik in die PVATN-sessie op 7 Maart:  

Keuse en verwerking van tekste 
 

Taak 1.1 
 

R1-4 Leestaak: Oop vrae. Kandidate lees ’n teks van 450-550 
woorde en beantwoord ’n reeks vrae. Kandidate skryf kort 
(een woord/frase) antwoorde. 

Enige een van die vlg.: 
artikel, blog of webblaaie, 
brosjures, advertensies, 
pamflette, gidse, verslae, 
handleidings, instruksies.  
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Vasberadenheid voer danser tot hoogtes  
 

Op Leroy Mokgatle se voorkop staan een ding geskryf: vasberadenheid. Op 16 het hy pas 

deelgeneem aan die beroemde internasionale balletkompetisie Prix de Lausanne in 

Switserland, waar hy ’n beurs gewen het. Dit is slegs een van die prestasies agter sy naam. 

 

Toe Leroy as sesjarige besluit het om ballet as buitemuurse aktiwiteit by die skool te neem, 

het hy nie geweet waarvoor hy homself inlaat nie. “Om eerlik te wees, het ek gedink dis ’n 

buitemuurse sportsoort,” het hy laggend gesê. “Ek het nie dadelik lief geraak vir ballet nie. 

Dit het ’n rukkie geduur, maar ek wou daarmee aanhou en het ’n ballet-ateljee in Pretoria 

besoek.  

 

“Later was ek gelukkig genoeg om deur Valerie Bischoff [eienares van ’n winkel wat 

balletuitrustings verkoop] raakgesien te word, en deur haar toedoen, is ek ná ’n oudisie by die 

Art of Motion- dansskool in Johannesburg aanvaar, waar dinge in alle erns begin het.”  

 

Dit was eers ná sy eerste deelname aan ’n internasionale kompetisie, die uitdagende Youth 

American Grand Prix in New York (waar hy ’n bronsmedalje gewen het) dat hy regtig besef 

het dat dit vir hom ’n heeltydse loopbaan kan word. “Daardie kompetisie was ’n openbaring! 

By die eerste ope klas het ek die ander manlike dansers so uit die hoek van my oog dopgehou 

en besef ek sal skouer aan die wiel moet sit. Die standaard was hóóg. Skielik het ek bewus 

geword dat daar ’n hele danswêreld en baie geleenthede is om te ontdek.” 

 

Ná talle kompetisies en toekennings in ’n kort rukkie het baie water onder deur die brug 

geloop en hy was onder meer in September verlede jaar die wenner van ’n goue medalje op 

die Genée- internasionale balletkompetisie in Londen. Verskeie aanbiedings vir opleiding 

oorsee word tans onder die wakende oog van sy afrigters Angelique en Sayward Harris 

oorweeg. Onder andere een van die Alvin Ailey American Dance Theater. Verskeie verdere 

aanbiedings word ook oorweeg. 

 

Maar dit is nie alles maneskyn en rosegeur nie. Die Art of Motion is een van die min 

heeltydse opleidingsinstansies in Suid-Afrika waar dansers reeds vanaf ’n vroeë ouderdom 

dans heeltyds kan studeer. Hulle voltooi hul skoolopleiding deur afstandstudie by die British 

International College. “My dag begin soggens om sesuur. Dan werk ons meestal aan fiksheid 

en tegniek. In die middae het ons vir drie uur skool by ’n privaat onderwyser, en daarna werk 

ons tot vroegaand aan repertoire en produksies. ’n Mens woon nie tuis nie en verlang dikwels 

huis toe. Dan is daar ook die ongenaakbaarheid van die beroep om jouself op voor te berei. 
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“Ek het al baie kritiek verduur oor my liggaamsbou, want ek is klein. Tot só ’n mate dat 

mense al voorspel het dat ek geen kans staan op ’n suksesvolle loopbaan nie. Natuurlik is dit 

nie altyd maklik om te hoor nie, maar eintlik motiveer dit my meer om te bewys dat ek ’n 

sukses van my loopbaan kan maak. 

 

“Ek is opgelei in ballet asook kontemporêre dans, maar my hart klop vir ballet. Tans is my 

droomrol Albrecht in Giselle. Die tegniese uitdagings sal my uit my gemaksone neem. Ek wil 

nie in ’n kassie gedruk word nie. Al is komiese rolle tans vir my makliker om te dans, stel ek 

meer belang in dramatiese rolle. 

 

“Ek mis my familie dikwels. Dansers moet vroeg al leer om op hul eie bene te staan en groot 

verantwoordelikheid te dra. My ouma in Rustenburg is een van my grootste aanhangers en 

my ooms en tantes in Pretoria volg my vordering in kompetisie getrou op sosiale media.”  

 

Daar is geen spesifieke danser of geselskap wat Leroy uitsluitlik inspireer of bewonder nie. 

Ek leer graag uit almal se style en benaderings.  

 

“Hier by die Prix de Lausanne het ek weer gesien dit is belangrik om jou individualiteit te 

ontwikkel en nie ’n afdruk van iemand anders te wees nie. Niemand stel belang in 

onoorspronklike kunstenaars nie. Dansers se werk is om die musiek deur ons liggame te laat 

praat. Musikaliteit is uiters belangrik.”  

 

Op die vraag of daar iemand buite die danswêreld is wat hom inspireer, antwoord hy sonder 

om ’n oomblik te weifel: “Vir my is dans die enigste wêreld wat bestaan.”  

 

[703 woorde] 

 

(Uit: Die Burger, 10/02/2016) 
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Taak 1.2 
 

R1- 4 Meervoudige passingsvrae: Kandidate lees ớf een 
deurlopende teks verdeel in afdelings ớf 'n aantal korter 
tekste oor 'n verwante onderwerp (500-600 woorde). 
Kandidate moet passings doen tussen ’n 
ooreenstemmende korrekte teks/teksgedeelte by die vraag. 

Tekste oor onderwerpe 
waarin jongmense belang 
sal stel/relevant sal vind. 
Dit kan die volgende 
insluit: artikels uit óf 
koerante óf tydskrifte. 
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OMGEWINGSHELDINNE 
 

JANE GOODALL: BAANBREKER-PRIMATOLOOG EN NATUURBEWAARDER 

Goodall het bekendheid verwerf toe sy die manlik gedomineerde wêreld van natuurbiologie 

binnegedring het, en weens haar verstommende ontdekkings in verband met die gedrag van 

sjimpansees. Haar werk om die wêreld se aandag te fokus op die bewaring van sjimpansees 

se habitat en op bewaring in die algemeen, is ewe besonders! Vandag wy Goodall, nou in 

haar 80’s, steeds die meeste van haar tyd aan bewaringsprojekte, en reis tot 300 dae ’n jaar 

om mense oor omgewingsake toe te spreek. Goodall se jeugprogram Roots & Shoots, wat in 

1991 met ’n groep van 16 tieners begin het, het nou 10 000 groepe in meer as 100 lande. 

 

WANGARI MAATHAI: OMGEWINGSBEWAARDER EN VEGTER VIR 

VROUEREGTE 

Maathai het in Kenia grootgeword, maar het as belowende student die geleentheid gekry om 

in die VSA te studeer. Toe sy ná haar studies terugkeer, het Maathai die geleentheid 

raakgesien om Keniaanse vroue te help om hulle grond te bewaar en onafhanklik as mense te 

word. Sy het die Groen Gordel-beweging gestig, wat vroue in landelike gebiede organiseer 

om bome aan te plant ten einde ontbossing te beveg en gronderosie te keer, en om 

vaardighede aan te leer om hulle te help om ’n inkomste te verdien. Maathai het die 

Nobelprys vir haar werk ontvang – die eerste swart vrou om dié prys te kry. 

 

OLIVIA BOULER: KUNSTENAAR EN VOËLLIEFHEBBER 

Olivia bewys dat jy nie ’n wêreldbekende skrywer of wetenskaplike hoef te wees om ’n 

verskil te maak nie. In 2010, toe sy 11 jaar oud was, was Olivia, wat ’n ornitoloog wil wees, 

ontsteld oor die skade wat die oliestorting in die Golf van Mexiko aan voëls veroorsaak het. 

Sy het aan die Amerikaanse voëlvereniging geskryf en aangebied om van haar tekeninge op 

te veil sodat die geld vir die bewaring van voëls in die Golf gebruik kon word. Tot dusver het 

sy meer as 500 skilderye verkoop en meer as $200,000 ingesamel! As gevolg van hierdie 

bewaringswerk is Olivia in 2010 as Kind van die Jaar geëer. 

 

DIAN FOSSEY: BEWAARDER VAN PRIMATE 

Fossey het met haar studie van die geheimsinnige berggorillas in Rwanda baanbrekerswerk 

gedoen. Sy het daarin geslaag om naby aan gorillas te kom deur hulle gedrag na te boots. In 

die gebied waar sy gewerk het, het gorillas mense eers net as stropers geken. Dit het haar 

sukses om gorillas gewoond aan haar te maak selfs indrukwekkender gemaak. Terwyl Fossey 

talle nuwe aspekte van gorillagedrag opgeteken het, het sy eerstehands gesien hoe wreed 

stropers is. Nadat haar gunstelinggorilla, Digit, deur stropers doodgemaak is, het sy haar 

fokus verander en die Digit-fonds gestig om stropery te beveg. 

http://www.oliviabouler.net/
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ISATOU CEESAY: OMGEWINGSKENNER EN WERKSKEPPER 

Ceesay het opgelet watter groot probleme plastieksakke in Gambië veroorsaak het – daar was 

hope rommel in die strate waarin muskiete en ander insekte uitgebroei het, en giftige dampe 

wanneer mense plastiek probeer verbrand het. In 1997 het sy dus die Njau Herwinnings- en 

Werkskeppingsgroep gestig om rommel te verminder en terselfdertyd ekonomiese 

geleenthede vir plaaslike vroue te skep. Hierdie revolusionêre gemeenskapsinisiatief omskep 

rommel in geld. Vroue maak herwinbare materiaal bymekaar en bring dit na die sentrum, 

waar hulle sakke, matte en beursies daarvan maak. Vandag verdien meer as 100 vroue ’n 

inkomste as gevolg van Ceesay se werk. 

 

CAITLIN O’CONNELL: OLIFANTKOMMUNIKEERDER 

In die laat 1990’s, terwyl O’Connell aan haar doktorsgraad in ekologie gewerk het, het sy die 

geleentheid gekry om olifante in die natuur in Namibië te bestudeer. Sy wou moes ’n ernstige 

probleem help oplos: olifante het landerye beskadig en gesaaides gevreet. Soms was dit so 

erg dat ’n gesin se kos vir ’n hele jaar in een nag verwoes het. O’Connell het ’n ongewone 

idee gehad: as hulle kon uitwerk hoe die olifante kommunikeer, kon hulle miskien vir die 

olifante “sê” om weg van menslike nedersettings te bly. In die proses het O’Connell ontdek 

dat olifante seismo-akoestiese kommunikasie gebruik deur vibrasies deur hulle pote te voel. 

O’Connell moedig mense aan om bewaring as ’n wisselwerking tussen diere en mense te 

beskou.  

 

[667 woorde] 

 

(Uit: www.mightygirl.com) 

 

  

http://www.mightygirl.com/
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Taak 1.3 
 

R1-3 Skryf van notas: Kandidate maak kort aantekeninge 
(onder ’n verskafte opskrif of opskrifte) wat verband hou 
met ’n deurlopende teks van 400-500 woorde. 

Tekste oor onderwerpe 
waarin jongmense 
belangstel/relevant vind. 
Dit kan die volgende 
insluit: artikels uit óf 
koerante óf tydskrifte. 

8 

 

Slim planne vir verkeer nodig  
 

As jy al in Thailand of Indië was, sal jy weet letterlik miljoene mense klim daagliks op ’n 

bromponie om tussen hul huis en werkplek te pendel. 

 

In Suidoos-Asië is dit ’n algemene gesig: die pa wat voor op die 125 cc-Honda sit, die ma 

agter hom (dwars, soos die koningin perdry) en twee of drie kinders tussen hulle ingedruk. 

 

Vir ons oë is dit koddig. Hier klim jy soggens in jou wit Polo en skiet 20 km ver op ’n 

snelweg na die kantoor in die middestad. 

 

Enersyds is dit oor ons geskiedenis. Die wêreld was wyd en oop. Die stede se woonbuurte 

kon na willekeur na buite uitbrei. Elders in die wêreld was dit makliker. Die mense woon op 

die rand van die middestad, in woonstelle. 

 

Oplossings is verskillend. In São Paulo vlieg ryk sakemanne met ’n helikopter na hul kantoor 

om die verkeersdrukte vry te spring. In Rio de Janeiro gebruik hulle die moltrein. In 

Melbourne klim almal op ’n historiese groen trem.  

 

Die stelsel word steeds uitgebrei met roetes wat voorstede en die middestad verbind. 

 

Die tremspore loop reg in die middel van besige paaie. Maar as die trem verby is, kan almal 

weer op die pad ry. Bo-oor daardie spore. Daar is dus geen eksklusiewe ruimtes wat vir 

tremspore geskep moet word nie. Nie soos met die pienk busbane van die MyCiTi-stelsel nie. 

 

Maar trems en moltreine is meestal stelsels vir ryker lande.  

 

In Zanzibar ry almal met Vespas. In Delhi, Mumbai en Bangkok is dit poegies. Dit maak sin, 

en dit werk vir hulle. Een persoon op ’n bromponie neem veel minder plek in beslag as een 

persoon in ’n Polo. 

 

’n Slim entrepreneur wou dié konsep so ’n dekade gelede na Suider-Afrika bring. Dalk 

onthou jy dit, die Vuka. Sy navorsing en bemarking was perfek, wat my betref. Die fietsie 

(125 cc) is spotgoedkoop van China ingevoer. Sy uitlegkoste was dus minimaal. 

 

Die fiets het ’n Zoeloe-naam gekry, Vuka, wat “ontwaak” beteken. Soos in ’n nuwe 

geleentheid wat jou gebied word, wat die konsep inderdaad beteken het. Die skoeters was 

veral gerig op die ontluikende swart mark wat met taxi’s pendel. 

 

Volgens sy somme sou dit inderdaad vir die pendelaar van Soweto goedkoper wees om met 

’n Vuka stad toe te ry as om taxigeld te moet betaal. Dit het hy in sy bemarking gebruik. 
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Die Vuka-transaksie het ook ’n suikerlagie gekry: Koop die fiets en kry ’n gratis baadjie, 

valhelm, handskoene asook ’n gratis afspraak vir jou leerlingrybewys. 

 

Die plan het misluk. Miljoene pendelaars ry steeds liewers taxi. 

 

Maar voordat jy die oë rol: Ook mense in gegoede buurte verkies ’n Polo bo ’n bromfiets. 

BMW het in dieselfde tyd as die Vuka-inisiatief met ’n oplossing vorendag probeer kom: sy 

C1, ’n bromponie met ’n dak op. Wel, amper. Van die windskerm voor jou tot by die 

rugleuning agter jou het ’n smal glasdak van so ’n liniaallengte breed bo-oor jou kop gestrek. 

Weerskante was dit oop. 

 

BMW het owerhede wêreldwyd gevra om toe te gee sy motorfiets met ’n dak is so veilig in ’n 

botsing dat die bestuurder nie ’n valhelm hoef te dra (soos met ’n motorfiets) nie. Die 

noodsaak van ’n valhelm is juis ’n rede waarom kantoorwerkers en veral vroue nie motorfiets 

wil ry nie: Dit krap jou kapsel om. 

 

Die vergunning is gemaak, en BMW het die hande gevryf.  

 

Maar toe moes selfs die C1 aan die mark onttrek word: Die ding wou nie verkoop nie. Prys, 

hantering – die lysie was lank. 

 

Iewers gaan stadsvaders en inwoners mekaar tegemoet moet kom. Slim planne soos Vukas en 

fietsbane is een manier. Maar trems, sneltreine en moltreine sal van owerheidskant af moet 

kom om stede relevant en lewend te hou. 

 

[624 woorde] 

 

(Uit: Die Burger, 02/07/2015) 
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Taak 1.4 
 

R1-4 4-Opsie veelkeusevrae: Kandidate lees ’n deurlopende 
teks van 550-600 woorde en beantwoord veelkeusevrae 
wat daarop gebaseer is. 

Tekste oor onderwerpe 
waarin jongmense 
belangstel Dit kan die 
volgende insluit: artikels 
uit koerante of tydskrifte. 
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Die volgende teks is geskryf deur Melanie Verwoerd, wat vanaf 2001 tot 2005 die Suid-Afrikaanse 

ambassadeur in Ierland was. 

 

’n Dag saam met Malala Yousafzai  
 

Malala Yousafzai het onlangs die jongste mens nóg geword wat die Nobelvredesprys ontvang 

het. Ek was verlede jaar bevoorreg om ’n dag saam met haar in Dublin, Ierland, deur te bring 

toe sy ’n toekenning van Amnestie Internasionaal ontvang het.  

 

Ek het oor die jare baie belangrike mense ontmoet. Hoewel die meeste van hulle vriendelik 

was en sommige selfs interessant, het slegs drie my asem weggeslaan – oudpresident Nelson 

Mandela, emeritus aartsbiskop Desmond Tutu en Aung San Suu Kyi. In hul geselskap was ek 

bewus daarvan dat ek in die teenwoordigheid van grootsheid was. Hulle was nederig, het ’n 

pragtige sin vir humor gehad en hul liefde vir mense, veral kinders, was duidelik.  

 

Ek het lank gelede aanvaar dit is onwaarskynlik dat ek nog iemand sou ontmoet wat sou kon 

kers vashou by hierdie drie uitsonderlike mense.  

 

Totdat ek Malala ontmoet het. 

 

Malala Yousafzai het grootgeword in ’n deel van Pakistan wat onder beheer van die Taliban 

is. Ná hul bewindsaanvaarding is meisies verbied om skool by te woon. Malala het op die 

ouderdom van 12 jaar haar begin beywer vir die regte van meisies om te kan skoolgaan. Op 

pad skool toe een oggend in Oktober 2012 het ’n jong man die skoolbus waarin sy was, 

voorgekeer en in ’n poging om die dapper, uitgesproke meisie stil te maak, haar voor al haar 

vriende in die kop geskiet.  

 

Wonderbaarlik het sy die aanval oorleef en sy en haar familie het na Birmingham in die 

Verenigde Koninkryk verhuis. Sy het rekonstruktiewe chirurgie vir die skade aan haar gesig 

ontvang, maar sy het nog gehoorprobleme.  

 

Terwyl ek op haar gewag het by die lughawe, het ek vermoed ek gaan iemand spesiaals 

ontmoet, maar ek was nie voorbereid op die impak wat sy op my sou hê nie.  

 

Sy was asemrowend. Van die oomblik toe sy my hand geskud het en met ’n skaam glimlag 

saggies gesê het: “Ek is so geëerd om u te ontmoet,” het ek geweet ek was in die geselskap 

van grootsheid. Maar soos alle mense van ware grootsheid was sy onbewus van haar impak 

en verskriklik nederig. Sy het almal by die lughawe bedank en net soos met Mandela jare 

vantevore, het ek gesien hoe mense trane afvee nadat sy hulle gegroet het.  

 

Op pad na die byeenkoms oefen sy haar toespraak. Sy vra my oor die eregaste en wie sy moet 

bedank. Ek noem ’n lys van mense op en sy maak notas.  
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By die byeenkoms hanteer sy ’n magdom mense wat wil hand skud en ’n foto saam met haar 

wil hê met die grasie van iemand vier keer haar ouderdom. Soos ek dikwels met Mandela 

gesien het, voel elke persoon wat sy ontmoet spesiaal omdat sy hulle met soveel respek 

hanteer.  

 

’n Uur later staan sy op die verhoog en moet hulle vir haar ’n trappie gee om op te staan sodat 

sy oor die podium kan kyk. Ek hou dop hoe sy haar asem intrek, haar rug styf trek en ten 

spyte van haar hande wat effens bewe, is haar stem verbasend sterk.  

 

Met ’n gesag wat uit diepe oortuiging gebore is herinner sy ons “dat daar miljoene kinders 

oor die wêreld heen is wat nie kan skool toe gaan nie”.  

 

Baie mense in die gehoor vee trane af in ’n lang staande applous. Daar is nie tyd vir totsiens 

sê nie, want ons moet terugjaag lughawe toe. Sy moet huis toe vlieg sodat sy nog haar 

huiswerk kan voltooi en gaan slaap voor skool die volgende oggend.  

 

In ’n wêreld waar daar so min ware morele stemme is, waar daar so min leierskap is en waar 

daar so baie misverstand en groeiende haat is, is hierdie klein, jong vroutjie ’n morele 

kompas.  

 

Sy verdien beslis die Nobelprys vir vrede.  

 

[631 woorde] 

 

(Verwerk uit: Die Burger, 24.10.2014, bladsy 10) 

  



9 

 

Taak 2.1 
 
L1-2 Kandidate luister na vier kort uittreksels en beantwoord  

2 oop vrae (elk 1 punt). Vrae vereis kort antwoorde 
(maksimum 3 woorde per antwoord). 

2 opgeneemde monoloë 
(60-70 woorde elk) en 2 
opgeneemde dialoë (100-
120 woorde elk) 
Tekste totaal 320-380 
woorde.  
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Taak 2.1 Monoloog 1 
 

Voorkom veldbrande hierdie vakansie  
 

Die meeste veldbrande ontstaan omdat mense onverskillig is.  

 

Daarom bied die brandweerdienste hierdie vakansie hul brandbewus-veldtog aan om mense 

te leer hoe hulle brande kan verhoed.  

 

Alle brande begin as klein vuurtjies, maar kan binne minute ontaard in ’n bedreiging vir -

lewens en eiendomme. 

 

Voorkom veldbrande só:  

• Stort warm as en kole op ’n veilige plek en maak seker dat daar geen plantmateriaal of 

afvalstowwe is wat aan die brand kan slaan nie. 

• Bedek oop vure met sand om dit te smoor. 

• Kraggereedskap soos hoekslypers, sweismasjiene en kettingsae veroorsaak vonke wat 

die omliggende veld aan die brand kan steek. Wees dus waaksaam en werk in ’n oop, 

skoon omgewing. 

• Maak seker dat jy geen onwettige kragkoppelings in of naby jou huis het nie. 

Onwettige of foutiewe kragkoppelings kan brande veroorsaak. 

• Hou die omgewing rondom jou huis skoon en verwyder alle stowwe wat kan brand.  

• Indien jy ’n veldbrand gewaar, meld dit onmiddellik aan. 

• Maak seker jy het noodnommers om brande aan te meld.  

• Moenie op ’n warm of winderige dag rommel brand nie. 

• Moenie brandende sigarette in die veld of by motorvensters uitgooi nie. 

• Moenie ’n oop vuur sonder toesig los, of met vuurhoutjies of aanstekers speel nie. 

 

[202 woorde] 

 

(Uit: Die Burger: 08/12/2012) 
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Taak 2.1 Monoloog 2 
 

Smaaklike uitvindings 
 

Kondensmelk  

 

Nadat kinders op ŉ seereis dood is aan melk van ŉ lae kwaliteit, het Gail Borden in 1851 

besluit om melk te kondenseer. In 1864 is die New York Condensed Milk Company gestig. 

Die Amerikaanse regering was so beïndruk met die kwaliteit van die produk dat hulle 

gekondenseerde melk vir die soldate in die Amerikaanse Burgeroorlog bestel het. Ná die 

oorlog het die soldate vir almal van kondensmelk vertel. In die 1860’s het kondensmelk ŉ 

huishoudelike produk geword. 

 

Coca-Cola 

 

Oorspronklik was dié koeldrank ŉ soort wyn met die naam Pemberton’s French Wine Coca. 

Later het John Pemberton, die uitvinder, die drankie aangepas en toe is Coca-Cola gebore. 

Pemberton het geglo dat Coca-Cola sooibrand, hoofpyn en stres kon verlig! Die resep van die 

natuurlike bestanddele in Coca-Cola bly egter ŉ geheim en die oorspronklike formule word 

in die Sun Trust Bank se kluis in Atlanta, Amerika gehou. Daar is net twee mense wat die 

resep ken. En elkeen ken net die helfte daarvan! 

 

Pizza 

 

Pizza het in Italië ontstaan. Dit was oorspronklik ŉ Napolitaanse tamatietert. Later het die 

Italianers kaas bygevoeg. Blykbaar het koning Ferdinand I homself as ŉ gewone burger 

vermom om pizza in die arm woonbuurt van Napels te gaan eet, want die koningin het pizza 

in die paleis verban! In 1889 het koningin Margherita Napels besoek en ŉ spesiale pizza met 

die kleure van die Italiaanse vlag is aan haar bedien: rooi (tamatie), wit (mozzarella-kaas) en 

groen (basiliekruid). Hierdie pizza staan vandag nog bekend as ŉ Margherita! 

 

[252 woorde] 

 

(Uit: Hoezit, Februarie 2011) 
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Taak 2.1 Dialoog 1 
 

Onderhoud 
 

Goeiemiddag, Mevrou: 

 

Goeiemiddag, Mike. Ek is Christa Basson, eienaar van Deskundige Dienste rekenaarwinkel. 

Gee my asseblief jou volle naam en woonadres.  

 

Mike: My naam is Michael Robert van Wyk en my huisadres is Duinstraat 23, Pionierspark. 

 

Bestuurder: In watter graad is jy nou, of het jy reeds jou skoolopleiding voltooi? 

 

Mike: Ek is ’n Graad 11-leerder aan die Hoërskool Pionier. 

 

Bestuurder: Hoekom stel jy belang in die betrekking van verkoopsklerk by my onderneming? 

 

Mike: Ek neem Inligtingstegnologie as vak en stel baie belang in rekenaars. Ek ken Windows 

10, MS Word en Excel. In my vrye tyd speel ek baie graag videospeletjies. 

 

Bestuurder: Het jy enige ander werksondervinding? 

 

Mike: Ja, ek het in Graad 10 by die Kykpret DVD-winkel gewerk, maar hulle het aan die 

einde van verlede jaar toegemaak. 

 

Bestuurder: Kan jy elke Saterdag en elke tweede Sondag werk?  

 

Mike: Ja, en ek is ook bereid om oortyd te werk. 

 

Bestuurder: Wat is jou ander belangstellings, behalwe rekenaars? 

 

Mike: Ek speel klavier en kitaar en stel baie belang in sokker. Ek is ook ’n lid van die skool 

se Natuurbewaringsvereniging en die Kultuurvereniging. 

 

Bestuurder: Is daar miskien enige prestasies of toekennings wat jy behaal het? 

 

Mike: Ek het verlede jaar ’n diploma gekry vir my bydrae tot omgewingsbewaring en het ’n 

eerste prys gekry vir my klavierspel in die skool se talentkompetisie. 

 

Bestuurder: Mike, dit was lekker om met jou te gesels. Ek sien jy is iemand wat ’n bydrae tot 

die samelewing wil maak. Ek sal jou binne die volgende twee dae laat weet of ons jou die 

werk kan aanbied.  

 

Mike: Tot siens, mev. Van Wyk. Dankie dat u aan my ’n onderhoud toegestaan het. Ek wil 

regtig baie graag hier werk.  

 

[285 woorde] 
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Taak 2.1 Dialoog 2 
 

Goeie nuus: Rotte help om TB te diagnoseer 
 

’n Belgiese organisasie het ’n nuwe manier uitgevind om tuberkulose (TB) op te spoor. Hulle 

gebruik rotte om dit te doen. Die rotte word reeds in omtrent 30 klinieke in Tanzanië en 

Mosambiek gebruik om TB in pasiënte te diagnoseer. Die rotte het die bynaam “helderotte” 

gekry. 

 

Christiaan Mulder, wat reeds twee jaar lank aan die projek werk, het met ons gesels. 

 

Vraag: Waarom gebruik julle rotte in julle werk? 

 

Antwoord: Hierdie spesifieke soort rot kan besonder goed ruik, hy kom plaaslik voor, hy is 

mak en hy is maklik om te leer. Wanneer hierdie rotte in hokke aangehou word, lewe hulle 

tot agt jaar lank. Dit beteken hulle kan lank gebruik word nadat hulle opgelei is. Die rotte 

doen ’n uitstekende ekstra toets nadat mense se speeksel met ’n mikroskoop getoets is. Die 

rotte gee vir ons ’n 40% groter kans om TB in nuwe pasiënte op te spoor. En dit is goedkoop. 

Die rotte werk vinnig en is nie duur om te leer nie. Dit beteken hulle kan uitstekend gebruik 

word in gemeenskappe waar TB ’n groot gevaar is. In die nabye toekoms gaan ons toets hoe 

suksesvol die rotte is om TB in mense buite hospitale te diagnoseer. 

 

Vraag: Wat maak TB ’n siekte wat rotte kan ruik? Is daar ander siektes wat rotte kan 

ruik? 

 

Antwoord: Een van ons Tanzaniese studente het ontdek dat rotte TB kan ruik. Die rotte 

herken die organiese reuk van TB. Ons het nog nie getoets of die rotte ander siektes kan ruik 

nie, maar ons wil uitvind of hulle byvoorbeeld kanker kan ruik. 

 

Vraag: Gaan die rotte ook in Suid-Afrika gebruik word, of net in Mosambiek en 

Tanzanië? 

 

Antwoord: Ons sal die rotte graag in Suid-Afrika wil gebruik, want dit sal goed wees om ons 

werk ook hier te toets en te evalueer. Die rotte sal byvoorbeeld uitstekend gebruik kan word 

om TB onder mynwerkers in Suid-Afrika te diagnoseer.  

 

Vraag: Hoe reageer mense in gemeenskappe wanneer julle die rotte vir hulle wys? 

 

Antwoord: Mense is altyd verstom dat rotte hierdie siekte waaraan soveel mense ly, kan 

ruik. 

 

Vraag: Wat gebeur nadat die rotte TB by mense gediagnoseer het? 

 

Antwoord: Wanneer die rotte TB by mense identifiseer, toets ons die mense weer met ’n 

mediese toets. Die mense word dan gratis in staatshospitale behandel. 

 

Vraag: Wat is vir jou die beste deel van jou werk? 
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Antwoord: Ek het gehelp om ’n tegnologie te ontwikkel wat reeds meer as 6 000 TB-

pasiënte gediagnoseer het. Dit is mense by wie TB nie in hospitale en klinieke opgespoor is 

nie. Ons help om mense se lewens te verbeter. 

 

[422 woorde] 

 

(Uit: Cambridge IGCSE Afrikaans Tweede Taal Leerdersboek 1 OG) 
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Taak 2.2 
 
L 1-2 Kandidate luister na ’n praatjie en voltooi die spasies 

(maksimum 2 woorde of ’n getal) met notas/sinne.  
Een formele of informele 
monoloog (325-375 
woorde) 

8 

 

Kinders van Afrika 
  

Ons is kulture is baie uiteenlopend, maar ons is almal deel van hierdie dinamiese vasteland. 

Ons is die kinders van Afrika – en die trotse mense van die reënboog … 

 

Ons eie kontinent is die wêreld se derde grootste vasteland. Die bevolking is ongelyk 

versprei: die gebied aan die Middellandse See en Oos-Afrika is digter bevolk as die 

woestyne, woude en grasvlaktes. 

 

’n Geraamde nagenoeg 800 miljoen mense woon hier op ’n landoppervlakte van 30 330 000 

vk. km – ’n bonte vermenging van duisende etniese groepe wat meer as duisend verskillende 

tale praat. 

 

Gemeenskappe wissel van dié met landelike kulture, waar die kos, kleding en stamgebruike 

reeds honderde jare lank feitlik onveranderd gebly het, tot ander in moderne stedelike 

omgewings met ’n sterk Westerse inslag. Ons is dus baie uiteenlopend, maar ons is almal 

deel van hierdie dinamiese vasteland. Ons is die kinders van Afrika – en die trotse mense van 

die reënboog. 

 

Daar is selfs nog baie mense in Afrika wat ’n nomadiese (swerwende) bestaan voer, 

byvoorbeeld die Toearegs. Hierdie stam van die Sahara-woestyn maak ’n bestaan uit handel, 

handwerk en die teling van kamele en perde. Die Toearegs lewe in feodaal-agtige 

gemeenskappe wat in vier maatskaplike klasse ingedeel is. Toeareg-tente word van diervelle 

of tapyte gemaak. 

 

Ook die San (Boesmans) van Suider-Afrika -- die erg verskraalde oorblyfseltjies van ’n 

antieke volk – is nog nomadies waar hulle hulle nie onder Westerse invloed tot gevestigde 

lewenswyses gewend het nie. 

 

Afrika strek 8050 km ver van sy mees noordelike punt, Kaap Blanc (Ra’s al Abyad) in 

Tunisië, tot by sy mees suidelike punt, Kaap Agulhas in Suid-Afrika. Die maksimum-breedte 

van die vasteland, gemeet van die punt van Cap Vert in Senegal, in die weste tot by Raas 

Xaafuun (Ras Hafun) in Somalië in die ooste, is sowat 7560 km.  

 

Die hoogste punt op die kontinent is die altyd besneeude berg Kilimandjaro (5895 m) in 

Tanzanië en die laagste is die meer Assal (153 m onderkant seevlak) in Djiboeti. 

 

Die Sahara in Noord-Afrika is die wêreld se grootste woestyn. Dit is ongeveer 1600 km breed 

en meer as 5000 lank van oos tot wes. Die Sahara beslaan altesaam byna 9,1 miljoen vk. km, 

waarvan sowat 207 200 vk. km deels vrugbare oases is. Behalwe in die oases (met veral 

dadelpalms en ’n soort akasia), is daar omtrent geen plantegroei in die Sahara nie, hoewel 

sekere doringstruike in die Wes-Sahara groei.  
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In skerp teenstelling daarmee bedek ’n digte, welige reënwoud die hart van Afrika in die 

omgewing van die Kongorivier en die gebied van die groot mere. Die verstrengelde 

boomtakke keer byna al die sonstrale af en die klimaat is uiters bedompig. Daar is 

sandelhout, mahonie, ebbehout, palms, piesangbome en wortelbome, en die grond is met 

varings en orgideë begroei. Allerlei soorte wilde diere lewe in hierdie groen woud, onder 

meer luiperds, krokodille, ietermagogs (skubberige miervreters) en giftige slange. 

 

In andere dele van Afrika is daar weer wuiwende grasvlaktes, golwende boswêrelde of 

verlate dorslande, soos ons Karoo.  

 

Afrika is baie ryk bedeel met minerale, waarvan baie in groot hoeveelhede gevind word. Hier 

is baie fossielbrandstowwe, wat belangrike neerslae van steenkool, olie en aardgas insluit. 

Die vasteland het van die wêrelde se grootste reserwes goud, diamante, koper, aluminiumerts, 

mangaan, nikkel, platinum, kobalt, radium, germanium, litium, titaan en fosfate. Ander 

belangrike minerale bronne sluit in ystererts, chroom, tin, sink, lood, torium, sirkonium, 

vanadium, antimoon en berillium. Hier is ook ontginbare hoeveelhede klei, mika, swael, sout, 

natron, grafiet, kalkklip en gips. 

 

Afrika het dus haar kinders kwistig begunstig, ook met al die rykdomme wat nog wag om 

ontgin te word. 

 

[598 woorde] 

 

(Uit: http://www.mieliestronk.com) 

 

  

http://www.mieliestronk.com/
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Taak 2.3 
 
L 1-3 Kandidate luister na ses uittreksels en verbind elke spreker 

met die toepaslike inhoud.  
Ses kort uittreksels (480-
550 woorde). Elke 
uittreksel moet ongeveer 
80-90 woorde wees. 

6 

 

Spesiale mense 
 

Chloe Kim 

 

Die 14-jarige Chloe Kim van Kalifornië het in 2015 geskiedenis gemaak toe sy die jongste 

gouemedaljewenner ooit by die jaarlikse Winter X-spele geword het. Chloe, wat begin 

sneeuplankry het toe sy vier jaar oud was, het gesoute sneeuplankryers van Olimpiese 

standaard in die superpyp-sneeuplanknommer vir vroue uitgestof. Na haar byna foutlose 

optrede was Chloe verstom dat sy dit reggekry het om na so ’n sprong te kon land. “Dit was 

pret!” sê sy. By http://bit.ly/1EmLok6 kan jy op YouTube kyk hoe Chloe die kompetisie 

gewen het. 

 

Wolfgang Amadeus Mozart 

 

Mozart (1756 – 1791), ’n invloedryke klassieke komponis, het vanaf sy eerste kinderjare 

besondere talent getoon. Reeds vaardig as klawerbordspeler en violis, het hy op die 

ouderdom van vyf begin komponeer. Op sewentienjarige ouderdom was hy ’n hofmusikant in 

Salzburg, maar het rusteloos geword en na Wene gereis op soek na ’n beter posisie. In sy kort 

lewe het hy meer as 600 werke gekomponeer, onder andere simfonieë, konserte, 

kamermusiek, operas en koormusiek. 

 

Anne Frank 

 

“O ja, ek wil nie soos die meeste mense vir niks geleef het nie. Ek wil nuttig wees of vreugde 

gee vir mense wat om my leef en my tog nie ken nie, ek wil voortlewe, ook ná my dood.” So 

skryf Anne Frank in Die Agterhuis, een van die mees gelese boeke ter wêreld. In hierdie 

dagboek vertel die tienderjarige Anne Frank die boeiende verhaal van die Joodse gesin Frank 

wat tydens die Tweede Wêreldoorlog in Amsterdam vir die Duitse besetters moes wegkruip. 

Anne se dagboek het behoue gebly na haar dood op vyftienjarige ouderdom in ’n Duitse 

konsentrasiekamp.  

 

Nkosi Johnson 

 

Op tweejarige ouderdom is die MIV-positiewe Nkosi deur ’n direkteur van ’n sorgsentrum 

vir mense wat met MIV/vigs lewe, aangeneem. Met die ondersteuning van sy aanneemma, 

Gail Johnson, het Nkosi ’n aktivis vir mense met MIV/vigs geword. Op twaalfjarige 

ouderdom het hy opspraak gemaak toe hy president Mbeki se hantering van die vigs-

pandemie in Suid-Afrika by ’n internasionale vigs-konferensie gekritiseer het. Na Nkosi se 

dood op twaalfjarige ouderdom het president Mandela hom ’n “ikoon vir die stryd om te 

lewe” genoem. 

 

Simone Abramson 

 

http://bit.ly/1EmLok6
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Simone, ’n 16-jarige leerder aan die Hoërskool Herzlia in Kaapstad en een van dertien 

ambassadeurs van Mark Shuttleworth se Hip2b²-projek, het ’n nuwe manier gevind om 

persoonlike en unieke kenmerke agter mense se oë as identifikasiemetode te gebruik. Sy 

gebruik ’n skanderingskamera om ’n digitale beeld van die oog te neem, waarna die afstande 

tussen die dele van die oog gemeet word. Dié afstande is uniek in elke mens. “Anders as 

vingerafdrukke kan dié identifikasienommer nie verander of vervals word nie,” sê Simone. 

 

Bob Marley 

 

Bob Marley (1945 – 1981) se eerste liedjies is op sewentienjarige ouderdom opgeneem. Hy 

was ’n Jamaikaanse sanger, liedjieskrywer, musikant en kitaarspeler wie se individuele styl 

reggae-musiek internasionaal gewild gemaak het. Nadat sy groep, die Wailers, in 1974 

ontbind het, het Marley sy musiekloopbaan op sy eie voortgesit. Meer as 75 miljoen 

eksemplare van sy album Exodus (1977) is verkoop, wat hom een van die wêreld se top-

musiekverkopers gemaak het. Marley was ’n toegewyde Rastafariër wat sy spiritualiteit in sy 

musiek uitgedruk het 

 
[519 woorde] 

 

(Uit: Cambridge IGCSE Afrikaans Tweede Taal Leerdersboek 1, bl. 68, 69) 
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Taak 2.4 
 
L 1-4 Kandidate luister na ’n gesprek/bespreking/onderhoud 

tussen twee sprekers en antwoord 4-opsie-veelkeusevrae.  
Formele of informele 
bespreking/onderhoud 
(325-375 woorde) 

8 

 

Tieners en koopkaarte 
 

Tiener: Baie mense het koopkaarte. Ek wil ook een hê. 

 

Adviseur: Ja, elke kleinhandelwinkel bied deesdae die een of ander soort koopkaart. ’n 

Beursie vol kaarte lyk dalk cool en dis lekker om krediet te hê sodat jy kan koop wat jou hart 

begeer, maar as die tyd kom dat jy dit moet terugbetaal, sal jy dit aan jou sak voel. 

 

Tiener: So, hoe werk dit? 

 

Adviseur: ’n Koopkaart gee jou onmiddellike koopkrag. Jy kan koop wat jy wil en jou later 

oor die betaling bekommer. ’n Kredietkaart het ’n sekere limiet, gewoonlik kontant, wat 

bepaal hoeveel jy kan koop. Jy kan soveel koop as wat jy wil tot by hierdie limiet. Op 

laatbetalings moet rente betaal word; dus sal jy dan baie meer vir jou cool goedere betaal as 

jy nie gereeld betaal nie. 

 

Tiener: Wanneer kan ek aansoek doen vir ’n kaart. Ek wil daardie stukkie plastiek hê. 

 

Adviseur: As jy 18 is, kan jy aansoek doen vir ’n kaart by ’n klerewinkel. As jy ’n student is, 

moet jy jou studentenommer en ID toon. As jy jonger as 18 is, moet jy jou ouers se 

toestemming hê. 

 

Tiener: En as ek die kaart het? 

 

Adviseur: Dan kan jy na die winkel gaan waar jy die kaart gekry het en daardie skoene of 

jeans wat jy al weke lank begeer, gaan koop. Die gevaarligte moet aangaan as jy nie jou 

kooplus kan beheer nie en al jou krediet dadelik gebruik. Dan sal jy groter terugbetalings 

moet doen. 

 

Tiener: Wat gebeur as ek ’n betaling oorslaan? 

 

Adviseur: Daar word 20% rente as boete gehef op rekenings wat nie betaal word nie. Die 

ergste is as die winkel jou naam na die kredietburo stuur en jou naam op die swartlys plaas. 

 

Tiener: Wat as ek op die swartlys is? 

 

Adviseur: In Namibië is daar ’n kredietburo wat mense met ’n slegte kredietrekord op die 

swartlys plaas. As jy ’n rekening nie betaal nie, word jou naam op die netwerk geplaas. As 

jou naam op die lys is, sal jy geen nuwe rekenings kan oopmaak, kan aansoek doen vir 

lenings of selfs ’n werk kry nie. Die meeste werkgewers gaan aansoekers se 

kredietwaardigheid na voor hulle aangestel word. Dit kan beteken dat jou probleme erger 

word as jy rekeninge het om te betaal, maar nie ’n werk het om die geld te verdien nie. Dit 
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neem twee jaar voor jou naam van die swartlys afgehaal word. En dit gebeur eers nadat jy 

alle skuld terugbetaal het. 

 

Tiener: Wat is dan die antwoord? 

 

Adviseur: Sommige winkels gee rentevrye krediet of lae krediet en jy kan altyd ’n winkel bel 

en jou situasie verduidelik as jy een paaiement nie kan betaal nie. Dit is baie moeilik om 

sonder krediet te leef; daarom moet jy mooi dink voordat jy finansiële kontrakte aangaan. Dit 

kan jou toekoms beïnvloed. Dit is dalk beter om te wag voordat jy werk voordat jy enige 

rekeninge oopmaak. 

 

[491 woorde] 

 

(Uit Uncut, in samewerking met Rapport, Uitgawe 22, 27 Maart 2005, bladsy 9) 
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Taak 2.5 
 
L 1-4 Kandidate luister na ’n gesprek/bespreking/onderhoud 

tussen twee sprekers en beantwoord oop vrae (insluitend 
hoër orde vrae, bv. hoekom/hoe vrae), wat kort antwoorde 
vereis (’n frase of ’n kort sin). 

’n Formele of informele 
bespreking of onderhoud. 
(350-400 woorde) 

10 

 

Botswana se vrouespeurder 
 

Alexander McCall Smith en sy geliefde karakter, Mma Ramotswe van The No 1 Ladies 

Detective Agency, woel ewe hard: Mma los een saak na die ander op en Smith is klaar met ŉ 

volgende boek in dié reeks. 

 

Alexander McCall Smith se hipergewilde boeke oor Botswana se voorste 

vrouespeuragentskap is sedert 1998 internasionale topverkopers. Mma woon in Botswana 

waar sy haar agentskap onder ŉ boom gevestig het. Geliefd, warm, van Afrika. En van 

Botswana. Sedertdien het meer as tien boeke in die reeks die lig gesien.  

 

Hoe het jy op die storie van Mma Ramotswe en Botswana gekom?  

 

Ek het Botswana die eerste keer besoek toe ek in Swaziland gewerk het. Later het ek gehelp 

om ŉ regsprogam aan die Universiteit van Gaborone saam te stel, en sedertdien besoek ek die 

land elke jaar. Op een van my besoeke hei ek ŉ vrou met ŉ rooi rok gesien wat ŉ hoender in 

haar erf jaag. Dié vrou het my met haar blymoedigheid en waardigheid geraak en ek het 

geweet dat ek ŉ kort storie oor só iemand sal wil skryf. Maar dit het toe eers vele jare later 

gebeur – en Precious Ramotswe is gebore.  

 

Hoekom dink jy is lesers so mal oor die storie?  

 

Ek het soveel briewe ontvang van lesers wat vertel hoe hulle dit geniet dat ek oor 

doodgewone goed skryf wat in mense se lewe aangaan – die klein rituele, die drink van tee, 

die genot van geselsies. My boeke is meer oor Afrika as oor die soeke na misdaad. Dit wys 

die teerheid en minsame kant van Afrika wat na my mening langs die moeiliker kant van die 

vasteland bestaan. Besoekers aan Afrika-lande, insluitend Namibië, praat altyd oor die 

welwillendheid wat hulle hier beleef. Dit is belangrik om die positiewe deel van Afrika ook 

uit te wys.  

 

Hoe voel jy daaroor dat daar ŉ fliek gemaak word oor No l?  

 

Ek is verheug! Ook dat daar nog 13 episodes van die verhaal gemaak gaan word. Die fliek is 

klaar. Dis baie roerend – ŉ ware getuigskrif van die talente van Anthony Minghella en sy 

span. 

 

Wie is jou gunstelingskrywer/s?  

 

Die werk van die digter W. H. Auden het my geweldig geïnspireer, asook die romans van die 

Indiese skrywer R. K. Narayan.  

 

Waar skryf jy gewoonlik?  
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Tuis in Skotland skryf ek op my rekenaar in my skryfkamer. Ek staan gewoonlik baie vroeg 

soggens op – dis ŉ goeie tyd vir my om te skryf. Maar ek reis ook baie en dan skryf ek 

dikwels op my skootrekenaar in hotelkamers of op die lughawe.  

 

Hoe het jy Namibië en Suid-Afrika op jou onlangse besoek beleef?  

 

Ek het nog altyd van Namibië gehou – die sin vir humor en die warmte. Ek het al wêreldwyd 

gereis en daar is min lande waarvoor ek so ŉ intense toegeneentheid het. Ek weet natuurlik 

dat Namibië en ook Suid-Afrika, soos enige ander plek, probleme het, veral met die 

tweelingkanker van gewelddadige misdaad en korrupsie. Maar daar is soveel om op trots te 

wees hier, en dit is belangrik om dit te onthou. Ek was onlangs by die Kaapstadse Boekfees 

en is heeltemal oorweldig deur die warmte waarmee ek ontvang is. Ek woon baie boekfeeste 

by, maar hierdie een is sekerlik my gunsteling. 

 

[536 woorde] 

 

(Uit: Rooi Rose, Oktober 2008) 

 


