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1.1. Manenberg. (1) 
1.2. Wes-Kaap Provinsie. (1) 
1.3. Dit is nou met rooi stof. (2) 
1.4. Die motors jaag / ry baie vinnig in die strate af . (1) 
1.5. Onwaar - skoolgaande en nie-skoolgaande jongspan. (2) 
1.6. Waar - van soggens vroeg tot saans laat. (2) 
1.7.1. Waar. 
1.7.2. Waar. 
1.7.3. Waar. 
1.7.4. Onwaar. 
1.7.5. Waar. 
1.7.6. Onwaar. 
1.7.7. Waar. 
1.8. Sy is besig om uie fyn te sny en in 'n pot te gooi. / Sy is besig om te 

kook. (1) 
1.9. Om seker te maak dat die uie nie vasbrand nie. (1) 
1.10.1. By die skool. 
1.10.2. Doen huiswerk. 
1.10.3. Aandete. 
1.10.4. Kyk TV. 
1.10.5. Studeer. (5) 
1.11. Sy sien iemand by haar hekkie. (1) 
1.12. A. (1) 
1.13. Met Sally se dogter, Esther. / Met Esther. / Met Sally se dogter. (1) 
1.14. Waar, Esther skrik so groot ... (1) 
1.15. C en D. (2) 
1.16. Dit is ‘n feit want Esther sien elke dag wat hy in die klas doen, dus 

ken sy sy persoonlikheid OF dit is ‘n opinie want jy ken nie regtig 
altyd almal in jou klas so goed om te weet wat hulle by die huis doen 
nie. (2) 

1.17. Hy is betrokke by dwelms. / Hy verkoop dwelms by sy skool. / Hy is ‘n 
dwelmdonkie. (1) 

1.18. Nee, baie leerders op skool smokkel of gebruik dwelms en dit maak 
hulle skollies. (2) 

1.19. Sy will weet wat Esther toegedraai in koerantpapier onder haar arm 
het en sy wil weet wie dit is wat by die hek staan. (2) 

1.20. Haar ma hou haar dopr. (1) 
1.21. Hy kan nie loop voordat hy die pakkie by Esther gekry het nie. (1) 
1.22.1. Gee. (1) 
1.22.2. Wat daarin is. (1) 
1.23. D. (1) 
1.24. A. (1) 



1.25. C. (1) 
1.26. D. (1) 
1.27. Hulle is eintlik moordenaars – direk omdat hulle mense doodmaak in 

die dwelmbedryf en indirek maak hulle mense dood met die dwelms 
wat hulle verkoop. (4) 

1.28. Sy dink dit is die man by die hek se pa. (1) 
1.29. Die man gryp hom aan sy bors. (1) 
1.30. Hulle het verniet gewag vir die pakkie wat die seun moes aflewer. (2) 
1.31. Jakkals, die naam is toepaslik want ‘n jakkals is ‘n slinkse en sluwe 

dier en so ook is hy. (3) 
1.32. Miena. (1) 
1.33. D. (1) 
1.34. Waar. (1) 
1.35. Pang Doodmaak. (1) 
1.36. Hy is nie veronderstel om in 'n plek buite sy gebied besigheid te doen 

nie. / Hy bly in die Kreefgat in die Elsiesrivier gebied. / Sy gebied is in 
Kreefgat in Elsiesrivier. (1) 

1.37. Hy smous / verkoop / handel met dwelms. (1) 
1.38. Elke bende het ‘n gebied waar hulle dwelms verkoop. Bendes mag 

nie in ander gebiede met dwelms handel nie omdat hulle die bende in 
die gebied se besigheid (geld) vat. (4) 

1.39. As die bendeleier onderhandel het / dit afgespreek het met die 
bendeleier van die spesifieke area. (2) 

1.40. B. (1) 
1.41. B. (1) 
1.42. .... 
1.42.1. E. 
1.42.2. C. 
1.42.3. B. 
1.42.4. A. 
1.42.5. D. (5) 
1.43. .... 
1.43.1. groter. 
1.43.2. verkoop dwelms. 
1.43.3. swaar. 
1.43.4. skatryk 
1.43.5. buttons. (5) 
1.44. Onwaar, “Almal weet dat mevrou Filander nie 'n man of 'n groot seun 

het nie.”  
1.45. B. (1) 
1.46. A. (1) 
1.47. B. (1) 
1.48. A. (1) 
1.49. D. (1) 
1.50. Esther het die pakkie deur haar kamervenster geslinger / Sy het dit by 



die venster uitgegooi. (1) 
1.51.  Sy sê vir Pang Doodmaak hy lyk bekend. (1) 
1.52. Hy het haar ligte vel (light complexion) en blou oë. (2) 
1.53. Sy verwag van hom om ook goed te wees OF Hy is ‘n teleurstelling 

vir sy ma omdat hy sleg is OF Hy behoort goed te wees omdat sy ma 
goed is. (2) 

1.54. Sy het Pang Doodmaak opgepas toe sy ma blomme by die Grand 
Parade verkoop het.  

1.55. Boeta Allie. (1) 
1.56. Hy is dood. (1) 
1.57. Slang. (1) 
1.58. Hy sê hy is daar vir besigheid / Hy sê hy is ‘n besigheidsman. (1) 
1.59. Hulle maak hulle dood / Vermoor OF Skiet hulle. (1) 
1.60. “Bang vir niks”. (1) 
1.61. Skiet vir Sally of ontvoer / vat vir Esther. (2) 
1.62. D. (1) 
1.63. Hulle baie stout en vang allerhande dinge aan. (2) 
1.64. Hy steek ‘n sigaret aan. (1) 
1.65. Pang Doodmaak het nog respek vir ander mense en Slang nie. (2) 
1.66. “Thanks for not smoking!” (1) 
1.67.  Hy het in stander een die skool verlaat en is dus ongeletterd OF Hy 

het in stander een die pad byster geraak / onwettige dinge begin 
doen en kan nie vergifnis vra nie. (2) 

1.68. Graad 4. (1) 
1.69. Hy vra of hy aan Slang moet bewys hy is ernstig omdat hy hom 

sommer daar en dan sal doodmaak. (2) 
1.70. Want hy verkoop dwelms aan skoolkinders / Hy kry skoolkinders om 

hom te help om dwelms te verkoop. (2) 
1.71. Nee, enige assosiasie met dwelms is altyd gevaarlik. (2) 
1.72. Litotes word gebruik om iets versagtend te stel en dwelmsmouse is 

alles behalwe sag. (2) 
1.73. C. (1) 
1.74. Dis nie net die brein wat geaffekteer word as mens dwlems gebruik 

nie – alle organe word geaffekteer. (2) 
1.75. Ja, sy onkundig aangaande dwelms en die verpakking en verkoop 

daarvan OF Nee, sy redeneer as sy onkundig blyk te wees sal hulle 
haar en Esther uitlos. (2) 

1.76. Want hulle het nie die geld daarvoor nie. (1) 
1.77. As Esther aanhou om met dwelms en Slang te assosieer. (1) 
1.78. In die besigheid mag jy nie praat nie en is streng instruksies. (2) 
1.79. Hy sê die wins is groot en hy en Slang ry ‘n spoggerige motors maar 

die feite is dwelms of enige assosiasie daarmee het die dood ten 
einde of jy ‘n gebruiker is wat verslaaf raak en jou liggaam daarmee 
aftakel of ‘n smous is wat die risiko loop van die geweld wat daarmee 
gepaard gaan. (6) 



1.80. 'n Duisend rand. (1) 
1.81. Sy het nie meer die pakkie nie / Sy het die pakkie by die venster 

uitgegooi. (1) 
1.82. Miena. (1) 
1.83. Die skare buite raak al hoe groter. (1) 
1.84. Hulle sou gearresteer word vir dwelmhandel. (1) 
1.85. Alomteenwoordige verteller. (1) 
1.86. Die plek is Mannenberg in die Wes-Kaap in ‘n nie arm woonbuurt in 

die Filanders se klein armoedige huisie. (3) 
1.87. Die plek is ‘n karakter omdat die omstandighede waarin die mense 

bly ideaal is vir ‘n gevoel van wanhoop en miderwaardigheid en 
daarom soek sommige mense ‘n uitkom in dwelms. (4) 

1.88. Enige assosiasie met dwelms beteken moeilikheid / Die sosiale verval 
van gemeenskappe a.g.v. dwelms / Die skrikwekkende realitieit dat 
dwelmbase gemeenskappe beheer / Skoolkinders word gesien as 
sagte teikens om dwelmverkope te verhoog / Ouers het nie beheer 
oor waaraan hulle kinders by skole blootgestel word nie. (2) 
 


