
kom ons leer GESIN

Suid-Afrika word die  Reënboognasie  
genoem. Dit is omdat mense van baie 
kulture hier woon.

Ons landswapen is 
vir die eerste keer 

op Vryheidsdag 2000 
gebruik. Dit word ook 
die staatsembleem 
genoem en word 
gebruik op munte 
en alle amptelike 
dokumente, soos 

geboortesertifikate, 
skoolsertifikate, 
ensovoorts. 

ONS VLAG

Die landswapen

Voormalige president 
Nelson Mandela het in 
die verkiesing in 1994 
gestem. Dit was die 
eerste keer in sy lewe 
dat hy gestem het.

HET JY GEWEET?

Die Suid-Afrikaanse vlag is vir die 
eerste keer op Vryheidsdag, 27 April 
1994, gebruik. Dit het ses kleure: 
rooi, wit, groen, geel, swart en blou. 
Dis die enigste nasionale vlag in die 
wêreld wat ses kleure het.  
 Die rooi moet altyd bo wees. 

ONS LANDSWAPEN OP 
’N VYFRANDSTUK
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Vryheidsdag
Elke jaar herdenk ons die eerste demokratiese verkiesings 
wat in Suid-Afrika gehou is, toe mense van alle rasse vir 
die eerste keer kon stem. Dit het op 27 April 1994 gebeur.

27
APRIL

VRYHEIDSDAG

In April vier ons Vryheidsdag. 
Kyk na hierdie koel feite oor 
ons pragtige land.



GESIN kom ons leer

BOOM 
Opregte geelhout
Die opregte geelhoutboom is 
’n beskermde spesie in Suid-
Afrika. Dit beteken jy mag 
hulle nie afkap of uittrek nie.

VIS
Galjoen
Die galjoen woon in vlak water 
naby die strand. In Engels 
word dit ook die ‘blackfish’ 
genoem. Dit is as gevolg van 
sy kleur – naby rotse is die 
kleur van die galjoen amper 
pikswart, en in sanderige 
plekke lyk dit silwerbrons.

VOËL 
Bloukraanvoël
Hierdie ligte 
blougrys voël 
kom net in 
Suider-Afrika 
voor. Dit het 
’n lang nek en 
lang bene.

BLOM 
Reuseprotea
Hierdie blom het 
pragtige pienk en 

rooi kleure. Dit blom 
laat in die lente.

DIER 
Springbok
Hierdie grasieuse diere is 
blitsvinnig, het ’n wit gesig 
met ’n donker streep en is 
vegetaries, wat beteken dat 
hulle nie vleis eet nie.

 
Buffels wei in groot 
troppe. Hulle swem 
goed en kan deur diep 
water gaan.
Olifante lewe tot 60 
jaar lank en word deur 
die oudste wyfie in die 
groep gelei.
Luiperds jag in die nag en 
bly gedurende die dag in 
beskutte plekke.
Leeus word die konings 
van die oerwoud genoem. 
Hulle is sterk en vinnig en 
lewe in groot troppe.
Renosters kan nie goed 
sien nie, maar hulle kan 
’n indringer van ver af ruik 
en hoor.

DIE GROOT 5
Hierdie diere word Suid-Afrika 

se Groot 5 genoem. Jy kan 
hulle op ons banknote sien.

Ons nasionale 
krieketspan 
word die 
Proteas genoem.

 HET JY GEWEET?  

Het jy ’n vraag wat jy graag 
beantwoord wil hê?  
Vra ’n grootmens om ’n 

WhatsApp met jou foto* en vraag 
na 076 127 6608 te stuur en 

ons sal dit dalk hier publiseer. 
Ongelukkig kan ons nie op alle 

vrae antwoord nie.

HALLO, 
NUUSKIERIGE MAATS!

SUID-AFRIKA SE NASIONALE SIMBOLE

Shone 
Nyanandwe 
van Zeerust 
het ’n vuurpyl 
gemaak van 
’n ou blik en 
papier.  

Shone het gevra:  
Waarvan is sterre gemaak?  
ONS DESKUNDIGE SÊ: Sterre is 
eintlik groot ontploffende bolle 
gas, meestal waterstof en helium.

*AS JY DEUR WHATSAPP VIR ONS KOMPETISIES INSKRYF, GEE JY ONS TOESTEMMING OM JOU FOTO’S TE PUBLISEER.
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Ons rugbyspan 
word die 
Springbokke 
genoem.

 HET JY 
GEWEET?  
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