
  

FAMILIE kom ons leer

Kom ons leer meer 
oor ons vleilande 
en waarom hulle so 
belangrik is.

Wat is ’n vleiland?
Rapporteer 
onwettige 
aktiwiteite, soos 
afvalstorting in 
vleilande, aan ’n 
verantwoordelike 
volwassene.
Tel rommel op 
en gooi dit in ’n 
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Op hierdie dag vier 
mense regoor die 

wêreld hoe vleilande 
ons en die omgewing 

help.

Waarom is vleilande 
belangrik?
Sonder vleilande is daar geen water 
nie. Net soos reuse sponse stoor hulle 
water en stel dit dan stadig vry. Dit 
help wanneer ons min reën kry. Hulle 
bied ook ’n tuiste aan baie plante 
en diere, gee vir ons nuttige dinge 
(byvoorbeeld riete vir grasdakke) en 
is lekker plekke vir pretaktiwiteite 
soos visvang, voëlkyk en kanovaart. 

Presies wat die naam sê – land 
wat nat is soos ŉ vlei of ŉ stuk 
grond wat permanent of van tyd 
tot tyd onder water is.

 Die Isimangaliso  
 Vleilandpark   
in KwaZulu-Natal is 
een van Suid-Afrika se 
Wêrelderfenisterreine. 
Baie plante en diere, soos 

seekoeie, renosters, 
olifante, luiperds, voëls 
en vis woon hier.

voëls

seekoei

 HET JY GEWEET? 
Isimangaliso beteken ‘’n wonderwerk’ of ‘iets 

wonderbaarliks’ in isiZulu. In Suid-Afrika word ’n vleiland 
ook ’n moeras, spons, ixhaposi (isiZulu), mokgwabo 

(Sesotho) en izadunge (isiXhosa) genoem.

SKOOLPROJEKTE 
IN ’N JAPTRAP 

Haai kinders! Is julle 
besig met ‘n skoolprojek 
waarmee julle bietjie 
hulp soek? Vir inligting 
oor talle interessante 
onderwerpe soos insekte, 
diere en nog vele meer, 
besoek ackermans.co.za en 

klik op KIDS. 
WENK Vra ‘n volwassene om 
die inligting vir jou uit te druk.

PLUS dit is beskikbaar in:
Engels isiXhosa isiZulu 
Sesotho Afrikaans

DIE GETAL 
VLEILANDE IN  
SUID-AFRIKA21

WONDERLIKE 

vleilande
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Wêreld-vleilanddag

Wat kan jy doen 
om te help? 

SLEGTE NUUS!
Sowat 2/3 van die planeet se 

vleilande is reeds vernietig. In 
Suid-Afrika het ons reeds meer as 

die helfte van ons vleilande verloor. Dit is sleg 
omdat ons alreeds ’n watertekort het.

vullisdrom.
Verminder, 
herbruik en herwin 
huishoudelike items.
Bespaar water – een 
druppel wat gemors 
word, is te veel!
Moenie uitheemse 
bome (plante wat 
van ander lande na 
Suid-Afrika gebring 
is) plant nie – hulle 
het baie water nodig 
om te oorleef en kan 
vleilande uitdroog.


