
AKTIWITEIT 7 - NASIENRIGLYNE: 

1. Is 'n grafiek wat 'n land se bevolking toon volgens ouderdomsgroepe en geslag. 

2.  

 2.1 Mans is 5,2%   

 2.2 Vroue is 4.9%   

3. 0 – 4 jaar (5.5 % mans & 5.3% vroue)   

4. (a) Geen balans nie 

(b) Die hoogste persentasie mans in vergelyking met die vroue in die 

verskillende ouderdomsgroepe. 

5.  

• GS - is hoog in Suid-Afrika; bewyse is die hoogste persentasie van die 
jeugdiges op die piramide; 

• SS - hoog, omdat die piramide 'n afname toon namate die ouderdom toeneem; 
• LV - is arm in Suid-Afrika, aangedui deur die laagste persentasies is die 

ouderdomsgroepe    
 

  



AKTIWITEIT 8 - NASIENRIGLYNE 

1.  

 a) Waar 

 b) Waar 

 c) Vals 

 d) Waar 

 

2. Duitsland: Asimmetriese vorm 

 Suid-Afrika: Simmetriese vorm 

 

3. Suid-Afrika 

 

4. Duitsland 

 

5.  

• Minder mense om later in die arbeidsmag aan te sluit; 
• Produktiwiteit neem af; 
• Minder mense om vaardighede oor te dra na 'n afname in die BBP; 
• Minder buitelandse beleggings; 
• Meer invoer. 

 Enige relevante antwoord 
 

6.  

■ Gehalte van mediese dienste; 
■ Natuurrampe; 
■ Oorlog; 
■ Die uitbreek van ernstige siektes soos TB of Ebola; 
■ Higiëne en sanitasie; 
■ Hongersnood of droogtes; 
■ Swak dieet; 
■ Sosio-ekonomiese status; 
■ Onvoldoende basiese behoeftes soos water, elektrisiteit en behuising; 
■ MIV en vigs. 

 

7. Aantal mense wat afhanklik is van mense tussen die ouderdom van 16 - 59 

jaar. 

 Suid-Afrika 

  



8.  

1. ONDERWYS: 

■ Mense op te voed oor die voordele van klein gesinne; 

■ Leer mense oor die volhoubare gebruik van hulpbronne en die bewaring van 

die omgewing. 

2. BEMAGTIGING VAN VROUE: 

■ Sommige vroue in landelike gebiede kry nie die vryheid van keuse bo hul eie 

liggame nie. Hulle mag nie opleiding hê of gebruik voorbehoedmiddels nie. 

3. REGERINGSBELEID: 

■ Sommige regeringsbeleide wat probeer is: 
-  Finansiële voordele vir slegs een kind; 

-  Verhoogde belasting as daar meer as een kind is; 

-  Streng wettiging vir aborsies; 

-  Die voorsiening van gratis voorbehoedmiddels en advies oor 

gesinsbeplanning; 

-  Gratis skoolopleiding vir slegs een kind; 

-  Laat huwelike aan te moedig; 

-  Verpligte onderwys tot graad 9 vir almal 

  



AKTIWITEIT 9 - NASIENRIGLYNE: 

 1.  Demografiese oorgangsmodel is 'n model wat verduidelik hoe die land se 

bevolking mettertyd verander. 

2.  Stadium 2 

3.  Stadium 4 

4.  Geboortesyfer en sterftesyfer in stadium 1 is hoog                     

5. 

• Verbeterde mediese dienste 
• Beter dieet 
• Beter dienste en infrastruktuur 
• Minder oorloë 
• Beter lewensgehalte                                              

 
6. 

• Die beskikbaarheid van kontrasepsie 
• Die status van vroue 
• Onderwys 
• Werksgeleenthede 
• Mediese sorg 
• Kultuur en tradisie 
• Geloof 
• Die ouderdom van trou 
• Poligamie 
• Politieke stelsel                                                     

 
 

  



AKTIWITEIT 10 - NASIENRIGLYNE: 

 
1.  Bevolking is die totale aantal mense binne 'n gegewe gebied 
 
2.  2002 = 44,8 miljoen 

2016 = 54,9 miljoen 
 
3.  Laagste - Wes-Kaap (6,3 miljoen) 

Hoogste - Gauteng (13,4 miljoen) 
 
4.  Van 2002 tot 2016 het die bevolking van Suid-Afrika toegeneem                                                                                                                   
 
5.  

• Die vraag na water neem toe met 'n groeiende bevolking 
• Namate die bevolking toeneem, neem die beskikbare oesland toe 
• Oorspronklike woude het verdwyn 
• Tekort aan voedsel                                                    

 
6. 

• Beoefen geboortebeperking 
• Beskikbaarheid van voorbehoeding 
• Sterilisasie 
• Gesinsbeplanning 
• Mense kan geleer word oor die probleme van bevolkingsgroei 

  



AKTIWITEIT 11 - NASIENRIGLYNE: 

 

 1.  (a) Ongeveer 1,4 miljoen 

(b) Ongeveer 0,6 miljoen 

(c) Ongeveer 5 miljoen 

2.  0 - 4 jaar 

3.  Ontwikkelende land    

4. 
• Die bevolkingspiramide van 'n ontwikkelende land het gewoonlik 'n 

klassieke vorm soos hierdie in die figuur 
• Bevolkingspiramide toon 'n hoë geboortesyfer en 'n hoë sterftesyfer wat 

algemeen in ontwikkelende lande is 
• Die lewensverwagting is laag 

 
5. 

• Hulpbronne word oorbenut 
• Opeenhoping 
• Plaasgrond krimp 
• Werkloosheidskoers neem toe 
• Woude krimp 
• Munisipaliteit se dienste sal afbreek 
• Afvalverwydering word 'n krisis 
• Ongesonde kompetisies / konflik / oorloë 

 

  



AKTIWITEIT 12 NASIENRIGLYN: 

1.  Oormatige bevolkingsgroei in 'n gebied tot die punt van oorbevolking en 

uitputting van natuurlike hulpbronne 

2.  

• Verminderde sterftes 
• Beter mediese fasiliteite 
• Immigrasie 
• Gebrek aan gesinsbeplanning 
• Gebrek aan gesinsbeplanning 
• Tegnologiese vooruitgang in vrugbaarheidsbehandeling 
• Daling in die sterftesyfer 

 

3.  Nie oral dieselfde digtheid nie 

4.  Druk 

Rede: daar is 'n hoë geboortesyfer as gevolg van 'n gebrek aan 

gesinsbeplanning / tekort aan gesondheidsorgfasiliteite 

5.  

• Waterbeskikbaarheid kan bedreig word as gevolg van te veel gebruik 
• Die watersiklus het nie tyd om homself aan te vul nie 
• Skaarste aan voedsel, aangesien vrugbare grond sal afneem 
• Nie genoeg huisvesting nie, aangesien die vraag te groot sal wees 
• Gesondheidsorg sal onvoldoende wees 
• Opvoedkundige fasiliteite sal onvoldoende wees, omdat die 

bevolkingsgetalle te hoog is om diens te lewer   
 


