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GRAAD 11: WEEK 3: 15 tot 19 Junie 2020 

 

OPDRAG 21  

BESPREKING 4: VRAESTEL 3: AFDELING B (LANG TRANSAKSIONELE TEKSTE: 

120 -150 woorde): FORMELE / INFORMELE BRIEF AAN DIE PERS (LETTER TO 

THE PRESS) 

 

Jy kan in Vraestel 3: Afdeling B gevra word om EEN van die verskillende tekste te 

skryf. Ek gaan hier EEN van hierdie tekste in detail bespreek. Onthou dat die 

FORMAAT van die verskillende tekste in Afdeling B en C baie belangrik is. 

 

1A. FORMELE / INFORMELE BRIEF AAN DIE PERS 

‘n Mens skryf ‘n brief aan die pers as jy die lesers van ‘n koerant of tydskrif wil laat 

weet hoe jy oor ‘n saak voel (how you feel about a matter).  

 

Jy - die skrywer van die brief - kan ’n standpunt inneem of ’n grief lug, of reageer op 

’n artikel in ’n tydskrif / koerant / ’n ander leser se brief. (The author can take a 

stance or air a grievance, or respond to an article in a magazine / newspaper / 

another reader's letter.) 

 

B. Lees hierdie brief wat in die Huisgenoot van 12 Junie 2020 verskyn het:  

 

As Hy vir elke mossie (sparrow) ‘n tuiste gee, hoe goed versorg Hy ons 

daagliks nie? (He cares for us daily) 

 

Tydens ‘n lang gesprek met my ma, wat my lock down buddy is, stem ons saam 

(agree) dat die lewe nie regverdig (unfair) is nie.  

 

Toe kry ek ‘n boodskap van my vriendin wat in die Strand woon. Sy vertel dat 

omtrent 80 mossies tydens die inperking (lock down) ‘n nuwe tuiste gevind het in die 

boom in haar tuin. Sy deel haar gedagte dat as die Here (the Lord) vir elke mossie ‘n 

tuiste gee, hoe goed versorg Hy ons ook nie daagliks nie? 

 

Dit ruk ‘n mens terug na die werklikheid. (It brings one back to reality.) Die inperking 

gee ook aan ons die kans om te dink, die mense om ons weer lief te kry, ons talente 

te herontdek (rediscover), stadiger te lewe en die klein dingetjies van die alledaagse 

lewe (everyday life) weer raak te sien (notice). 

 

Ek het besluit om hierdie tyd saam met my ma te waardeer (appreciate) en vir ewig 

in my onthou te berg. (I decided to appreciate this time with my mother and to keep it 

in my memory forever.) 
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Miskien is die lewe tog nie so onregverdig nie.(Maybe life is not so unfair) Miskien 

het ons ook so elke dekade ‘n inperking nodig om weer te sien hoe elke mossie sy 

tuiste vind en om met dankbaarheid te lewe (to live with gratitude).  

 

Yvonne, JOHANNESBURG 

 

C. FORMAAT VAN DIE BRIEF AAN DIE PERS: 

• Jy moet die adres van sender (jou adres) regs boaan in blokvorm skryf. 

• Moenie ’n reël tussen die poskode en die datum ooplaat nie. 

• Jy moet die datum word voluit skryf. 

• Laat ’n reël word tussen die adres van die sender (jou adres) en die naam van 

 die koerant/ tydskrif oop. 

• Jy moet die adres van die koerant/ tydskrif aan die linkerkant in blokvorm 

 skryf . 

• Laat ’n reël tussen die adres van die ontvanger (adres van die koerant/ 

 tydskrif) en die aanhef van die brief oop. 

 

           

          Posbus 2062 

          Wierdapark 

          Centurion 

          0156 

          12 Junie 2020 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Die Redakteur 

Beeld 

Posbus 3030 

Johannesburg 

2000 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Geagte Redakteur/ Geagte Meneer / mnr. Du Plessis/ me. du Plessis 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
MOEDERTAAL ONDERRIG IS BELANGRIK 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Ek skryf hierdie brief omdat ek graag die belangrikheid van taal inons land wil 
beklemtoon. Ons het 11 verskillende landstale en elkeen is baie belangrik. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Ons leef in ‘n land waar .... 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Maar taal is ook die aspek waaroor ons baklei.... 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Regs bo: Adres van 
sender (jou adres) 
Geen leestekens. 
 

Linkerkant: Adres van die 
koerant/ tydskrif aan wie jy skryf. 
Geen leestekens. 

Moenie ’n reël tussen die poskode en die 

datum ooplaat nie. Skryf datum voluit. 

Laat ‘n reël oop, 

Aanhef
van 
brief. 
Skryf 
altyd 
aan die 
Redak-
teur. 

Opskrif: Waaroor jy skryf, die doel van 
die brief) Kan in hoofletters of 
kleinletters wees. 
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Die belangrikheid van elkeen se moedertaal moet erken word. Dit is ons plig as 
trotse Suid-Afrikaners. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Die uwe 
 
BEKOMMERD 
Phillip Nkosi 

P C Nkosi 
 
 

 

• Moenie leestekens in die adresse gebruik nie. 

• Skryf altyd ‘n brief aan die pers aan die redakteur. 

 Gebruik Meneer as aanspreekvorm indien jy onseker is van die persoon se 

 identiteit aan wie jy die brief skryf. (If you are unsure of the person's identity, 

 use Mr as your form of address.) 

 Liewe of Beste word nie by ‘n brief aan die pers gebruik nie. 

 Geagte = Dear 

• Die opskrif (heading), waaroor jou brief handel (die doel van die brief), volg na 

 die aanspreekvorm. 

•  Jy moet die opskrif in hoofletters of in kleinletters geskryf. As jy die opskrif in  
 kleinletters skryf, moet jy dit onderstreep. 

 (Die opskrif moet die essensie van die brief saamvat.) 

• Sluit die brief af met ’n treffende slotparagraaf. (End the letter with a striking 

 closing paragraph) 

• Sluit die brief af met “Die uwe”. 

• Daar is geen leestekens na “Die uwe” nie. 

 Die uwe = Yours 

• Wanneer jy ’n skuilnaam (pseudonym) gebruik word, word dit eerste geskryf 

 en dan jou (die sender se) regte naam en handtekening. 

• Onderstreep die skuilnaam. 

 

D. WENKE 

• Die inhoud moet ondubbelsinnig, saaklik en bondig wees.(unambiguous, 

 and concise) unambiguous, concise and concise 

• Die inleidingsin (introductory sentence) moet treffend wees en dadelik die 

 leser se aandag trek. 

• Die saak waaroor die brief handel moet dadelik objektief gestel word. 

 Argumente word onemosioneel, logies en beredeneerd gestel. 

• ONTHOU: Die redakteur / koerant kan nie self die probleem oplos nie. (The 

 editor / newspaper can not solve the problem.) 

• Weet wie is jou teikengroep: Vir die formele brief aan die pers is die taal, styl, 

 toon en register formeel. Die register van die informele brief word deur die 

 opdrag bepaal. 

Sluit die brief af met “Die uwe”. 
Geen leestekens na “Die uwe” nie. 

Eers die skuilnaam 
(onderstreep), dan jou 
regte naam en dan jou 
handtekening 
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2. OPDRAG: FORMELE BRIEF AAN DIE PERS 

 

2.1. ONDERWERP 

Vandag voel jy baie trots daarop om ‘n Suid-Afrikaner te wees (proudly South 

African). 

 

Skryf ‘n formele brief aan die Huisgenoot waarin jy vertel hoe trots Suid-Afrikaans jy 

is en wat jy doen om vir ander mense te wys dat jy trots op jou land is.  

 

Rig jou brief aan: 

Die Redakteur 

HUISGENOOT 

Posbus 740 

KAAPSTAD 

8000 

 

INSTRUKSIES 

1. Jy moet tussen 120 en 150 woorde oor hierdie onderwerp skryf.  

2. Jy moet jou skryfstuk beplan en geredigeer (poging 1).  

o Doen alles in jou skrif. 

o Skryf dan die FORMELE BRIEF AAN DIE PERS (poging 2) ook in jou 

skrif.   

3 Maar seker dat jy die algemene riglyne (guidelines) vir hierdie opdrag volg. 

4. Maak seker dat die FORMAAT van jou skryfstuk korrek is.  

5. MAAK SEKER DAT JY OOR DIE ONDERWERP SKRYF.  

6. Moenie hierdie WENKE Indien nie! (Don’t submit the WENKE!) 


