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Anvullend tot die verrykte EBW 8 en 9 handboeke, het ons ook verkorte weergawes van die 
handboeke beskikbaar. Die tabel sal die verskille tussen en die voordele van elk verduidelik. 

Hersieningsonderwerpe 
en –aktiwiteite * *
Verrykingsonderwerpe 
en -aktiwiteite * *
Uitskeer - Aktiwieteite  22  23   11   13 
Uiteengesit volgens 
VAKKE, naamlik:  
Ekonomie, Finansiële 
Geletterdheid en 
Entrepreneurskap 

* *
Uiteengesit volgens 
kwartaal 1 – 4 en 
volgens ONDERWERPE 
soos uiteengesit in die 
KABV. 

* *
 Prys (BTW ingesluit)  R 160  R 160  R 120  R 120 

VERRYKTE UITGAWE VS VERKORTE UITGAWE

 VERRYKTE EBW WERKBOEKE

Hierdie weergawe is ideaal vir skole wat 
3 of meer EBW lesse per siklus aanbied. 
Die onderwerpe wat behandel word, sal 
leerders voorberei vir graad 10. KABV 
ingesluit.  

  VERKORTE EBW WERKBOEKE
Hierdie weergawe is ideaal vir skole 
met beperkte tyd m.a.w. wat minder 
as 3 EBW lesse per siklus aanbied of 
wat meer lestyd aan Rekeningkunde 
toestaan. Slegs KABV. 
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LEWENSTANDAARD

1. Leefstyl is 'n term wat die manier waarop ‘n persoon lewe, beskryf.
Leefstyl is ‘n samesmelting van gedrag (insluitend sosiale
verhoudings), verbruik, vermaak en kleredrag.

2. Die verskil tussen die Tradisionele en moderne
lewenstyl / samelewings.

"Tradisionele" verwys  na samelewings wat op klein skaal 
bestaan en afgelei is van inheemse en dikwels ou kulturele 
praktyke.
"Moderne" verwys na daardie praktyke wat verband hou 
met ontwikkeling op 'n groot skaal. Hierdie samelewings  
bestaan gelyktydig in die wêreld vandag. Daar is nie meer 
heeltemal moderne of tradisionele samelewings nie.

3. Tradisionele samelewings in Suid-Afrika
Kolonisasie asook Apartheid het die tradisionele gemeenskappe in Suid-Afrika bedreig.
Die kernwaardes van tradisionele samelewings is geërodeer (benadeel) weens die
stroewe behandeling van die inheemse mense. Tydens Apartheid het die meeste
gesinne uitmekaar geleef  en baie doen nog steeds, bv. 'n vrou werk as huishulp en
"bly in". Daar is geen ruimte vir haar man of kinders nie. Haar man woon by sy
werksplek en hulle kinders bly by familie in die tuislande. Nog 'n voorbeeld is
mynwerkers.

Kolonie: 'n land of streek wat deur
‘n ander land beheer word

73



Suid-Afrika het 'n rykdom van tradisionele samelewings. Hulle is beide 'n bate en die  
erfenis vir ons land. Tradisionele samelewings is 'n trekpleister vir toeriste. Die tradisionele 
metodes vir die maak van goedere bv. juweliersware is baie gewild en word selfs uitgevoer.

Hierdie samelewings baat by ekotoerisme 
aangesien hulle gewoonlik aan die wildsparke 
grens. Hulle is dus direk betrokke by toerisme en  
trek voordeel daaruit, bv. Plaaslike mans en  
vroue kan opgelei word as toergidse, kokke, 
skoonmakers, bestuurders, ens.

4. Landelike Verenigings

Landelike gemeenskappe is ver van 
gekonsentreerde bevolking en ekonomiese  
aktiwiteite geleê. Met ander woorde die mense  
woon nie naby mekaar nie en het nie   
maklike toegang tot winkels en fasiliteite nie,  
bv. hospitale. Baie mense het van die landelike 
gebiede getrek na die stede toe om te  
studeer en werk te vind. Daar is egter  
'n groot aantal mense wat nog steeds in 
hierdie afgeleë gebiede woon. Hul lewens is 
moeilik en hulpbronne is skaars. Hulle  
metodes van boerdery is hoofsaaklik 
bestaansboerdery (geen surplus om te verkoop nie)
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Kommersiële boere sowel as die  
tradisionele opstalle is geleë in 
landelike gebiede. Misdaad is  
dikwels 'n probleem as gevolg van 
hoë werkloosheidsyfers. 
Onderwys is dikwels sub- 
standaard en baie skole het nie 
elektrisiteit of lopende water nie.  
Die uitdagings wat leerlinge te  
staan kom, is enorm. Hulle moet 
dikwels baie kilometers loop om by 
die skool te kom.
Landelike gemeenskappe maak 
staat op tradisionele metodes vir 
bestaansboerdery waar 
grootskaalse (kommersiële) 

 boere gebruik maak van meer 
moderne tegnologie.5. Selfversorgende samelewings

Selfversorgende samelewings het ten doel om 'n
volhoubare lewenstyl te handhaaf. Hulle is
bewus van die trant wat verbruikersdruk het op die
aarde se hulpbronne en hulle poog om hulle
koolstofvoetspoor tot die minimum te beperk. Hulle
doen dit deur hul metodes van vervoer, energie,
verbruik en dieet te verander. Daar is gemeenskappe
wat op hierdie manier leef as gevolg van tradisie, maar
daar is 'n groeiende aantal mense wat vrywillig by die
beweging  aansluit. Jy hoef nie op 'n plaas te bly om
selfstandig te wees nie. Deur die kweek van jou eie
groente in 'n klein groentetuin en die gebruik van
sonenergie sal jy selfversorgend kan wees.

Nog redes waarom mense selfversorgende leefwyse
sou wou hê, sluit in:
• Die lewenskoste het onbekostigbaar geword en plaas druk op huishoudings,
• Mense werk baie lang ure om hul lewensstyl te handhaaf, en
• Mense voel vasgevang deur die eise van die samelewing, bv. moderne

verbruikerswese

6. Moderne samelewings
Moderne samelewings word gekenmerk deur verbruikersdruk en materialisme. Die

moderne samelewing het 'n kultuur van 
rykdom en privaat eienaarskap geskep. Daar is 
'n behoefte aan besittings en dit skep 'n 
ongelyke verdeling van rykdom. 

Hulpbronbenutting is dominant.
Daar is ook 'n stap in die rigting van  
gevoelloosheid vir die gemeenskap.  
Kommunikasie is onpersoonlik en  
terughoudend. In 'n moderne leefstyl is daar 
minder tyd vir ontspanning as gevolg van  
tydsbeperkings - Tyd is geld en verbruik 
vervang bewaring.

    As gevolg van die enorme gebruik van 
natuurlike hulpbronne en die verkoop van byprodukte, word die aarde se hulpbronne uitgeput
en die natuurlike omgewing vernietig.
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7. Wat is 'n koolstof-voetspoor?

'n Koolstof-voetspoor is die meting van die impak wat ons aktiwiteite op die 
omgewing het, en in die besonder op klimaatverandering. Dit hou verband met die 
hoeveelheid kweekhuisgasse wat ons in dag-tot-dag lewens produseer deur die 
verbranding van fossielbrandstof vir elektrisiteit, verwarming, vervoer, ens.
Die koolstof-voetspoor is die meting van alle kweekhuisgasse wat ons individueel 
vervaardig. Dit word in eenhede van ton/kg gemeet gelykstaande aan  
koolstofdioksied.

Die bostaande sirkeldiagram toon die belangrikste elemente wat die totaal van 'n tipiese
persoon se koolstof-voetspoor in die ontwikkelde wêreld sal hê.

'n Koolstof-voetspoor bestaan uit twee dele, die primêre voetspoor (die donker snye
van die sirkelgrafiek) en die sekondêre voetspoor (die ligter snye).

7.1 Die primêre voetspoor is ons direkte vrystellings van CO2 uit
die verbranding van fossielbrandstowwe, soos huishoudelike energieverbruik
en vervoer (bv. motor en vliegtuig). Ons het direkte beheer hieroor.

7.2 Die sekondêre voetspoor is die indirekte CO2- vrystelling van
die hele lewensiklus van die produkte wat ons gebruik (die wat verband hou
met die vervaardiging en uiteindelike verbruik) . Om dit baie eenvoudig te stel 
- hoe meer ons koop hoe meer vrystellings veroorsaak ons.

8. Hoe kan jy jou koolstof-voetspoor verminder?

8.1 Hier is 'n lys van eenvoudige dinge
wat jy kan doen:

- Skakel ligte, televisie, DVD speler,
radio, rekenaar, ens. af wanneer dit
nie gebruik word nie.

- Verlaag die temperatuur van julle geiser (net 2 grade sal 'n beduidende besparing toon.)

- Verhoog temperatuur van
onderfloerse verhitting net 1 to 2
graad.
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- Vul jou skottelgoedwasser en wasmasjien
met 'n vol vrag - dit sal jou  water, elektrisiteit, en
waspoeier spaar.

- Vul die ketel met net genoeg water as wat jy
nodig het.

- Doen jou weeklikse inkopies in 'n enkele rit.
- Hang die wasgoed buiten op om droog te word,
eerder as om te tuimeldroog

- Herwin soveel as moontlik

8.2 Die volgende lys van items sal ‘n aanvanklike belegging beloop, maar sal
oor 1-4 jaar vir hulself betaal deur middel van besparings op jou 
elektrisiteitsrekening.

- Energie besparende gloeilampe
- Installeer termokleppe op jou geiser.
- Isoleer jou warmwatertoestel (geiser)
- Herwin jou grys (vuil) water bv. badwater kan gebruik word om plante water te gee
- Vervang jou ou yskas / vrieskas (indien dit meer as 15 jaar oud), met 'n

nuwe een met energie-effektiwiteit gradering van "A”

8.3  Reis minder en met vervoer wat 'n laer
       koolstof-voetspore        

- Deel motors om by die werk te kom of
stig ‘n saamryklub skool toe.

- Gebruik die bus of trein, eerder as
om jou motor te gebruik

- Vir 'n kort reis loop of ry fiets.
- Probeer om die aantal vlugte wat jy
neem te verminder.

- Kyk of jou werkgewer u sal toelaat om
een dag per week van die huis af te werk.

- Volgende keer as jy jou motor vervang - kyk
na dieselenjins.

- Wanneer jy in 'n hotel bly - skakel die
ligte en lugversorging af wanneer jy jou
handdoeke eerder elke tweede dag as elke
dag gewas word.

9. Net soos jou primêre koolstofvoetspoor, is daar ook 'n sekondêre voetspoor wat
veroorsaak word deur jou koopgewoontes

- Moet nie gebottelde water koop indien jou kraanwater veilig is om te drink nie.
- Koop plaaslike vrugte en groente, of probeer selfs om jou eie te groei.
- Koop voedsel wat plaaslik in seisoen is.
- Moenie vars groente en vrugte wat buite seisoen is koop nie, hulle is moontlik
van ander lande ingevoer.

- Verminder jou inname van vleis.
- Probeer om net produkte wat na aan die huis gemaak is te koop (wees op die
uitkyk vir en vermy items wat in veraf lande gemaak is).

- Koop organiese produkte - veilige tradisionele boerderymetodes.
- Moenie herverpakte produkte koop nie.
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10. Hoe dra beeste by tot aardverwarming?

'n Bees se gemiddelde vrylating is tussen 70 en 120 kg metaan per jaar. Metaan is
'n kweekhuisgas soos koolstofdioksied (CO2). Maar die negatiewe effek van metaan
op die klimaat is 23 keer hoër as die effek van CO2. Daarom is die vrylating van
ongeveer 100 kg Metaan per bees per jaar gelykstaande aan sowat 2300 kg  CO2 per jaar.

Ons kan nie ontken dat boerdery 'n groot impak op aardverwarming het nie. 
Aangesien boerdery ‘n basiese aanvraag van die verbruiker na voedsel bevredig, moet 
ons kyk na ons voeding. Met 'n toename in welvaart, is mense besig om elke 
jaar meer vleis en suiwelprodukte te verbruik.

Die belangrikste gevolgtrekking is dat ons minder vleis en suiwelprodukte moet eet. 
Dit is een van die mees doeltreffende maniere om ons persoonlike 
koolstofvoetspoor te verminder en oor die algemeen ons persoonlike negatiewe 
impak op die omgewing te verminder

Die winderigheid van beeste is slegs 'n klein gedeelte van die beeste se metaanvrylating
. Beeste breek ook metaanwinde op, as gevolg van die fisiologie van hul  
spysverteringstelsels. In Nieu-Seeland word veeboere belas vir die oorsaak van  
aardverwarming.
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TOTAAL : 60  
ASSESSERING :     9 
SPERDATUM:

WERKLIKE PUNT
%

VLAK

GESKREWE AANBIEDING

NAAM:
GRAAD:
DATUM:

KRITERIA 8 12 20

KOOLSTOF-
VOETSPOOR
BEREKENING
www. zerofootprintkids.com

(Onderwyser-
assessering)

GESKREWE AANBIEDING
(OUER/VOOG
ASSESSERING)

Handtekening:

MONDELINGE 
AANDBIEDING 
(PORTUUR- 
ASSESSERING)

Nie gedoen nie
Tweede sperdatum:

Minus 20% 
Leerderhandtekening

Die leerling het 3 idees
gegee hoe om sy/haar
koolstof-voetspoor
te verminder

Min gedeel.
Geen begrip van die
onderwerp of
terminologie nie

Albei berekeninge is  
ingesluit. 
Die berekeninge is  
gedateer.  
Daar is min verandering  
in die leerder se koolstof- 
voetspoor

Goeie aanbieding.
Gedeeltelike begrip en
gebruik van terminologie

Albei berekeninge is 
ingesluit en gedateer.
Daar is ‘n vermindering in
die leerling se koolstof-
voetspoor na ‘n week.

Die leerder was kreatief 
en het 8 + idees gegee 
hoe om sy/haar koolstof- 
voetspoor te verminder.

Uitstekende aanbieding
met goeie gebruik van
terminologie

INSTRUKSIES

1. Bereken jou koolstofvoetspoor deur die sakrekenaar op
www.calc.zerofootprint.net te gebruik(Jy hoef net te registreer, 'n paar vrae te beantwoord en jou
persoonlike koolstof-voetspoor sal outomaties bereken word).

2. Die berekening sal jou persoonlike koolstof-voetspoor toon in vergelyking met die
norm van die land waarin jy woon. (Jy moet die Suid-Afrikaanse ikoon kies - dit toon
outomaties die Kanadese vlag)

3. Druk die resultaat. Skryf die datum daarop.
4. Maak 'n geskrewe aanbieding oor hoe jy jou koolstof-voetspoor gaan verminder.

4.1 Maak gebruik van die volgende terme in jou geskrewe aanbieding om te wys dat
jy hul betekenis verstaan. Lewenstyl, tradisionele samelewings, moderne  
samelewings, landelike gemeenskappe, selfstandig te wees, koolstofvoetspoor, 
aardverwarming, verminder, hergebruik en herwin.

5. Implimenteer jou plan vir 'n week.
6. Doen nou weer jou koolstof-spoorberekening op die webwerf weer oor.
7. Jy sal sien dat jou koolstof-voetspoor verminder het! Druk die tweede berekening - skryf die

datum weer daarop.
8. Kram al jou inligting saam d.w.s. Berekening 1, jou geskrewe aanbieding en jou 2de

berekening
9. Gee 'n mondelinge voorlegging aan ‘n maat en bespreek hoe jy jou leefstyl verander

het om jou koolstof-voetspoor te verminder.

Die Ekonomie
Standaard van Lewe

Die leerder het 5 idees 
gegee hoe om sy/haar 
koolstofvoetspoor 
te verminder
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1. Ontwerp 'n vraelys om te bepaal tot watter mate dienslewering in jou
gemeenskap plaasvind.

2. Jy moet ten minste 9 (nege) dienste / funksies identifiseer (3 vir elke vlak van regering).

3. Formuleer minstens 9 (nege) vrae (een vir elke diens / funksie).

4. Maak 5 afskrifte van jou vraelys en voer onderhoude met 5 verskillende
mense wat by verskillende adresse in jou gemeenskap woon.

5. Van jou opname, maak aanbevelings op maneire hoe die dienste /
funksies verbeter kan word. (A4 bladsy)

6. Gee 'n mondelinge aanbieding oor jou bevindings (suksesse en tekortkominge
van dienslewering) en aanbevelings aan jou groep.

SPERDATUM:

WERKLIKE PUNT
%

VLAK

Ondersoek en debatteer die suksesse en
 die tekortkominge van HOP

VRAELYS, OPNAME, 
MONDELINGE AANBIEDING

NAAM:

GRAAD:

DATUM:

TOTAAL : 60 
ASSESSERING :   10

INSTRUKSIES:

Nou dat jy bekend is aan die regering se rol in dienslewering in jou gemeenskap, moet 
jy die volgende doen:
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X3 ___/12

1 2 3 4 

Navorsings- 
metode om 

primêre data in  
te samel

(opvoeder)

Tipes Vrae

(self)

Oop Vrae - baie
moontlike
reaksies

Toe vrae - ja / nee

Inhoud
(relevansie en 
toepaslikheid)

(Opvoeder)

Aanbevelings

(Opvoerder)

Mondelinge
aanbieding

Geskrewe 
aanbieding.

Tegniese 
voorkoms

(Ouer / Voog)

Die leerder het 
beperkte idee oor 
metodes 
om primêre data in 
te samel en 
benodig leiding om  
'n data 
versamelings-  
metode te  
identifiseer.

Die leerder het 'n 
data insamelings- 
metode identifiseer  
maar benodig hulp  
om 'n toepaslike 
metode van 
sosiale behoeftes 
te identifiseer.

Die leerder het 
kennis van data  
insamelingsmetodes 
en het 'n toepaslike  
metode gevind om  
sosiale behoeftes te 
identifiseer.

Die leerder het kennis 
van 'n reeks data 
insamelingsmetodes 
en gebruik dit om 
sosiale behoeftes te  
identifiseer.

Ek het minder as 3
vrae geformuleer.
Hulle is almal toe 
vrae, is nie baie
goed beplan nie en 
dien geen doel nie.

Ek het tussen 7 & 8 
vrae geformuleer. Ek  
het 2 oop vrae  
ingesluit. Al my vrae is  
doelgerigte vrae.

Ek het tussen 4 & 
6 vrae  
geformuleer. Ek 
het minstens een  
oop vraag. Meeste  
van my vrae is 
doelgerigte vrae.

Ek het 9 vrae
geformuleer. Ek het
3 oop vrae ingesluit.
My vrae is goed
beplan en dien die
doel van die
oefening.

Moet versamelde
inligting sorteer vir 
relevansie.

Moet nog
addisionele 
inligting versamel.

Meeste inligting is 
versamel maar kan
nog aangevul word.

Alle toepaslike 
inligting is ingesamel.

Onpraktiese 
voorstelle om 
dienslewering te 
verbeter

'n Paar goeie idees  
om dienslewering  
te verbeter.

Meestal  
verbeeldingryke en  
werkbare voorstelle  
om dienslewering te 
verbeter.

Hoogs kreatiewe en 
logiese voorstelle om 
dienslewering te  
verbeter.

Min begrip van die 
onderwerp. 
Benodig hulp van  
die opvoeder en 
moet weer  
voorberei.

Basiese
aanbieding.
Benodg meer
oefening. Moet
beter voorberei.

Bevredigende 
aanbieding. Illustreer 
toon begrip oor die  
onderwerp.

Uitstekende
aanbieding met goeie
gebruik van 
terminologie.
Illustreer insig oor die
onderwerp.

Baie min sorg 
geneem. Moet
oordoen vir 'n
netjieser
aanbieding.

Bietjie meer werk  
word benodig vir 
'n beter 
aanbieding.

Bevredigende werk.
Kan in 'n paar areas
verbeter word.

Stelselmatig 
georganiseer en
logies aangebied.

TOTAAL ___/60

Date:Handtekening - Ouer / Voog

X3 ___/12

X2 ___/8

X3 ___/12

X2 ___/8

X2 ___/8
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TOTAAL : 60 
ASSESSERING :   11
 SPERDATUM: ____________________

WERKLIKE PUNT
%

VLAK

NAAM:
GRAAD:
DATUM:

Gevallestudie: Eco City, Ivory Park, Johannesburg
a. Doen navorsing oor die lewenstandaard van die mense wat in Ivory Park woon

VOOR die Eco City projek geloods is.
b. Bespreek hoe die projek omgewingsprobleme en armoede suksesvol opgelos het.

c. Verduidelik hoe Eco City produktief gebruik gemaak het van hulpbronne gemaak het om 'n
gesonde omgewing te bervorder.

d. Volhoubaarheid - hoe gaan Eco City hulself finansieel kan onderhou?

e. Gevolgtrekking - Jou gedagtes rakende hierdie projek en die impak daarvan op ons
gemeenskap met verwysing na, omgewing, veiligheid, sekuriteit en werk.

Die Ekonomie 
Lewenstandaard

Projek

Bied jou werk in die vorm van 'n plakkaat aan. Jy begin met volpunte! Jou plakkaat sal 
dan negatief gemerk word. Kyk na die kriteria en wat van jou verwag word.

Kriteria Minus Punte

1. Die plakkaat is kleiner of groter as 'n A2 ( 4 x A4 )
2. Die standaard van die plakkaat is nie goed genoeg

om dit te adverteer nie.
3. Inligting is gedupliseer.
4. Geen Illustreer.
5. Geen duidelike opskrifte.
6. Inhoud is onduidelik en irrelevant.
7. Leerder kan nie omgewingsprobleme identifiseer nie.
8. Leerder kan nie produktiewe gebruik van

hulpbronne identifiseer en bewys nie.
9. Leerder het nagelaat om Eco City se volhoubaarheid te

verduidelik.
10. Leerder het nie daarin geslaag om armoede of

lewenstandaard en hulle effek te erken nie.
11. Leerder se gevolgtrekking voldoen nie aan al die vereistes nie.

-1
-5

-5
-5
-5

-10
-5
-5

-10

-5

-4
Totale aftrekkings
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Onderwerp: Eco City, Ivory Park, Johannesburg

https://www.youtube.com/watch?v=fT3rgbpwDO4

https://www.youtube.com/watch?v=LTncyb9FBNU

https://www.youtube.com/watch?v=vn0oba4IlQ4&t=105s

3:13

1:41

4:10
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of

of




