Slaag Toerisme,
lag-lag
In 2013
‘n Hulpbron vir Toerisme Onderwysers
en leerders. Hierdie boekie bevat al die
Afdeling C vrae van al die Toerisme
NSS vraestelle – vanaf November 2008
tot en met November 2012. Gebruik
saam met die relevante memo’s
Saamgestel deur Rodney Johnson
Vir nog Toerisme hulpbronne:
http://www.kwikwap.co.za/tss
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DoE/November 2008

AFDELING C: VERANTWOORDELIKE EN VOLHOUBARE TOERISME
VRAAG 4

4.1

Lees die onderstaande gevallestudie en beantwoord die vrae wat volg.

Maloti Drakensberg
Oorgrensprojek
Herstel die natuur deur grense te verwyder
Die Maloti Drakensberg Oorgrensprojek (MDOP) is gestig om maniere te vind waarop SuidAfrika en Lesotho kan saamwerk om die Maloti- en Drakensberg bergreekse te bewaar. Die
berge beskik oor betekenisvolle biodiversiteit en beide lande is toegewyd om indringerplante
uit te roei. Daar is ook wêreldbekende rotskuns en ander kulturele-erfenis kenmerke wat
stories vertel van die baie mense wat deur die jare vir hulle voortbestaan van die berge
afhanklik was.
Dis baie belangrik om maniere te vind waarop die berge steeds die baie mense wat daar
woon en wat van die berge afhanklik is, te onderhou. Een moontlikheid is natuur- en
kultuurgebaseerde toerisme.
Die MDOP werk nou saam met 'n aantal vennootskapsgroepe wat gemeenskapsgebaseerde toerismeprojekte stig. Gemeenskappe in die streek is opgewonde oor wat die
streek aan 'n reisiger kan bied – 'n handwerksentrum, voetslaanroetes, voëlkyk, vlieghengel
en 'n verskeidenheid avontuurgedrewe sportsoorte. Nog 'n hoogtepunt is om die mense van
die streek te ontmoet en daar is ook baie geleenthede om meer te leer van die mense wat
deur die jare daar gewoon het.
[Aangepas en vertaal uit: MDOP NEWS Quarterly Vol.2 Nr.4, Desember 2006 en
Sunday Tribune, 5 Aug. 2007]

4.1.1

Identifiseer die TWEE SAOG-lande wat by MDOP betrokke is.

(2)

4.1.2

Verduidelik die subopskrif:
verwyder'.

(2)

4.1.3
4.1.4

'Herstel die natuur deur grense te

Behalwe werkskepping en werksgeleenthede,
positiewe ekonomiese faktor van oorgrensparke.

noem

EEN
(2)

Verduidelik hoe die plaaslike gemeenskap suksesvol by die
volgende aspekte van volhoubare ontwikkeling betrokke is:
(a) Die omgewing
(b) Sosiaal
(c) Ekonomies

Kopiereg voorbehou

(6)
Blaai om asseblief
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Respek vir die plaaslike kultuur en ondersteuning vir sosiale ontwikkelinge is
noodsaaklik vir verantwoordelike toerismepraktyk. Onbeheerde ontwikkeling
kan egter 'n hele gemeenskap vernietig.
4.2.1
4.2.2

4.3

Bespreek hoe onbeheerde ontwikkeling van die MDOP 'n
negatiewe sosiale uitwerking kan hê.

(4)

Noem TWEE stappe wat gedoen kan word om die sosiale
vernietiging van die gebied te verhoed.

(2)

Daar word beweer dat natuur- en kultuurgebaseerde toerisme die
volhoubaarheid van hierdie projek sal verseker.
4.3.1
4.3.2
4.3.3

4.4

DoE/November 2008

Verduidelik hoe jy dink die MDOP beplan om die projek deur
natuur- en kultuurgebaseerde toerisme volhoubaar te maak.

(4)

Stel DRIE maniere voor waarop die handwerksentrum verbeter kan
word sodat dit met ander besighede in die omgewing kan meeding.

(3)

Identifiseer
TWEE
toerismebesienswaardighede
uit
die
gevallestudie wat die potensiaal het om in unieke toerismebesighede te ontwikkel.

(2)

Gee EEN voorbeeld van 'n goeie omgewingspraktyk uit die gevallestudie.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(1)
[28]
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VRAAG 5

5.1

Bestudeer die prent en die inligting hieronder om die vrae wat volg te
beantwoord.

GEVAAR! RIOOLUITLOOP

[Illustrasie deur Judy Horacek]

Blou Vlag-status ('Blue Flag status') word aan enige strand toegeken wat
veiligheid en sekuriteit bied, wat genoeg fasiliteite en geriewe bied en wat 'n
hoë standaard van higiëne, netheid en watergehalte handhaaf.
5.1.1
5.1.2

Kopiereg voorbehou

Dui aan waarom die strand in die bostaande prent nie vir Blou
Vlag- status sal kwalifiseer nie.

(2)

Verduidelik hoe 'n Blou Vlag-toekenning tot volhoubare en
verantwoordelike toerisme kan bydra.

(4)

Blaai om asseblief
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Bestudeer die onderstaande spotprent en beantwoord die vrae wat volg.

[Bron: eaglecartoons.com]

5.2.1
5.2.2
5.2.3.

Identifiseer die
uitgebeeld word.

omgewingsprobleem

wat

in

die

spotprent
(2)

Gee die naam van die wêreldnatuurorganisasie wat huidiglik op die
omgewingsprobleem hierbo fokus.
Gee EEN voorstel hoe die probleem in VRAAG 5.2.1 opgelos kan
word.

TOTAAL AFDELING C:

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(2)
(2)
[12]
40
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AFDELING C: VERANTWOORDELIKE EN VOLHOUBARE TOERISME
VRAAG 4
4.1

Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Die jaar 2007 was 'n suksesvolle jaar vir die iSimangaliso Vleilandpark
(voorheen bekend as die Groter St Lucia Vleilandpark).
Hier volg 'n paar van hulle suksesse:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)

Het die Diamant Toekenning vir die opwindendste en interessantste
erfenisterrein ontvang.
Naamsverandering wat geleentheid bied vir 'n nuwe bemarkings- en
handelsmerkprogram.
Die verbod van 4x4-voertuie op die strande.
Meer as 17,4 miljoen rand bestee aan nuwe toeristepaaie en
ingangshekke.
Toeriste-akkommodasie in en om die park het 'n 59%-styging getoon.
SEB en klein- tot mediumgrootte besighede was suksesvol met
kontrakte ter waarde van 11 miljoen rand en handwerk-, kultuur- en
toerisme-ontwikkeling sorg vir inkomste en werksgeleenthede.
Daar is meer as 100 geregistreerde navorsingsprojekte in die park.
[Verwerk en vertaal uit: Sunday Tribune, 2007-09-19]

4.1.1

4.1.2

Kopiereg voorbehou

Uit die uittreksel, identifiseer en verduidelik TWEE maniere waarop
die park suksesvol was met hulle poging om te verseker dat die
natuurlike omgewing bewaar word.

(6)

Die iSimangaliso Vleilandpark is 'n sensitiewe omgewingsarea.
Die park moet beskerm word teen enige moontlike negatiewe
invloede wat deur die teenwoordigheid van toeriste veroorsaak kan
word.
(a) Verduidelik TWEE skadelike invloede op die omgewing wat
deur besoekers veroorsaak word.

(4)

(b) Stel TWEE maatreëls voor wat ingestel kan word om die vloei
van besoekers na die park te bestuur.

(4)

Blaai om asseblief

Toerisme
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4.1.3
4.1.4

4.1.5
4.1.6

DoE/Febr. – Maart 2009

Dui aan hoe die verbetering van die infrastruktuur die park
bevoordeel het.

(2)

Aardverwarming veroorsaak klimaatsverandering.
(a) Verduidelik die term aardverwarming.

(2)

(b) Bespreek EEN invloed wat aardverwarming op die park sal hê.

(2)

(c) Stel TWEE voorsorgmaatreëls voor wat die park kan instel om
die aardverwarmingskrisis te bestuur.

(4)

Dui aan of die park se bestuur mense uit voorheen benadeelde
groepe by hulle projekte betrek het. Motiveer jou antwoord.

(2)

Seisoenaliteit is dikwels 'n groot uitdaging vir bestemmings.
Stel TWEE maniere voor waarop Ezemvelo KZN Wildlife en die
gemeenskap kan saamwerk om toeriste aan te moedig om die
park heeljaar te besoek.

(4)
[30]

VRAAG 5
5.1

Suid-Afrika se Wêrelderfenisterreine word onder die handelsmerk 'Ons AfrikaErfenis' bemark. Die nuwe handelsmerk is ontwerp om al die terreine aan
mekaar te koppel aangesien hulle voorheen almal in isolasie (apart) bemark
is.
[Deur: Darren Sandras]

5.1.1
5.1.2
5.1.3

Verduidelik EEN positiewe invloed wat jy dink hierdie tipe
'handelsmerk' op ons erfenisterreine kan hê.

(2)

Gee EEN rede waarom 'n bemarkingsplan belangrik is vir die
volhoubaarheid van hierdie terreine.

(2)

In Suid-Afrika is daar baie verskillende kulture. Wanneer 'Ons
Afrika-Erfenis' bemark word, sal die verskillende inheemse kulture
beklemtoon word.
Noem die inheemse kulture wat by die volgende
Wêrelderfenisterreine aangetref word en noem EEN unieke aspek
of iets waarvoor hulle kultuur bekend is:

5.1.4

(a) ISimangaliso Vleilandpark

(2)

(b) Richtersveld Kulturele en Botaniese Landskap

(2)

Noem TWEE elemente van die bemarkingsmengsel wat die
gasheergemeenskappe moet oorweeg wanneer hulle 'n
toerismeproduk ontwikkel.
TOTAAL AFDELING C:

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(2)
[10]
40
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AFDELING C: VERANTWOORDELIKE EN VOLHOUBARE TOERISME
VRAAG 4
4.1

Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

IMVELO-TOEKENNINGS VIR VERANTWOORDELIKE TOERISME
Stormsriver Adventures, Trots Suid-Afrikaanse "Maatskappy van die
Jaar (SMME) 2007" het onlangs die Imvelo-toekenning vir
verantwoordelike toerisme ontvang en is as "wenner" vir "Beste Praktyk
– Ekonomiese Impak" deur die beoordelaars aangewys.
Die IMVELO-toekennings gee erkenning aan toerismebesighede wat
verbind is tot verantwoordelike toerismebeginsels.
"Beste Praktyk – Ekonomiese Impak" is toegeken aan Stormsriver
Adventures en is gebaseer op die maatskappy se toewyding aan
plaaslike aankope, gelyke indiensneming, Swart Ekonomiese
Bemagtiging (SEB) en opleidings- en ontwikkelingsprogramme vir
werknemers.
Eko-avontuurtoerisme is gebruik as medium in die opheffingsproses. Die
wêreldbekende "Tsitsikamma Canopy Tour" lok jaarliks duisende
plaaslike en internasionale toeriste na Stormsrivier as gevolg van hulle
uitstekende omgewingspraktyke. As 'n geakkrediteerde "Regverdige
Handel (Fair Trade)"-maatskappy, verseker Stormsriver Adventures dat
die voordele van eko-avontuurtoerisme betekenisvolle opheffing van die
gemeenskap tot gevolg het.
[Verwerk uit: www.stormsriver.com]

4.1.1
4.1.2

Gee EEN rede waarom Stormsriver Adventures hierdie
toekenning ontvang het.

(2)

Stormsriver Adventures het die praktyke van die Driedubbeleslotreël-benadering ('Triple Bottom Line approach') ingesluit.
(a)
(b)

Kopiereg voorbehou

Verduidelik die begrip Driedubbele Slotreël ('Triple Bottom
Line').

(3)

Stem jy saam dat Stormsriver Adventures die Driedubbeleslotreël-benadering toepas? Motiveer jou antwoord deur
voorbeelde uit die uittreksel te verskaf.

(4)

Blaai om asseblief

Toerisme

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6
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Stormsriver Adventures is 'n geakkrediteerde "Regverdige
Handel (Fair Trade)"-maatskappy.
(a) Noem TWEE beginsels van FTTSA.

(4)

(b) Gee TWEE voorbeelde uit die uittreksel van hoe
Stormsriver Adventures die FTTSA-beginsels wat in (a)
genoem word, toepas.

(4)

"As deel van hulle bemarkingstrategie, maak Stormsriver
Adventures gebruik van köoperatiewe advertering."
Verduidelik köoperatiewe advertering.

(2)

Bespreek TWEE maniere waarop die ontvang van die Imvelotoekenning Stormsriver Adventures sou kon help met hulle
bemarkingstrategie.

(4)

Jy word gevra om die 'Tsitsikamma Canopy Tour' aan
inkomende internasionale toeriste te bemark.
(a) Noem TWEE elemente van die bemarkingsmengsel.

(2)

(b) Verduidelik hoe jy EEN van die elemente genoem in
VRAAG 4.1.6 (a) in 'n advertensie sou gebruik om die
'Tsitsikamma Canopy Tour' te bemark.

(2)

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme

4.2
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Lees die onderstaande uittreksel, bestudeer die prente en
beantwoord dan die vrae wat volg.
Aardverwarming word direk aan
menslike optrede gekoppel. Daar
word gesê dat dit die oorsaak van
klimaatsverandering is wat groter
uiterstes in die weer tot gevolg het,
wat hewiger storms, vloede en
droogtes insluit. Baie toeristebestemmings, soos die ski-oorde en
kusbestemmings in die foto's, kan
deurloop
onder
weerverwante
natuurlike rampe.

4.2.1

Verduidelik die begrip aardverwarming.

(2)

4.2.2

Bespreek EEN invloed wat aardverwarming kan hê op toeriste
wat die volgende besoek:
(a) Die ski-oord in die bostaande foto
(b) Die kusoord in die bostaande foto

4.2.3

Noem
DRIE
dinge
wat
jy
aardverwarmingskrisis te help oplos.

Kopiereg voorbehou

(2 x 2)
kan

doen

om

(4)

die
(3)
[36]

Blaai om asseblief

Toerisme
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VRAAG 5
Suid-Afrika se diverse kultuur lok jaarliks duisende toeriste wat meer wil leer
oor ons verskillende kulture of wat ons verskillende kulture wil ervaar.
Bestudeer die advertensie uit 'n brosjure hieronder en beantwoord die vrae wat
volg.

Umhlanga Explorer neem jou op 'n reis om die dag deur te bring by Phezulu
Safari Park om die plaaslike Zoeloe-kultuur, die krokodil- en slangpark te
beleef. Daarna reis ons al langs die Vallei van 'n Duisend Heuwels en Tala
Privaat Wildpark. Tala Privaat Wildpark in KwaZulu-Natal is ongeveer 45
minute se ry vanaf Durban en is die tuiste van kameelperde, renosters,
seekoeie, wildsbokke, sebras en ander diere, wat meer as 300 voëlspesies
insluit.

Ekurhulenistad-toer
Die toer spog met 'n verskeidenheid toerismeprodukte vir die kieskeurige
reisiger. Dit sluit 'n township-toer, 'n besoek aan 'n tradisionele Afrika-dokter
en geleenthede om tradisionele kos, musiek en danse te ervaar, in.
As 'n buitelandse toeris wat Suid-Afrika vir die eerste keer besoek, kies EEN
van die twee toere waar jy die meeste oor Suid-Afrika se diverse kulture sal
leer en deel kan wees van 'n kulturele ondervinding. Skryf die naam van die
toer neer en gee TWEE redes vir jou antwoord.

[4]

TOTAAL AFDELING C:

40

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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DoE/Feb. – Maart 2010

AFDELING C: VERANTWOORDELIKE EN VOLHOUBARE TOERISME
VRAAG 4
4.1

Lees die volgende uittreksel en beantwoord die vrae wat volg.

In 1996 het die Suid-Afrikaanse regering die Witskrif oor die Ontwikkeling en
Bevordering van Toerisme in Suid-Afrika uitgereik, waarin verantwoordelike
toerisme beskryf is as 'n 'absolute noodsaaklikheid indien Suid-Afrika 'n
suksesvolle internasionale mededinger wil wees'.
Om nasionale leiding te verskaf om vordering na die beginsels van
verantwoordelike toerisme te demonstreer, is die volgende riglyne,
konferensies, toekenningseremonies en handelsmerkliggame deur die
regering ingestel:
•
•

•
•

Riglyne vir Verantwoordelike Toerisme is in 2002 gepubliseer.
In 2001 het Toerisme Suid-Afrika die Opkomende Toerisme-entrepreneur
van die Jaar Toekennings ('ETEYA') geloods, wat hoofsaaklik ontwerp is
om die ontwikkeling van klein besighede in die toerisme-industrie aan te
moedig en te onderhou.
By die Wêreldberaad oor Volhoubare Ontwikkeling in 2002 is die Imvelotoekennings in Johannesburg aangekondig.
Die 'Fair Trade in Tourism South Africa'- (FTTSA-) handelsmerk, 'n ICUN(World Conservation Union) inisiatief, is in 2003 gestig om erkenning te
gee aan sekere spesiale toerismebesighede vir hul pogings in volhoubare
toerisme.

4.1.1
4.1.2

4.1.3

Noem die organisasie wat verantwoordelik was vir die opstel van
die Riglyne vir Verantwoordelike Toerisme.

(1)

Verduidelik hoe die Riglyne vir Verantwoordelike Toerisme sal
verseker dat toerismebesighede verantwoordelike en volhoubare
toerisme bedryf.

(2)

Verantwoordelike toerisme handel oor die drie pilare (Driedubbeleslotreël-benadering)
('Triple
Bottom-Line
Approach')
van
volhoubare ontwikkeling.
Gee 'n verduideliking vir elk van die volgende pilare:
(a) Ekonomiese verantwoordelikheid
(b) Sosiale ontwikkeling en verantwoordelikheid
(c) Verantwoordelikheid teenoor die natuurlike omgewing

Kopiereg voorbehou

(3 x 2)

Blaai om asseblief

(6)

Toerisme

4.1.4

4.1.5

4.2

DoE/Feb. – Maart 2010
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Verduidelik waarom 'n
toekennings sal ontvang:

toerismebesigheid

die

volgende

(a) Imvelo-toekennings

(2)

(b) ETEYA-toekennings

(2)

Gee TWEE redes waarom ekotoeriste gewillig is om 'n hoër prys
vir toerismeprodukte en -dienste te betaal wat deur FTTSA
onderskryf (aanvaar) word.

(4)

Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Die Koolstofvloek
(Koolstofbelasting is omgewingsbelasting op die uitlating (emissies) van fossielbrandstowwe.)

Koolstofbelasting is gebaseer op die idee
dat die besoedelaars betaal

GRENSPOS

Die aarde is ongetwyfeld besig om warmer te word – en mense dra
waarskynlik by tot die oorsaak. Ons brand fossielbrandstowwe en stel
miljoene ton koolstof per dag in die atmosfeer vry.
Iets moet omtrent dit alles gedoen word. Daar was 'n internasionale poging
om lande sover te kry om ooreen te kom om hulle kweekhuisemissies te
verminder deur 'n protokoldokument te onderteken. Groot besoedelaars, soos
die Verenigde State en Australië het egter geweier om die protokol te
onderteken, maar die meeste ander lande het, insluitend Suid-Afrika en baie
ander lande in Afrika.
As jy dus by die Zimbabwiese of Zambiese grens aankom in jou dieselvraatviertrek en koolstofbelasting moet betaal, is dit dalk irriterend, maar dit is
moontlik 'n teken van vooruitgang.
By die Zimbabwiese grens sal 'n klein motor met R60 belas word en 'n
voertuig groter as 3 000 cc sal jou R270 kos. As jy in Zambië ingaan, is die
belasting omtrent dieselfde en in beide gevalle moet jy in buitelandse valuta
betaal. Burgers van hierdie lande moet ook koolstofbelasting betaal, alhoewel
dit minder is, en dit kan in die plaaslike geldeenheid betaal word.
[Aangepas en vertaal uit: Getaway, September 2006]
Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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4.2.1
4.2.2
4.2.3

4.2.4

4.2.5

DoE/Feb. – Maart 2010

Noem EEN oorsaak van kweekhuisemissies wat in die uittreksel
genoem word, wat uit toerisme-aktiwiteite kan voortspruit.

(2)

Noem die internasionale ooreenkoms wat deur lande onderteken
word om hul kweekhuisemissies te verlaag.

(2)

(a) Dink jy dat die internasionale ooreenkoms wat in VRAAG 4.2.2
genoem is, wêreldwyd suksesvol is in die verlaging van
kweekhuisemissies?

(1)

(b) Motiveer jou antwoord.

(2)

(a) Identifiseer uit die illustrasie die buitelandse geldeenheid wat
internasionale toeriste in Zimbabwe en Zambië moet gebruik
om koolstofbelasting te betaal.

(1)

(b) Gee EEN rede waarom van internasionale toeriste vereis word
om in hierdie buitelandse geldeenheid te betaal.

(2)

Jy is 'n bemarkingskonsultant vir RETOSA (Streekstoerismeorganisasie van Suider-Afrika). As deel van jou bemarkingstrategie
word van jou verwag om die instelling van koolstofbelasting in al
die SAOG-lande te motiveer.
(a) Gee EEN rede waarom jy koolstofbelasting in SAOG-lande sal
instel.
(b) Stel DRIE maniere voor waarop 'n toeris kan bydra tot
verlaagde fossielbrandstofemissies.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(1)
(6)
[34]

Toerisme
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VRAAG 5
5.1

Bestudeer die logo hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

SUID-AFRIKA
DIE REËNBOOGNASIE
5.1.1

Verduidelik die slagspreuk Die Reënboognasie.

(2)

5.1.2

Stel TWEE maniere voor waarop die slagspreuk 'Die
Reënboognasie' gebruik kan word om inkomende internasionale
en plaaslike toerisme te bevorder.

TOTAAL AFDELING C:

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(4)
[6]
40

Toerisme
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AFDELING C: VOLHOUBARE EN VERANTWOORDELIKE TOERISME
VRAAG 4
4.1

Bestudeer die webblad van African Home (www.africanhome.co.za) hieronder
en beantwoord die vrae wat volg.

Tuis
E-pos ons

Oor ons
Moderne kuns

Agtergrondinligting

Nuut

Afrika-handwerk

Pryslyste
Juwele

Skakels

Op die uitkyk vir tradisionele Afrika-houtsneewerk?
Mal oor Afrika-maskers en wil meer weet oor ander wonderlike
tradisionele en stamhandwerk?
Daar is soveel meer aan Afrika-handwerk as net Afrikahoutsneewerk en stamvoorwerpe!
Om meer te leer oor die tradisies van Suid-Afrikaanse kulture
en om die rykdom te bekyk van handwerk en kuns wat in die laaste
generasies in Suid-Afrika ontwikkel is,
sien ons reekse byderwetse herwinde handwerk, pragtige
en oorspronklike kralewerk en soveel meer ...

African Home is toegewy aan billike handelsbeginsels.
Die nuut transformerende Suid-Afrika het 'n ryk kultuur van mense wat
vaardig is met handwerk en wat met diverse en natuurlike materiale werk.
Krale, draad, houtsneewerk, Afrika-tekstiele, klei en glas is die gewildste.
Baie van ons kuns- en handwerkreekse stel die diverse Suid-Afrikaanse
stamme soos Zoeloe, Venda, Xhosa, Ndebele ten toon. Die bemarking van
hierdie produkte terwyl nuwe produkte ontwikkel word, skep werk vir
benadeelde gemeenskappe met hoë werkloosheidsvlakke.
Vennootskappe word geskep deur gesamentlike besluitneming vanaf die
ontwerpfase tot die ontwikkeling van nuwe markte.
[Verwerk uit: www.africanhome.co.za]

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme
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4.1.1

4.1.2

DBE/November 2010

Jy stel belang in 'byderwetse herwinde handwerk'. Identifiseer die
opsie op die webtuiste waarop jy sal klik om meer inligting hieroor
te kry.
Verantwoordelike toerisme is 'n toerismebestuurstrategie wat
beplanning, produkontwikkeling en bemarking insluit om positiewe
ekonomiese, sosiale, kulturele en omgewingsinvloede tot gevolg te
hê.
Deur gebruik te maak van die driedubbele-slotreëlbenadering en
voorbeelde van die webtuiste, illustreer hoe African Home die
beginsels van verantwoordelike toerisme op 'n positiewe manier
toepas.

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

Kopiereg voorbehou

(2)

(6)

African Home is toegewy aan billike handelsbeginsels.
Verduidelik EEN manier waarop die kunstenaars en die
handwerkers voordeel uit die uitoefening van billike handel sal trek.

(2)

Gee EEN rede waarom dit vir African Home so belangrik is om 'n
vennootskap met die handwerkers te skep.

(2)

Bespreek TWEE maniere waarop African Home kulturele toerisme
aanmoedig en bevorder deur die kuns en handwerk van die
onderskeie kulture te adverteer.

(4)

Identifiseer TWEE elemente van die bemarkingsmengsel wat
African Home in hulle advertensie gebruik.

(2)

Blaai om asseblief

Toerisme
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4.1.7

DBE/November 2010

Bestudeer die drie stukke juweliersware wat op die African Homewebtuiste gekoop kan word.
Identifiseer die kulturele groep wat hierdie juweliersware vervaardig
het.

(2)
4.1.8

Kopiereg voorbehou

Noem EEN voordeel en EEN nadeel van die aankoop van kuns en
handwerk aanlyn.
(2 x 2)

Blaai om asseblief

(4)

Toerisme

4.2
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Bestudeer die geheuekaart oor aardverwarming hieronder en beantwoord die
vrae wat volg.

AARDVERWARMING
GEBEUR!!

Metaangas

WAT KAN JY DOEN OM
AARDVERWARMING TE VOORKOM?

4.2.1

4.2.2

Noem die rampspoedigste (mees verwoestende) gevolg van
aardverwarming op planeet Aarde.

(2)

Verduidelik hoe die volgende toeriste-aktiwiteite kan bydra om die
uitwerking van aardverwarming te verminder:
(a) Die aankoop van plaaslike kos

(2)

(b) Die besparing van elektrisiteit

(2)

4.2.3

Gee EEN voorbeeld van groen energie.

(2)

4.2.4

Noem TWEE NEGATIEWE gevolge van aardverwarming op die
toeristebedryf.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(4)
[36]
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VRAAG 5
Die Zoeloe Rietfees lok jaarliks beide plaaslike en internasionale toeriste.
Gee TWEE redes waarom die Zoeloe Rietfees as 'n unieke Suid-Afrikaanse kulturele
toerisme-ervaring beskou kan word.

[4]
TOTAAL AFDELING C:

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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AFDELING C: VERANTWOORDELIKE EN VOLHOUBARE TOERISME
VRAAG 4
4.1

Lees die uittreksel hieronder en antwoord die vrae wat volg.

'Fair Trade in Tourism South Africa' (FTTSA) bevorder regverdige en
verantwoordelike besigheidspraktyke deur Suid-Afrikaanse toerismebesighede.
FTTSA
meet
die
verantwoordelike
bestuur
van
toerismebesighede.
Besighede wat die FTTSA-handelsmerk wil ontvang, moet aan die volgende
kriteria voldoen:
•
•
•
•
•
•

Billike lone en werksomstandighede
Alle deelnemers in die toerismebesigheid moet 'n gelyke deel van die wins
ontvang
Belanghebbendes moet betrokke wees in besluitnemingsprosesse
Respek vir menseregte, kultuur en die omgewing
Besighede moet opleiding verskaf, personeel bemagtig en plaaslike
mense in diens neem
Besigheidspraktyke moet deursigtig wees

Verantwoordelike toerisme – impliseer dat almal wat by toerisme betrokke is,
aanspreeklik moet wees vir hulle optrede in natuurlike en mensgemaakte
omgewings. Verantwoordelike toerisme hanteer dit deur die drie pilare van
volhoubare ontwikkeling te gebruik.
[Aangepas uit: www.fttsa.co.za]

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme
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4.1.1

DBE/Feb. – Mrt. 2011

Die drie spotprentkarakters hieronder verteenwoordig die drie
pilare van volhoubare ontwikkeling. Noem die DRIE pilare van
volhoubare ontwikkeling.

A

B

C
(3)

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Kopiereg voorbehou

Kies EEN kriterium uit die FTTSA-uittreksel wat met die volgende
verbind word:
(a) Pilaar A

(2)

(b) Pilaar B

(2)

(c) Pilaar C

(2)

Bespreek TWEE redes waarom dit so belangrik vir die
Suid-Afrikaanse regering is om toerisme verantwoordelik te
bestuur.

(4)

Noem TWEE maniere waarop 'n toerismebesigheid lede van die
plaaslike gemeenskap onbillik kan behandel.

Blaai om asseblief

(4)

Toerisme

4.2

18
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DBE/Feb. – Mrt. 2011

Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
Namate die toerismebedryf volwassenheid bereik in baie lande regoor die
wêreld, word volhoubaarheid 'n bekommernis vir toeriste, regerings en die
toerismebedryf. Die implementering van strategieë en monitering van die
doeltreffendheid vir volhoubare toerisme bly 'n struikelblok wat die
toerismebedryf moet oorbrug. Sonder meer optrede op regerings- en
publieke–privatesektorvlak, sal toerisme voortgaan om die natuurlike
omgewing te gebruik en te vernietig.
In 1992 het wêreldleiers by die Aardeberaad in Rio de Janeiro, Brasilië
byeengekom, om Agenda 21 te onderteken. Agenda 21 is 'n verklaring van
hulle voorneme om 'n balans te vind tussen die behoeftes van die Aarde se
huidige menslike bevolking en die behoeftes van toekomstige geslagte. Tien
jaar later in 2002 het staatshoofde in Johannesburg byeengekom vir die
Wêreldberaad oor Volhoubare Ontwikkeling (WSSD) om die vordering te
hersien, hulle toegewydheid aan Agenda 21 te herbevestig en om nuwe
doelwitte te beplan. Die beraad het ook dringende kwessies soos uiterste
armoede, globalisasie, agteruitgang van die omgewing, gesondheidskwessies
en toegang tot markte bespreek.
[Aangepas uit: Managing Tourism in South Africa deur Richard George]

4.2.1

4.2.2

Kopiereg voorbehou

Gee EEN rede waarom Brasilië en Suid-Afrika gekies is om die
Aardeberaad (1992) en die WSSD (2002) aan te bied. Verwys na
hulle ekonomieë en toeristebedrywe.

(2)

Identifiseer TWEE kwessies wat by die WSSD in 2002 hanteer is.

(4)

Blaai om asseblief

Toerisme

4.3
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DBE/Feb. – Mrt. 2011

Bestudeer die strokiesprent hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
Omgewingskwessies is belangrik en baie mense oral op Aarde, soos Eve, is
baie bekommerd oor die omgewing op ons planeet. Daar word voorspel dat
aardverwarming, wat klimaatsverandering tot gevolg het, weerpatrone in baie
van die wêreld se belangrikste toerisme-bestemmings kan beïnvloed.

WAT’S DIT,
MEVROU?

4.3.1

4.3.2

4.3.3

‘N BROSJURE
VAN MY
MOTORHANDELAAR. EK
DINK
DAARAAN
OM ‘N NUWE
4x4 TE
KOOP.

... EN SELFS MEER
FOSSIELBRANDSTOWWE
TE VERBRAND? WAT VAN
KLIMAATSVERANDERING
EN AARDVERWARMING?

Noem die internasionale organisasie wat hulle werk uitgebrei het
van die bewaring van wildlewe na kwessies rondom
aardverwarming.

(1)

Verduidelik hoe Mevrou tot aardverwarming sal bydra deur 'n
4x4-voertuig te koop.

(2)

(a) Noem die sektor van die toerismebedryf wat die meeste tot
aardverwarming bydra.

(2)

(b) Gee EEN rede vir jou antwoord.

Kopiereg voorbehou

(2)
[30]

Blaai om asseblief

Toerisme
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VRAAG 5
Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
UBUNTU-BENADERING TOT KOS
Die Marung Restaurant en Kroeg in Newtown, Johannesburg, spesialiseer in Afrikakookkuns met 'n mengsel van Westerse geregte. Geregte waarin die restaurant
spesialiseer sluit idombolo (gestoomde brood), mogodu (afval) en umngqusho
(stampmielies en boontjies) in. Die tradisionele gemmerbier en umqombothi
(tradisionele bier) is ook op die spyskaart.
Nancy Nxumalo, die eienaar van die Marung Restaurant en Kroeg sê: 'Wat die
besigheid aan die gang hou, is die ubuntu-gasvryheid wat ons tradisies en kultuur
koester op die manier waarop ons ons geregte bedien.'
Die afwaartse swaai in toerisme, veral die afname in internasionale besoekers na SuidAfrika, het nie haar besigheid onaangeraak gelaat nie. Nxumalo het besigheidsure
verkort, wat weer 'n invloed op besoldiging (salarisse) gehad het en dus 'n verandering
aan haar besigheidsplan vereis het.
Dit het ook beteken dat hulle slimmer te werk moes gaan en die besigheidstrategie
fyner moes beplan. 'Ons het ons strategie verander; ons doen meer spyseniering buite
die restaurant om te oorleef.'
Dit was egter nie alles sleg nie en Nxumalo sê sy is besig om haar konsep na ander
provinsies uit te brei en die besigheid in 'n konsessie ('franchise') te omskep.
[Aangepas uit: Sunday Tribune, Julie 2009]

5.1

Die uittreksel hierbo toon voorbeelde van unieke toerismeprodukte en
-dienste. Identifiseer EEN unieke toerismeproduk en EEN diens.

(2)

5.2

Verduidelik waarom dit voordelig vir 'n besigheid is om 'n unieke produk te hê.

(2)

5.3

Die ekonomiese resessie in 2009 het Nxumalo se besigheid nadelig
beïnvloed. Verduidelik hoe Nxumalo in staat was om 'n regrukstrategie te
implementeer.

(2)

Verduidelik die ubuntu-gasvryheid-konsep en die belangrikheid daarvan vir
die toerismebedryf.

(2)

Me Nxumalo sê sy is besig om haar konsep na ander provinsies uit te brei en
die besigheid in 'n konsessie ('franchise') te omskep.

(2)

5.4

5.5

5.6

Stel voor hoe sy voordeel kan trek deur die besigheid in 'n konsessie in ander
provinsies ('franchise') te omskep.

TOTAAL AFDELING C:
Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(2)
[10]
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AFDELING C: VERANTWOORDELIKE EN VOLHOUBARE TOERISME
VRAAG 4
4.1

Bestudeer die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
Die Suid-Afrikaanse toerismebedryf het in die laaste eeu na toerisme verskuif
wat op die 'driedubbele slotreël' gefokus is. Verantwoordelike
toerismepraktyke het die sleutel tot volhoubare toerisme-ontwikkeling geword
en is deur rolspelers en toeriste in die bedryf aanvaar.
Die drie toerismebesighede hieronder was finaliste vir die Imvelo
Toekennings in 2010.
AVIS

MOTSETHABO
TOERE

TAFELBERGKABELKAR

Avis glo 'Mense is
belangriker as motors'.
Die maatskappy moedig
sy werknemers – of
'handelsmerkambassadeurs' – aan
om te deel in die
opheffing van
gemeenskappe. Hulle
personeel help om
skoon te maak, onkruid
te verwyder, geboue te
verf en bome te plant in
minderbevoorregte
gemeenskappe oral in
die land.

Motsethabo Toere bied
townshiptoere aan in
Alexandra naby
Johannesburg. Meer
toeriste stel nou belang
in townshiptoere.
Motsethabo Toere
voorsien in hierdie groter
aanvraag wat tot gevolg
het dat hulle ekonomiese
situasie verbeter.

Die Tafelbergkabelkar
beoefen
verantwoordelike
toerisme. Met 750 000
besoekers per jaar kan
die bergomgewing maklik
beskadig word.
Besoekers word gedurig
herinner om water te
bespaar waar hulle
moontlik kan. Alle afval
word bo van die berg af
gebring en
herwinningsprojekte is in
plek.

[Aangepas uit IMVELO Tydskrif, November 2010]

4.1.1

Kopiereg voorbehou

Voltooi die sin: Die Imvelo Toekennings word gegee aan toerismebesighede vir hulle bydrae tot die …

Blaai om asseblief

(1)

Toerisme
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4.1.2

4.1.3

4.2

DBE/November 2011

Om verantwoordelike toerisme toe te pas, sal enige toerismebesigheid die 'driedubbele slotreël’-benadering gebruik.
Noem die DRIE pilare van volhoubare toerisme.

(3)

(a) Identifiseer die pilaar waarvoor Avis 'n finalis was en haal
EEN voorbeeld uit die uittreksel aan wat hulle verbintenis tot
volhoubare toerismepraktyke wys.

(2)

(b) Identifiseer die pilaar waarvoor Motsethabo Tours 'n finalis
was en haal EEN voorbeeld uit die uittreksel aan wat hulle
verbintenis tot volhoubare toerismepraktyke wys.

(2)

(c) Identifiseer die pilaar waarvoor die Tafelbergkabelkar 'n finalis
was en haal EEN voorbeeld uit die uittreksel aan wat hulle
verbintenis tot volhoubare toerismepraktyke wys.

(2)

Lees BEIDE uittreksels hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
DIT IS SKOKKEND OM TE SIEN HOE RENOSTERS DOODGEMAAK
WORD VIR 'N GENEESMIDDEL WAT NIE WERK NIE

In 2010 is 333 renosters onwettig in Suid-Afrika vir hulle horings gejag
teenoor die 122 renosters wat in 2009 onwettig in die land gejag is.
Baie pogings is aangewend om 'n einde te maak aan die doodmaak van
renosters, soos:
• Wydverspreide publisiteit oor die kwessie
• Natuurbewaarders het gif in renosters se horings geplaas wat onskadelik
is vir die renosters, maar tog skadelik is vir mense.
In Februarie 2011 het 'n afvaardiging van SANParke se personeel van die
Nasionale Krugerwildtuin met Ezemvelo KZN Wildlife in die HluhluweUmfolozi Park vergader. Hulle het bymekaargekom om inligting oor renosterveiligheid en teenstropingstrategieë uit te ruil. Hierdie vergaderings is
belangrik vir alle belanghebbendes, want hulle help mekaar om hulle eie
teenstropingstrategieë te onderhou en te ontwikkel.
Die afvaardiging het 'n helikoptervlug oor die 96 000 hektaar van die
Hluhluwe-Umfolozi Park onderneem om 'n idee te kry van die uitdagings
waarmee Ezemvelo-veldwagters te doen kry wanneer hulle wildstropery en
die slim tegnieke wat deur die wildstropers gebruik word, probeer verhinder.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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Renosters in Suid-Afrika verskyn in CITES Bylae I, wat beteken dat enige
internasionale handel in enige deel van 'n renoster vir kommersiële
doeleindes, onwettig is.

4.2.1

Verduidelik die term onwettige jag.

(2)

4.2.2

Identifiseer TWEE uitdagings uit die uittreksel waarmee Ezemvelo
KZN Wildlife in die Hluhluwe-Umfolozi Park te doen het met
betrekking tot die onwettige jag van renosters.

(4)

Skryf volledig uit waarvoor CITES staan en verduidelik die funksie
van hierdie organisasie.

(3)

Noem EEN ander wêreldorganisasie wat hard werk om die
renosterspesie te beskerm.

(2)

4.2.3

4.2.4

Die onderstaande prentjie beklemtoon die belangrikheid om vennootskappe
tussen plaaslike gemeenskappe en wildreservate te vorm om saam te werk
om die renoster te red.

4.2.5

4.2.6

Kopiereg voorbehou

Bespreek EEN voordeel van samewerking tussen plaaslike,
nasionale en wêreldorganisasies om die renoster te red.
Stel TWEE maniere voor waarop jy die gemeenskap sal betrek om
die renoster te red.

Blaai om asseblief

(2)

(4)
[27]
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VRAAG 5
5.1

Die collage hieronder dui produkte aan wat die potensiaal het om in unieke
toerismebesigheidsgeleenthede ontwikkel te word.

A

C

B

E

D

F

G

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Toerisme
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5.1.1

5.1.2

5.1.3

DBE/November 2011

Identifiseer VIER produkte uit die collage wat die potensiaal het om
in unieke toerismebesigheidsgeleenthede ontwikkel te word. Skryf
slegs die letters langs die vraagnommer neer, byvoorbeeld
5.1.5 K; J.

(4)

Verduidelik waarom die nasionale kunstefees in raam D 'n gewilde
toeristebesienswaardigheid is.

(2)

Mnr. Mkhize in raam G wil sy eie townshiptoerismebesigheid
ontwikkel.
Noem VIER elemente van die bemarkingsmengsel wat hy in
gedagte moet hou wanneer hy sy bemarkingsplan ontwikkel.

5.1.4

(4)

Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
Toeriste neem uitstekende dienslewering asook prys in ag
wanneer hulle 'n toerismeproduk koop. Daar is baie verskillende
maniere om die prys van 'n toerismeproduk te bepaal. Hieronder
volg twee verskillende metodes wat in die toerismebedryf gebruik
word om pryse te bepaal.
Vraag-gebaseerde
prysbepaling

Kompetisie-gebaseerde
prysbepaling

'n Strategie wat deur 'n
produkeienaar gebruik word om
hoër pryse te vra wanneer daar
'n vraag na die produk is en laer
pryse wanneer daar nie 'n groot
vraag is nie. Byvoorbeeld, 'n
eienaar van 'n gastehuis sal sy
pryse gedurende die
skoolvakansies verhoog omdat
daar 'n groter vraag na verblyf
is.

'n Strategie wat deur die
produkeienaar gebruik word om
dieselfde prys as 'n ander
eienaar wat dieselfde produk
binne die dieselfde omgewing
verkoop, te vra. Byvoorbeeld
twee spaza-winkels verkoop vis
en skyfies in dieselfde
omgewing. Die verkooppunt
word bepaal deur dienslewering,
afslag, verpakking en karakter.

(a) Identifiseer die geskikste
handwerkwinkel in raam A.

prysbepalingsmetode

vir

die
(1)

(b) Motiveer jou antwoord.

(2)
[13]
TOTAAL AFDELING C:

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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AFDELING C: VERANTWOORDELIKE EN VOLHOUBARE TOERISME
VRAAG 4
4.1

Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Molatedi-gemeenskapsdorpie

GEMEENSKAPSEKOTOERISME
Thakadu Rivierkamp het 'n sertifikaat ontvang vir die toon van billike en
verantwoordelike toerisme-ontwikkeling in Suid-Afrika. Thakadu is 'n vyfster-,
tent-safarikamp in gemeenskapsbesit in die Madikwe Wildreservaat in die
Noordwes. Thakadu is 'n ekotoerismevennootskap tussen Noordwes Parke,
die Molatedi- gemeenskap en die Madikwe-versameling. Hierdie
vennootskapkonsep
is
'n
innoverende
(nuwe)
benadering
tot
gemeenskapsontwikkeling in Suid-Afrika, waar (in die geval van Thakadu) die
gemeenskap die bates besit. Dit beteken dat die Molatedi-gemeenskap 'n 45
jaar-huuropsie het om 'n kommersiële lodge binne die Madikwe Wildreservaat
te bedryf. Die konsep is uniek in Suid-Afrika omdat die gemeenskap die
ontwikkeling besit met aansienlike voordele en winste in terme van
ekonomiese voordele asook vaardigheidsontwikkeling. Hierdie benadering tot
sosio-ekonomiese ontwikkeling is in ooreenstemming met die doelwitte van
die mense van die plaaslike gebied. Hulle glo dat nie net die omgewing
bewaar moet word nie, maar daar moet ook volhoubare werksgeleenthede
deur hierdie ontwikkeling geskep word. Die gemeenskap is nou in
vennootskap met die Madikwe Wildreservaat in bewaringspogings om die
omgewing en die wildlewe van die reservaat te beskerm.

[Bron: www.thakadurivercamp.co.za]
Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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4.1.1

4.1.2

DBE/Feb.–Mrt. 2012

Noem die organisasie in die uittreksel wat 'n sertifikaat aan
Thakadu Rivierkamp toegeken het vir die toon van billike en
verantwoordelike toeriste-ontwikkeling in Suid-Afrika.

(1)

Voltooi die frase:
Die driedubbele slotreël beteken dat verantwoordelike toerisme …
(a)
(b)
(c)

4.1.3

4.1.4

4.2

(3)

Gebruik voorbeelde uit die uittreksel om te illustreer hoe ELKE
pilaar van die driedubbele slotreël, waarna in VRAAG 4.1.2 verwys
word, in Thakadu Rivierkamp toegepas word.
(a)

(b)

4.1.5

… verantwoordelik,
… verantwoordelik en
… verantwoordelik moet wees.

Noem EEN van die rolspelers
toeristebesigheid betrokke is.

wat

by

(6)

hierdie
(1)

Beskryf die verantwoordelikheid van die rolspeler wat in
VRAAG 4.1.4(a) genoem word.

(2)

Verduidelik hoe hierdie gemeenskapsprojek van ander toerismegemeenskapsprojekte verskil.

(2)

Bestudeer die spotprent hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Hierdie is
Kaapstad,
my vriend!
Hoe lekker
om in Venesië,
Italië,
te wees…

4.2.1

Kopiereg voorbehou

Uitwerking
van Aardverwarming

Identifiseer die omgewingsprobleem in die spotprent wat op elkeen
van ons 'n invloed het.

Blaai om asseblief

(1)

Toerisme
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4.2.2

4.2.3

Gee EEN moontlike rede waarom die water in die strate van
Kaapstad gestyg het.

(2)

Die omgewingsprobleem in VRAAG 4.2.1 is 'n groot bekommernis
vir die toeristebedryf.
(a)

(b)

4.3

DBE/Feb.–Mrt. 2012

Verduidelik EEN manier waarop 'n hotel toeriste van hulle
verantwoordelikheid om energie in hulle kamers te bespaar,
bewus kan maak.

(2)

Noem TWEE maniere waarop toeriste energie kan bespaar
terwyl hulle in 'n hotel tuisgaan.

(4)

Pas die logo's van organisasies (A–E) by die voorbeelde van wêreldpogings
met die doel om die omgewing te beskerm (4.3.1–4.3.5). Skryf slegs die letter
(A–E) langs die vraagnommer (4.3.1–4.3.5) neer, byvoorbeeld 4.3.6 F.
C

A

Kyoto Protokol
B

E

D

4.3.1

4.3.2
4.3.3
4.3.4

4.3.5

Kopiereg voorbehou

Hierdie beraad het ten doel om lande tot volhoubare ontwikkeling
te verbind vir huidige en toekomstige geslagte deur samewerking
en verskeie strategieë.

(1)

Die doelwit van hierdie konvensie is om vleilande te beskerm en te
bewaar.

(1)

Hierdie program fokus op navorsing en monitor beskermde areas
(biosfeerreservate) in die hoof-ekosisteme op die planeet.

(1)

Hierdie fonds het ten doel om die afbreking (vernietiging) van die
planeet se natuurlike omgewing te keer en om 'n toekoms, waarin
mense in harmonie met die natuur leef, te bou.

(1)

Tydens hierdie samekoms wil lande probeer om kweekhuisgasse
te verminder in 'n poging om klimaatsverandering te voorkom.
Blaai om asseblief

(1)
[29]
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VRAAG 5
5.1

Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

A

'N VIERING VAN DIE SAN-KULTUUR
!Khwa ttu, die San Opvoeding- en Kultuursentrum, is toegewy aan die kultuur en
erfenis van die San-mense van Suidelike Afrika.
!Khwa ttu is gebaseer op die tema ' 'n Viering van die San-kultuur, die hede en die
verlede, vir 'n beter toekoms'.

!KHWA TTU-KUNSHANDWERKWINKEL
Die !Khwa ttu-winkel bied aan die San-kunshandwerkers
van Suidelike Afrika 'n aantreklike verkoopspunt vir hulle
produkte. Van die mooiste kunshandwerk wat in die
winkel te sien is, word van volstruiseierdoppe gemaak
deur slegs eenvoudige handgereedskap te gebruik.
In die winkel kan jy San-tekeninge, pyle en boë,
houtsneewerk en nog baie ander items koop.
Billike handelspraktyke word toegepas.

[Bron: www.Khwattu.org]

5.1.1

5.1.2

Uit die prentjies en uittreksel, identifiseer TWEE kulturele produkte
wat die San-mense van ander inheemse, kulturele groepe in
Suid-Afrika onderskei.
Verwys na die raam wat A gemerk is, 'n Viering van San-kultuur.
Identifiseer EEN unieke produk wat die San-mense as 'n kulturele
toeristebesienswaardigheid kan gebruik.

Kopiereg voorbehou

(2)

Blaai om asseblief

(2)
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5.1.3

DBE/Feb.–Mrt. 2012

Bespreek hoe die erfenis van die San-mense tot die historiese
belangrikheid van ons land bygedra het.

5.1.4

!KHWA TTU-BEMARKINGSTRATEGIE
Internasionale
markte
Inkomende
markte

San Opvoeding- en
Kultuursentrum in die
Wes-Kaap
!Khwa ttukunshandwerkwinkel

REIS

Plaaslike
mark

REIS

Uit die diagram hierbo,
bemarkingsresep volgens:

5.1.5

R350 om
die tradisionele
San-dorpie te
besoek

identifiseer

FTTSA

voorbeelde

van

die

(a)

Prys

(1)

(b)

Produk

(1)

(c)

Mense

(1)

Verduidelik waarom hulle FTTSA-sertifisering as deel van die
!Khwa ttu-bemarkingstrategie ingesluit is.

TOTAAL AFDELING C:

Kopiereg voorbehou

(2)

Blaai om asseblief

(2)
[11]
40

Toerisme

14
NSS

DBE/November 2012

AFDELING C: VOLHOUBARE EN VERANTWOORDELIKE TOERISME
VRAAG 4
4.1

Bestudeer die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Die Masiphumelele-fietstoer

Die Masiphumelele-fietstoer is 'n nuwe tipe township-toer, wat baie
geleenthede vir toeriste skep om direkte kontak met die plaaslike Xhosagemeenskap te hê.
Toeriste spandeer hulle geld in die township deur kunswerke en handwerk te
koop wat deur die plaaslike mense gemaak is. Dit moedig ook die Xhosamense aan om hulle kultuur aan die toeriste te vertoon.
Baie toeriste geniet die blootstelling aan die township-ervaring. Dit bevoordeel
die gemeenskap op maatskaplike en ekonomiese gebied.
Die gebruik van fietse gedurende die toer het 'n lae impak op die omgewing.
Die plaaslike mense plant inheemse bome en boer organies. Die toer
bevorder ook die drie R'e – 'Recycling' (Herwinning), 'Reusing' (Hergebruik)
en 'Reducing' (Vermindering).
[Verwerk uit www.awol.com]

4.1.1

Identifiseer die DRIE pilare van verantwoordelike en volhoubare
toerisme by A, B en C.

A

B

C

(3)
Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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4.1.2

DBE/November 2012

Hieronder is voorbeelde van hoe die Masiphumelele-fietstoer die drie
beginsels van verantwoordelike en volhoubare toerisme uitleef.
Noem vir elke voorbeeld die geskikste beginsel van verantwoordelike
en volhoubare toerisme wat ter sprake is. Elke beginsel kan slegs
EEN keer gebruik word.

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.2

(a) Koop kunswerke en handwerk
(b) Boer organies
(c) Vertoon die plaaslike Xhosa-kultuur

(3)

Verduidelik waarom dit vir toeriste belangrik is om hulle geld in
townships te spandeer.

(2)

Noem DRIE strategieë wat deur die Masiphumelele-fietstoer gebruik
word om die omgewing te bewaar.

(6)

Verduidelik waarom die gebruik van fietse 'n lae impak op die
omgewing het.

(2)

Noem die dokument wat in 1997 deur baie lande onderteken is om
kweekhuisgasse te beperk en aardverwarming te verminder.

(2)

Bemarking is 'n belangrike aspek van toerisme.
4.2.1

4.2.2

4.2.3

(a)

Noem die VIER elemente van die bemarkingsresep.

(4)

(b)

Identifiseer die element van die bemarkingsresep wat nie
in die Masiphumelele-fietstoer ingesluit is nie.

(2)

Dink jy die Masiphumelele-fietstoer het 'n mededingende voordeel bo
ander township-toere? Motiveer jou antwoord.

(3)

Die Masiphumelele-fietstoer het 'n SSGB ('SWOT')-analise gedoen
voordat hulle die besigheid begin het. Skryf die ontbrekende woorde
van die akroniem in jou ANTWOORDEBOEK neer.
S____________
S____________
G____________
B____________

Kopiereg voorbehou

(4)
[31]

Blaai om asseblief
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VRAAG 5
5.1

Water is 'n skaars hulpbron in Suid-Afrika. As die eienaar van 'n
B&O-akkommodasie is dit jou verantwoordelikheid om jou gaste te versoek
om nie water te mors nie.
Skryf 'n instruksie vir elke prent in die ANTWOORDEBOEK neer oor hoe
gaste water in die kamer kan bespaar. 5.1.1 is 'n voorbeeld.

Zolelwa se Bed & Ontbyt
WATERBESPARINGSWENKE
5.1.1 Moenie die kraan oop los terwyl jy jou tande borsel
of skeer nie – dit kan meer as 5 liter water per
minuut mors.

5.1.2

(2)
5.1.3

(2)
5.1.4

(2)

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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Die Suid-Afrikaanse Volkslied is uniek deurdat dit die diversiteit van tale
weerspieël wat in Suid-Afrika gepraat word. Noem DRIE tale wat in ons
volkslied gebruik word.
Nkosi Sikelel' iAfrika: Suid-Afrika se Volkslied
Lirieke
Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.
Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa
heso,
Setjhaba sa, South Afrika —
South Africa.
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,
Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live en strive for freedom
In South Africa our land.

Afrikaanse vertaling
God seën Afrika
Laat sy vlag gehys word,
Verhoor ons gebede,
God seën ons, sy familie.
God bewaar ons nasie
Maak 'n einde aan oorloë en lyding
Bewaar ons land, bewaar ons
nasie,
Die mense van Suid-Afrika.

Klink die oproep om saam te staan,
En verenig sal ons staan,
Laat ons leef en streef vir vryheid,
In Suid-Afrika ons land.

TOTAAL AFDELING C:

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

(3)
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