
Afrikaans  Huistaal Gr 10 

Vraestel 2: Memorandum 

Me. L. du Plessis 

Afdeling A: Prosa [60] 

Vraag 1: Kontekstuele vrae (30) 

1.1  Die rot verwys daarna dat iemand verlief is op haar of sy hart op haar verloor het.  (2) 

1.2   Vrydag             (1) 

1.3   Iemand het waarskynlik tot op hul daktuin geklim en die rot van karton daar gelos.  (2) 

1.4   Rooi is uitdagend en die diefwering simboliseer die oorsteek van ‘n gevaarlik grens of die  

  wil om uit te breek vanaf haar ouerhuis.         (2) 

1.5   Frankie se ma sluit elke aand haar kamer se buitedeur van die tuin se kant af en haar  

  ouers sal wakker word as sy met die houttrappe van die binnehof afsluip.    (2) 

1.6   ‘n Boek in kleefplastiek toegedraai met die titel: Banksy: Wall and piece.    (2) 

1.7   Die ou dowe omie van die ouetehuis word in ‘n ambulans gelaai.    (2) 

1.8   Milan het die ou omie se papegaai (Pannevis) by hom gehad en hy was besig om die  

  oom te troos en het gesê dat hy die papegaai terug sou vat ouetehuis toe.    (2) 

1.9   By die Waterfront, voordat hy in dieselfde skool as Frankie was.      (2) 

1.10 Mirna het Milan die vorige dag by die Waterfront gesien en styf by hom kom inhaak. 

  Sy het hom gevra wat hy van die fliek gedink het en hom gesoen toe sy pa hom kom  

  haal het. Hy het ongemaklik gevoel omdat hy nie van Mirna hou nie, maar van Frankie.  (3) 

1.11 Mirna Myers het gedurende die filmklub en voor die hele klas by Milan aangelê deur  

  suggestiewe voorstelle te maak. (2) Frankie was baie ontsteld/kwaad/verneder omdat sy  

  gedink het dat Milan van haar hou. (2)        (4) 

1.12 Die motorhek is rooi gevlek met ballone.  

  Op die meterboks staan die woorde: “All you need is love. “      (2) 

1.13 - Milan is die een wat die boek oor Banksy vir haar gelos het.  

  - Milan is verantwoordelik vir die voetspore en die aap in die telefoonhokkie.  

  - Milan het gedurende die nag by haar kom besoek aflê.  

  - Milan is die Groenpunt-graffitikunstenaar.        (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vraag 2: Literêre Opstel (30) 

Frankie se verhouding met haar ouers: 

1. Frankie se ma: Elena: 

Gebore – Gedurende die hippie-era 

Hou van die hele planeet en al sy inwoners, insluitend mens, dier en insek.  

Eetgewoontes – Eet nie vleis nie. Eet lensies en drink soggens V8-groentesap saam met 

‘n wonderkapsule genaamd Fulvic Acid.  

Voorkoms – Klein, soos ‘n elf, met ligbruin hare wat laag op haar rug hang. Soms ryg sy 

oranje veters om haar voete.  

Beroep - Bedags ontwerp sy juwele met baie fyn detail.       (5) 

2. Frankie se pa: Ben 

Gebore – Vlaandere 

Van – Van Luffelen 

Voorkoms – Wilde hare en harige voorarms 

Vervoer – Big Boy Scooter 

Stokperdjie – Om filmfeeste te besoek 

Beroep – Sjef  

3. Ouerskapstyle van Frankie se ouers:  

- Frankie se ma: Oorbeskermend, vreemd, paranoïes en altyd bang dat iets met  

  Frankie sal gebeur, oorbetrokke.  

- Frankie se pa: Frankie deel ‘n liefde vir films en filmfeeste met haar pa, baie  

  betrokke, vaste familiewaardes, probeer Frankie oortuig om Vlaams te praat.   (4) 

4. Hoe Frankie se ouers haar laat voel:  

- Frankie se ouers laat haar skaam voel.  

- Haar ma laat haar voel asof sy versmoor en gun haar geen vryheid nie. Sy is  

   skaam oor haar ma se vreemde gewoontes.  

- Frankie beskryf haar pa as “Shrek op ‘n BMX”  

- Tog is Frankie lief vir haar ouers.  

- Frankie voel vasgevang omdat haar ouers haar “dwing” om iets te wees wat nie  

   eintlik is nie. Sy bestel bv. ’n Coke in die restaurant om haar ma te treiter en tjips om  

   haar pa te straf.  

- Sy rebelleer teen haar ouers. Sy bestel bv. ’n Coke om haar ma te treiter en tjips om  

   haar pa te straf.            (6) 

 

 

 



 

Vraag 2: Literêre Opstel (Rubriek)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afdeling B: Transaksionele Skryf [40] 

Vraag 3: Tydskrifartikel (20) 

 

Vraag 4: Dialoog (20) 

 

 

 

 

 

 


