
Gesondheid, Souf – Riana Scheepers 

1. By watter geleentheid het Souf “Gesondheid , Souf” gehoor? 

Toe sy ‘n glasie wyn met Anna geniet het. 

2. Wat is die plek se naam waar die gebeure plaasvind? 

Die Jonkershuis 

3. Op watter dag van die week speel hierdie verhaal af? 

Sondag 

4. Waarom is die restaurant juis so vol op hierdie dag? 

Dis die eerste mooi dag na ‘n lang winter en almal wil buite wees. 

5. Betjie se voorspelling het waar gekom.   

Motiveer waarom bostaande stelling WAAR is.  

Betjie het voorspel dat ‘n kind in die Khoi-dam gaan beland en dit het 

gebeur! 

6. Waar het ou Anna altyd gesit? 

‘n Klein tafeltjie onder die venster. 

7. Hoe het haar  sitplek van die res van die sitplekke verskil? 

Die spasie was baie beperk/smal/klein so mense het gesukkel om in te 

kom. 

8. Hoe verseker Anna dat dinge in die huis reg verloop? 

Sy het die kelnerinne kwaai kyke gegee. 

9. Wat is Souf se beroep? 

Kelnerin 

10. Wat was Anna se beroep? 

Sy was waarskynlik die hoof van die huishouding op die plaas. 

11. Watter spesiale verhouding het Souf met Anna? 

Hulle het vrede gemaak:  Souf sorg dat alles reg verloop in die huis en 

ou Anna kry haar span om die huis skoon te maak terwyl hulle ‘n 

drankie geniet. 

12. Wat is vreemd/ironies aan die feit dat Souf ‘n heildronk op Anna se 

gesondheid drink? 

Anna is reeds dood – haar gesondheid het alreeds ingegee. 

13. Anna en Souf drink uit gewone glase. 

Haal ‘n sinsdeel aan om te motiveer dat  bogenoemde stelling ONWAAR is. 

“ …en gaan bêre dit in die muurkas tussen al die ander antieke glase.” 

14. Gee twee redes waarom Anna brom. 

 Sy is van nature kwaai en brom steeds, al ontspan sy saam met ‘n 

 vriendin. 

 

 

 

 

 

 



15. “…maar onthou net, jou dag sal ook kom!” 

15.1 Wie is hierbo aan die woord? 

Ou Anna 

15.2 Verduidelik wat die spreker hierbo met die woorde bedoel. 

Die dag sal ook kom dat Souf sterf en haar aansluit by die span 

werkers wat nou dood is en moet help skoonmaak. 

16. Gee ‘n rede waarom jy nie met Souf simpatiseer omdat sy alleen die 

skottelgoed moet was nie. 

Sy het nie die skottelgoed gewas nie, maar die span spoke. 

17. Gee ‘n rede waarom jy met Souf simpatiseer dat sy alleen elke Sondag die 

skottelgoed moet was. 

Dis nie regverdig dat sy alleen al die skottelgoed moet was net omdat sy 

op die plaas woon nie. 

18. Hoe het die skottelgoed skoon gekom? 

Span spoke / Ou Anna se meisies/werkers. 

19. Hoe het Souf  in die kombuis gehelp? 

Sy het slegs sy en Anna se glasies uitgespoel/gewas. 

20. Watter tipe verteller vind ons in die verhaal? 

Ek-verteller 

21. Noem EEN VOORDEEL en EEN NADEEL van die tipe verteller. 

Voordeel – Die leser weet wat die verteller (Souf) dink. 

Nadeel – Ons kry nie die ander karakters se perspektief nie. 

22. Pas die term in Kolom A met die verduideliking in Kolom B.  Skryf slegs die 

vraagnommer en die korrekte letter neer. 

KOLOM A KOLOM B 

22.1 Ruimte                                         
C 

A  Souf 

22.2 Personifikasie                             
D 

B  “…elke een van die drie miljoen 
glase nie skoon en gepoets in die 
rak staan nie.” 

22.3  Oordrywing                                
B 

C  Wynplaas in die Boland.  

22.4  Eerstepersoonsverteller          A D  “…’n teksie kom staan en brom by 
die agterdeur…” 

 E Wynplaas in Gauteng. 

 

 

  

 


