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Zita en die kurrikulum
Bo en behalwe die feit dat Zita ’n heerlike leesteks is, veral vir 
meisie s, moet ons u ook daarop wys dat dit een van die beste voor-
beelde is van ’n boek wat die verskillende dele van die Nasionale 
Kurrikulumverklaring, veral die taalaspek, dek.

Taalbegrip
Kom ons kyk ’n oomblik na die aspekte wat die kurrikulum van ons 
verlang. LO 1 AS 4 sê die leerder “toon kritiese bewustheid van taal-
gebruik in mondelinge situasies”. En dan meer spesifiek:
•  gebruik en evalueer gepaste style en registers volgens doel, teiken-

groep en konteks;
• herken en verduidelik taalvariëteite met begrip en waardering;
• verduidelik die verhouding tussen taal en kultuur, en taal en mag;
•  herken en bevraagteken die gebruik van gevoels- en mani-

pulerende taal, partydigheid, vooroordeel en stereotipering soos in 
propaganda en advertensies.

Dit is alles goed en wel, maar hoe bied ons dit aan die leerder? Een 
manier is om die leerder bekend te stel aan ’n leesteks wat hierdie 
aspekte dek, en waaroor die leerders kan gesels. Sou die leerders 
dan hierdie soort mondelinge werk moet doen, kan u hulle daarop 
wys dat ons met die lees van Zita gesels het oor die verskil tussen 
“algemene” Afrikaans en “groeptaal”.

Nota bene: Een van die wonderlike aspekte van Zita is dat die teks 
nooit neersien op ’n Niestandaardafrikaans nie. Tog word die ver-
skille duidelik uitgelig. Die leser sal gou sien hoe Zita se taalgebruik 
by die huis verskil van haar taalgebruik in die klas.

Moeilike goed maklik gedek
Zita trap diep in die psige van ons samelewing, maar die teks doen 
dit met soveel deernis en medemensliefde dat leerders nie sal moeg 
word en hul oë rol nie. Té gereeld gebeur dit dat leerders in die 
klaskamer kwessies soos diskriminasie en vooroordeel móét dek, 
want die kurrikulum verwag dit, maar dan haat hulle die “ou goed uit 
die verlede”. Met ’n teks soos Zita, wat fris en hedendaags is, kry die 
leerders hierdie sake in meervoud in, maar omdat ons iemand se 
semi-biografiese storie deel, en omdat dit ’n liefdesroman is, word 
die onderwerp nie in die leerders se kele afgedruk nie.

D
eel 1: Zita en die kurrikulum
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Die kurrikulum sê die leerder moet kan “verduidelik hoe taal en 
beelde waardes en houdings kan weerspieël en vorm in tekste”. Dit 
is alles goed en wel, maar stem u saam dat die volgende aspekte, 
wat die kurrikulum van ons vra, versigtig hanteer moet word? Dis die 
kurrikulum se woorde:
•  verduidelik sosio-kulturele en politieke waardes, houdings en oor-

tuigings soos sienings oor geslag, klas, ouderdom, magsverhou-
dings, menseregte, inklusiwiteit en die omgewing;

•  verduidelik die aard van partydigheid, vooroordeel en diskriminasi e.

Zita is die ideale voertuig hiervoor. Dit spreek ras- e n klaskwessies 
kaalkop aan, maar is nooit prekerig nie. Om die waarheid te sê, 
Waldo sê in ’n stadium vir Zita sy moet nou ophou om almal in bok-
sies te plaas. Dan soen hy haar dat haar tone krul!

Opsomming
Zita is ’n graad 11-leerder wat in ’n arm buurt, Kieriekroek, groot-
word. Haar familie is bruin, maar haar pa is ’n Indiër. Almal verwys 
gedurig na haar andersheid en sy weet sy pas nie regtig in nie. Sy 
is baie intelligent en akademies briljant. Deur aanmoediging en hulp 
kry sy plek in ’n voormalige wit skool. Daar pas sy ook nie in nie. 
Die wit kinders behandel haar sleg en die ander bruin kinders sien 
neer op haar omdat sy in Kieriekroek woon. Een seun in haar klas, 
Waldo, word haar vriend en nooi haar na sy huis toe. Sy is oorweldig 
deur die rykdom en hoe maklik sy lewe is. Sy vind later uit dat Waldo 
se lewe nie so maklik is as wat ’n buitestander dink nie. Hy gaan 
kuier ook by haar huis en sien hoe die mense van daardie buurt 
regtig leef. Dit gee hom nuwe insig in Zita se “struggle” om in en aan 
te pas by die skool.

Waldo ondersteun haar ook in haar soeke na haar pa. Die afwesige 
pa spook by Zita en sy wil met hom kontak maak sodat hy kan sien 
dat hy ook iets mis, as pa, deur haar nie in sy lewe te hê nie. Zita 
kry haar pa se adres en skryf vir hom ’n brief. Sy sluit ’n foto in. Die 
antwoord is glad nie wat sy verwag het nie. Die man, haar pa, stuur 
vir haar ’n klomp geld, maar wil niks met haar te doen hê nie.

Deur al die teenspoed heen kry Zita dit reg om eerste in haar graad 
te staan aan die einde van die jaar. Sy moet werk in die vakansie, 
maar sy laat Waldo verstaan dat sy kan tyd maak vir kuier.

D
eel 2: O

psom
m

ing
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’n Bespreking van elke hoofstuk
Ons sal nou ’n rukkie stilstaan by elke hoofstuk.

Hoofstuk 1
Opsomming
Zita is op pad huis toe ná die eerste kwartaal in haar nuwe skool. 
Sy bly in die koshuis en haar ma het wel ’n slag of wat kom inloer, 
maar Zita was nog nie huis toe nie. Deur Zita se oë leer ken ons 
haar neef, Rupert, haar tannie en haar ma. Die vrouens is besig om 
roosterkoek en konfyt te maak vir die kind wat huis toe kom. Zita 
voel bederf en tuis. Voor sy te gemaklik raak, stuur haar ma haar 
om haar halfboetie en -sussie te gaan haal by die oefening vir die 
Sondagskoolkonsert.

Moeilike woorde
• tjommie (vriend)
• jaart (erf)
•  koelie (’n skeldnaam vir ’n Indiër, of ’n persoon van Indiese 

afkoms)
• tjinners (kinders)
• sikke (sulke)
• traak (raak, pla)
• dour (doer, daarso)
•  amboula (’n aangeboude buitevertrek wat aanleun teen die huis)
•  meide (meisies, vroue; in Suid-Afrika is dit egter negatief gebruik 

en van toepassing op alle nie-blanke vroue)
• kroeskop (krulkop, met digte krulletjies)
• varoek (vadoek)
• bewoëgeite (emosies, dit kom van bewoë)
• betjoings (opmors, opfoeter, verwoes)
•  Zita sê oor die skoolwerk: “Die’s mors, ek sê jou. Sommer beroeri g!” 

Wat beteken dit? Dis moeilik om presies te sê, maar dit klink asof 
sy dink dis moeilik. Dit mors met haar, dit gaan soms beroerd – wat 
beteken dit gaan swaar.

Oordrywing
•  Zita, bl. 9: “Selfs ’n blinde kan sien hoe ek oral uitstaan soos ’n 

seer vinger!”

D
eel 3: ’n B

espreking van elke hoofstuk
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Skeldname
Die byname op die platteland is dikwels baie beskrywend en nie 
altyd vleiend nie. Die woord “koelie-gevreet” is ’n skeldnaam, maar 
vriende en familielede kan mekaar soms lelike woorde noem sonder 
om direk aanstoot te gee. So sal Amerikaanse swartmense m ekaar 
soms “nigger” noem, vroue sal mekaar soms “bitch” noem, en gay 
mans sal soms na ’n ander gay man verwys as ’n “moffie”. Dis ook 
hoekom Zita se tannie verwys na die “meide”. Dis juis o mdat hierdie 
groepie van binne met mekaar spot, dat dit nie ’n direkte belediging 
is nie.

Om Zita egter “koelie-gevreet” te noem, is om op haar ándersheid 
te wys, en dít is ’n skeldnaam. Sy noem dit self ’n “skeldnaam” (sien 
boaan bladsy 9). Tog moes arme Zita daarmee saamleef. 

Inhoudvrae
1.  Hoekom is Zita haastig om by die huis te kom? Sy is in die k oshuis 

van ‘n voormalige wit skool. Zita wil weer tussen haar eie mense 
wees en by haar gesin kuier waar sy kan praat sonder om te dink. 
Daar kan sy ook met haar hande eet.

2.  Wat is die familieverwantskap tussen Zita en Rupert? Hulle is 
niggie en neef.

3.  Hoekom weet die “boere” nie hoe Zita kan praat as sy regtig lus is 
nie? By die skool dink sy voor sy praat en sy probeer voorgee om 
iemand te wees wat sy nie regtig is nie.

4.  Zita sê vir Rupert dat daar eintlik ’n ander rede is waarom hy na 
haar verlang het. Wat sou die rede wees? Zita dink Rupert het 
sommer ’n maat gesoek om die erf (die jaarts) te vee.

5.  Wat bedoel Zita as sy sê: “En met my agtergrond en hierie gevreet 
is’it ok nou nie juis een helse vakansie nie!” Dit is vir haar baie 
moeilik by die skool omdat sy uit ’n arm buurt kom (haar “agter
grond”). Verder lyk haar gesig (haar “gevreet”) soos ’n Indiër s’n.

6.  In watter soort huis woon Zita se familie? Hulle woon in ’n riet
huis.

7.  Hoekom het Zita nie ’n kamermaat in die koshuis nie? Zita ver
moed daar is rassisme by betrokke. Almal het al kamermaats 
gehad en toe trek daar nog ’n wit meisie in die koshuis in. Zita 
moes toe na ’n minder lekker kamer op die grondverdieping trek 
sodat die wit meisie die lekker sonskynkamer kan kry. Nou bly 
Zita a lleen op die grondverdieping.
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8.  Zita maak of sy nie omgee om alleen te bly nie. Hoe doen sy dit? 
Sy sê sy moet baie hard werk om by te bly en sy kry meer geleer 
as sy alleen in die kamer is.

9.  Zita dink daar is twee belangrike kwessies wat haar altyd sal pla. 
Wat is dit? Die feit dat sy anders is as die res van haar familie pla 
haar. Dit is omdat haar pa van ’n ander ras is. Die ander ding wat 
haar pla, is die feit dat haar pa afwesig is en sy nie weet wie hy is 
of waar hy is nie.

10.  Wat beteken dit as iemand “stukke sny”? (Dit is wat Rupert sê. 
Hy sê aan Zita sy moet “stukke sny van jou nuwe skool”.) Om 
stukke te sny is om stories te vertel. 

11.  Wat is Zita se ma se naam? Mona
12.  Wat is die naam van die woonbuurt waarin Zita se gesin bly? 

Kieriekroek
13.  Wat is jêm? Konfyt
14. Wat is Zita se tannie se naam? Rina
15.  Wat is Zita se bynaam (dalk skeldnaam) in Kieriekroek? Koelie

gevreet
16.  Wat is Antie Rina se raad vir Zita? Antie Rina sê Zita moet v ergeet 

dat sy anders is en sy moet die kanse aangryp wat sy kry.
17.  Waarvoor sou Zita haar skoonheid verruil as sy kon? Sy sou 

haar skoonheid verruil vir ’n pa wat haar liefhet.
18.  Waar het Zita se ma die vye gekry vir die konfyt? Sy het die vye 

vroeër gevries, hulle kom dus uit die vrieskas.
19.  Hoekom sou Zita se ma dit nie voorheen kon doen nie? Die 

g emeenskap het vroeër nie elektrisiteit in die huis gehad nie.
20. Wie is Louis en Sêra? Hulle is Zita se boetie en sussie.
21. Waar werk Rupert? Rupert werk by Basie se sjebien.
22.  Wat is ’n sjebien? Dit is ’n informele drinkplek, baie van hulle is 

onwettig. Daar word allerlei drank verkoop.
23.  Hoekom vertel Zita nie vir haar ma van die blonde blou-oog-

seun met wie sy goeie vriende geword het by die skool nie? Zita 
is onseker oor hoe haar ma gaan reageer. Sy dink haar ma sal 
nie bly wees om te hoor dat sy met ’n wit seun vriende is nie. 
Haar ma se “vriendskap” met ’n man van ’n ander ras het glad 
nie goed uitgewerk nie en Zita is moontlik bang dat haar ma haar 
eie ondervinding sal voorhou as die enigste uiteinde van so ’n 
vriendskap.
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Insigvrae
1.  Luister na die taal wat Zita se mense praat. Is hulle arm, of ryk. En 

hoe kan ’n mens dít uit die taal aflei? Zita se mense is arm. Taal 
is ongelukkig ’n sosiale merker en mense wat só anders praat as 
die “standaard”, is dikwels ook sosiaal en finansieel verwyderd 
van die middelklasse wat die taalreëls maak.

2.  Daar is in hierdie hoofstuk ’n ander verwysing na die feit dat Mona 
nie baie geld het nie, maar dat sy hard werk om vir Zita ’n toekoms 
te gee. Waar is dit? Op bladsy 9 sê Ant Rina: “Mona werk haar 
vingers stompies om jou uit hierdie helsim van ’n plek te kry.”

3.  Dink julle dat Zita by die skool ook dieselfde Afrikaanse praat as 
wat sy in Kieriekroek praat? Hoekom sê jy so? Nee, in die eerste 
paragraaf staan daar al dat sy by die huis “wil praat sonder om te 
dink”. By die skool weeg sy dus haar woorde.

Hoofstuk 2
Opsomming
Zita stap na die sinkkerkie om haar halfboetie en -sussie te gaan 
haal. Die Sondagskooljuffrou, Lolla, was saam met haar op skool. 
Daar aangekom, sien Zita dat Lolla swanger is. Terwyl die kleintjies 
hulle goed bymekaar kry om huis toe te gaan, gesels die twee 
vriendinne. Lolla weet nie aldag of sy die baba wil hê nie en Zita 
reken sy moes dit vir haarself uitgewerk het vóór sy swanger geraak 
het. Dit is nie maklik in Kieriekroek nie, want daar is nie veel meer 
om te doen as drink en vry nie. Zita en haar vriendin loop saam met 
die kleintjies terug Kieriekroek toe.

Moeilike taal
• tjitaar (kitaar)
•  Louis vra: “Het jy gesta’ ’n luister hoe gatroer is ons?” Wat beteken 

dit? Dit beteken: “Het jy gestaan en luister hoe goed ons is?”

Inhoudvrae
1.  Wat beteken “die son is al sterk besig om koers te kies na sy rus-

plek”? Die son is besig om onder te gaan. Dit is sterk skemer.
2.  Wat laat Zita so groot skrik? ’n Bloukopkoggelmander
3.  Hoekom wonder sy oor wat haar klasmaats sal dink van die paad-

jie kerk toe? Die paadjie is maar rof. Haar maats is baie ryker as 
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Zitahulle en hulle ry in motors oral heen.
4.  Watter (lomp) nuwe Afrikaanse term beteken dieselfde as “rap 

beat”? Kletsrymritme
5.  Op watter soort tromme speel Louis? Louis speel op paraffien

bliktromme.
6.  Wat is die Sondagskooljuffrou se naam? Lolla
7.  Waarop dui die swelling onder Lolla se groot hemp? Dit beteken 

sy is swanger.
8. Wie is Franco? Franco is Louis se maatjie.
9. Hoe ken Zita en Lolla mekaar? Hulle was saam op skool.
10.  Wat dink jy van Zita se reaksie toe Lolla sê sy weet nie of sy die 

baba wil hê nie? Eie interpretasie en mening
11.  Stem julle saam met Zita se reaksie op Lolla se aanmerking dat 

sy nie seker is sy wil die baba hê nie? Eie antwoorde
12.  Wat reken Zita is die enigste twee goed wat daar is om te doen 

in Kieriekroek? Sy dink drank en seks is al wat die jongmense 
het om die tyd om te kry.

13.  Waaruit kan die leser aflei dat Zita ’n maagd is? Wanneer Lolla 
sê wie dink nou aan môre en oormôre as jy eers warm gevry is, 
skryf die skrywer oor Zita se gedagtes: “Hoe sal sy nou weet?” 
Dan sê sy: “Ek wil liewer’ie try nie.” Sy weet nie en sy wil ook nie 
probeer nie.

14.  Waar moet Lolla die sleutels gaan los? Sy moet die sleutels by 
ous Wennetjie gaan los.

15.  Wat is ’n sustersbiduur? Dit is ’n byeenkoms van die vrouens in 
die gemeente waar hulle saam bid.

16.  Hoe word die verskillende klasse uitgeken in Kieriekroek? ’n 
Helder, geverfde blikvoordeur is ’n teken dat jy geld het. As jy 
nog ryker is, is die riete van jou huis met klei afgepleister. Die 
rykstes woon in rooibaksteenhuise.

17.  Hoekom word daar gediskrimineer teen die mense wat in rooi-
baksteenhuise woon? Hulle dink klaarblyklik hulle is beter as die 
res van die mense van Kieriekroek omdat hulle ’n beter huis kan 
bekostig.

Insigvraag
Bespreek die volgende stelling en sê of julle daarmee saamstem, 
al dan nie: “Menseregtegroepe sê dikwels dat ’n goeie toekoms ’n 
uitstekende voorbehoedmiddel is.” Eie antwoorde. Dit is egter ’n feit 
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dat meisies wie se toekoms blink lê nie maklik swanger raak op 
s kool nie. Meisies wat geen toekoms vir hulleself sien nie, het geen 
rede om nie ’n kind te hê en só vir hulle ’n plekkie in die groot
menswêreld oop te maak nie.

Hoofstuk 3
Opsomming
Zita, Sêra en Louis kom by die huis van die kerk af. Ouma Trooi lê 
op ’n ysterbed langs die huis en slaap. Dit was oumenspay en sy is 
dronk van spirits drink. Sy speel met Zita en trek haar hare. Gelukki g 
kom Zita uit die greep los en gaan sit by haar ma. Sy verlang na haar 
pa, die man wat sy nie ken nie, maar sy weet sy lyk nes hy. Sy wil 
haarself nie oor hom ontstel op die eerste dag van haar vakansie 
nie, want sy het net ’n week by die huis. Sy raak op haar ma se skoot 
aan die slaap.

Inhoudvrae
1.  Wie slaap op die bed langs die huis toe Zita-hulle by die huis 

kom? Zitahulle se ouma, Trooitjie, slaap op die bed langs die 
huis toe hulle daar aankom.

2.  Waarin slaap die ouma? Sy het ’n helderpienk rok aan.
3. Waarop slaap sy? Sy slaap op ’n ysterbed.
4. Wat is ‘oumenspay’? Oumenspay is pensioen.
5.  Hoekom ruik Zita se ouma nie vir haar lekker nie? Sy ruik na 

tabak en brandspiritus.
6.  Is dit nie gevaarlik om brandspiritus te drink nie? Ja, dit is. Brand

sprititus verwoes ’n mens se lewer, maar dit is die goedkoopste 
moontlike manier om dronk te raak.

7.  Hoekom noem Zita skielik vir Trooitjie “Ouma”? Sy is desperaat 
om uit haar ouma se greep te kom.

8. Wie se ma is Trooitjie? Trooitjie is Mona se ma.
9.  Hoekom drink Ma Trooi “spirits”? Mona sê sy glo dit hou haar jonk 

en lewendig.
10.  Hoekom rook Ma Trooi? Mona sê sy glo dit hou haar gedagtes 

aan die gang.
11.  Hoekom is Zita se kop seer? In die spelery op die bed het Ma 

Trooi haar hare gegryp en baie hard getrek.
12.  Hoekom moet Ma Trooi haar roes afslaap? Sy is dronk en moet 

nugter word.
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13.  Hoekom dink Zita sy is waarskynlik ’n “perfekte fotokopie” van 
haar pa? Sy het Indiese gelaatstrekke en lyk glad nie na haar 
ma nie. Sy weet haar pa is ’n Indiërman.

14.  Watter soort musiek hoor Zita iewers speel? Zita hoor reggae
musiek.

15.  Met watter geloof word hierdie tipe musiek geassosieer? Regga e
musiek word met die Rastageloof geassosieer.

16.  Wanneer begin Kieriekroek lewe kry? Kieriekroek begin lewe 
kry wanneer die spreiligte aangesit word en die seisoenwerkers 
terugkom van die werk af.

17.  Hoe lank gaan Zita by die huis wees? Sy gaan ’n week lank by 
die huis wees.

Hoofstuk 4
Opsomming
Zita word wreed wakker gemaak toe Rupert moet uitgaan om afval 
by ous Wennetjie te koop. Hy wil nie alleen loop nie en Zita moet 
saamstap. Hulle moet by die sokkerveld verbystap en hierdie tyd 
van die aand is dit die bymekaarkomplek van die daggarokers. Hulle 
hardloop daar verby op pad na ous Wennetjie toe, maar op pad terug 
het hulle die swaar sak afval. Een van die ouens groet vir Rupert en 
hy gesels terug. Dan kom een van die ouens, Zorro, nader en tree 
baie dreigend en gewelddadig teenoor Zita op. Dis eers toe Rupert 
dreig om vir Ike te vertel van al die dagga wat die ouens al van hom 
gesteel het, dat Zorro sy greep op Zita verslap en haar uitlos. By die 
huis verlang Zita na die koshuis – haar veilige hawe weg van die 
buurt waar ouens soos Zorro woon. Toe sy in die bed klim, wonder 
sy of haar lewe anders sou wees as sy haar pa geken het.

Moeilike woorde
• klimmeid (meisiekind)
• vemirrag (vanmiddag)
• vitel (vertel)

Inhoudvrae
1.  Hoekom moet Zita ’n paar sekondes dink voordat sy onthou sy is 

by die huis? Sy was drie maande weg en het baie diep geslaap.
2.  Wie wil hê Zita moet wakker gemaak word? Rupert, haar neef, wil 
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hê sy moet wakker gemaak word.
3.  Hoekom wil Ant Rina hê Rupert moet haar uitlos? Sy sê dit is 

amper slaaptyd.
4.  Hoekom wil Rupert so graag hê Zita moet wakker word? Hy wil 

nie alleen loop om die afval te gaan koop nie. Dit is volgens hom 
net reg dat sy moet saamstap, want dit is om haar onthalwe dat 
daar afval gekook gaan word.

5.  Hoe maak Rupert haar wakker? Hy praat kliphard naby haar en 
blaas in haar gesig.

6.  Waar moet hulle die afval gaan koop? Hulle moet dit by ous 
W ennetjie se huis gaan koop.

7.  Hoekom is dit so dringend dat hulle daardie aand die afval gaan 
koop? Ous Wennetjies het nie ’n vrieskas nie en as hulle dit eers 
die volgende dag gaan haal, sal die afval al vrot wees.

8.  Hoekom is Rupert so haastig om weg te kom? Hy wil daarheen 
gaan en terugkom voordat dit te laat word, omdat dit laatnag 
gevaarlik raak naby die sokkerveld waar hulle moet verbystap.

9.  Hoekom sê Rupert hy is nie bang vir gevare by die sokkerveld 
nie? Hy sê hy is nie bang nie omdat die ouens wat daar uithang 
hom ken.

10.  Wat hou, volgens Zita, die muskiete en muggies uit die koshuis 
weg? Sy dink die lugversorging en plaagbeheermense hou die 
goggas uit die koshuis uit.

11.  Wat het gehelp dat Zita ’n plek in haar nuwe skool gekry het? 
Zita het baie goeie punte behaal in die skool op Kieriekroek en 
meneer Dowie het ook gehelp om haar daar in te kry.

12.  In watter graad is Rupert? Rupert is in graad nege.
13.  Wat doen Welma Springbok se pa? Hy is die skoolhoof by 

H euwelzicht.
14.  Wat dink Zita van Welma? Sy dink Welma is witter as die wit

mense. Sy dink Welma dink sy is beter as ander mense en te 
verhewe om met Zita te meng.

15.  Hoekom is Zita vriende met Waldo? Hy is ’n eerlike ou. Hy gee 
nie voor om iemand te wees wat hy nie is nie. Hy is van “virrêrige 
stoffasie” gemaak, aldus Zita.

16.  Hoekom is Zita bly dat Rupert nie verder oor Waldo uitvra nie? 
Sy weet hy sal nie daarvan hou dat sy vriende met ’n wit seun 
is nie.

17.  Hoekom wil Zita nie hê Rupert moet te veel praat oor wat hy van 
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Ike se besigheid dink nie? Almal weet eintlik dat dit hy was wat 
verlede Kersfees sy houvrou bewusteloos geslaan en in ’n vlak 
graf naby die Noodkamp begrawe het. As hy dit aan sy houvrou 
kon doen, kan hy dieselfde of erger aan Rupert doen as hy hoor 
wat hy sê.

18.  Hoekom voel Zita so benoud om hier rond te loop in die aand? 
Saans is daar net moeilikheidmakers/bendelede wat op die roete 
rondhang waarlangs hulle loop.

19.  Hoekom sukkel ous Wennetjie so om op te staan? Sy is baie vet 
en sy het rugprobleme.

20.  Waarin is die afval verpak? Die afval is in ’n winkelsak/Shoprite
sak.

21.  Hoe weet ons dat die Noodkamp ’n armer buurt as Kieriekroek 
is? Die verteller sê dit in soveel woorde. Die verduideliking 
wat volg, is dat die munisipaliteit die grond oopgestel het vir 
plakkers. Daar is kartonhuise, sinkhuise, riethuise, motorwrak
huise en kartonvloere met seilsakke teen ’n boom. Die mense 
in die Noodkamp maak buite kos. Almal in Kieriekroek woon in 
huise en maak kos in kombuise. Baie mense in Kieriekroek het 
TV’s en ’n paar het selfs CDspelers.

22.  Hoekom wil Rupert nie in die nag langs die sokkerveld loop nie? 
Die sokkerveld is die plek waar die ouens bymekaarkom om 
dagga te rook. Hy dink nie iemand op dagga weet altyd mooi 
wat hy doen nie.

23.  Watter speletjie speel die ouens by die sokkerveld? Hulle speel 
domino’s.

24.  Wie is die moeilikheidmaker wat begin skoorsoek met Zita en 
Rupert? Zorro

25.  Hoekom is almal in Kieriekroek bang vir Zorro? Hy is ’n moeilik
heidmaker wat aan ’n bende behoort. Hy het ’n bylletsel oor sy 
regteroog en wangbeen wat wys dat hy ’n rowwe lewe lei.

26.  Wat neem die leser aan gaan gebeur met Zita? Eie antwoorde, 
maar dit lyk of almal bang is dat Zita deur Zorro verkrag gaan 
word.

27.  Wat maak ons bang dat Zorro haar wil verkrag? Zorro sê hy 
is moeg vir die meisies in die lokasie en is lus vir vars vleis – 
i emand nuut. Hy gryp haar gewelddadig aan haar skouer en vryf 
oor haar borste. Dan hou hy haar styf agter haar nek vas en vat 
aan haar agterstewe. 
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28.  Hoe kry Rupert dit reg om Zorro sy greep te laat versag? Hy 
praat skielik hard en met gesag. Hy vloek op Zorro, wat seker 
die ou laat skrik het. Hy dreig hom. Dit trek Zorro se aandag van 
Zita af.

29.  Waarmee dreig Rupert vir Zorro? Hy dreig om vir Ike te vertel dat 
Zorro en sy vriende dagga by hom steel.

30.  Wie maak ogies vir Rupert toe hulle amper by die huis is? Alicia 
Thomas

31.  Hoekom verlang Zita koshuis toe? By die koshuis sou sy kon 
bad en in haar eie kamer slaap. Daar is ook beskerming teen ’n 
wêreld met mense soos Zorro in.

32.  Wat leer Zita oor haar pa tydens die gesprek by die sokkerveld? 
Sy leer dat hy moontlik ’n kontrakwerker was wat in Kieriekroek 
gewerk het.

Hoofstuk 5
Opsomming
Zita is terug by die koshuis ná die week by die huis. Sy gaan studie-
lokaal toe vir die studiesessie en daarna gaan eet sy in die e etsaal. 
Sy besluit om by Raquel en Elana, twee wit meisies, te sit om hulle 
’n bietjie te tart, maar dan kom sy agter dat Raquel eintlik ’n vriendin 
van haar sou kon word onder ander omstandighede. In die gesprek 
word die groot vraag waarvoor Zita nog altyd bang was, gevra: “Waar 
woon julle?” Sy maak ’n leuen op en vertel vir hulle sy woon op ’n 
landgoed ’n ent buite die dorp. Haar ouers het kamma besluit dat sy 
in die koshuis moet bly omdat dit intellektueel meer stimulerend is 
en die uitdaging groter sal maak.

Inhoudvrae
1.  Waar is Zita aan die begin van die hoofstuk? Sy is in die koshuis 

by haar koshuiskamer.
2.  Hoekom kan sy nie besluit of sy bly of spyt is om terug te wees 

nie? Sy is nie baie gelukkig by die skool nie, maar die voorval by 
die huis met Zorro het haar bang gemaak en omgekrap. By die 
koshuis kan sy ten minste veilig voel, maar sy voel nie tuis daar 
nie.

3.  Hoekom het sy en die wit kinders in haar skool nie veel gemeen 
nie? Hulle word in verskillende wêrelde groot. Zita se familie het 
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nie baie geld nie en sy moet met ’n taxi skool toe kom, omdat hulle 
nie ’n motor het nie. Die wit kinders se ouers laai hulle af in “blink 
karre” en hulle het, volgens Zita, almal rekenaars en bankkaarte 
waarmee hulle geld kan uitgee na willekeur.

4.  Hoekom meng Zita se ou vriende van Kieriekroek nie meer met 
haar nie? Sy is nou in ’n voormalige wit skool en hulle hou dit teen 
haar. Hulle wil nie meer saam met haar kuier nie, moontlik omdat 
hulle dink sy dink sy is nou beter as hulle.

5. Waar koop Zita haar klere? Sy koop klere by Pep Stores.
6.  Wat het Rupert vir Zita gesê wat haar so ontstel het? Hy het gesê 

sy kruip gat by die wit mense.
7.  Wat beteken dit om iemand se “batteries nat te piepie”? Dit 

beteken om iemand regtig om te krap of te ontstel.
8.  Hoekom is Zita bekommerd oor Rupert? Hy is by die bendelede 

van Kieriekroek betrokke en sy weet nie hoe diep hy betrokke is 
nie. Sy glo hy gaan in die moeilikheid beland, maar hy wil haar nie 
vertel wat aangaan nie.

9.  Watter luuksheid kan Zita in die koshuis geniet, maar nie by die 
huis in Kieriekroek nie? By die koshuis kan sy ’n lang, warm stort 
neem.

10.  Wie is haar enigste vriendin by die koshuis? Mysie, een van die 
kombuiswerkers, is haar enigste vriendin by die koshuis.

11.  Wie is “ou dikkes” na wie Zita verwys? “Ou dikkes” is die m atrone 
van die koshuis.

12.  Hoekom is Mysie se geselskap die naaste aan Zita se soort 
g eselskap? Hulle praat dieselfde tipe Afrikaans.

13.  Hoe het Zita en Mysie vriende geword? Mysie het vir Zita prontui t 
kom vra van watter nasie sy is.

14. Waar kom Mysie vandaan? Mysie is van die Kaap.
15.  Hoekom glo Zita wat Mysie van die Kaap vertel? Zita was nog 

nooit self in die Kaap nie en wat Mysie vertel, stem ooreen met 
wat Zita in boeke en tydskrifte gelees het.

16.  Hoekom het die wit meisies vir Zita laat voel hulle het gedink sy 
het verdwaal toe sy aan die begin van die jaar daar aangekom 
het? Hulle het haar aangekyk of sy nie daar hoort nie. Sy het 
vreemd gevoel tussen die wit meisies en hulle gedrag het haar 
laat voel hulle dink sy hoort nie daar nie.

17.  Wat maak dit vir Zita vreemd om in die studiesaal te leer? Die 
stilte in die studielokaal maak dit vir Zita vreemd om daar te leer. 
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Sy is gewoond daaraan om goed hardop te beredeneer, maar 
in die studielokaal moet sy stil wees. Elkeen leer ook alleen. In 
Kieriekroek het sy en haar maats meer saam geleer. Daar het 
hulle ook meer prakties geleer, soos om speelspeel wiskunde 
te leer en om entrepreneurskap toe te pas. By die koshuis is 
alles meer teoreties en elkeen moet vir haarself sorg.

18.  Wie hou toesig in die studielokaal? Juffrou Conradie hou toesig 
in die studielokaal.

19.  Watter vak gee meneer Weyers? Meneer Weyers gee skeinat.
20.  Hoekom weet Zita sy sal ongestoord in haar kamer verder kan 

leer? Sy bly alleen in die kamer en die ander meisies nooi haar 
nooit om in hul kamers te kom kuier nie.

21.  Wat laat Zita soos ’n seer toon voel in die wit meisies se 
g eselskap? Die neerhalende manier waarop hulle na bruin 
mense verwys, laat haar soos ’n seer toon voel omdat sy ook 
bruin is. Hulle steek nie weg hoe hulle oor bruin mense voel nie. 
Die woorde en frases wat hulle gebruik om na bruin mense te 
verwys, is genoeg om vir Zita te wys hulle dink hulle is beter as 
hulle en as Zita.

22. Wie skep vir Zita kos in? Ant Koekie skep vir Zita kos in.
23.  Wie staan voor Zita in die kosry? Raquel Vermaak en Elana 

Wiese staan voor haar in die ry.
24.  Hoekom kan die meisies nie besluit hoe om teenoor Zita op te 

tree nie? Hulle het uitgevind dat sy halfbruin en halfIndiër is.
25.  Hoekom kry Zita die meisies ’n bietjie jammer? Sy kry hulle 

j ammer omdat hulle nie gewoond is daaraan om met mense 
van ander rasse en kulture op gelyke vlak te praat nie. Hulle is 
gewoond daaraan dat bruin mense vir hulle werk, nie dat bruin 
mense saam met hulle in die skool is nie. Sy weet dit gaan vir 
hulle moeilik wees om te verander, maar hulle gaan nie ’n keuse 
hê nie.

26.  Op watter deel van die lyf word ’n manikuur en ’n pedikuur 
g edoen? ’n Manikuur word op hande en ’n pedikuur op voete 
gedoen.

27.  Watter kwalifikasie het ’n mens nodig om ’n skoonheidsterapeut 
te wees? ’n Mens het ’n kwalifikasie in skoonheidstegnologie 
nodig as jy wil werk as skoonheidsterapeut.

28.  Hoe koop Mona by Môreson? Mona koop op skuld deur die 
maand en gaan betaal haar skuld ná betaaldag.
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29.  Hoekom lieg Zita vir Raquel en Elana oor waar sy woon? Sy 
wil nie hê hulle moet alles van haar weet nie. Sy is ook skaam 
omdat sy van so ’n arm buurt af kom en hierdie meisies so ryk 
is. Sy gee net ’n ander benaming aan die plek waar sy bly. Sy 
noem dit ’n landgoed.

30.  Hoe verduidelik Zita haar ouers se besluit om haar in 
die koshuis te laat woon? Sy sê haar ouers het beslui t 
dit sal vir haar intellektueel meer stimulerend wees om 
in die koshuis te woon omdat dit ’n groter uitdaging is. 

Hoofstuk 6
Opsomming
Zita lag lekker oor haar eie spitsvondigheid aan die etenstafel, maar 
iets pla haar ook. Sy het met die meisies gepraat oor haar “ouers”. 
Sy het probeer voorgee sy kom ook uit ’n doodgewone gesin. Terwyl 
sy so alleen is met haar gedagtes, wens sy dat sy die vrymoedig-
heid gehad het om Waldo te bel. Hy weet waar sy regtig bly en hy 
het selfs gesê hy wil by haar huis gaan kuier. Hy is nie rassisties 
soos van die ander wit kinders by die skool nie. Hy het net aanvaar 
Zita bly in Kieriekroek, ’n woonbuurt waar hy nog nie was nie, maar 
graag wil gaan kuier. Hy dink dit kan nie ’n slegte plek wees as 
i emand soos Zita daar grootgeword het nie. 

Inhoudvrae
1.  Hoekom dink Zita haar ma is nes die ander mense in die lokasie? 

Zita se ma het drie kinders by drie verskillende mans en is nie met 
een van die drie getroud nie. Dit het met ander vrouens in hulle 
buurt ook gebeur. 

2.  Hoekom wil Zita nou met iemand praat? Dit pla haar dat sy nie 
’n doodgewone gesin het met ’n ma en ’n pa nie. Sy wens sy 
het haar pa geken, maar sy weet nie waar hy is nie. Sy wil met 
iemand praat wat al hierdie kwessies vir haar kan ontleed en vir 
haar ’n antwoord kan gee sodat sy kan beter voel.

3.  Waarvan reken Zita is daar meer in haar wêreld as in Waldo s’n? 
Sy dink daar is meer vertwyfeling, verlange, haat en armoede in 
haar wêreld as in syne.

4.  Waarvan is daar meer in Waldo se wêreld as in Zita s’n? Daar is 
meer geld in Waldo se wêreld as in Zita s’n. Verder het hy ’n pa 
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en ’n ma.
5.  Hoe het Waldo en Zita ontmoet? Hulle het by ’n vlugbaloefening 

ontmoet. (Vlugbal is die Afrikaans vir volleyball.)
6.  Wat lei die leser af uit die feit dat Zita nie ’n gek van haarself wil 

maak voor Waldo nie? Eie antwoorde, maar ons vermoed dat Zita 
verlief is op Waldo.

7.  Hoekom kon Zita vir Waldo vertel waar sy regtig bly? Sy vertrou 
hom omdat hy opreg en belangstellend is.

8.  Hoekom dink Waldo Kieriekroek is nie so sleg nie? Waldo dink 
Kierie kroek kan nie sleg wees nie, omdat ’n mooi meisie soos 
Zita, wat sulke goeie maniere het, daar grootgeword het. 

9.  Wat is Waldo se volgende reaksie op die nuus dat Zita in Kie-
riekroek bly? Hy sê hy was nog nooit daar nie en vra wanneer hy 
kan kom kuier.

10.  Watter gevolgtrekking maak Zita uit Waldo se reaksie? Sy kom 
tot die gevolgtrekking dat Waldo nie rassisties is nie.

11.  Hoekom wil Zita hê Waldo moet wag tot betaaldag voor hy kom 
kuier? Sy wil vir hom kan koeldrank koop.

Hoofstuk 7
Opsomming
Dit is Vrydag en die laaste periode is lewensoriëntering. Juffrou E llis 
skryf die nuwe opdrag op die bord: VIGS IS BEPERK NET TOT 
SEKERE BEVOLKINSGROEPE. BESPREEK. Elouise Badenhorst 
sê haar pa glo vigs is ’n swartman se siekte. Roseline Xaxa is baie 
ontsteld oor die uitlating en juffrou Ellis slaag daarin om die situasie 
te ontlont. Die klas verdeel in groepe en bespreek die stelling. Waldo 
kom langs Zita sit en dit is net hulle twee in die groep. Hulle gesels 
en toe die klok lui, staan Waldo op, soen haar teen die voorkop en 
stap uit. Zita kan sien die ander leerders kyk vir hulle en sien selfs 
’n bietjie jaloesie op Martie de Necker se gesig. Toe sy uitstap, sien 
sy ’n groepie meisies buite die toilette saamdrom. Roseline skree 
op Elouise en klap haar. Daar is ’n skermutseling en Zita probeer 
tussenbeide tree. Toe die hele petalje verby is, is Zita moeg en baie 
bly dis naweek.

Inhoudvrae
1.  Aan watter twee sportsoorte neem Zita deel? Zita neem deel aan 
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vlugbal en skaak.
2.  Watter vak bied juffrou Ellis aan? Juffrou Ellis bied lewens

oriëntering aan.
3.  Watter onderwerp behandel hulle in juffrou Ellis se klas? Hulle 

behandel vigs.
4.  Hoe verskil die lewensoriëntering-periodes by die nuwe s kool 

van die periodes by die sekondêre skool in Kieriekroek? By 
die s ekondêre skool het die leerders die periodes gebruik om 
a gterstallige huiswerk te doen en by die nuwe skool gee die o nder
wyser elke keer ’n les.

5.  Waaroor handel die werkstukke wat hulle inhandig? Die werk
stukke handel oor hoe die MIvirus versprei word.

6.  Hoe definieer die woordeboek die woord pandemie? (Eie ant
woorde na gelang van die woordeboek.) Dit is ’n siekte wat baie 
vinnig oor ’n baie groot gebied versprei. Pan is Grieks vir “oor die 
hele gebied” en demos is die Griekse woord vir “nasie”.

7.  Wie definieer die woord “pandemie” in die klas? Welma Springbo k 
definieer die woord.

8.  Waarop word baie geld in die veldtog teen vigs, volgens juffrou 
Ellis, spandeer? Miljoene rand word spandeer op behandeling 
om die ontwikkeling van vigs te vertraag, op die opleiding van 
mediese personeel en op die huisvesting en voeding van M IV
wesies.

9.  Wie se pa het ’n verkrampte siening van vigs? Elouise Badenhors t 
se pa het ’n verkrampte siening van vigs.

10.  Wat is Elouise se pa se siening? Hy sê vigs is ’n swartman se 
siekte.

11.  Hoekom brom Roseline agter in die klas? Sy is ontsteld oor wat 
Elouise gesê het.

12.  Hoekom brom Rosaline in Xhosa? Sy druk haar ontsteltenis in 
haar moedertaal uit.

13.  Wie kom langs Zita sit toe die klas in groepies moet verdeel vir 
die bespreking van die onderwerp vir die nuwe opdrag? Waldo 
Roux kom langs haar sit.

14.  Was dít wat tussen Elouise en Roseline gebeur het ’n “effense 
misverstand”, soos Zita daarna verwys? Elouise het herhaal wat 
haar pa gesê het en dit lyk of sy met hom saamstem. Roseline is 
kwaad, want dít wat Elouise gesê het, is ’n belediging. Dit is dus 
waarskynlik meer as ’n effense misverstand.
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15.  Hoe weet Waldo dat Zita ook bang is vir vigs? Hy lag vir haar 
grappie en sê dat sy selfs bang is vir ’n bysteek, wat tog veel 
minde r is as vigs.

16.  Watter ander siekte se statistiek word by die Kieriekroek-kliniek 
vertoon? Tuberkulose

17.  Hoekom voel Zita half bedwelmd en onkant gevang aan die 
einde van die periode? Waldo het haar teen die voorkop gesoen 
toe hy haar gegroet het aan die einde van die periode. Sy is 
verlief op hom en het dit nie verwag nie.

18.  Wie is jaloers omdat Waldo vir Zita gesoen het? Martie de Necke r 
is jaloers.

19 . Hoekom probeer Zita die konfrontasie tussen Roseline en 
Elouis e stopsit? Sy is nie bang vir Roseline se woede nie, want 
sy het al soortgelyke konfrontasies gesien. Sy dink egter nie dit 
is die moeite werd vir Roseline om te baklei met Elouise nie. Sy 
probeer vir Roseline verduidelik dat Elouise haar nie persoonlik 
aangeval het nie, maar net ’n dom ding herhaal het wat sy by 
haar pa geleer het.

Hoofstuk 8
Opsomming
Zita lê alleen in haar koshuiskamer en verlang huis toe. Dan hoor sy 
haar naam oor die interkom. Waldo het vir haar kom kuier. Hy nooi 
haar om vir die naweek by hom te kom kuier. Sy ma wil haar graag 
ontmoet en hy wil graag die naweek saam met haar deurbring. Sy 
stem uiteindelik in op voorwaarde dat dit net vir die middag is en dat 
hy haar die volgende middag kan kom haal as alles goed afgeloop 
het. Sy gaan trek mooi aan vir die kuier en dan klim die twee in 
Waldo se motor en ry plaas toe. Zita is bang, want sy weet as daar 
diskriminasie en rassisme by Waldo se huis is, sal sy diep seerkry.

Inhoudvrae
1.  Waar is Zita aan die begin van die hoofstuk? Zita is op die bed in 

haar koshuiskamer.
2.  Hoekom is dit vir Zita lekker om met haar voete teen die muur te 

kan lê? Die mure is stewig en sal nie omval of afdop nie. Die mure 
van hulle huis in Kieriekroek is nie so sterk nie.

3.  Waaruit lei die leser af dat Zita huis toe verlang? Sy sug en dink 
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daaraan dat sy nie kan huis toe gaan hierdie naweek nie. Sy dink 
ook daaraan dat dit lekker sou wees om langs die amboula by 
die huis te wees. Sy dink ook aan ant Rina se roosterkoek en ’n 
worsbraai ná pensioendag. Verder dink sy aan al die lekker goed 
van Kieriekroek waaroor sy nie sal kan spog in die dorp nie.

4.  Hoekom word Zita oor die interkom geroep? Iemand het vir haar 
kom kuier.

5. Wie is daar om Zita te sien? Waldo het vir Zita kom kuier.
6.  Hoekom is hy daar? Hy wou kom kyk wat Zita doen en haar nooi 

om die naweek by hom te kom kuier.
7. Wat beteken “kêns”? Dit beteken dieselfde as “mal”.
8.  Hoekom is Zita bang om by Waldo se huis te gaan kuier? Sy is nie 

gemaklik om by wit mense te gaan kuier nie. Sy vrees moontlike 
diskriminasie. Sy weet ook die ander kinders in hulle klas skinder 
oor haar en Waldo se vriendskap.

9.  Op watter voorwaarde stem Zita in om by Waldo te gaan kuier? 
Sy stem in om te gaan kuier op voorwaarde dat die kuier net vir 
die middag is en sy sê vir Waldo as alles goed uitwerk, kan hy 
haar die volgende middag weer kom haal, maar sy wil nie by hulle 
oorslaap nie.

10.  Hoekom hoop sy Waldo kom haal haar nie weer die volgende 
dag en die dag daarna nie? Sy het nie nog klere om dan aan te 
trek nie.

Hoofstuk 9
Opsomming
Zita en Waldo ry na sy huis toe. Daar aangekom is Zita verstom om 
te sien hoe groot die huis en die grond is en dat dit alles vir net een 
gesin is. Die stoep is groter as haar huis in Kieriekroek. Waldo se 
ma, Anida, groet Zita met ’n drukkie en ’n soen op die mond. Sy bied 
vir hulle koeldrank aan en hulle drink lekker aan die Coke terwyl 
hulle in die sitkamer na ou plate luister. Die middag gaan gans te 
vinnig om en dan is sy terug by die koshuis. Sy gaan soek dadelik 
vir Mysie om haar van die middag te vertel.

Inhoudvrae
1.  Hoekom wys Waldo vir haar besienswaardighede op pad plaas 

toe? Sy was nog nooit aan daardie kant van die dorp nie. Dit is 
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alles vir haar nuut. (Verder kan ons ook aflei hy sukkel om iets 
beter te kry om vir haar te sê.)

2.  In watter boustyl is Waldo-hulle se huis gebou? Waldohulle se 
huis is in die KaapsHollandse boustyl gebou.

3.  Hoe groet Waldo se ma vir Zita? Sy glimlag en sê: “Hallo.” Dan 
gee sy vir Zita ’n drukkie en soengroet haar.

4.  Wat is Waldo se ma se naam? Waldo se ma se naam is Anida.
5.  Wat merk Zita op van Anida se gesig? Sy het glad nie grimering 

op haar gesig nie.
6.  Watter meubelstukke val Zita op terwyl sy deur die woonkamer 

stap? Sy sien ’n kopergrammofoon op ’n outydse tafel, en ’n groot 
imbuiakas met ’n groot spieël in die middel. Daar is ook ’n radio
gram.

7.  Wat is die eerste stuk in Zita se oudhede-versameling? Die ou 
kolestoof in hulle huis is die eerste stuk in haar versameling, sê 
sy.

8.  Hoekom gebruik Waldo-hulle nie juis hulle kaggel nie? Hulle het 
’n kolestoof in die kombuis en sy ma gebruik dit om die huis te 
verhit. 

9.  Wat is ’n LP? Dit staan vir Long Play, of dan Long Play Record. 
’n LP is dus ’n voorloper van CD’s. Dit was vinielplate wat bekend 
gestaan het as langspeelplate. Teenoor langspeelplate was daar 
die “seven singles”, oftewel kortspeelplate.

10.  Watter tipe Afrikaans praat Waldo en sy ma? Hulle praat 
Standaard afrikaans.

11.  Hoe verskil Waldo-hulle se Afrikaans van die Afrikaans wat Zita-
hulle praat? Zitahulle praat ’n streeksvariant waarin die vokale 
platter uitgespreek word. 

12.  Hoekom voel dit vir Zita of die middag omgevlieg het? Sy het 
lekker gekuier en was gemaklik in Waldohulle se huis.

13.  Wat word bedoel met: “Hoekom laat die liewe Here sy reën so 
ongelyk oor die ou aardetjie val?”? Hoekom is party mense so 
ryk en ander mense so arm? Hoekom het die Here nie almal in 
gelyke mate geseën met besittings nie?

14.  Hoekom wil Zita nie weer die naweek by Waldo gaan kuier nie? 
Sy dink sy sal kan gewoond raak aan Waldohulle se leefstyl en 
sy weet nie hoe maklik sy sal kan vergeet wie en wat sy is nie.

15.  Waaroor wonder Zita alles as sy dink aan Anida se moontlike 
kuiertjie in haar huis in Kieriekroek? Sy wonder of Anida sal kyk 
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of die rand van die glas waarin sy koeldrank aangebied word, 
skoon is. Sy wonder of sy die vuurrook sal ruik en gewalg sal 
wees. Sy wonder ook of sy die kakkerlakke sal sien en nie sal 
wil sit nie en of sy ooit by die huis sal inkom.

16.  Oor watter reaksie van Anida is Zita seker? Sy is seker Anida sal 
nie opgewonde rondkyk in die huis en liries raak oor die misvloer 
nie.

17.  Hoekom vertrou Mysie nie wit mense nie? Sy sê wit mense sal 
een dag saam met jou lag en jou die volgende dag beskinder.

18.  Hoekom is Zita so opgewonde oor die kuier by Waldo se huis? 
Dit was heeltemal anders as wat sy haar voorgestel het.Die 
k uiertjie het baie beter afgeloop as wat sy gedink het dit sal.

19.  Hoe voel Mysie daaroor dat Zita so opgewonde is? Mysie is  
bekommerd oor Zita en dink sy stel haar oop vir seerkry.

Hoofstuk 10
Opsomming
Dis winter en Zita is by die huis vir die vakansie. Haar ma moet 
vroeg opstaan om werk toe te gaan, maar haar tannie en ouma 
wil nog slaap. Zita kan nie langer lê nie en loop buitentoe. Haar 
s ussie bring vir haar koffie en hulle twee begin gesels. Klein Sêra 
het moeilikheid van mense wat lelike dinge vir haar sê oor hoe sy lyk 
en oor hoe dom sy is. Zita probeer vir haar leer dat wat ’n mens van 
jouself dink die belangrikste is. Die gesprek laat Zita weer dink aan 
’n voorval in die klas op Kieriekroek toe ’n seun haar wou verkrag 
en ’n aflosjuffrou wat haar gehelp het om beter oor haarself te voel. 
Sy vertel ook haar sussie van die dag toe ’n meisie haar geslaan 
het omdat sy nie ’n kans gekry het om Zita se hare te vleg nie. Sêra 
besef Zita se lewe is nie wonderlik omdat sy mooi is nie. 

Moeilike woorde
• lêwentrie (toilet)
• diftig (deftig)
• platterder (platter)
• poenankies (oulik)

Inhoudvrae
1. In watter seisoen speel hierdie hoofstuk af? Dit is winter.
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2.  Hoekom is Zita so bly dat dit skoolvakansie is? Sy kan soggens 
slaap tot die ryp gesmelt het.

3.  Hoekom is die riethuis in die winter te klein vir die hele famili e? 
A lmal wil dan binne slaap. In die somer slaap party van hulle 
buite. Daar is nie genoeg lêplek in die huis vir almal nie.

4.  Watter luukse het ant Rina onlangs vir die huis gekoop? Sy het ’n 
elektriese ketel gekoop.

5.  Hoekom is ant Rina so vies vir Mona? Mona het haar wakker 
gemaak toe sy reggemaak het om te gaan werk en ant Rina wil 
nog slaap.

6.  Wat wil Zita hê moet ant Rina vir haar doen? Zita wil hê ant Rina 
moet haar hare met oranje rollers indraai en sy wil hê ant Rina 
moet vir haar ’n bredie (stampenstoot) maak vir middagete.

7.  Wat is stamp-en-stoot? Stampenstoot is ’n gereg van mielies en 
boontjies met dik stukke murgbene in.

8.  Wat is, volgens ant Rina, die enigste twee goed wat sy móét 
doen? Sy sê die enigste twee goed wat sy móét doen, is toilet toe 
gaan en doodgaan.

9.  Wie is “daai lyk” in die bed waarna Mona verwys? “Daai lyk” is Ma 
Trooi wat nog lê en slaap.

10.  Hoekom wil niemand in die winter langs Ma Trooi slaap nie? Sy 
slaap skuins oor die bed, snork en ruik sterk na spiritus.

11.  Hoekom is Zita die afgelope tyd skrikkerig vir Ma Trooi? Sy het 
baie verander en is nou baie beduiweld en moeilik. Sy drink te 
veel en die drank maak haar net meer aggressief.

12.  Hoekom het Rupert ’n vreemdeling vir Zita geword? Hulle 
b eweeg deesdae in heeltemal verskillende kringe. Sy is in die 
wit skool en leer hard. Hy is deurmekaar met bendelede en werk 
by ’n sjebien. Hy vertel nie vir haar wat aangaan nie en sy weet 
hy is eintlik in die moeilikheid.

13. Wat beteken “balke saag”? “Balke saag” is snork.
14. Watter tipe uitdrukking is “balke saag”? Dit is ’n idioom.
15.  Hoekom is die lug in Kieriekroek nooit heeltemal suiwer nie? Die 

mense van Kieriekroek maak vuur buite hul huise en die rook 
besoedel die lug.

16.  Hoekom is dit vroegoggend so rustig in Kieriekroek toe Zita 
buitentoe gaan? Die mense wat werk, is al weg werk toe en die 
mense wat nie werk nie, slaap nog. Daar is dus nie baie mense 
in die strate nie en nie veel klanke uit die huise nie.
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17.  Wat sal sy altyd van Kieriekroek mis? Sy sal die saamwees en 
die saamsukkel van Kieriekroek se mense mis.

18.  Wie stry oor wie vir Ma Trooi ’n saamrygeleentheid gaan gee? 
Mervin Roy en Basie van die  sjebien stry oor wie vir Ma Trooi ’n 
saamrygeleentheid gaan gee.

19.  Wie is die groenteverkoper? Jonas Falipa is die groente
verkope r.

20.  Wie maak vir Zita koffie? Haar kleinsussie, Sêra, maak vir haar 
koffie.

21.  Zita wil hê hul ma moet vir Sêra ’n seker les leer. Wat is dit? Zita 
wil hê haar ma moet vir Sêra leer wat om te sê as mense lelik 
is met haar.

22.  Watter lewenswaarheid probeer Zita vir Sêra leer? Wat ander 
mense van jou dink, maak nie soveel saak as wat jy van jouself 
dink nie.

23.  Hoekom voel Sêra onseker oor haarself? Sêra word gedurig met 
Zita vergelyk. Zita is mooier as Sêra en sy dink ook haar ousus 
is slimmer as sy. Ander mense vergelyk Sêra die hele tyd met 
Zita. Hulle sê lelike dinge vir Sêra wat haar laat sleg voel.

24.  Wie is Coenie Stevens? Hy was die eerste man wat vir Zita 
s eksueel wou aanrand.

25.  Hoe het Zita haarself teen sy aanval probeer beskerm? Sy het 
vir Coenie in die maag geskop.

26.  Wat het die ander kinders in die klas gedoen toe hy haar vaspen? 
Hulle het niks gedoen om haar te help nie. Haar maats het 
aangehou huiswerk doen en die ander het hom aangemoedig.

27.  Met wie het sy oor die voorval gepraat? Sy het met juffrou 
C ombrinck gepraat, dié was ‘n aflosonderwyseres by die skool 
in Kieriekroek.

28.  Wie het gestry oor die vleg van Zita se hare? Tessa en Crystal 
het gestry oor wie Zita se hare gaan vleg.

29.  Hoekom het Tessa vir Zita geslaan? Crystal het eerste Zita se 
hare gevleg en die periode was verby voor Tessa kon kans kry 
om ook te vleg. Sy was duidelik baie kwaad daaroor en het vir 
Zita ingewag en haar gemoker.

30.  Tot watter gevolgtrekking kom Sêra ná al Zita se stories? Sy 
besef dat Zita se lewe nie so maklik en wonderlik is as wat sy 
gedink het nie.

31.  Hoekom wil Zita nie dadelik ná haar gesprek met Sêra haar 
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voorgeskrewe boek lees nie? Sy wil nie vir Sêra alleen los na 
hul ernstige gesprek nie.

32.  Wat is die koshuisvader se bynaam? Die koshuisvader se 
b ynaam is Vader Jakob.

33.  Waar gaan Zita die vuur maak? Zita gaan die vuur in die kool
stoof maak.

34.  Watter vermoede ontstaan by die leser oor waar ant Rina se 
geld vandaan kom? Dit lyk asof sy by een of ander vorm van 
p rostitusie betrokke is. Zita verwys na hoe dikwels ant Rina kliniek 
toe gaan en dat dit nie is om haar bloeddruk te laat meet nie. 

Hoofstuk 11
Opsomming
Dit is die eerste dag van die nuwe skoolkwartaal en Zita is bekommer d 
omdat Elana haar tydens die vakansie in Kieriekroek gesien het. Sy 
is seker die meisie het al die hele skool vertel waar Zita regtig bly. 
Waldo kom haar groet en probeer haar opbeur, maar dit werk nie. 
By die koshuis nooi Raquel en Elana haar om saam met hulle te 
eet en Zita probeer Elana se verleentheid uitbuit om haarself te laat 
beter voel, maar dit werk glad nie. Zita voel skaam omdat sy haar 
sleg gedra het.

Moeilike taal
• getjap (gestempel, kom van die Engelse woord chupped af)
•  kleinmies (miesies is ’n ou benaming vir ’n wit vrou, kleinmies sal 

dus ’n jong wit meisie wees)
•  Mona sê: “Ek wil jou gou Rupert se stuk sny.” Wat beteken dit? Dit 

beteken: “Ek wil jou gou Rupert se storie vertel.”

Inhoudvrae
1.  Zita is oortuig daarvan dat Elana nuus oor haar versprei het. 

W atter nuus is dit? Zita is oortuig Elana het al vir almal vertel dat 
Zita in Kieriekroek woon.

2.  Hoekom wil Zita nie hê die kinders by die skool moet dié nuus 
hoor nie? Sy het vir hulle gesê sy woon op ’n landgoed en sy is 
eintlik skaam oor Kieriekroek.

3.  Waldo daag op en hy is vriendelik met haar. Wie hou vir Waldo en 
Zita dop terwyl hulle staan en gesels? Elouise en Martie hou vir 
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Waldo en Zita dop.
4.  Hoe verduidelik Zita haar trane toe Waldo vra? Sy sê dit is trane 

van kwaad wees.
5.  Hoekom is Zita dadelik spyt nadat sy vir Waldo vertel het wat haar 

régtig pla? Sy besef hoe simpel dit klink.
6.  Wat is Waldo se reaksie? Hy vra haar of sy skaam is daaroor om 

in Kieriekroek te woon.
7.  Hoekom dink Waldo sy hoef nie skaam te wees daaroor nie? Sy ly 

nie gebrek aan enigiets nie en sy het ’n goeie opvoeding gehad.
8.  Hoekom is Zita bang vir die vrae wat haar klasmaats gaan vra? Sy 

wil nie verduidelik oor haar afkoms nie, want sy het maar ma nog 
nooit regtig vergewe dat sy sonder ’n pa moes grootword nie.

9.  Zita vertel uiteindelik vir Waldo waarom sy al die tyd jok oor waar 
sy bly. Wat is die rede? Sy wou hê die ander moes dink haar gesin 
is normaal.

10.  Hoekom wil Zita haar pa ontmoet? Sy wil weet of hy van haar 
bestaan weet en of hy omgee. Sy wil sien hoe hy lyk en weet 
wie en waar hy is.

11.  Elana nooi vir Zita om saam te gaan eet en dan saam te stap 
skaakles toe. Wat sien Zita in Elana se oë toe sy na haar kyk? 
Zita dink Elana kry haar jammer.

12.  Wat doen Zita toe sy in haar kamer kom? Sy maak haar vlegsel 
los en gaan lê op die bed en huil.

13.  Wat dra Zita etenstafel toe? Sy dra ’n gemaklike paar jeans en 
’n lekker trui.

14.  Hoekom bloos Elana aan die etenstafel? Zita sê sy is verbaas 
dat hulle met hulle blink kar daar by Kieriekroek ingery het. Zita 
laat haar ongemaklik en skaam voel.

15.  Hoekom voel Zita skaam ná die gesprek in die eetsaal? Sy voel 
skaam omdat sy haar sleg gedra het in die eetsaal.

Hoofstuk 12
Opsomming
Zita loop rond met ’n papiertjie in haar skoolhemp se sak. Op die 
papiertjie is die nommer van die maatskappy waar haar pa jare 
gelede gewerk het. Sy het al soveel keer daarna gekyk, maar nog 
nie gebel nie. Haar tannie en haar vriendin Mysie ondersteun nie 
haar besluit om haar pa op te spoor nie. Intussen pla die idee dat 
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Waldo daardie naweek in Kieriekroek wil kom kuier haar ook. Sy bel 
haar ma om te laat weet van die besoek en hoor haar neef Rupert is 
van statutêre verkragting aangekla.

Inhoudvrae
1.  Wat dra Zita die hele tyd in haar skoolhemp se sak rond? Sy dra 

die nommer van die maatskappy waar haar pa dalk werk op ’n 
uitgeskeurde sakboekblaadjie rond.

2.  Watter inligting kon sy nie van ant Rina oor haar pa kry nie? Sy 
kon nie sy voornaam kry nie.

3.  Watter inligting het sy wel by haar tannie gekry? Sy het haar pa 
se van gekry en die naam van die maatskappy waar hy destyds 
gewerk het.

4.  Hoekom wil Mona nie praat oor mister Pillay nie? Hy was haar 
eerste ware liefde en sy wil nie praat oor hom nie omdat sy 
s eergekry het toe hy haar gelos het.

5.  Wat dink ant Rina van Zita se soektog na haar pa? Sy dink nie dit 
is ’n goeie idee nie. Sy dink Zita moet dit liewer los.

6.  Waarvoor hoop Zita as sy haar pa opspoor? Sy hoop hy sal kom 
kuier en dat sy dan nie meer skaam sal wees oor wie en wat sy 
is nie.

7.  Ondersteun Mysie haar besluit om na haar pa te soek? Nee. 
M ysie dink ook nie dis ’n goeie idee nie. Sy dink alle mans is 
d ieselfde en dat hulle nie omgee nie.

8.  Hoekom sukkel Zita om op haar skoolwerk te konsentreer? Sy 
dink aan die papiertjie met haar pa se maatskappy se nommer 
op. Sy is ook bekommerd oor Waldo se besoek aan Kieriekroek 
die komende naweek.

9.  Hoe begin Zita voorberei vir Waldo se besoek aan haar huis? Sy 
bel haar ma om haar te waarsku dat sy en Waldo Saterdag ’n 
draai by die huis gaan maak.

10.  Hoekom bel Zita nie dikwels huis toe nie? Daar is ’n muntfoon 
in Kieriekroek en die kinders wat rondsit en speel, antwoord die 
foon. Hulle is nie altyd lus om haar ma te gaan roep nie. Sy moet 
dan vyf minute wag en weer bel in die hoop dat haar ma dan 
daar sal wees.

11.  Wat is statutêre verkragting? Statutêre verkragting verwys na 
seks met ’n minderjarige, selfs al het die meisie ingestem. Vol
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gens die wet moet ’n persoon 16 wees voordat sy kan instem 
om seks te hê.

Hoofstuk 13
Opsomming
Zita en Waldo ry na haar huis in Kieriekroek. Sy is baie senuweeagtig 
en groet nie eers haar boetie en sussie toe hulle daar aankom nie. 
Sy stel hom voor aan haar tannie en haar ouma en kry baie skaam 
omdat haar tannie sê haar ma is in die toilet. Toe sy uiteindelik 
u itgaan om die kleintjies te gaan groet, vertel Ma Trooi haar van ’n 
bliktrommel agter die kolestoof. In daardie trommel is alles wat sy 
moet weet van haar ma en haar pa.

Inhoudvrae
1.  Hoekom lyk Kieriekroek uit ’n gewone motor vir Zita anders as uit 

’n taxi? Sy ry saam met Waldo en kyk met ander oë na Kieriekroek 
as wanneer sy saam met ander mense wat daar woon soontoe ry 
in ’n taxi. Sy kyk nou na Kieriekroek soos sy dink Waldo daarna 
sal kyk.

2.  Hoekom dink Zita dat almal nou weer oor haar gaan skinder? Sy 
dink die mense van Kieriekroek gaan oor haar skinder omdat sy 
’n wit seun huis toe bring.

3.  Hoekom is haar ouma nie die eerste mens wat sy wou hê Wald o 
moes ontmoet nie? Haar ouma is meestal dronk. Sy is ook 
deesda e meer bakleierig as ooit en kan dalk iets vir Waldo sê wat 
hom heeltemal sal afsit.

4.  Wat is ant Rina se reaksie toe sy vir Waldo sien? Sy sê vir Zita dat 
sy ’n mooi mannetjie by die huis aangebring het.

5.  Waar is Zita se ma toe hulle daar aankom? Sy is in die toilet.
6.  Hoekom is Zita skaam vir die toilet? Die toilet is ’n emmer in ’n 

kleinhuisie agter die sinkhok. Dit stink maar altyd daar, al word dit 
skoon gehou.

7.  Hoekom bekyk die kleintjies Waldo se motor so? Hulle is nie 
gewoond aan motors in die omgewing nie. Zita dink ook vroeër 
daaraan dat daar nog nooit ’n motor by hul hek ingery het nie.

8.  Zita het nooit eens vir Louis en Sêra gegroet nie. Hoekom nie? Sy 
sê sy was baie senuweeagtig en het vergeet om hulle te groet.

9.  Watter kommentaar lewer Ma Trooi wat vir Zita soos ’n dolk in die 
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hart steek? Sy sê vir Zita sy hoer ook oor die rasselyn soos haar 
ma en dat hulle nog baie spyt gaan wees. (Om te hoer is om rond 
te slaap, iets wat Zita nie eens doen nie.)

10.  Waarvan vertel Ma Trooi vir Zita toe hulle alleen gesels? Sy 
vertel haar van die bliktrommel agter die kolestoof. Sy sê Zita 
sal alles daarin kry wat sy moet weet. (Ons lei af dit is oor haar 
pa en ma.)

11.  Hoekom wil Ma Trooi hê Zita moet weet wat in die trommel is? 
Sy wil Zita beskerm dat sy nie ook seerkry soos haar ma seer
gekry het nie. Sy kan nie vir Zita enigiets anders gee nie, maar 
sy kan raad gee en waarsku.

12.  Zita begin haar ouma se alkoholmisbruik verstaan. Waarom, 
dink Zita, drink haar ouma so baie? Zita dink haar ouma drink 
moontlik so baie omdat sy niks kan doen aan alles wat om haar 
aangaan nie. Sy is nie in beheer nie en voel dus magteloos.

Hoofstuk 14
Opsomming
Zita en Waldo sit en koffie drink toe haar ma terugkom van die klein-
huisie af. Sy weet haar ma moet nog was en regmaak vir die dag en 
besluit dit is ’n goeie tyd om vir Waldo aan Rupert te gaan voorstel. 
Die besoek loop glad nie af soos sy dit wou hê nie. Rupert is glad nie 
beïndruk met haar wit vriend nie en hy laat haar selfs voel of sy ook 
in die pad is. Terug by die huis kuier hulle saam met haar ouma en 
die res en Waldo lyk of nie een van die goed wat Zita laat skaamkry 
by haar huis hom pla nie.

Moeilike woord
• spif (spoggerig)

Inhoudvrae
1.  Hoekom dwaal Zita se gedagtes so in die geselskap? Sy dink aan 

die bliktrommel waarvan haar ouma haar vertel het en wonder 
wat daarin is.

2.  Hoekom ontwyk ant Rina Zita se oë voor sy sê waar Rupert is? 
Sy is skaam daaroor dat hy by die sjebien betrokke is en sy is 
gespanne oor die saak teen Rupert.

3.  Hoekom wil Zita haar nie uitvra oor die saak teen Rupert nie? 
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Haar ma het haar daarvan vertel. Sy het dit nie by haar tannie 
gehoor nie en kan haar daarom nie uitvra daaroor nie.

4.  Hoekom is Mona verbaas en selfbewus toe sy Zita en Waldo sien? 
Sy het hulle nie so vroeg al verwag nie en kom pas van die toilet 
af. Die reuk van die kleinhuisie kleef aan haar en sy weet dit.

5.  Wat laat Zita besluit om vir Waldo aan Rupert te gaan voorstel pas 
nadat haar ma daar aangekom het? Sy kan sien haar ma moet 
nog was en regmaak vir die dag. Daar is nie veel privaatheid in 
die huis nie en sy weet haar ma sal gemakliker wees as Waldo 
nie naby is nie.

6.  Wat bedoel Waldo as hy sê dat Kieriekroek anders lyk van naby 
af? Hy het nog nooit aan Kieriekroek gedink as ’n plek waar 
mense bly nie. Hy het al baie daar verbygery, maar dit is anders 
om by ’n plek verby te ry as om daar te kuier. 

7.  Wat is die “soort” waarna Zita verwys as sy sê sy het al te veel van 
Waldo se soort in Kieriekroek gesien? Die “soort” waarvan Zita 
praat, is mense wat ryker is as die mense van Kieriekroek en dus 
dink hulle is beter as die mense van Kieriekroek.

8.  Hoekom voel Zita bevoorreg as sy by iemand in die Noodkamp 
kuier? Zita weet haar familie is ’n bietjie beter af as die mense in 
die Noodkamp.

9.  Hoe het Mona se pa sy grond verloor? Die grond waarop hulle 
huis was, is deur die apartheidsregering tot wit grond verklaar en 
hulle moes trek.

10.  Hoe laat Zita se verduideliking oor die grondkwessie vir Waldo 
voel? Dit laat Waldo voel of dit sy skuld was.

11.  Hoekom het die besoek aan Rupert nie verloop soos Zita g ehoop 
het nie? Dit was duidelik dat Rupert niks van Waldo hou nie en 
hy was meer arrogant as die vorige keer toe sy met hom gepraat 
het. Rupert het dit duidelik gemaak dat sy en haar wit vriend nie 
welkom is by sy werkplek nie. Sy het egter gedink Rupert en 
Waldo sal goed oor die weg kom. Sy het ook gehoop om met 
hom te praat oor die saak teen hom.

12.  Waaroor bekommer Zita haar meer as oor Rupert? Zita 
bekomme r haar meer oor die bliktrommel waarvan haar ouma 
haar vertel het, en dus Mister Pillay wat moontlik haar pa is. Dan 
is daar natuurlik Waldo wat by haar kuier ...

13.  Hoekom wonder Zita of Waldo dalk ‘n baie goeie toneelspeler 
is? Hy praat en lag saam met haar familie en laat hom nie af
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sit deur Ma Trooi se spiritswalms of gepruimery nie. Hy luister 
geduldig na Ma Trooi en het selfs die asbestoilet gebruik. Dit het 
nie gelyk of die goed wat haar laat skaamkry, hom pla nie.

Hoofstuk 15
Opsomming
Zita en Waldo ry terug koshuis toe en praat oor die dag. Sy sê vir 
hom dat sy haar dikwels met Elana-hulle vergelyk en wens sy kon 
soos hulle lewe. Hy gee haar die raad om van hulle te vergeet en te 
dink aan haar uniekheid en hoe wonderlik sy is. Hy stel voor sy kyk 
wat in die trommel is. Sy maak dit oop en kry haar ma se briewe aan 
Mister Pillay. Toe sy terugkom in haar kamer lees sy die briewe. Daar 
is net een brief van haar pa. Een brief, een paragraaf. Hy jak haar 
ma af en sê sy moet hom uitlos. Zita huil haarself aan die slaap.

Inhoudvrae
1.  Waaroor dink Zita alles toe hulle terugry koshuis toe? Sy dink aan 

Waldo en wat hy regtig voel oor alles wat hy die dag gesien het, 
sy dink aan Ma Trooi en die trommel wat nou op die agtersitplek 
van die motor is. Sy dink ook aan haar ma en Rupert.

2.  Watter dwelms noem Zita op wat in Kieriekroek beskikbaar is? Sy 
praat van gom, dagga, tabak, spirits, papsak en sê daar is nog 
baie ander.

3.  Wat is in ’n papsak? Dit is baie goedkoop wyn in ’n goedkoop 
plastieksak.

4.  Hoekom het Zita nooit met dwelms geëksperimenteer nie? Sy 
noem twee mense wat uit Kieriekroek kom wat suksesvolle loop
bane het en sy sê haar ma het haar altyd vertel dat sy kan wees 
net wat sy wil.

5.  Waarom, sê Zita, gebruik mense dwelms? Sy sê dit is verbeelding
loosheid en verveeldheid wat mense dwelms laat gebruik. Sy sê 
ook party mense is te sleg om hulleself te vermaak.

6.  Hoekom dink Zita het Waldo nie van die afval geëet nie? Sy 
w onder of hy nie dalk te “trotserig” (trots) was of dalk gedink het 
daar is kieme in nie.

7.  Wat laat haar dink dat dit nie trots is nie? Hy kon nie te trots 
g ewees het nie, want hy het hulle toilet gebruik.

8.  Hoekom voel Zita sleg oor haarself as sy haar met Elana en 
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Raquel vergelyk? Sy is jaloers op hoe hulle lewe en besef dan 
weer hoe ongelukkig sy is met haar eie lewe en haar huislike 
omstandighede.

9.  Hoe probeer Waldo haar laat beter voel? Hy sê vir haar om van 
Elana en Raquel te vergeet. Hy vertel vir haar dat sy uniek is en 
dat alles in haar en om haar deel is van haar. Hy sê vir haar dit is 
wonderlik.

10.  Hoe verander Waldo die onderwerp? Hy sê vir Zita hulle moet 
kyk wat in die trommel is.

11.  Hoekom maak Zita die trommel oop nadat Waldo vir haar gesê 
het dit is dalk beter as sy dit in haar kamer gaan oopmaak? 
Sy wil nie alleen wees as sy die inhoud sien nie. Sy het sy 
ondersteunin g nodig. Sy is bang dit is dalk net ’n grap van haar 
ouma.

12.  Wat kry sy in die trommel? Daar is briewe in wat haar ma en 
meneer Pillay aan mekaar geskryf het.

13.  Hoekom sal Waldo ’n boete kry as die verkeerspolisie hom vang? 
Hy het nog net ’n leerlingrybewys en dit is onwettig vir hom om 
alleen te bestuur. Hy moet eintlik ’n passasier met ’n rybewys in 
die motor hê.

14.  Wat is haar pa se voornaam? Kashief
15.  Skryf Kashief Pillay se brief in Afrikaans. Ek het my eie lewe. Die 

tye wat ons saam was, was net vir die lekker. Dit maak nie saak 
hoe hard jy probeer om my te oortuig dat ons ’n dogtertjie het 
nie. Dit maak geen verskil nie. Ek het my eie kinders. Nog een 
aan een van die uithoeke van die wêreld gaan my nie laat hande 
klap van lekkerkry nie. Los my nou asseblief uit.

16.  Hoekom het Mona soveel briewe vir Kashief geskryf? Sy wou 
hom terughê of ten minste finansiële hulp kry. Sy het gesmeek, 
gepleit en selfs gedreig.

17.  Hoeveel briewe het Kashief teruggeskryf? Hy het net een brief 
teruggeskryf.

18. Wat doen Zita in haar moedeloosheid? Sy huil en begin bid.

Hoofstuk 16
Opsomming
Zita word met ’n opgeswelde gesig en ’n seer lyf wakker. Sy gaan 
stort en trek aan en gaan soek vir Mysie. Matrone wil nie hê sy moet 
vir Mysie pla terwyl sy moet werk nie en die twee maak ’n afspraak 



34

om mekaar ná middagete te sien. Toe Zita uiteindelik voor Mysie 
sit, kan sy nie die woorde uitkry nie, want sy weet die antwoorde en 
troos wat sy soek, sal sy nie vir haar kan gee nie.

Inhoudvrae
1.  Wat hoor Zita toe sy wakker word? Sy hoor die voëltjies vrolik 

tjirp.
2.  Hoekom is haar lyf seer? Sy het in haar klere geslaap en die 

naat van haar jeans het haar seer gedruk. Sy het koud gekry en 
daarom is haar spiere seer.

3.  Watter groot vraag sal sy God vra as sy kon? Sy sou wou vra wat 
Hy gedink het toe Hy haar gemaak het.

4.  Waarvan probeer Zita haarself oortuig? Sy probeer haarself oor
tuig dat sy haar pa gaan vergewe, van hom gaan vergeet en gaan 
aangaan met haar lewe asof hy nie bestaan nie.

5.  Met wie wil Zita gaan praat? Sy wil met Mysie gaan praat.
6. Wat is Mysie se regte naam? Magdalena
7.  Hoekom kan Zita nie met Mysie praat nie? Matrone wil nie hê Zita 

moet met haar praat terwyl sy aan diens is nie. Wanneer sy tog by 
Mysie uitkom, oorweldig die trane haar weer. Wanneer sy later ná 
middagete met Mysie praat, kan sy nie die woorde uitkry nie en 
besef sy sy kan of wil nie met Mysie praat nie, want sy sal nie vir 
haar die antwoord of troos kan gee wat sy soek nie.

8.  Mysie lees Zita se trane heeltemal verkeerd. Sy dink iemand 
anders het vir Zita ontstel. Wat dink Mysie het gebeur dat Zita 
ontsteld is? Sy dink Waldo het iets gedoen wat vir Zita ontstel.

Hoofstuk 17
Opsomming
Zita lees elke dag die briewe van haar ma aan Kashief Pillay en sy 
een antwoord daarop. Sy neem haar voor om met Waldo oor haar 
situasie te praat. Voordat sy met hom kan praat, is dit pouse en 
Welma Springbok probeer haar verneder omdat sy van Kieriekroek 
af kom. Zita staan haar man en laat die meisies wat vir haar lag op 
hul neuse kyk. Waldo verskyn uit die niet en neem haar snoepie 
toe vir ’n Coke. Hy gee haar die raad om vir haar pa te skryf en vir 
hom te sê sy vergewe hom. In die biologieklas kan Zita glad nie 
konsentree-r nie. Sy oordink Waldo se raad en dink aan wat sy gaan 
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doen. Ná die klas vra die onderwyser haar om agter te bly en sy bied 
aan om enige tyd te luister as Zita oor haar probleme wil praat. In 
die wiskundeklas kom sit Waldo langs haar en hulle praat vlugtig oor 
haar pa. Sy belowe om te dink oor Waldo se voorstel.

Inhoudvrae
1.  Wat doen Zita elke dag van die nuwe week? Sy lees haar ma en 

Kashief Pillay se briewe.
2.  Zita weet sy moet eintlik iets anders doen. Wat is dit? Sy weet sy 

moet eintlik die hele ding probeer vergeet en haarself regruk. Sy 
weet sy moet aangaan met haar lewe en van haar pa vergeet. Sy 
dink ook sy sal dalk met iemand moet praat.

3.  Met wie wil sy daaroor praat? Sy neem haar voor om met Waldo 
te praat.

4.  Hoe gaan sy die saak benader? Sy besluit sy gaan langs hom sit 
in die wiskundeklas en vir hom sê sy het hom nodig.

5.  Watter “boekdele” spreek Martie se lyftaal as sy naby Waldo is? 
Haar lyftaal maak dit duidelik dat sy op Waldo verlief is.

6.  Hoekom spot Welma Springbok vir Zita? Welma spot haar omdat 
sy in Kieriekroek bly.

7.  Hoekom is Welma nou so vol bravade? Daar is meisies van 
Welm a se ou skool na dié skool oorgeplaas. Welma het nou meer 
van haar ou vriendinne om haar en daarom het sy meer mense 
voor wie sy windmakerig kan optree.

8.  Hoekom voel Zita kwaad en teleurgesteld oor Welma en haar 
vriendinne se optrede? Hulle is almal bruin, maar dié meisies dink 
hulle is beter as sy omdat hulle in ’n beter woonbuurt bly.

9.  Hoe hanteer Zita die aanval wat Welma op haar loods? Zita sê 
vir Welma dat Welma ’n gatkruiper is. Zita sê ook vir Welma sy is 
meer pateties as sy wil voorgee. Zita laat die meisies ook v erstaan 
sy dink nou minder van hulle as tevore. Zita probeer hulle skaam 
maak vir hulle optrede deur te sê: “En om te dink julle’t gedink 
julle’s beter. Sies!” Verder sê Zita dat sy hulle jammer kry.

10.  Wie kom vat haar weg van die ander meisies af? Waldo
11.  Waldo vra vir Zita: “Wat is nou eintlik so snaaks aan jou blyplek?” 

Wat is Zita se antwoord? Sê dit in jou eie woorde. Zita vra vir 
Waldo hoeveel riethuiskinders daar is wat na ’n wit skool toe 
gaan. Sy vra ook hoe ’n mens se ma die skoolgeld moet betaal 
as sy nie eers genoeg geld vir ordentlike kos het nie. Hulle het 
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nie baie geld nie en sy is in die skool saam met wit kinders wat 
almal meer geld as hulle het. Die bruin kinders in die skool se 
ouers is ook beter af as haar ma.

12.  Waar kom die geld vir Zita se skoolgeld vandaan? Mies Rooitjie, 
die vrou vir wie Mona werk, en ant Rina help met die geld.

13.  Wat bedoel Waldo as hy sê: “Jy is van staal gemaak”? Hy bedoel 
dat Zita ’n sterk mens is. Daar is so baie goed in haar lewe wat 
ander mense van die pad af sou stuur, maar sy gaan aan en leer 
hard en doen goed op skool. Sy laat dit ook nie blyk hoe baie 
alles haar regtig pla nie.

14.  Wat stel Waldo voor moet sy doen oor die situasie met haar 
pa? Hy stel voor dat sy hom ’n kans moet gee om deel van haar 
lewe te wees, anders sal sy nie kan aangaan met haar lewe nie. 
Hy sê sy moet vir hom ’n brief skryf waarin sy skryf dat sy hom 
vergewe.

15.  Wie is Innes van Zyl? Hy is ’n rugbyvriend van Waldo.
16.  Watter vak gee juffrou Beneke? Juffrou Beneke gee Biologie.
17.  Hoekom wil Zita nie Waldo se raad volg nie? Sy is oortuig 

daarvan dat Kashief Pillay haar brief gaan ignoreer en dat sy 
jare sal wag vir ’n antwoord, indien daar ooit een sal wees.

18.  Hoekom vra juffrou Beneke vir Zita om ná die klas agter te bly? 
Sy wil met Zita praat oor dit wat haar pla. Juffrou Beneke kon sien 
dat Zita aan ander dinge dink in die klas en nie kon konsentree r 
nie. Sy bied aan om te luister as Zita oor haar problem e wil praat, 
al sal sy dit dalk nie vir haar kan oplos nie.

19.  Hoekom probeer Zita ongeërg klink toe Waldo vir haar vra hoe 
dit gaan? Sy wil nie hê hy moet ook bekommerd wees oor haar 
probleme nie.

20.  Wat laat Zita dink dat haar ma nie Kashief Pillay se ve rwerping 
goed hanteer het nie? Mona het nog twee kinders by twee a nder 
mans gehad. Sy het dus die liefde op die verkeerde plekke ge
soek en dit nooit gekry nie.

Hoofstuk 18
Opsomming
Zita sit in die studielokaal en skryf vir Kashief Pillay. Sy besluit om 
ook ’n foto by die brief in te sluit. Toe sy opstaan om ’n koevert by die 
onderwyser te kry, los Elana vir haar ’n briefie waarin sy verskonin g 
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vra. In haar koshuiskamer oefen sy algebra. Toe sy uiteindelik 
in die badkamer kom, wag Elana daar vir haar. Hulle het ’n lang 
g esprek waarin Elana verskoning vra omdat sy skinderstories oor 
Zita v ersprei het. Zita leer dat rykdom jou nie kwytskeld van moeilike 
goed in jou lewe nie. Die volgende dag vra sy vir Waldo om foto’s 
van haar te neem. Hy wil van die foto’s vir ’n modelskool stuur, maar 
Zita wil niks daarvan weet nie. In die wiskundeklas is sy baie bly 
om te sien die oefeninge wat die onderwyser op die bord skryf, is 
d ieselfde wat sy die vorige aand deurgewerk het.

Inhoudvrae
1.  Zita skryf ’n brief aan Kashief Pillay. Na watter adres gaan sy haar 

brief stuur? Sy gaan haar brief na dieselfde adres stuur as wat 
Mona destyds gebruik het.

2.  Hoekom dink sy dit is beter om die brief in Engels te skryf? Die 
briefwisseling tussen Kashief Pillay en Mona was in Engels. Sy 
dink hy verstaan dalk nie Afrikaans nie.

3.  Wat wil sy vir haar pa stuur? Sy wil ’n foto van haarself en ’n klein 
nota stuur.

4.  Hoekom is sy nie tevrede met haar pogings om ’n brief te skryf 
nie? Die woorde klink vir haar te kruiperig.

5.  Hoekom sal Zita nie by haar pa wil gaan bly nie? Sy ken nie In
diërs nie en het baie wanopvattings wat haar bang maak. Sy dink 
daaraan dat Indiërs nie in dieselfde god as sy glo nie en sy is 
bang haar pa sal haar dwing om by hom te kom bly, sy geloof aan 
te neem en haar ma af te staan. Sy dink nie sy sal kan o orleef op 
Indiese kos nie, en ook nie as sy die heeltyd Engels moet praat 
nie.

6.  Waaroor besluit Zita wil sy navorsing doen? Sy wil navorsing doen 
oor watter regte haar pa oor haar het en oor die “Indiërgeloof”.

7.  Wat wil Zita vir juffrou Engels vra? Sy wil vra of daar boeke oor die 
“Indiese geloof” in die skoolbiblioteek is.

8.  Hoekom vra sy toe liewer nie die vraag nie? Sy dink die kinders 
wat saam met haar in die studiesaal is, sal haar spot omdat dit sal 
lyk of sy haar erfenis wil opsoek.

9.  Zita vertel haar pa in die brief van haar “grootste vrees”. Wat is dié 
vrees? Haar grootste vrees is dat Pillay met haar sal maak soos 
hy met Mona gemaak het. Sy vrees dus dat haar pa haar ook met 
’n kort brief sal wegjaag.
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10.  Hoekom sit Zita nie haar adres op die brief nie? Sy reken hy kan 
’n bietjie moeite doen om haar op te spoor. Onbewustelik is dit 
ook ’n verskoning as hy nie terugskryf nie. Hy het nie haar adres 
nie.

11.  Wat wil Zita van haar pa hê? Sy wil erkenning hê dat hy haar pa 
is.

12.  Van wie kry sy ’n briefie op haar bank in die studielokaal? Sy kry 
’n briefie van Elana.

13.  Hoekom wil Elana met Zita praat? Sy wil om verskoning vra dat 
sy ’n skinderstorie oor Zita versprei het.

14.  Hoekom kry Zita vir Elana jammer? Sy sien dat Elana lyk of sy 
gaan begin huil. Zita besef Elana is nie ’n skinderbek soos sy 
vermoed het nie.

15.  Hoekom kan Zita vir Elana sê om van die hele storie te vergeet? 
Sy het groter goed om haar oor te bekommer. Hierdie kwessie is 
niks vir Zita in vergelyking met die ding oor haar pa nie.

16.  Zita sê vir Elana sy is ook jammer oor haar eie optrede. Waaroor 
is Zita jammer? Zita is jammer dat sy nie van die begin af toege
laat het dat die meisies by die skool haar beter leer ken nie. Sy is 
jammer dat sy nie eerlik was oor haarself nie en sy is jammer dat 
sy so skaam was vir haar huis dat sy dit ’n geheim wou hou.

17.  Watter les het Zita uit haar badkamergesprek met Elana geleer? 
Dit maak nie saak hoe ryk ’n mens is nie, daar is altyd iets in jou 
lewe waarmee jy nie tevrede is nie.

18.  Hoekom vra Zita vir Waldo of hy ’n kamera het? Sy wil hê hy 
moet ’n foto van haar neem wat sy vir haar pa kan stuur saam 
met die brief.

19.  Waar wil Waldo die foto’s neem? Op hul plaas.
20.  Wat wil Waldo met die foto’s doen? Hy wil die foto’s na ’n model

skool stuur sodat Zita ’n model kan word.
21.  Wie is juffrou Langnek? Juffrou Loots, die wiskundeonder wyser, 

is juffrou Langnek.
22.  Hoekom voel Zita opgewonde toe sy in die klas gaan sit? Zita voel 

opgewonde omdat Waldo ingestem het om die foto’s van haar 
te neem en omdat sy die vorige aand baie algebrao efeninge 
gedoen het. Verder is sy bly dat sy en Elana ’n gesprek gehad 
het wat die lug gesuiwer het.

23.  Hoekom hou Zita van hierdie wiskunde-onderwyser ? Sy hou 
daarvan dat die onderwyser hulle uitdaag.
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Hoofstuk 19
Opsomming
Dit is Saterdagoggend en Waldo kom haal vir Zita by die koshuis. 
Hy het haar genooi om by hom op die plaas te kom kuier. Hulle gaan 
dan ook die foto’s neem sodat sy een vir haar pa kan stuur. Op pad 
soontoe begin hulle gesels en Waldo sit musiek aan: Afrika-jazz. 
Zita merk op dat dit nie die soort musiek is waarna enige wit ou sal 
luister nie. Hierdie opmerking sit ’n baie ernstige gesprek aan die 
gang waarin Waldo vir Zita aanpraat oor haar opvattings oor mense 
en groepe en die lewe. Toe hy klaar gepraat het en voor sy iets kan 
sê, soen hy haar, en sy vir hom.

Taalvraag
Wat is die Afrikaanse woord vir “exciting”? Opwindend

Inhoudvrae
1.  Zita dink haar lewe is amper perfek, maar een ding kort nog. Wat, 

dink Zita, sal haar lewe perfek maak? Sy dink kontak met haar pa 
sal haar lewe perfek maak.

2.  Hoekom doen Zita soveel moeite met haar voorkoms? Waldo 
gaan foto’s neem van haar. Sy wil een van die foto’s vir haar pa 
stuur. Sy wil goed lyk op die foto’s.

3.  Hoekom voel Zita so snaaks toe hulle in die motor klim? Waldo 
het baie liefderyk aan haar hare en gesig gevat. Sy is verlief op 
hom en het die aanraking baie geniet.

4.  Zita dink “dit kan gevaarlik word” as sy nie vir Waldo afsit nie. 
H oekom? Sy dink waarskynlik dat hul fisieke aantrekking daarto e 
kan lei dat hulle seks het. Sy wil nie oorkom wat haar ma oor
gekom het nie: om ’n kind te hê by iemand van ’n ander ras wat 
dan niks met haar of die kind te doen wil hê nie.

5.  Hoekom is die musiek in Waldo se motor vir Zita ’n verrassing? Dit 
is swaar Afrikajazz en sy reken dit is nie die tipe musiek waarna 
enige wit seun sal luister nie.

6.  Waarvan beskuldig Waldo vir Zita? Hy sê sy etiketteer mense en 
plaas hulle in groepe. Sy wil dan hê hulle moet binne die norme 
van dié groep beweeg en optree. Dit is ’n vorm van rassisme. Sy 
dink byvoorbeeld nie hy sal van Afrikajazz hou nie, net omdat hy 
wit is.
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7.  Watter erkentenis maak Waldo teenoor Zita in die middel van hulle 
woordewisseling? Hy erken teenoor Zita dat hy lief is vir haar.

8.  Hoekom dink Waldo hy is met ’n goue lepel in die mond gebore? 
Sy pa het hom geleer om te werk vir wat hy in die lewe wou hê.

9.  Wat beteken die uitdrukking “met ’n goue lepel in die mond g ebore” 
gewoonlik? Dit beteken om in ’n ryk gesin gebore te word.

10.  Waar kom Waldo se pa se rykdom vandaan? Hy het daarvoor 
gewerk.

11.  Hoekom vertel Waldo vir Zita hoe hard hy as kind gewerk het en 
hoe hy sy kar aan sy pa afbetaal? Hy verduidelik vir haar wie hy 
is en waar hy vandaan kom. Hy wil hê sy moet weet hy kom nie 
van geslagte van ryk boere nie, maar dat hulle hard gewerk het 
en eers onlangs in weelde begin leef het. Hy wil ook hê sy moet 
weet hy het gewerk vir wat hy het.

12.  Watter raad gee Waldo vir Zita? Hy sê sy moet dit aanvaar as 
mense gaaf is met haar, of omgee vir haar. Sy moenie altyd ’n 
verskuilde agenda daarin te soek nie. Hy waarsku haar ook dat 
mense wat ’n hand na haar uitsteek, dit net so maklik kan terug
trek en dat die lewe haar niks skuld nie. 

13.  Wat bly in Zita se kop vassteek nadat Waldo klaar gepraat het? 
Sy dink daaraan dat hy gepraat het van liefkry en omgee. Sy 
probeer uitwerk of dit hy is wat haar liefkry en vir haar omgee.

14.  Wat gebeur nog voor sy iets kan sê? Waldo soen haar en sy 
soen terug.

Hoofstuk 20
Opsomming
Mona kom by die koshuis aan om vir Zita ’n brief te bring. Dit is 
a fgelewer by die huis waar Mona werk. Die brief is van Kashief 
P illay, Zita se pa. Mona is kwaad omdat Zita geskryf het, en sy is 
bang dat Zita ook sal seerkry. Dit is dan ook presies wat gebeur, 
want Kashief skryf dat hy nie die pa kan wees wat Zita soek nie. Hy 
stuur ook vir haar R2 000. Vir Zita is dit ’n ekstra belediging. Mysie 
kom onverwags by haar koshuiskamer aan en vertel vir Zita haar eie 
hartseerstorie van hoe haar man en haar kinders haar gelos het vir 
’n ander vrou. Sy gee vir Zita raad om aan te gaan met haar lewe en 
te vergeet van haar pa. Ná die besoek gaan bel Zita vir Waldo om 
hom te vertel van die brief en die geld.
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Inhoudvrae
1.  Waar kom Mona vir Zita sien? Mona kom vir Zita by die koshuis 

sien.
2.  Hoekom glimlag Mona nie vir Zita terug nie? Sy is glad nie 

b eïndruk dat Zita vir Kashief Pillay geskryf het nie. Mona is kwaad 
omdat Zita haar nie daarvan vertel het nie. Mona is ook kwaad 
omdat sy nie wil hê die man moet vir Zita so seermaak soos hy 
haar seergemaak het nie.

3.  Waarheen het Kashief Pillay die brief gestuur? Hy het dit na 
d ieselfde adres, Mies Rooitjie s’n, gestuur as waarheen hy die 
brief destyds vir Mona gepos het.

4.  Hoe verduidelik Zita vir haar ma van haar besluit om vir Pillay te 
skryf? Sy sê vir Mona sy wou ook net een keer ’n pa hê en sy wou 
hom nie afskryf sonder om hom ’n kans te gee nie.

5.  Hoekom wil Zita haar ma ’n drukkie gee? Sy wil haar probeer 
troos. Boonop het Mona pas vir Zita gesê hoe lief sy haar het.

6.  Hoekom loop Zita so vinnig na haar kamer toe? Sy kan nie wag 
om te lees wat haar pa geskryf het nie. Sy is nuuskierig en wil nie 
langer wag om te weet wat Pillay se antwoord is nie.

7.  Wat kry Zita in die koevert? Sy kry ’n brief en R2 000 kontant.
8.  Wat doen Zita nadat sy die brief gelees het? Sy vee die geld van 

haar skoot af en smyt die brief op haar lessenaar waarna sy in 
’n klein bondeltjie opkrul op haar bed. Uiteindelik sak sy op haar 
knieë langs die bed neer en bid.

9.  Wat sê haar “binnestem” vir haar? Haar binnestem sê: “Hy wil my 
nie hê nie.”

10.  Wat vra Zita in haar gebed? Sy wil weet hoekom sy ’n pa gekry 
het wat net haar ma swanger gemaak en toe geloop het. Sy vra 
ook wat sy hieruit moet leer en hoekom sy op aarde is. Sy wil 
ook hê die Here moet haar wys wat sy doel met haar is en wie 
sy moet wees. Sy soek ook hulp om die man te vergeet as sy nie 
met hom verenig gaan word nie.

11.  Wie kom by haar koshuiskamer inloer? Mysie
12.  Hoekom het Mysie kom kuier? Sy wou kom kyk wat aangaan 

met Zita. Sy het ‘n “feeling” (gevoel) gehad dat sy moet kom 
inloer.

13.  Wat dink Mysie van Kashief Pillay? Sy dink hy dink te veel van 
homself. Sy dink ook hy is te sleg om Zita se pa te wees en dat 
hy net een goeie ding gedoen het: om vir Zita te help maak.
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14.  Watter raad gee Mysie vir Zita? Sy sê Zita moet van haar pa ver
geet en konsentreer op alles wat sy wel het. Mysie sê sy moet 
die beste maak van die kanse wat sy in die lewe het.

15.  Hoekom het Mysie die Kaap verlaat? Haar man, Fillie, het vir 
haar gesê om haar goed te vat en te loop omdat hy iemand 
anders ontmoet het. Haar kinders was mal oor die nuwe vrou 
omdat sy alles gehad het wat Mysie nie het nie. Haar man en 
haar kinders het by die nuwe vrou gaan intrek. 

16.  Hoekom het Zita soveel moeite gedoen om van die Hindoe-geloof 
te leer? Sy wou haar pa beïndruk wanneer sy hom ontmoet.

17.  Wat is ’n goeie Afrikaanse vertaling vir “bottomline” in hierdie 
konteks? Uiteinde, slotsom.

18.  Wat is die “bottomline” van Zita en Meisie se stories? Mysie sê 
die “bottomline” is dat die mans, Kashief en Fillie, gekies het en 
dat hulle nie vir Zita en Mysie wil hê nie. 

19.  Meisie stel voor Zita gee ’n deel van die geld vir Mona, maar dink 
hulle moet jok oor waar dit vandaan kom. Waar, sê Mysie, moet 
hulle sê kom die geld vandaan? Mysie dink Zita moet vir haar 
ma sê hulle twee het gedobbel en toe gee Mysie vir haar ’n deel. 
Mysie dink nie Zita moet vir haar ma sê dit kom van Kashief af 
nie.

20.  Hoekom het Zita vir Mysie nodig? Mysie is altyd beskikbaar om 
te luister as sy iemand nodig het om te praat. 

21.  Hoe voel Zita deesdae oor Waldo? Zita is verlief, maar eintlik 
dink sy dat sy nie net verlief is nie, maar dat sy Waldo liefgekry 
het.

22.  Hoekom bel Zita vir Waldo? Sy wil vir hom laat weet dat sy ‘n 
brief van haar pa gekry het. 

23.  Kashief Pillay se brief is ’n antiklimaks in die teks. Hoekom sê 
ons so? ’n Antiklimaks is die teenoorgestelde van wat ’n mens 
verwag, dis ook ’n laagtepunt, ’n negatiewe punt in ’n teks.

Bonusvraag
Watter maand is dit en hoe weet die leser dit? Aan die begin van 
die vorige hoofstuk word genoem dat “die winter verby is”. Dit 
beteken dit is lente en dié seisoen begin op 1 September. Daar 
is ook voorheen genoem dat die leerders in September ’n toets
reeks skryf en aan die einde van hierdie hoofstuk staan dat Zita tot 
d usver lekker toetse geskryf het. Dit is dus waarskynlik September. 
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Vertaal Kashief Pillay se brief aan Zita in Afrikaans
Zita
Jy sal dalk eendag verstaan dat ’n mens nie altyd kan kry wat jy wil 
hê nie. Ek erken jou bestaan, maar ek kan nie die pa wees wat jy 
soek nie. Hier’s vir jou ’n paar rand. Koop maar wat jy nodig het.
Groete
Kashief

Hoofstuk 21
Opsomming
Dit is die jaarlikse prysuitdeling en Zita het ’n ereplek tussen die 
presteerders in graad elf. Sy is nie net toppresteerder in haar graad 
nie, maar kry ook goud in drie vakke en silwer in die ander drie. Haar 
ma woon die geleentheid by en is baie trots op haar dogter. Ná die 
prysuitdeling kom stel Waldo se ma, Anida, haar aan Mona voor en 
terwyl die drie van hulle staan en gesels, kom sê Welma Springbok 
vir Zita geluk. Sy vra of hulle nou maar kan vriende wees. Zita vra 
dadelik hoekom en herinner haar aan die lelike goed wat sy deur die 
jaar aan haar gedoen het. Uiteindelik sê sy hulle moet begin deur 
net ordentlik te wees teenoor mekaar en dan kan hulle later sien oor 
vriende wees.

Taalvraag
Wat beteken dit om “op jou troontjie” te wees? Kyk na die gesprek 
tussen Welma en Zita aan die einde van die hoofstuk. Dink aan ’n 
koningin of ’n prinses. Hulle sit op trone. Welma het gedink Zita 
g emaak of sy beter is as die ander.

Inhoudvrae
1.  Wie is meneer Schoeman? Meneer Schoeman is waarskynlik die 

skoolhoof.
2.  Wie vroetel in Zita se nek? Waldo
3.  By watter geleentheid is hulle en hoe weet ons dit? Hulle is by  

die jaarlikse prysuitdeling. Daar word verwys na al die ouers 
wat teenwoordig is en “die presteerders”. Daar staan Zita “het ’n 
e replek tussen die presteerders vir haarself losgeslaan”.

4.  Aan wie oorhandig meneer Wagner pryse? Meneer Wagner 
oorhandig akademiese pryse aan die graadagts.
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5.  In watter graad is Zita? Sy is in graad 11.
6.  Watter pryse kry Zita? Sy is die beste presteerder in graad elf, sy 

kry goue sertifikate in biologie, wiskunde en natuur en skeikunde. 
Sy kry ook silwer in Afrikaans, Engels en aardrykskunde.

7.  Watter klere het Mona aan? Mona dra ’n pienk bloes, en ’n pienk 
serp op haar kop.

8.  Wat doen Zita toe sy haar ma sien? Sy knyp haar beker onder 
haar arm vas en waai vir haar ma ’n soentjie.

9.  Watter raad gee Mysie vir Zita in haar afskeidsbrief? Sy moet 
nie ander mense se nonsens opvreet en hulle toelaat om hulle 
negatiewe dinge by haar te los nie. Die “dirty deposits” waarvan 
sy praat, is ook ’n verwysing na mans en ’n teregwysing dat sy nie 
moet rondslaap nie.

10.  Hoekom kry Zita skaam as Mona so tussen almal kliphard praat 
van “boere”? Zita kry skaam omdat dit ’n rassistiese verwysing 
na wit mense is en sy wil nie hê die kinders moet hoor haar ma 
praat so nie.

11.  Wie kom sê eerste vir Zita geluk? Anida Roux, Waldo se ma, 
kom wens haar eerste geluk.

12.  Wie kom na Zita toe terwyl sy met haar ma en Waldo se ma 
praat? Welma Springbok kom na Zita toe.

13.  Wat wil Welma vir Zita kom sê? Sy kom geluk sê met al Zita se 
prestasies en vra haar of hulle kan vriende wees.

14.  Wat is Zita se reaksie op wat Welma te sê het? Zita vra h oekom 
sy nou vriende met haar wil wees. Sy beteuel haar humeur 
en noem al die lelike dinge wat Welma deur die jaar aan haar 
g edoen het. 

15.  Hoe verduidelik Welma al die aaklige goed wat sy aan Zita 
g edoen het? Sy sê sy was dalk jaloers op Zita en het probeer 
om haar van haar “troontjie” af te kry.

16.  Wat is Zita se antwoord aan Welma? Sy sê hulle moet maar 
begin deur net ordentlik met mekaar te wees en dan kan hulle 
maar sien of hulle later vriende kan wees, maar nie nou al nie.

Hoofstuk 22
Opsomming
Die skooljaar is amper verby en daar heers ’n goeie gees onder 
die leerders. Zita kry ’n tweede brief van Mysie wat verduidelik dat 
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sy terug is in die Kaap en dat dit goed gaan met haar. Ná die eind-
eksamen bly Zita nog ’n nag in die koshuis om die volgende dag 
haar rapport te kry. Voor sy vertrek, kom Waldo by die koshuis aan 
met ’n brief van ’n modelagent vir wie hy foto’s van Zita gestuur het. 
Die persoon reken beslis Zita sal ’n suksesvolle model kan wees. 
Waldo wil in die vakansie by Zita gaan kuier, maar sy probeer eers 
verskoning s maak en dan sê sy eindelik dat hy maar op ’n Sondag 
kan kom en sy ma ook eenkeer moet saambring. Terug in Kierie-
kroek is sy aan die een kant nog dieselfde meisie wat sy aan die 
begin van die jaar was, maar in soveel opsigte anders.

Taalvraag
Wat is “forty days”? Dit verwys na ’n tradisie dat die matriekleerders 
veertig dae voor die einde van hul skoolloopbaan so ’n bietjie amok 
maak.

Inhoudvrae
1.  Hoekom vlam die gees onder die leerders op? Die einde van 

die skooljaar kom vinnig nader en die lang vakansie lê voor. Die 
matriekafskeid en die matrieks se “forty days” sorg vir opwinding 
vir die hele skool.

2.  Hoekom geniet Zita die ander leerders nou meer? Dit pla haar nie 
meer so baie omdat sy so anders lyk as hulle nie.

3.  Wat is die “GROOTSIEK” waarvan Mysie praat in haar brief? 
Vigs

4.  Waarvoor sê Zita alles dankie in haar gebed nadat sy Mysie se 
brief gelees het? Sy sê dankie vir goeie vriende en goeie kanse 
en sommer vir “alles”. Sy sê ook dankie vir Kieriekroek, Waldo en 
omdat sy weet alles werk uiteindelik uit.

5.  Wat bring Waldo vir Zita? Hy bring die antwoord van die model
agent.

6.  Hoekom wil Zita eers nie hê Waldo moet in die vakansie kom 
kuier nie? Sy gaan vir Jonas Falipa by die groentemarkie werk.

7.  Watter beloftes wil Zita aan Waldo maak? Sy wil hom belowe 
dat hy altyd haar held sal wees en dat sy haar lewe aan hom sal 
toewy. 

8.  Hoekom maak Zita nie beloftes aan Waldo nie? Sy wil nie d ieselfde 
fout maak as Mona destyd nie.

9.  Zita en Waldo noem mekaar name wat gewoonlik as rassisties en 
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neerhalend beskou word. Hoekom dink jy word hulle nie kwaad vir 
mekaar hieroor nie? Dit word nie neerhalend en rassisties bedoel 
nie. Hulle spot mekaar en erken daardeur dat hulle verskillend is, 
maar mekaar wel aanvaar.

10.  Wat is Zita se uiteindelike besluit oor ’n vakansiekuier? Sy sê vir 
Waldo dit sal haar pas op ’n Sondag en dat hy ’n slag sy ma kan 
saambring.

11.  “Haar plakkies tkip-tkap toe sy uiteindelik omdraai…” Wat word 
’n woord soos ‘tkip-tkap’ genoem? Klanknabootsing

12.  Hoekom voel Zita anders toe sy uiteindelik by Kieriekroek uit-
klim? Sy besef sy het baie gegroei en haarself leer aanvaar die 
afgelope paar jaar.

Verdere vrae rondom die kurrikulum

1.  Die kurrikulum sê die leerders moet die volgende kan doen: 
“Herke n en verduidelik hoe seleksie en weglaat van inligting 
betekenis beïnvloed.” In Zita word hierdie tegniek baie deeglik 
getoon. Vra die leerders om te kyk hoe grepe uit Zita se lewe 
verduidelik word en hoe baie verswyg word tussen van die hoof-
stukke. Hier is voorbeelde:

 a)  Bitter min tyd verloop vanaf die begin van hoofstuk 1 na die 
einde van hoofstuk 4. ’n Lang stuk tyd verloop egter tussen die 
einde van hoofstuk 4 en die begin van hoofstuk 5. Waarom? 
Die eerste vier hoofstukke gee vir ons ’n goeie oorsig van Zita 
se lewe in die township. Dis vir ons nodig om die armoede 
te beleef, anders sal ons nie verstaan as sy “uit” voel in die 
gegoede skool nie. Ná ons egter weet wat aangaan, spring 
die verhaal terug na die skool, want dis hier waar haar lewe 
verder moet voortgaan.

b)  Tussen hoofstuk 5 en 6 verloop weer bitter min tyd, maar daar 
is ’n sprong van “weke” tussen die einde van 6 en die begin 
van 7. Hoekom? Hoofstukke 5 en 6 gee vir ons die nodige 
insig in Zita se lewe by die skool. Dan, as ons weet, spring die 
verteller oor die onnodige detail en zoem weer in op iets wat 
van belang is vir die verhaal.

c)  Moedig die leerders aan om vlugtig weer deur die teks te 
blaai en die tydspronge, al dan nie, aan te dui tussen die hoof-

D
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stukke. Laat hulle daaroor kommentaar lewer. Eie antwoorde. 
Dit is egter belangrik om te let daarop dat bepaalde aspekte 
van Zita se lewe belig word in elkeen van die hoofstukke, 
maar dat “onnodige” feite nie genoem word nie.

2.  Die kurrikulum verwag van die leerder om die volgende te kan 
doen: “Onderskei tussen feite en menings en motiveer eie re-
spons.” Hier wil ons graag daarop wys dat dit ’n feit is dat Zita van 
gemengde afkoms is, en ook dat sy swaarkry. Tog sê Waldo in 
hoofstuk 19 vir haar dat sy versigtig moet wees dat haar eie idees 
oor die lewe nie haar verhouding met ander moet vergal nie. Laat 
die leerders hoofstuk 19 in groepe lees en baie fyn kyk na Zita se 
menings oor die lewe. Dan moet hulle kommentaar lewer daarop. 
Ook op Waldo se menings. Die kurrikulum sê die leerders moet ’n 
eie respons voorberei, ons kan nie antwoorde voorskryf nie!

3.  In hoofstuk 7, en meer bepaald op bladsy 48, sê Elouise Badenhors t 
iets wat Roseline Xaxa woedend laat word. Aan die een kant sê 
sy direk wat sy bedoel, en tog is dit nie so eenvoudig nie. Die 
k urrikulum sê ons moet die volgende kan doen: “V erduidelik die 
verskil tussen direkte en geïmpliseerde (verskuilde) betekenis.” 
Laat die leerders hieroor gesels. Is daar méér agter Elouise en 
Roseline se woorde as wat in die teks vertel word? In ’n sekere 
sin is hulle woorde kru en duidelik, maar Elouise se woorde toon in 
die eerste plek onbegrip, en in die tweede plek ’n dieper rassism e. 
Laasgenoemde is wat Roseline so kwaad maak. Roseline se eie 
uitbarsting weerspieël egter óók dat sy nog nie vir Elouise bloot 
as ’n individuele probleemkind kan sien nie, Roseline sien óók ras 
raak as sy ontplof.

4.  Volgens die geleerdes moet ons die volgende kan doen: “V erdui-
delik die skrywer/verteller/karakter se standpunt/ perspektief en 
gee ondersteunende bewyse uit die teks”. Laat die leerders weer 
na hoofstuk 19 kyk. Hier is dit duidelik dat die verteller en Zita 
nie dieselfde persoon is nie. Hoe weet ons? Laat die leerders hul 
eie antwoorde toe. Ons dink dit is duidelik dat die verteller graag 
ook Waldo se standpunt wil stel. Die verteller kon dit verswyg het 
en so minder kritiek op Zita geplaas het. Tog vind die verteller dit 
nodig om Zita te kritiseer, via Waldo!
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5.  Die kurrikulum wil hê ons moet die volgende kan doen: “Verduideli k 
die sosio-politieke en kulturele agtergrond van tekste en toon aan 
hoe dit betekenis beïnvloed.” Laat die leerders toe om kommentaa r 
te lewer op Zita se agtergrond en hoe dit die teks beïnvloed. Eie 
antwoorde. Die teks sou egter baie anders wees as Zita wit was, 
as sy nie na ’n wit skool toe gegaan het nie, en, veral, as sy nie so 
arm was nie. Waldo beskuldig uiteindelik vir Zita daarvan dat sy 
nie kan, of wil, losbreek vanuit haar eie agtergrond nie.

6.  Bespreek hierdie stelling: “Kashief Pillay se brief aan Zita was ’n 
antiklimaks.” Eie antwoorde. Ons dink dit was, sy het uitgesien 
daarna dat hy haar sou erken en uiteindelik het hy haar verwerp.

7.  Verduidelik die intrige en die subintriges in dié roman. Laat die 
leerders hieroor gesels. Dit is belangrik dat hulle self moet probeer 
om die antwoorde te vind. Ons vermoed dat ons die volgende kan 
identifiseer:

 a)  Die intrige sou kon verwys na Zita se groei oor die jaar by die 
skool. Sy kom “rou” daar aan en die klimaks is wanneer sy die 
pryse wen.

 b)  ’n Subintrige is beslis haar verhouding met Waldo. En watter 
klimaks is daardie soen nie! Tog, die verhouding loop al hoe 
beter, en die feit dat sy teen die einde sê hy mag kom kuier, is 
fantasties.

 c)  ’n Volgende baie belangrike subintrige is Zita se soeke na 
haar pa. Die antiklimaks van hierdie subintrige is ongetwyfeld 
wannee r Pillay aan haar die brief en geld stuur.

8.  Lewer kommentaar op die manier waarop Zita van kode verwisse l 
as sy by die huis is, met Mysie praat, of aspris haar “agtergrond” 
wil ten toon stel. Eie antwoorde. By die huis praat sy die taal 
waarmee sy grootgeword het. Met Mysie praat sy ook ’n taal wat 
aansluit by Mysie se werkersklastaal. En die “plat” taal wat sy by 
die “wit” skool praat, is ’n manier om haar te distansieer van die 
ander. Waldo dink natuurlik dis verkeerd van haar om haarself so 
eenkant te hou!


