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VOEG TITEL BY



Wie is ons?

CapeNature is die 
deel van die regering 
wat plant- en 
dierlewe wat 
natuurlik voorkom 
(biodiversiteit) in die 
Wes-Kaap beskerm.



Wat gaan ons bespreek?

- Oorsake van brande

- Ekologiese en sosio-
ekonomiese impak 
van brande

- Brandgevaarindeks

- Hoe om 'n brand te 
rapporteer

- Wat ons kan doen 
om brande te 
voorkom



Kan julle aan enige reëls vir deelname dink?

REËLS VIR 
DEELNAME



Skakel in / Begin die 

gesprek



Klank van vuur wat brand 

Klank van 'n brandweerwa 

Klank van 'n helikopter

Wat is daardie geluid?



Alles oor brand



Wat veroorsaak 'n brand?

Brande kan veroorsaak word deur natuurlike 

gebeurtenisse soos weerlig.

Maar baie keer word brande deur mense veroorsaak.

KAN JULLE 

AAN NOG 

IETS DINK?



Die ekologiese impak van veldbrande

Gronderosie

Die verlies aan habitat en kos vir diere en ander 

lewensvorme

Die verlies aan ons unieke en onvervangbare 

vegetasie



Die sosio-ekonomiese impak van veldbrande

Verlies aan 

toerisme

Lewensverlies of verlies aan 

persoonlike eiendom

Dit kos geld om brande te blus



Wanneer dit brandseisoen is – die brandgevaarindeks

Onbeduidend (blou). Die brandgevaar is so laag dat geen 

voorsorgmaatreëls nodig is nie.

Laag (groen). Brande, insluitend beheerde brande, word in die opelug 

toegelaat met die voorwaarde dat diegene wat die brande maak billike 

voorsorgmaatreëls tref teen die verspreiding van die brande.

Matig (geel). Geen brande word in die opelug toegelaat nie, behalwe dié 

wat deur die hoof brandbeampte van die plaaslike brandweerdiens 

gemagtig is.

Hoog (oranje). Geen brande word onder enige omstandighede in die 

opelug toegelaat nie.

Uiters hoog (rooi). Geen brande word onder enige omstandighede in 

die opelug toegelaat nie, en spesiale noodvoorbereidingsmaatreëls vir 

brand is nodig.



Rapporteer ŉ brand.



Wees ŉ held.

Aktiwiteit/bespreking: Verdeel in klein groepe 

en bespreek hoe julle jul gemeenskap veiliger 

kan maak en brande kan voorkom.



Wat gaan jy doen in verband met jou 

gemeenskap?

Groepe 

rapporteer 

terug.



Konsolidasie

Elke persoon deel een ding 

wat hulle belowe om te doen 

om brande te voorkom of een 

ding wat hulle geleer het. Skryf 

dit op die blaaibord neer.



THANK YOU.


