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Advieskolom 
Lees die volgende artikel en beantwoord die vrae wat daarop 
volg. 
 
Vriendinne Wat Jou Afbreek 

My vriendin is 'n 
aandagvraat! 
Het jy 'n vriendin wat dink 
die hele wêreld draai om 
haar? Is sy gewoonlik ook 
baie dramaties? Nou, 
almal van ons het in 'n 
stadium so vriendin (hel, 
dalk is jy dié vriendin) en jy 
gaan net moet leer om 

haar te hanteer. Sommige mense is net so, hulle is dramaties en 
flambojant en praat hard en neem heeltemal oor. Jy gaan dit nie 
kan verander nie, maar jy kan vir jou vriendin vra om 'n bietjie 
die brieke aan te draai wanneer julle saam is. Vertel vir haar hoe 
haar gedrag jou laat voel. 
 
My vriendin is lelik met my. 
Dit klink so eenvoudig, maar een van die aakligste goed is 
wanneer 'n vriendin lelik is met jou. Veral as sy lelike goed vir 
jou sê en jou selfbeeld afbreek. Eerstens moet jy besluit of dit 
die moeite werd is om in so 'n vriendskap te bly. Wil jy regtig 
vriende wees met iemand wat so is met jou? As jy besluit dit is 
die moeite werd, moet jy vir haar sê dat wat sy doen nie reg is 

nie en vir haar vertel hoe dit jou laat voel. Vind ook uit hoekom 
sy so optree. Dit kan dalk wees dat jy dalk onbewustelik iets 
gedoen het wat haar ontstel het en dié gedrag ontlok het.  
 
As jy enige situasies het waarvoor jy raad soek, e-pos ons by 
info@jip.co.za, tweet vir ons by @JIPcoza, Facebook ons of los 
kommentaar hieronder en ons sal probeer om jou vrae te 
beantwoord. 
 
Woordeskat 
 
Afrikaans Engels 
vriendin Female vriend 
aandagvraat Wants to be center of attention 
gewoonlik Usually 
dramaties Dramatic 
hanteer handle 
Sommige Some 
flambojant Flamboyant  
praat Talk 
heeltemal completely 
verander Change 
bietjie A little bit 
brieke brakes 
saam  Together 
Vertel tell 
eenvoudig simple 
gedrag behaviour 



Week 25 & 26: Lees en Kyk – Leesbegrip – Lees vir Inligting Graad 10  
 

2 

Afrikaans Engels 
aakligste Most unpleasant 
lelik Ugly 
Veral especially 
selfbeeld Self image 
afbreek Break down 
moeite effort 
Vind ook uit Also find out 
optree Act / behave 
onbewustelik Unconsciously  
ontstel Upset  
ontlok Provoke 
raad advice 
enige any 
beantwoord answer 
 
Neem Kennis  
Jy sal ‘n klastoets oor die woordeskat skryf.  
Toetsdatum: ___________________ 
 
Beantwoord die volgende vrae. 
1. Wat is ‘n aandagvraat volgens die artikel? 
2. Noem eienskap (characteristic) van ‘n aandagvraat. 
3. Watter  twee dinge kan jy doen om dit makliker te maak as 

jy so ‘n vriendin het? 
4. Wat is die tweede soort vriendin wat in artikel bespreek 

word? 
5. Wat doen sulke vriendinne wat veral onaangenaam  is? 

6. Wat moet jy besluit voor jy aksie neem? 
7. Wat moet jy doen as jy so ‘n vriendin het? 
8. Wat kan moontlik gelei het tot die vriendin se gedrag? 
9. Noem die wyses waarop jy die koerant kan kontak met 

behulp van sosiale media. 
10. Watter ander wyse van kommunikasie kan jy ook gebruik? 
11. Waarom sou jy die koerant kontak volgens die artikel? 
12. Dink jy die raad in die artikel is bruikbaar (useful)? 

Verduidelik hoekom jy so sê.  


