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Welkom by BESAFE se Aktiwiteitsboek, waar brandveiligheid en pret begin!
Dié boek is ontwerp om kinders te help om die basiese
begrippe van brandveiligheid, brandvoorkoming en noodhulpprosedures te verstaan. Die lesse wys hulle hoe om probleme op te
los en die korrekte keuses te maak.
’n Mens dink maklik jy sal nooit self ’n brand beleef nie, maar dit kan
enigiemand oorkom en jy kan binne oomblikke alles wat jy het verloor.
Ons stel voor dat ouers en onderwysers ’n aktiewe voorligtingsrol speel
wanneer hulle deur dié boek werk om seker te maak brandvoorkoming
word deel van kinders se daaglikse lewe.
VIR OUERS
Kinderveiligheid begin tuis. Dus is daar brandveiligheidsmaatreëls waarvan ouers moet weet:
1 Rookalarms in die huis red lewens. Navorsing
wys dit help mense om ’n brand te oorleef – dis
selfs meer doeltreffend as ’n brandblusser. Kinders
moet die geluid van die alarm leer ken en so gou
moontlik die huis verlaat as dit lui. Die beste plek
vir ’n rookalarm is waar die gesin slaap.
2 Werk saam met die gesin
deur jul ontsnappingsplan in
geval van brand. Maak seker
elke gesinslid weet van twee
maniere om uit die huis te
kom. Besluit op ’n plek buite,
’n ent van die huis af, waar
julle bymekaar kan kom.
Moet nooit iemand toelaat
om na ’n brandende gebou
terug te keer nie – wag op
die hulp van ’n ervare brandbestryder.
3 Kinders is soms bang vir brandbestryders in
beskermingsdrag. Moedig die skool aan om brandbestryders te nooi om in volle mondering met die
kinders oor hul belangrike werk te kom gesels.
As jy meer inligting oor brandveiligheid in jou
huis wil hê, bel die plaaslike brandweer of gaan
na ons webtuiste by www.westerncape.gov.za.
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BLY WEG VAN WARM
TOESTELLE EN ITEMS

Elektriese stoof

Paraffienstoof

Warm water

Kaggel

Gloeilamp

WENK

Vuurhoutjies

Paraffienlamp

Koffie en tee

Broodrooster

Konka

Elektriese verwarmer

Ketel

Strykyster

Gasstoof

Kers

Leer kinders om warm voorwerpe te herken en te alle tye daarvan

BESTRY
te bly. Dit sluit voorwerpe in wat net warm is wanneer dit
4 | ONS ALMAL MOET BRAND weg
gebruik word – soos strykysters, stoofblaaie en broodroosters.
VIR OUERS

WATTER ITEMS IS
GEVAARLIK?

Kan jy sien watter items op hierdie bladsy warm is?
Trek ’n driehoek om die warm voorwerpe en ’n sirkel om dié wat veilig is.
Ons het die eerstes as voorbeeld gedoen.

ONS ALMAL MOET BRAND BESTRY

|5

ANTWOORDE: LAMP; KETEL; STRYKYSTER; WARMKRAAN; KERS; GASBRANDER EN
KASTROL ASOOK KOFFIEBEKER MOET DRIEHOEKE OMHÊ.

BLY WEG VAN
WARM WATER

Kinders behoort minstens 1 meter van die kookplek af te bly.

Hou ketelkoorde en kastrolhandvatsels buite bereik van kinders.

’n Grootmens moet altyd eers die badwater se temperatuur toets
voordat die kinders inklim.

WENK

Water is die vloeistof wat die meeste brandwonde veroorsaak.

Leer jou kinders om altyd weg te bly van warm water en wys hulle
6 | FIRE AND SAFETY BOOKLET
hoe om warm water te herken deur te kyk of hulle stoom sien.
VIR OUERS

PRENTRAAI

Party van die vorms onder is 1, 2, 3 en 4 genommer.
Kies ’n kleur vir elke nommer en kleur die vorms in om te sien
watter prentjie dit is.

VRAAG

?

ANTWOORD: DIS ’N PRENT VAN ’N KETEL. JA, DIT IS WARM.

VINNIGE

Is dit wat jy hier sien
warm?_
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VEILIG MET AANSTEKERS
EN VUURHOUTJIES

Roep ’n grootmens as jy vuurhoutjies of ’n aansteker sien rondlê.

Bêre vuurhoutjies en aanstekers op ’n hoë rak, weg van kinders.

WENK

Jong kinders moet leer aanstekers en vuurhoutjies is nie

BESTRY
8 | ONS ALMAL MOET BRANDspeelgoed
nie en moet deur grootmense hanteer word.
VIR OUERS

’N MENS SPEEL NIE
MET VUUR NIE

Kan jy die voorwerpe raaksien wat maklik aan die brand kan raak?
Teken ’n driehoek om hulle en ’n sirkel om dit waarmee ’n mens mag speel.

ANTWOORDE (1): DIE VUURHOUTJIES, AANSTEKER EN KASTROL KAN MAKLIK AAN DIE BRAND SLAAN. DIE BAL, VLIEGTUIG EN KAR IS
SPEELGOED. (2): VERWARMER, STOOF, KETEL, LAMP EN SIGARET IS VOORWERPE WAT NET DEUR GROOTMENSE HANTEER MAG WORD.

Omkring die woorde wat dui op voorwerpe wat net grootmense mag hanteer.

Teddiebeer
Verwarmer
Tafel
Stoel

Stoof
Ketel
Bed
Lamp

Kombers
Hond
Sigaret
Kussing
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VEILIG MET GEVAARLIKE
VLOEISTOWWE

Talle gewone huishoudelike produkte kan jou
kind vergiftig of brand. Leer kinders om weg te
bly van die volgende produkte en bêre dit altyd
buite hul bereik.
Paraffien
Verfverwyderaar
Kunsmis
Matwasmiddel
Oondreiniger
Lugverfrisser
Petrol
Verfverdunner

WENK

Insektegif
Vloerwasmiddel
Skottelgoedwasmiddel
Naellakverwyderaar
Benseen
Swembadsuur
Bleikmiddel
Toiletreiniger

Waspoeier
Haarsproei
Terpentyn
Chloor
Ontsmettingsmiddel
Dreinreiniger
Vensterwasmiddel
Medisyne

Moet nooit gevaarlike vloeistowwe in ’n koeldrank- of waterhouer bêre

nie.BESTRY
Maak seker dit is duidelik gemerk en het ’n kinderveilige doppie.
10 | ONS ALMAL MOET BRAND
Leer kinders om waarskuwingsetikette op verpakkings raak te sien.
VIR OUERS

BLY WEG VAN GIF
Help die meisie om van vlambare vloeistowwe en gif weg
te bly en veilig by haar teddiebeer uit te kom.
Trek ’n streep om haar te wys watter pad sy moet volg.

ANTWOORD: DIE BOTTEL TWEEDE VAN REGS IS ’N WATERBOTTEL.

Daar kan uit net een van hierdie bottels veilig gedrink word. Omkring die regte een.
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VEILIGHEID BY
OOP VURE

Kinders moet minstens 1 meter ver van vlamme en vure bly.

Kinders moet nooit alleen gelaat word in ’n vertrek waar oop vlamme soos
kerse en paraffienlampe is nie.

Kerse en paraffienlampe moet buite bereik gehou word.

WENK

Leer kinders om ver van enige oop vlam te bly. Maak seker kerse en

dieBESTRY
kaggelvuur is dood voor jy gaan slaap. Moet nooit ’n kaggel of
12 | ONS ALMAL MOET BRAND
kers wat brand alleen laat nie. Hou kerse en lampe weg van kinders.
VIR OUERS

WOORDSPELETJIE

Omkring die woorde wat met vuur te doen het.
Kan jy almal vind? Gebruik die lys onder om jou te help.
Een van hulle is reeds as voorbeeld gedoen. Die woorde kan
horisontaal (van links na regs), vertikaal (van bo na onder) of
diagonaal (soos die voorbeeld) wees.

VIND DIÉ WOORDE
- Aansteker
- Rook
- Gasstoof
- Lamp
- Brand
- Vuurmaakplek
- Braai
- Kers
- Vuurhoutjies
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SOEK GEVAARPLEKKE VIR
BRANDE EN BESERINGS

Die plekke in en om hierdie huis waar jy jou kan
brand en waar brande kan ontstaan,
is met geel driehoeke aangedui.

WENK

As jy jou woonplek binne en buite ondersoek om te identifiseer

BESTRY
waar
brande kan ontstaan en jy jou kan brand, kan jy die kans
14 | ONS ALMAL MOET BRAND
van ’n verwoestende, onbeheerde brand in jou huis verminder.
VIR OUERS

VIND DIE
BRANDGEVARE

Trek ’n driehoek om al die brandgevare in hierdie tekening.

ANTWOORD: MINSTENS SES

VINNIGE

VRAAG

?

Hoeveel brandgevare
kry jy?_
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INSTALLEER
ROOKALARMS
EN HOU DIT IN STAND
Die

dui aan waar jy rookalarms kan/behoort te installeer.

Opsionele rookalarm
Sitkamer
Kombuis

Vereiste rookalarm

Opsionele rookalarm

Tweede
slaapkamer
Badkamer
Hoofslaapkamer

S Installeer ’n rookalarm buite elke slaapkamer.
S Toets rookalarms elke maand en vervang die batterye
minstens een keer per jaar.
S Maak seker jou kinders weet hoe die rookalarm klink en
wat hulle moet doen wanneer hulle dit hoor.

WENK

Die meeste dodelike brande ontstaan snags. Rookalarms verdubbel jou kans

omBESTRY
’n huisbrand te oorleef. Installeer minstens een rookalarm op elke vloer,
16 | ONS ALMAL MOET BRAND
maar nie in die kombuis en badkamer waar dit maklik onnodig lui nie.
VIR OUERS

SOEK DIE
ROOKALARMS

Maak ’n regmerkie (✔) in die wit blokkie as jy ’n rookalarm in
die vertrek opspoor en ’n kruisie (✖) as jy nie een kry nie.
Kyk na die sirkel onder vir ’n voorbeeld van hoe die alarms lyk.

VRAAG

?

ANTWOORD: VYF

VINNIGE

Hoeveel alarms kan
jy opspoor?_
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ONTSNAPPINGSPLAN
VIR ’N HUISBRAND
Toilet
Slaapkamer

Badkamer

Slaapkamer

Sitkamer
Kombuis

Venster
Primêre ontsnaproete
Sekondêre ontsnaproete

WENK

BYMEKAARKOMPLEK

’n Ontsnappingsplan is ewe belangrik as ’n rookalarm. Beplan

BESTRY
waar
moontlik twee roetes uit elke kamer. Stel ’n bymekaar18 | ONS ALMAL MOET BRAND
komplek buite die huis vas en oefen die plan elke ses maande.
VIR OUERS

JOU PLAN
OM TE
ONTSNAP

Gebruik die rooster onder om jou huis en
die ontsnaproete wat jy sal gebruik te
teken. Onthou, uit elke vertrek moet daar
twee ontsnaproetes wees.

VINNIGE

VRAAG

?

Hoeveel ontsnaproetes
is daar uit jou huis? _
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IDENTIFISEER
NOODUITGANGE
VOOR

ONDERTOE

LINKS

REGS

WENK

Leer kinders om te kyk waar die nooduitgange en -tekens is

enBESTRY
maak seker hulle ken al die roetes uit elke vertrek in
20 | ONS ALMAL MOET BRAND
die huis.
VIR OUERS

VIND DIE
UITGANGE

Teken pyltjies om te wys hoe jy in geval van ’n brand uit hierdie
vertrek sal kom. Onthou, jy kan ook deur ’n venster ontsnap.

VERBIND DIE KOLLE EN KLEUR DIE UITGANGTEKEN IN:

ONS ALMAL MOET BRAND BESTRY

| 21

TREE KORREK OP TYDENS
BRANDOEFENINGE

1. Hou dadelik op met waarmee
jy besig is wanneer jy die
brandalarm hoor.

2. Volg die ontruimingsroete na
die naaste uitgang en gaan reguit
na die vasgestelde vergaderplek.

3. Moet nooit die hysbak
gebruik nie.

4. Gebruik altyd die
noodtrappe.

WENK

Maak seker jou gesin weet hoe om tydens ’n brand op te tree: Moet

BESTRY
nooit
die brandende gebou binnegaan nie – bly naby aan die grond
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om onder die rook te bly en gaan reguit na die bymekaarkomplek.
VIR OUERS

VIND AL DIE
ONTSNAPROETES
Help die meisie om drie roetes uit die huis te kry
sonder om by die vuur te kom.
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MELD BRANDE EN
ROOK DADELIK AAN

Brandweer
Ambulans
Polisie

EEN
NOMMER
VIR
ELKE
KRISIS

Gifbeheersentrum
WENK

’n Oproep om hulp te ontbied kan keer dat jou huis heeltemal

BESTRY word. Maak seker jou kinders ken jul huisadres sodat hulle
verwoes
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weet wat om in die geval van ’n brand vir die nooddiens te sê.
VIR OUERS

HELP DIE BRANDWEERWA
OM DIE PAD TE KRY
Verbind die kolletjies en help die brandweerwa om by die
brandende huis uit te kom.

ONTHOU

Kom altyd eers uit die huis en maak seker jy is veilig
voor jy die nooddiens bel.
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BRANDBESTRYDERS
IS HELPERS VAN DIE
GEMEENSKAP

WENK

Kinders kan dalk bang wees vir brandbestryders in hul volle

BESTRY
mondering.
Leer hulle om nie vir die brandbestryders bang te
26 | ONS ALMAL MOET BRAND
wees en weg te kruip nie.
VIR OUERS

TREK DIE BRANDWEERMAN AAN

Knip die brandweerman en sy mondering uit. Trek dit vir hom aan om
seker te maak dat hy teen die vlamme bestand is.

STAANDER
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STOP, VAL EN ROL

STOP

VAL

ROL

Staan onmiddellik stil as jou klere aan die brand raak. Val op die
grond, bedek jou gesig en rol tot die vlamme dood is.

WENK

Jy moet jou kinders leer om in geval van ’n brand onder die

28 | FIRE AND SAFETY BOOKLET
rook te kruip. Dit sal keer dat hulle te veel rook inasem.
VIR OUERS

WAT OM TE DOEN
AS JOU KLERE
VLAMVAT
Kleur die tekens links in en verbind elkeen met die
regte prentjie aan die regterkant.

VAL

STOP

ROL
ANTWOORD: DIE PYL PAS BY DIE DERDE PRENT (VAL), DIE STOPTEKEN PAS BY DIE EERSTE
PRENT EN DIE SIRKEL PAS BY DIE TWEEDE PRENT (ROL).
ONS ALMAL MOET BRAND BESTRY

| 29

KOEL ’N BRANDWOND AF
MET KOEL WATER

Dit duur minstens 20 minute voor koel
water die brandpyn van ’n brandwond
sal stopsit.

WENK

Koel ’n brandwond af met koel, lopende water (maar nie ys nie).

BESTRY
Leer
die kinders as hulle ’n brandwond opdoen, moet hulle dit
30 | ONS ALMAL MOET BRAND
koel hou tot iemand hulle kom help.
VIR OUERS

VERKOEL DIE WOND
Volg die nommers en verbind die kolle en help so die
persoon om die brandpyn op sy of haar hand te verkoel.

VRAAG

?

ANTWOORD: 20 MINUTE

VINNIGE

Hoe lank moet jy ’n brandwond
onder koel water hou? __
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NOODNOMMERS

Landlyn 10177
Selfoon 112

Landline:

Basic Emergencies Safety And Fire Education.

B.E.S.A.F.E

VAN DIE WES-KAAPSE
RAMPBESTUUR EN
BRAND-EN-REDDING-NOODDIENS

JUNIOR BRANDBESTRYDER

DIE BASIESE BEGINSELS GELEER HET
VAN BRANDVEILIGHEID. NOU IS JY ’N

HIERMEE WORD GESERTIFISEER DAT

