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Mike Jones , sy vrou en hulle twee kinders verhuis in 1998 na Australië.  Die 
volgende is die redes vir hul verhuising: 

  Ek is twee keer vir bevordering oorgesien omdat die maatskappy  waarvoor ek 
gewerk het, regstellende aksie toegepas het.  Twee gewapende rowe by my 
huis en die kaping van my motor, het my laat besef dat daar geen vooruitsigte 
vir my en my familie hier is nie en dat ons nie veilig voel nie.  Ek het toe na 
ander opsies begin kyk. 

  Nadat ek begin uitvind het oor ander moontlikhede, het ek gesien dat daar 
menige geleenthede vir ‘n siviele ingeneur in Australië was omdat  Australië 
meer geskoolde mense benodig. 

  Dit het my nie lank geneem om ‘n uitstekende geleentheid in Perth te vind nie 
en hulle was bereid om my verhuisingskostes te dek (selfs vir my diere ook).  
Alle  nodige dokumentasie is ook deur die maatskappy in Perth hanteer! 

  Ons kinders kan nou veilig op hul fietse ry en branderplankry, ons maak selfs 
van hulle uitstekende openbare vervoer gebruik.  Die weer is nie dieselfde as in 
Johannesburg nie en ons mis ons familie baie, maar as ek alles in ag neem voel 
ek dat Australië vir ons ‘n beter toekoms bied. 
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FIGUUR 3.6  INTEBEKKEN WATER VERPLASING 
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FIGUUR 4.4 

 

  

  

A Projection of HIV in South Africa’s age group 15 to 59 years. ‘n  Voorspelling van MIV in Suid-Afrika se ouderdomsgroep 15 tot 59 jaar 

Daar is 800 000 meer mense in Suid-Afrika in 2016...   

Julie Mc Lennon, Julie 1, 2016  

Suid-Afrika het volgens die data vanaf Statistieke Suid-Afrika 800 000 mense gedurende 
die afgelope jaar by sy bevolkingstotaal gevoeg, dit beteken dat die bevolking met 
meer as 15 miljoen mense vanaf 1996 gegroei het.   

Statistieke Suid-Afrika het ’n gemeenskapstudie vir 2016 vrygestel waarin aangedui 
word dat die land se bevolking ‘n totaal van 55.7 miljoen mense in 2016 bereik het. Die 
groei het vanaf 2001 as volg plaasgevind:   

• 2001 : 44.8 miljoen   

• 2011 : 51.8 miljoen   

• 2015 : 54.9 miljoen   

• 2016 : 55.7 miljoen   

Gauteng met 13.4 miljoen mense het die hoogste bevolking en KwaZulu-Natal met 11.1 
miljoen mense was tweede. Daarna is dit die Oos-Kaap met 7 miljoen mense en 
laastens die Wes-Kaap met 6.3 miljoen mense.   

Die grootste toename in die bevolking was tussen die ouderdom 5-9 jaar wat gegroei 
het van 4.8 miljoen in 2011 tot 5.6 miljoen in 2016. 
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FIGUUR 4.5 

Die oseane is van ons grootste hulpbronne vir lewe op aarde, maar ook ons grootste 
stortingsterrein.  Hierdie tipe paradoks kan enigiemand ‘n identiteitskrises gee. Ons 
dink ons kan al die lekkernye  uithaal en al ons vullis ingooi, en verwag dat 
hulle(oseane)  gesond sal bly vir onbepaalde tyd. Alhoewel dit wel waar is, kan die 
oseane ons 'n paar ongelooflike eko-oplossings bied soos alternatiewe energie, 
maar hulle ondervind 'n paar ernstige stresfaktore. 
 

 
 
 

FIGUUR 4.6  VLOEDE 

 

MOSAMBIEK VRA HULP WEENS VLOEDE  
Vol riviere en vleie wat die gevolg van hoë reënval is het groot gebiede 
oorstroom. Die gevolge van die ramp was so erg dat die weermag 
ingeroep is om die mense in sommige gebiede te ontruim.  
  
 ‘n Noodkreet van Mosambiek is aan Suid-Afrika gerig om hand by te sit. 
Kaptein Jaco Theunissen sê dit is veral die Mocuba-gebied in die 
provinsie Zambezia wat die ergste deur die oorstromings geraak is. Die 
swak padverbindings en laagwater brûe is weggespoel en maak die 
gebied feitlik ontoeganklik. Dit het veroorsaak dat twee Oryxhelikopters, 
‘n Hercules C-130-vragvliegtuig en mediese personeel van SA Militêre 
Gesondheidsdiens daarheen ontplooi is om die nood wat die 
rampgeteisterde bevolking ervaar, te verlig.   
  
Na beraming is meer as 8 000 mense weens die oorstromings haweloos 
gelaat. Die meeste woonplekke is weggespoel, terwyl ander op die 
dakke van geboue vasgekeer is en reeds vir dae sonder kos en vars 
water is.  
 

 
 


