
UITBRAAK: EEN WÊRELD - EEN GESONDHEID 
AANTEKENINGE VIR LES SKYFIES OUDERDOM 8-10 

Vertaal deur Ilze Lightening. Vertaling hersien deur Adriaana Pearce. 
 
Skyfie 1: 
Hierdie les handel oor: 
 
Amerikaanse Volgende Generasie Wetenskapstandaarde: (dit word gedurende die les behandel, maar uitgeligte 
skyfies word gelys) 
NGSS Standaarde: Graad 3:  Interafhanklike Verhoudings in Ekosisteme (skyfies 8-13) 
NGSS Standaarde: Graad 4: LS: Interne/Eksterne Strukture van Plante en Diere Sintuie/Breinrolle in 
Ontvangs/Verwerking van Inligting (skyfies 27-28-persoonlike higiëne) 
NGSS Standaarde: Graad 6: ESS3.C: Menslike Impak op Aardstelsels (skyfies 8-13) 
 
Verenigde Nasies se Doelwitte vir Volhoubare Ontwikkeling: (dit word gedurende die les aangespreek 
Maar uitgeligte skyfies word gelys) 
Goeie Gesondheid en Welstand (skyfies 27-28-persoonlike higiëne) 
Gehalte Onderwys (skyfies 1-32) 
Skoon Water en Sanitasie (skyfies 8-10) 
Bekostigbare en Skoon Energie (skyfies 11-13 - ontbossing) 
Volhoubare Stede en Gemeenskappe (skyfies 11-13 - ontbossing) 
Verantwoordelike Verbruik en Produksie (skyfies 8-13 - ontbossing) 
Klimaat Aksie (skyfies 9-11) 
Lewe op Land (skyfies 8-10) 
Vennootskappe vir die Doelstellings (skyfies 3, 7 en 29) 
 
Oorsig: 
Het u al ooit daaraan gedink hoe die uitbreek van siektes begin? Die kiem vind die ideale omgewing en word buite 
beheer! Die kiem spring tussen spesies en na jou toe. Hoe kan ons dit voorkom?  Vind meer uit met Uitbraak: Een 
Wêreld – Een Gesondheid! 
 
Les uitkomste: 
1. Studente sal verstaan dat die gesondheid van mense afhanklik is van die gesondheid van diere en die 

omgewing (skyfies 8-30) 
2. Studente sal die behoefte aan entstowwe verstaan (skyfies 29-30) 
3. Studente sal die belangrikheid van die beskerming van ons omgewing beter verstaan (skyfies 8-14) 
4. Studente sal die oordrag en mutasies van siektes beter verstaan (skyfies 17-26) 
5. Studente sal sien wat gesondheidswerkers tans bestry (skyf 29) 
6. Studente sal die belangrikheid van goeie kommunikasie tussen verskillende beroepe verstaan (skyfies 7 en 29) 
 
 
Skyfie 2: 
Elke sleutelwoord het 'n individuele skyfie met die definisie daarvan in die volgende 5 skyfies. 
 
Skyfie 3: 
Beklemtoon hier dat veeartse met (menslike) dokters en omgewingsgesondheidswetenskaplikes kan saam werk 
om die gesondheid van diere, mense en die omgewing op dieselfde tyd doeltreffend te verbeter. 
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Definisie vanaf die Amerikaanse CDC-webwerf 
(https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-diseases-shared.html): 
 
Een Gesondheid is 'n benadering wat die verband tussen mense, diere, plante en hul gedeelde omgewing 
herken en vra van kundiges op die gebied van menslike, dierlike en omgewingsgesondheid vir samewerking om die 
beste gesondheidsuitkomste vir almal te bereik. 
 
Skyfie 4: 
(Opmerking: Hierdie skyfie vereis 'n skyfievertoning.  As hierdie metode van hersiening nog nie gebruik word nie, is 
dit die beste om nou te begin.) 
 
Vra hoeveel spesies daar in elke prentjie is.  Let daarop dat daar meer as 3 spesies aan die bokant van die prentjie 
is omdat plante verskillende spesies het. 
 
Wenk vir onderwysers: 
'n Goeie manier om hierdie skyfie te verduidelik, is: 
“Twee katte kan baba katjies hê en twee honde kan baba hondjies hê.  Kan 'n kat en 'n hond saam babas hê?  Nee, 
want dit is verskillende spesies.” 
 
Skyfie 5: 
Vra hoeveel spesies op hierdie skyfie voorgestel word (antwoord: 5 want mense is 'n soort dier spesies) 
 
Skyfie 6: 
Beklemtoon hier dat virusse, bakterieë, parasiete en selfs selle in mense en diere kan muteer (bv. sommige mense, 
soos hierdie kat, het 'n ekstra toon of twee!). 
 
Wenk: laat al die studente die frase herhaal: “Mutasie is Verandering”. Hierdie frase kan gedurende die klas 
herhaal word. (Later leer die studente dat 'n mutasie die vermoë van 'n virus, om 'n sel te besmet en te repliseer, 
kan versterk of verswak.  Soms maak 'n mutasie nie veel verskil nie, dis net 'n goedaardige verandering. Ander kere 
is die verskil belangrik.) 
 
Wetenskaplikes glo vandag (Maart 2020) dat COVID-19 'n siekte is wat veroorsaak word deur 'n virus wat óf: 
1. in 'n dier muteer het om dit makliker te maak om na en tussen mense te versprei of  
2. binne 'n mens muteer het om dit makliker te maak om tussen mense te versprei 
 
Skyfie 7: 
Entstowwe is bedoel om 'n liggaam te versterk teen 'n komende kiem.  Let daarop dat 'n persoon (of dier) wat 'n 
entstof kry, nie onoorwinlik is teen daardie spesifieke kiem/mikrobe(waarteen die entstof ontwikkel is) nie. 'n 
Persoon of dier kan steeds siek word van die kiem, maar dikwels nie so siek soos 'n persoon of dier wat nooit die 
entstof ontvang het nie. 
- 'n Belangrike punt moet gemaak word om verwarring te voorkom: 'n entstof is NIE medikasie nie. 'n Entstof 

word gegee VOOR iemand aan 'n kiem blootgestel word (bv. virus of bakterieë) en medikasie (byvoorbeeld 
antivirale medisyne of antibiotika) word slegs gegee NA iemand siek geword het van die kiem. 

- Veeartse, (menslike) dokters en navorsers werk saam om die beste entstof te ontwikkel om mense te 
beskerm teen die virus wat COVID-19 veroorsaak. 

- Medisyne kan ontwikkel word uit plante, mikrobes en ander voorwerpe wat in die omgewing gevind word.   
Ø Byvoorbeeld: Penisillien https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/penicillin-found-functional-fungus/ 

- Spesialiste wat met die omgewing, mense en diere werk, werk almal saam om mense beter te beskerm teen 
SARS-CoV-2 (die virus wat COVID-19 veroorsaak). Hulle moet doeltreffend kommunikeer sodat hulle nie tyd 
mors nie. Dit is die Een Gesondheid in aksie! 

 
Wenk vir onderwysers: Gebruik 'n voorbeeld uit die oogpunt van 'n veearts -  



In vergelyking met 'n hond wat NIE die entstof ontvang het nie sal 'n hond wat 'n entstof (bv. hondsdolheid-
entstof) ontvang het, nie so siek word van die kiem waarteen die entstof ontwerp is (bv die hondsdolheidvirus) nie.  
Dieselfde algemene beginsel geld vir mense. 
(As die studente vra, vir die hondsdolheid voorbeeld- die hond wat nie die entstof ontvang het nie sal waarskynlik 
aan die siekte sterf as dit deur die hondsdolheidvirus besmet word - en die hond kan mense byt en dit versprei- dit 
is 'n soönotiese siekte.) 
 
Skyfie 8: 
Vra die studente: “Wat is die drie dele van Een Gesondheid?” (Antwoord: menslike gesondheid, dier gesondheid 
en omgewingsgesondheid) 
 
Verduidelik dat hierdie 'n prentjie van 'n besige en gesonde woud is.  Die diere is eweredig versprei en daar is geen 
spanning vir enige van die diere nie.  Die bome lyk ook gesond. 
 
(Die onderwyser kan die rol van skoon water in hierdie woud-ekosisteem, bespreek.  Hierdie skyfie dek VN-
Doelwitte vir Volhoubare Ontwikkeling van “Skoon Water en Sanitasie” en “Lewe op Land”.) 
 
Skyfie 9: 
Vra die studente: 
1. "Waarom is daar minder bome?" (Dit kan weens ontbossing as gevolg van mense wees of omdat 

klimaatsverandering die lewe vir daardie plante moeiliker maak in daardie deel van die wêreld.) 
2. “Waarheen gaan die diere as daar minder bome is?” (Hulle begin in 'n kleiner gebied saam bondel.  Hulle is 

meer gespanne omdat hulle meer kompetisie het vir kos/skuiling en het minder spasie om in te woon.  
Sommige diere verlaat selfs die bos om kos te soek en is nou naby mense). 

 
(Die onderwyser kan die rol wat watergehalte in hierdie veranderende ekosisteem speel bespreek.  Diere drink vuil 
water wat deur mense of diere besmet is, dan kan hulle siek word. Buiten ontbossing, kan die onderwyser 
bespreek hoe klimaatsverandering natuurlike habitatte kan verander en dat dit daartoe lei dat diere (insekte 
ingesluit) na nuwe gebiede verhuis.  Hierdie skyfie dek dan die VN-Doelwitte vir Volhoubare Ontwikkeling van 
“Klimaataksie”, “Bekostigbaar en Skoon Energie ”,“ Volhoubare Stede en Gemeenskappe ”,“ Verantwoordelike 
Verbruik en Produksie ”, “Skoon Water en Sanitasie” en “Lewe op Land”.) 
 
Skyfie 10: 
Vra die studente: 
1. "As jy hierdie skyfie met die vorige een vergelyk, watter veranderinge sien jy op hierdie skyfie" (daar is meer 

mense, minder bome, meer diere naby mense).  Let daarop dat daar geen werklike verandering aan die aantal 
diere tussen die skyfies is nie. 

2. "Wat is 'n soönotiese siekte?"  Herhaal dat daar op hierdie skyfie meer mense in gebied, waar diere gewoon 
het, is.  Dit is 'n gebied waar soönotiese siektes maklik kan “oorloop” en versprei tussen diere en mense.  
Beklemtoon dat die Novel Koronavirus is 'n SOONOTIESE SIEKTE is. 

 
(Die onderwyser kan die rol wat watergehalte in hierdie veranderende ekosisteem speel bespreek.  Diere drink vuil 
water wat deur mense of diere besmet is, dan kan hulle siektes kry.   
Buiten ontbossing, kan die onderwyser bespreek hoe klimaatsverandering natuurlik habitatte kan verander en dat 
dit daartoe lei dat diere (insekte ingesluit) na nuwe gebiede verhuis.  Hierdie skyfie dek dan die VN-Doelwitte vir 
Volhoubare Ontwikkeling van “Klimaataksie”, “Bekostigbaar en Skoon Energie ”,“ Volhoubare Stede en 
Gemeenskappe ”,“ Verantwoordelike Verbruik en Produksie ”, “Skoon Water en Sanitasie” en “Lewe op Land”.) 
 
Skyfie 11: 
Hersien dat die voëls die kleiner woud verlaat, of sterf as gevolg van die verhoogde kompetisie vir voedsel en 
skuiling (bome). 



Klimaatsverandering kan die habitat van ‘n dier verder laat krimp en daartoe lei dat spesies uitsterf a.g.v. die 
verandering van plante groei in die omgewing of omdat die temperatuur nie geskik is vir die (dier of plant) spesies 
om daar te lewe nie.  Klimaatsverandering beïnvloed diere, mense en plante op hierdie manier. 
(Hierdie skyfie spreek die VN-Doelwitte vir Volhoubare Ontwikkeling van “Klimaataksie” aan.) 
 
Skyfie 12: 
Vergelyk hierdie skyfie met die vorige een en vind die verskille.  Gaan 'n paar keer stadig heen en weer. 
 
Vra die studente of hulle die vyf veranderinge tussen die twee skyfies kan noem. (Die antwoorde is in die 
'Notas' gedeelte van die volgende skyfie.) 
 
Skyfie 13: 
Onderwyser antwoord: 
Geen meer voëls nie - omdat daar te veel kompetisie vir kos en skuiling is (weens habitatverlies). 
 
Minder bome - omdat mense dit afkap of omdat sommige voëls verantwoordelik is vir die eet van vrugte en 
verspreiding van sade wat kan dien as bestuiwers. 
 
Meer muise - omdat ander soorte voëls muise eet en as hierdie voëls nie meer in die bos is nie, neem die 
muisbevolking toe 
 
Meer jakkalse - as die muispopulasie toeneem, is daar meer muise vir jakkalse om te eet 
 
Meer diere in menslike gebiede - omdat die diere geen ander keuse het nie (hul habitat is weg of dit is makliker vir 
hulle om naby mense te oorleef / kos te vind). Beklemtoon dat hierdie situasie die verspreiding van soönotiese 
siektes kan verhoog.  Beklemtoon dat die Novel Koronavirus 'n SOÖNOTIESE SIEKTE is. 
 
Skyfie 14: 
Beklemtoon dat die Novel Koronavirus 'n SOONOTIESE SIEKTE is. 
 
Hersien die terme "soönotiese siekte" en "mutasie" (op die volgende twee skyfies) 
COVID-19 = die siekte wat veroorsaak word deur die Novel Koronavirus (die wetenskaplike manier om na die virus 
te verwysis “SARS-CoV-2”) 
 
Skyfie 15: 
Hersien vinnig:  Dit is 'n siekte wat tussen verskillende spesies kan spring. 
 
Skyfie 16: 
Hersien vinnig. 
 
Skyfie 17: 
Verduidelik dat: 
1. Die rede waarom ons vandag oor mutasies praat, is omdat die Novel Koronavirus muteer.  Dit is hoe hierdie 

virus van diere na mense en verder tussen mense kon spring. 
2. 'n Model is soos voorgee speel. Somtyds help dit wetenskaplikes om te raai wat in die toekoms gaan gebeur 

sodat ons gesond kan bly (bv. Wetenskaplikes skep modelle wat probeer raai dat 'x' hoeveelheid mense sal 
siek word van 'n virus, daarom moet ons almal sosiale distansiëring vir 'y' tydperk beoefen). 

 
 
Skyfie 18: 
Hersien dat “mutasie is verandering”.  Vra vir 2-3 vrywilligers om hierdie vetgedrukte sin vyf keer vinnig te lees. 
 



Hierdie tongknoper dien as model vir 'n soort mutasie- die eenvoudigste soort mutasies word 'puntmutasies' 
genoem. 
 
Skyfie 19: 
Verduidelik dat 'n ander manier waarop virusse kan muteer is om in diere (bv. 'n vark, vlermuis), te meng.  Herhaal 
dat hierdie 'dier' ook 'n mens kan wees! 
 
Die eerste diere voorbeeld hiervan is 'n vark.  Dit is omdat varkgriep ('n griepvirus) voorgekom het nadat 'n vark 
verskillende virusse binne homself gekombineer het. ('n Vark kan voël, mens en vark virusse meng! 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19565018)  
 
Die tweede diere voorbeeld hiervan is 'n vlermuis.  Vra die studente of 'n vlermuis verantwoordelik is vir iets soos 
die, wat kan hieraan gedoen word?  (Sommige studente sê om afstand te hou — wat die regte antwoord is - en ander 
studente sê om die vlermuise dood te maak. .  As reaksie op die tweede antwoord, word die volgende skyfie 
aangebied –die skyfie wys dat vlermuise BAIE belangrik is vir die ekosisteem!) 
 
Vir die onderwyser: hierdie skyfie modelleer 'n styl van mutasie, genaamd genetiese herrangskikking (en meer 
spesifiek “antigeniese verskuiwing”).  Deur middel van “genetiese herrangskikking”, kan 'n nuwe virus gemaak 
word. 
 
Skyfie 20: 
In die vorige skyfie was 'n vlermuis die tweede voorbeeld.  Hou in gedagte dat vlermuise baie belangrik is- hulle eet 
insekte, is bestuiwers en versprei sade. 
 
Vir meer inligting oor hierdie onderwerp:  
Algemene inligting: https://www.bats.org.uk/about-bats/why-bats-matter  
 
PDF vir vlermuise wat in grotte woon (en noem Wit-Neus-sindroom): 
https://www.fs.fed.us/biology/resources/pubs/tes/wns-brochure8310.pdf 
 
Skyfie 21: 
Hierdie aktiwiteit modelleer 'n ander manier waarop 'n virus kan muteer, genaamd genetiese herrangskikking. 
 
Skyfie 22: 
Hierdie aktiwiteit modelleer genetiese herrangskikking. 
Die studente sal uiteindelik spasies in 'n soortgelyke sin invul. Die volgende skyfie wys 'n voorbeeld van wat die 
studente uiteindelik self sal doen. 
 
Skyfie 23: 
Hersien dat die rooi sin soos die rooi virus is.  Die blou sin is soos die blou virus.  Wat gebeur wanneer ons hierdie 
twee sinne kombineer om 'n gemuteerde sin te maak? 
(sien volgende skyfie) 
 
Skyfie 24: 
Hersien die voorbeeld van die gemuteerde sinne. 
 
Skyfie 25: 
Vra die studente om die kletskas te gebruik en  dan die hele sin te skryf met ingevulde spasies(die ideaal is dat die 
nuwe woorde in HOOF LETTERS geskryf word).  Laat die studente hul inskrywing indien aan “almal” in die klets. 
As die kletskas nie moontlik is nie, kan die studente hul antwoorde lees. 
 
Wenk: Die voorgestelde studietyd is 3 minute, maar die tyd kan op grond van die groep aangepas word. 



 
Skyfie 26: 
Sodra almal die hele sin getik het met ingevulde spasies(ideaal, in HOOF LETTERS) kan die onderwyser 
demonstreer hoe om twee studentesinne saam te voeg en 'n vreemde gemuteerde sin te maak. 
 
Na die skep van die gemuteerde (gekombineerde) sin vra die studente, of die mutasie versterk het of die 
boodskappe van die oorspronklike sinne verswak (of bloot die sin baie vreemd gemaak het). 
 
Vra vir 1-2 studentevrywilligers om ander sinne wat in die kletskas voorkom te kombineer om 'n nuut gemuteerde 
sin te maak. 
 
Hersiening: Hierdie sin aktiwiteit is nog 'n model van hoe 'n mutasie kan plaasvind in 'n virus of 'n sel.  Soms 
verander mutasies 'n virus om sterker of swakker te word. 
 
Skyfie 27: 
Vra: 
- Watter liedjies die studente sing om hulle hande vir ten minste 20 sekondes te was? (Bv. Happy Birthday twee 

keer, Let It Go, Die ABC) 
- Vir die drie dele van Een Gesondheid.  Met hierdie skyfie word studente daaraan herinner dat menslike 

gesondheid afhanklik is van omgewingsgesondheid.  Ons moet seker maak dat die omgewing skoon is sodat 
mense gesond kan bly. 

- Wat gebeur as u in u elmboog nies of hoes en dan u arms vou? (Jy sal weer jou hande moet was vir minstens 
20 sekondes!) 

Skakel na die bron van die skyfie se inligting: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 
 
Skyfie 28: 
WAARSKUWING: Die woord “crap” is in hierdie video, en herinner studente om hierdie aktiwiteit nie tuis met 
voedselkleurstof te doen nie. 
Hierdie video duur 3 minute en 20 sekondes - dit wys hoe ver 'n nies se sproei kan beweeg (met behulp van 
verskillende voedselkleurstowwe) en wat gebeur as jy jou hoes met jou hand bedek vs jou elmboog vs ŉ snesies.  
(Let daarop dat die snesie voorbeeld meer druppeltjies op die vloer en besmetting van die hande wys.  Dit 
demonstreer nog meer rede om jou hande daarna te was en jou snesie in 'n gevoerde asblik te gooi.)  
Oorspronklike skakel: https://m.youtube.com/watch?v=3vw0hIs2LEg&feature=share 
 
Vra die studente wat in die video hulle verras het. 
 
Skyfie 29: 
Vra: Wat is die drie dele van Een Gesondheid? 
 
Vir die eerste punt - Beklemtoon dat veeartse daaraan werk om 'n MENSLIKE entstof te ontwikkel (omdat 
dieremodelle in die ontwikkelingsproses van 'n entstof gebruik word).  Veeartse en omgewingsgesondheid 
wetenskaplikes (soos ekoloë) ondersoek die afgelope tien jaar virusse in wilde diere.  As gevolg van hierdie werk 
het navorsers in China reeds geweet dat Korona virusse naby Wuhan, China voorkom (die stad waar die eerste 
menslike voorval geïdentifiseer is) en die identifikasie van die nuwe korona virus (genaamd SARS-CoV-2) was binne 
twee weke in plaas van etlike maande gemaak (soos wat in 2002 met SARS gebeur het). 
 
Vir die tweede punt - Beklemtoon dat mense dikwels die ruimte, waar wilde diere voorheen geleef het, inneem.  
Vanweë die kleiner natuurlike habitat vir diere, word hulle uit die woud/natuurlike habitat gedwing om voedsel te 
aas vir oorlewing. Hersien dat mense kieme het wat na diere kan versprei, en diere kan kieme hê wat na mense en 
ander diere versprei. 
 



Vir die laaste punt - As studente dink dat die plant van bome die enigste manier is om 'n woud te herbou, hersien 
dat die afname in papiergebruik tot minder ontbossing kan lei.  As mense minder van die omgewing eis, kan die 
natuur homself met tyd genees.  
- Voorbeeld van die afname in papiergebruik: gebruik 'n herbruikbare lap sak wanneer jy inkopies doen in plaas 

daarvan dat jy elke keer 'n nuwe papiersak kry.   
 
Skyfie 30: 
Hersien: 
- Entstowwe is bedoel om te voorkom dat mens baie siek word.  Medikasie kan slegs help as mens reeds siek is.  

(soms verwar kinders hierdie twee idees, wees seker om hierdie punt te beklemtoon.) 
- Beide veeartse en dokters en navorsers werk saam om die beste entstof te ontwikkel om mense te beskerm 

teen die virus wat COVID-19 veroorsaak 
- Medisyne kan uit plante, mikrobes en ander voorwerpe in die omgewing ontwikkel word. (Nog 'n voorbeeld 

van hoe omgewingswetenskaplikes ook by mense gesondheidsorg betrokke is!) 
   àVoorbeeld: Penisilline https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/penicillin-foundfunctional- 
fungus/ 
- Spesialiste wat met die omgewing, mense en diere werk, werk almal saam om mense beter te beskerm teen 

SARS-CoV-2 (die virus wat dit veroorsaak COVID-19).  Hulle moet doeltreffend kommunikeer sodat dit nie tyd 
mors nie.  Hierdie is Een Gesondheid in aksie! 

 
Skyfie 31: 
https://e-bug.eu/menupage.html?type=games&level=junior 
Die e-bug.eu webwerf bied ook speletjies vir ouer studente aan. 
 (Dit kan huiswerk wees as u wil.) 
 
Skyfie 32: 
Terugvoer vir onderwyser om te voltooi (2 minute): https://www.surveymonkey.com/r/2RH67KT  
 
Ander COVID19 lesse vir kinders: 
COVID-19! Hoe kan ek myself en ander beskerm?  
Https://ssec.si.edu/sites/default/files/other/globalgoals/COVID-19/COVID-
19_HowCanIProtectMyselfandOthers.pdf 
 
Ander Een-gesondheid-aanlyn aktiwiteite vir studente: 
Speletjies vir studente om mikrobes en soönotiese siektes beter te verstaan: 
http://webadventures.rice.edu/ed/Teacher-Resources/_games/MedMyst-Original/_301/Game-Overview.html  
 
Interaktiewe strokiesprent wat wys hoe 'n veearts kan help om 'n nuwe virus in New York op te spoor.  (Losweg 
gebaseer op lewenswerklike gebeure met West Nile Virus in New York in 1999): 
https://nysci.org/school/resources/transmissions-gone-viral/ 
 
TEDx-bespreking van die veearts tydens die uitbreek van die West-Nylvirus is hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=qm8NnL582uc (duur van 15: 16) - sou gepas wees vir ouer studente (> 15 jaar 
oud) 
 
Online One Health-materiaal wat persoonlik of aanlyn gebruik kan word 
Lees hoe om veilig met vlermuise rond te leef en is ontwikkel vir gemeenskappe in Afrika: 
https://ucdavis.box.com/v/livingsafelywithbats-flipbook 
 
Verdere inligting oor hoe die omgewing en diere in menslike gesondheid speel: 
https://ensia.com/features/covid-19-coronavirus-biodiversity-planetary-health-zoonoses/ 
 



Opvolgmateriaal vir die nuuskierige onderwyser: 
https://www.avma.org/javma-news/2020-04-15/can-veterinarians-prevent-next-pandemic 
https://www.newyorker.com/science/elements/from-bats-to-human-lungs-the-evolution-of-a-coronavirus 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/coronavirus-nature-is-sending-us-a-message-says-un-
environment-chief?CMP=share_btn_fb 
 


