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 IN DIE KOLLIG:STRAATKINDERS  PROVINSIALE NUUSBRIEF 

 

Hoekom staan daar ‘n kind wat bedel by die robot?

Wat het daartoe gelei dat hy op straat woon? Die feit dat sy gesin verbrokkel het, daar
armoede by die huis is of die geweld en mishandeling tuis, maak dat hy nie kan of wil
terugkeer na sy huis nie.
 
Hoe oorleef die straatkind en wat is die risiko’s vir hom?
Elke straatkind word blootgestel aan gevaar, geweld en uitbuiting. Tog het hierdie kinders ‘n
intense weerbaarheid. Straatkinders oorleef deur te bedel, steel en kan onder ruwwe
omstandighede leef. Die straatkind skep sy eie karton huis op straat wat hom veilig laat voel.
Hy vorm sterk bande met mede straatkinders en genereer sy eie inkomste. Die straatkind
snuif gom om die harde werklikheid van sy omstandighede meer draaglik te maak. 
 
Moet ek vir die straatkind geld gee?
Ons voel dikwels dat ons help deur kos,
klere of geld aan ‘n straatkind te gee. Die
straatkind ervaar dit egter as ‘n
aanmoediging om te bedel en op straat te
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bly. Alle straatkinders is onder die invloed
van ‘n ouer straatkind of volwassene en
word uitgebuit deur hierdie persoon. Deur
geld te gee dra ons dus by tot die
uitbuiting van die straatkind. Alles wat ons
vir die straatkind gee het ‘n waarde op
straat en kan aangewend word om
inkomste te verdien of om dwelms te
bekom.
 
Hoe maak ek ‘n verskil in ‘n straatkind se lewe?
- Bou ‘n positiewe verhouding met die straatkind. Hulle benodig ons versorging, omgee en
beskerming.
- Wees konsekwent in jou aksies sodat die kind vertroue in jou kan ontwikkel
- Verwys die straatkind na dienste in die gemeenskap wat betrokke is by straatkinders, bv
shelters
- Moet nie die straatkind ignoreer nie en meld hulle aan by die naaste polisie kantoor of
maatskaplike werk kantoor.
- Moenie hierdie kinders self verwyder van die straat en iewers heen neem nie. Slegs die
polisie of maatskaplike werkers het die magtiging om straatkinders te verwyder.
- Ondersteun die dienste in jou gemeenskap wat betrokke is by straatkinders deur jou
vaardighede of talente aan te bied.
 
Watter dienste lewer VVA aan straatkinders?
Vrystaat-versorging in Aksie is ‘n aangewese kinderbeskermings organisasie wat verbind is
tot die versorging en beskerming van alle kinders. Verskeie projekte bestaan binne die
organisasie waarby straatkinders kan inskakel. Kontak gerus die naaste VVA kantoor of VVA
Hoofkantoor om na ‘n gepaste diens verwys te word.

Van straatkind tot skoolkind

Tsepo is ‘n straatseun wat op die
vullisterrein kos gekry en nooit
skoolgegaan het, omdat sy ma nie ‘n ID
het nie & hy nie ‘n geboortesertifikaat nie.
Hy het die begeerte uitgespreek om te
leer. Uiteindelik is die dokumente verkry
deur VVA hulp. Tsepo is uitgerus vir
skool met behulp van Lotto fondse.
Hy het met sy skoolklere en skoene
straataf geloop en vir almal gewys.
Tsepo kom smiddae kantoor toe om
weereens sy uniform en skool “image” te



vertoon. Na enkele weke is Tsepo in
Graad 3. Hy het voorheen by ‘n plaasskool Graad 1 & 2 agtergrond gekry. Hy kon tydens ‘n
VVA bestuursvergadering kom dankie sê met groot bravade. Onbeskryflik die blink in sy oë
en trots op daardie paar Pep skoene.

Huldeblyk aan Elsa Koorsen

Die Hoofbestuur van Vrystaat-Versorging in Aksie het
met leedwese kennis geneem van Elsa se heengaan op
Saterdag, 4 Februarie 2017, en betuig namens die hele
organisasie ons innige meegevoel aan Gerrit en die
kinders. Sy was vir 21 jaar in diens van Vrystaat-
Versorging in Aksie – aanvanklik as maatskaplike
werker en sedert 1990 as streekbestuurder tot en met
haar aftrede in 2009. Elsa het haar lewe aan haar
medemens gewy en het op verskeie terreine van die
maatskaplikewerkberoep in die Vrystaat ‘n bydrae

gelewer. As beroepspersoon sal sy onthou word vir haar uitstaande kennis. Sy was ten
opsigte van maatskaplikedienste en voorskoolse sorg aan kinders, die kenner in die
organisasie en was verantwoordelik vir die skryf van vele handleidings in die verband. As
werknemer was geen taak ooit vir haar te veel nie – sy het nooit nee gesê nie. Sy het ook ‘n
belangrike rol gespeel in die formulering van Vrystaat-Versorging in Aksie se draaistrategie
asook om dit tot uitvoer te bring. Sy het vele VVA takke en diensvertakkinge met geduld tot
noodsaaklike verandering in die organisasie begelei. Vrystaat-Versorging in Aksie was
bevoorreg om ‘n personeellid soos Elsa in diens te hê. Ons betreur haar heengaan en eer
haar nagedagtenis.

Kalender 2017
 

DATUM GELEENTHEID KONTAK PERSOON
6 Maart 2017  Jill Pittendrigh

yello@jackandjillfoodco.co.za
26 Mei 2017 Tekkie Tax Dag VVA Hoofkantoor

051-4446143
21 September 2017 VVA Kongres VVA Hoofkantoor

051-4446143
 

 

 Meer oor VVA  



Visie: ‘n Kwaliteit volhoubare welsynsdiens.
Missie: Versorging, ontwikkeling en bemagtiging van
mense in nood.
Ons Waardes: Empatie, Integriteit, Konfidensialiteit,
Toewyding, Aanspreeklikheid

Leer meer oor ons
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