
 

VOLUME 4, UITGAWE

  

 

CLICK  HERE  FOR THE ENGLISH  VERSION

DRUK  HIER  VIR  DIE  PDF WEERGAWE

saamgestel deur  www.zpr.co.za

 

  

 IN DIE KOLLIG: MY KIND VS DIE BOELIE  PROVINSIALE NUUSBRIEF 

 

My kind vs die boelie

“My hart het geskeur as my kind soggens by die skoolhek moes insluip omdat sy die boelies
by haar skool vrees”, vertel Susan. Haar graad 3 dogter is nou reeds vir maande die slagoffer
van boelies omdat sy heelwat groter is as die res van haar klas.
 
Wie of wat is die boelie?
Hierdie kind sal herhaaldelik met opset ander kinders seer maak, verneder of uit sluit. Die
boeliegedrag kan direk wees deur verbaal jou kind te dreig of te intimideer of fisies te stamp
of aggressief te wees teenoor jou kind. Boeliegedrag kan ook indirek wees deurdat die
betrokke kind skinder stories of gerugte oor jou kind sal versprei.
 
Hoekom raak kinders boelies?
Boelies ervaar dikwels dat hulle
emosionele behoeftes nie bevredig word
nie. Dalk is die ouers daar om in sy/haar
fisiese behoeftes te voorsien maar is
emosioneel afwesig. Die voorbeeld wat
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tuis vir die boelie gestel word mag ook ‘n
invloed hê. Daar is dalk ernstige huislike
probleme bv egskeiding wat die boelie
nie kan hanteer nie.
 
Hoekom word my kind geboelie?
Dit mag wees dat jou kind die slagoffer is
omdat hy kleiner, groter, vetter of maerder as die ander kinders in die groep is. Die slagoffer
val dalk in ‘n minderheidsgroep soos ‘n ander ras of fisiese eienskap soos erge krulhare.
Daar is dalk iets wat jou kind laat uitstaan soos ‘n spraakgebrek. Die slagoffer raak dalk
vinnig kwaad of angstig en het min vriende en is dikwels alleen. Die slagoffer is dikwels die
kind met min selfvertrou en ander kinders weet at hy/sy nie hulself kan laat geld nie.
 
Wat doen ek as my kind die boelie is?
Besef eersten dat jou kind ‘n probleem het. Dink na oor wat die moontlike oorsaak van jou
kind se gedrag kan wees. Gee jy genoeg aandag en is jy betrokke? Watter voorbeeld stel jy
as jy met ander mense praat. Hoe praat jou gesinslede met mekaar? Leer jou kind om stres
en emosies van woede en teleurstelling te hanteer. Roep die hulp van ‘n sielkundige in as jy
self kan nie. Leer jou kind dat geweld, manipulasie en afknouery nie die regte manier is om
teenoor ander op te tree nie.
 
Wat doen ek as my kind die slagoffer is?
Moenie wys dat jy ontsteld is nie deur elke dag uit te vra oor moontlike boeliegedrag nie. Dit
maak jou kind net meer angstig. Gee egte, positiewe raad. Laat jou kind besef dat jy verstaan
waardeur hy/sy gaan. Gee praktiese raad, bv, wegstap, of selfgeldende gedag. Leer jou kind
die “So What”-houding. Leer jou kind om op sy/haar sterkpunte te fokus. Indien jy nie oor die
kennis beskik om jou kind te help nie, kry dat professionele raad. Dit is egter baie belangrik
om nie met die boelie se ouers in ‘n argument betrokke te raak nie. Fokus op jou kind en hoe
jy hom/haar gaan help om die situasie te hanteer.

Hoe is VVA betrokke by boelies en die slagoffer? - Die ware verhaal van
'n boelie

Vier jaar gelede is ‘n kind in vuil en
onversorgde omstandighede gekry. Sy
het uitreagerende gedrag getoon. Die
sussie se luise het die hare in bondeltjies
gekoek. Die maatskaplike werker in die
gemeenskap het ingetree en ‘n
pleegsorgplasing by goeie ouers is
gedoen.



Die betrokke kind is nou in Graad 2. Sy
het tuis vertel dat twee seuntjies haar
oog blou geslaan het. By nadere
ondersoek het sy al telkemale die
seuntjies beskuldig van afknouery. Die ouers van die seuntjies was radeloos en die kinders
wou nie meer skool toe gaan nie. Hul het haar aantuigings deurentyd ontken, maar die
pleegpa het elke keer ‘n “tantrum” gegooi. By nadere ondersoek is op die skool kamera ‘n
duidelike beeld waar die betrokke dogtertjie haarself met blou bordkryt smeer, in die geval.

Hewige reaksie van die pleegpa was aandag wat sy geniet. Twee ander kinders is geboelie
deur haar storietjies. Die pleegpa se woede teenoor die seuntjies, hul ouers en
onderwyseres, was die reaksie wat sy geniet. Laat haar moontlik geborge voel?
Was dit die gevolge van intense verwaarlosing in haar vroeëre lewetjie? Is daardie twee
seuntjies geteiken omdat hul kwesbaar was? Een outjie by enkelouer.

Hier was die klaagster die boelie wat die eerste skooljare van twee seuntjies so versuur het,
dat hul nie meer wou skool toe gaan nie. Die maatskaplike werker kon hier intree en beide
die boelie en die slagoffers bemagtig. Die betrokke ouers kon ook die vaardighede aanleer
om soortgelyke situasies te hanteer.

Kalender 2017
 

DATUM GELEENTHEID KONTAK PERSOON
3 April 2017 Ten Tables 2017 -

“Come join us in
Wonderland”
Iewers Nice

Andries 071 695 0104
Henk 079 356 2292

iewersnice@mail.com

10 Mei 2017 Lita se Ouma se
Kombuis

Lita 083 262 1165
Lita Kotze

litakotzekombuis@gmail.com
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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