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BESKERMING VAN KINDERS IS ALMAL SE VERANTWOORDELIKHEID

Kinderbeskermingsweek is ‘n jaarlikse bewusmakingsgeleentheid om kinders se reg tot
sorg en beskerming te bevorder.

Ongelukkig is die tendens van
kinder- en baba verkragtings
in Suid Afrika van die hoogste
in die wêreld. In 2001 het die
Suid-Afrikaanse Polisiediens
bevestig dat 41% van alle
aangemelde verkragtings op
kinders was. Volgens SA Tears
Foundation en Mediese
Navorsings raad sal 50% van
alle Suid-Afrikaanse kinders
mishandel word voor die
ouderdom van 18 jaar.

Die vraag kan tereg gevra
word wie se
verantwoordelikheid dit is om ons kinders te beskerm. Natuurlik het die regering ‘n
verpligting, maar so ook elke landburger. Dit is belangrik dat mense goed ingelig en
bewus moet wees van die tipes molestering of mishandeling. Fisieke molestering is
dikwels baie makliker om te ontdek. Verwaarlosing, uitbuiting en emosionele
mishandeling is net so traumaties en moet ook aandag kry. Moenie verdagte situasies
ignoreer nie. 

Volwassenes moet oop en toeganklik wees vir kinders. Luister na kinders en glo ‘n kind
wat sy hart oopmaak teenoor jou. Luister en kyk vir tekens. Onthou dat die kind dalk nie
direk sal kan of wil praat oor wat met hom/haar gebeur nie. Verseker die kind dat hy nie
skuldig hoef te voel oor wat met hom/haar gebeur nie. 

Die belangrikste stap wat enige persoon kan neem om kindermolestering of –
mishandeling te stop is om dit te rapporteer. Die Kinderwet, Wet 38 van 2005, bevestig
dat die rapportering van kindermishandeling of – molestering verpligtend is vir enige
persoon wat ‘n redelike vermoede het. Kontak die polisie of 'n maatskaplike werker as jy
‘n vermoede het dat ‘n kind in gevaar verkeer. Wanneer ‘n kind na die polisie vergesel
word om ‘n saak aan te meld, dring aan op ‘n saaknommer.  Die saak kan ook by die
maatskaplike werker aangemeld word.

Moenie stil bly nie. Elke Suid-Afrikaanse burger het die verantwoordelikheid om ons
kinders te beskerm. Tree altyd in die beste belang van die kind op.

 

 

 

 

 WAT KAN EK AS OUER
DOEN?  

 

Die vraag ontstaan dikwels: Wat
kan ek as ouer doen om my kind
te beskerm teen seksuele
misdrywe en ander negatiewe
invloede?

Die mite bestaan dat seksuele
molestering slegs in verarmde
gesinne of uitsonderlike gevalle
voorkom. Navorsing bewys egter
dat dit nie die geval is nie. Dit blyk
dat een uit elke drie meisies en
een uit elke sewe seuns seksueel
gemolesteer word. Misbruik vind
binne en buite gesinsverband
plaas, en in alle gemeenskappe.
Statistiek bewys verder dat die
meeste gevalle van seksuele
molestering plaasvind deur mense
wat aan die kind bekend is.

Kinders het ‘n inherente behoefte
aan aanvaarding en liefde.
Wanneer ‘n kind emosioneel
behoeftig is, maak dit hom of haar
‘n maklike teiken. 
Die samelewing waarbinne ons
leef, met hoë werksdruk vir ouers,
hoë egskeidingsyfers en die
stressvolle lewenswyse, bring
noodwendig gebroke mense mee.
Tieners word blootgestel aan
negatiewe invloede op alle vlakke
van hul bestaan en aanvaar
geweldige druk en spanning. Dit
bring verder mee dat ouers buite
beheer voel oor hul kinders se
lewens omdat dit hul taak is om
kinders op alle gebiede te
beskerm. Dus om emosionele en
liggaamlike sekuriteit te bied.

Wat kan ek as ouer doen om my
kind te beskerm:
~ Verseker jou kind van
onvoorwaardelike liefde en
ondersteuning - vestig ‘n
vertrouensverhouding.
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VVA BEMAGTIG KINDERS DEUR BEWUSMAKING EN BESKERMING

KROONSTAD PROJEK

Elke jaar poog die
Kinderbeskermingskommitee
van Kroonstad om tydens
Kinderbeskermingsingsweek,
leerlinge verbonde aan al die
primêre skole in die dorp te
bemagtig met kennis en
vaardigheid om hulle self te kan
beskerm. Dit word gedoen deur
middel van Sosio-Drama
waartydens die diere van
Diereland vir die skoolkinders
kom kuier en deur middel van
rollespel vir hulle ‘n spesifieke
boodskap oordra en wys hoe
om hulle self te bemagtig.

Hierdie projek loop al vir die
afgelope 16 jaar en is sover
bekend, enig in sy soort. Wat
die projek verder uniek maak,
is dat die Sosio-drama in
Afrikaans, Engels en Sotho
opgevoer word. Die kommitee
bestaan uit lede van die
Kinderbeskermingseenheid,
Inklusiewe Onderwys, VVA,
Engo, Dept Korrektiewe
Dienste, Gemkor en vrywilligers
uit die gemeenskap. Hierdie
jaar val die klem op die gevare,
invloed en uitwerkings van
sosiale media op kinders, met
veral die klem op selfone en pornografie op selfone (selfies) en boeliegedrag.

Weens die gewildheid van hierdie projek, is optredes nie beperk tot Kroonstad nie, maar is
daar ook al opvoerings in Edenville, Heilbron, Steynsrus, Viljoenskroon, Welkom, Bothaville,
Bethlehem, Potchefstroom en Wesselsbron aangebied. Daar is in een jaar soveel soos 22 000
kinders bereik deur hierdie projek.

"Die dryfveer agter die projek is om die effek van die positiewe boodskap op die
kindergesiggies te sien!"

PARYS PROJEK

420 Kinders is bereik tydens die
kinderbeskermingsweek. Gewoonlik word
daar ’n poppekas vir die kinders gehou by
die skole, maar hierdie keer het die
maatskaplike werker gebruik gemaak van ’n
buikspreker. Dis ’n pop en ’n apie wat kom
praat het. Die kinders is geleer oor
kindermolestering, wat dit is, en wie jou
kan molesteer en wat die kind moet doen
as so iets met hulle gebeur.
Die kinders was gefassineer deur hierdie
pop en apie wat kon praat. Hulle kon sien
dis nie die oom wat praat nie.
Agterna het kinders vir my gesê hulle het
baie van die oom en die poppe gehou.

As ek hulle gevra het wat die poppe gesê het, kon hulle alles mooi terugvertel. Duidelik het
hulle ook geluister.

AS DIE SKOEN JOU PAS... IS DIT JOUNE!

 

 

~ Hou ‘n oop kommunikasiekanaal
tussen jou en jou kind.

~ Wees sensitief vir jou kind se
behoeftes en erken sy of haar
emosies.

~ Wees deel van jou kind se
leefwêreld.

~ Leer jou kind grense t.o.v. hul
eie liggame en lig hul in oor hul
regte.

~ Leer kinders selfgeldende gedrag
aan.

Erkenning aan Minette Jacobs
Artikel: Molestering is ‘n
werklikheid – kweek ‘n
vertrouensverhouding met jou kind.
Augustus 2013.

   

 

 VEILIGHEIDSPLAN VIR
KINDERS  

 

Vertel iemand

• As jy bedreig voel sê vir iemand
wat jy vertrou.
• As iemand jou reeds misbruik
het, moet hom of haar nie beskerm
nie - beskerm jouself.
• As jy nie geglo word nie, vertel
iemand anders (gaan na 'n kliniek
of maatskaplike werker - hulle
moet optree).
• Soms sal vriende jou ondersteun
(as jy alleen by die huis is met 'n
familielid wat jou veiligheid bedreig
hou aan om vriende oor te nooi)

Wees lief vir jouself

• Pas jou liggaam op - dit is joune
vir die res van jou lewe. 
• Respekteer ander en jouself.
• Heg waarde aan jou eie lewe,
want as jy dit nie doen nie, sal
ander ook nie.
• Bewaar jou drome en strewe om
hul te verwesenlik, maak nie saak
hoe onmoontlik dit nou lyk nie.

Wees bewus, wees veilig

• Wees bewus van jou regte as 'n
kind. As jou ouers jou nie vertel

 

 



 

Tinus en Elsabe Fourie, Marie Smit en Tinus Barnard van die Rotariers in Bothaville het op 3
Junie nie net Vrystaat Versorging in Aksie se pleegkinders se harte warm gemaak nie, maar
ook hul voete. Die skoene, wat ingevoer is van oorsee, is aan die kinders gegee. Skoene is
ook uitgedeel in die Bothaville gemeenskap. Die skoene is met groot vreugde en
dankbaarheid ontvang.

Vrystaat Versorging in Aksie Bothaville is dankbaar dat die Rotariers so ‘n oop hart het vir die
kinders van ons gemeenskap.

 

"There can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children." 
— Nelson Mandela, Former President of South Africa

 

MISHANDELING VAN BEJAARDES

Elke jaar op 15 Junie word “World Elder Awareness Day” (WEAAD) gevier met die fokus op
die mishandeling van bejaardes. Die voorkoms van hierdie probleem is baie groter as wat
op die oppervlakte wys. Dit is so dat simptone van mishandeling baie keer toegeskryf word
aan die verandering wat met ouderdom gepaard gaan.

Dit is bekend dat in 85% van gevalle dit familie of ‘n persoon bekend aan die ouer persoon
is wat vir die mishandeling verantwoordelik is. Mishandeling van bejaardes kom voor by alle
bevolkingsgroepe ongeag geslag, godsdiens en inkomste. Mishandeling kan op fisiese en
emosionele vlak plaasvind. Bejaardes word ook dikwels finansieel uitgebuit. Daar is
verskeie moontlike veroorsakende faktore soos byvoorbeeld beperkte finansiële bronne, 'n
gebrek aan versorgingstoerusting, beperkte leefruimte, beperkte gemeenskapsbronne
asook verskeie psigologiese faktore.

Langdurige negatiewe en aggressiewe kommunikasie, terugtrekking, swak interpersoonlike
verhoudinge en sosiale isolering is van die merkbare simptome wat op moontlike
mishandeling kan dui. Mishandeling van bejaardes is ‘n gemeenskaplike
verantwoordelikheid wat deur organisasies, families, die regering, die private sektor en
bejaardes self aangespreek moet word.

Volgens die Wet op Ouer Persone (no 13 van 2006) is dit verpligtend vir alle professionele
persone asook enige ander persoon wat van oordeel is dat ‘n ouer persoon mishandel word
of moontlik mishandel word, om dit aan te meld. Aanmelding kan gedoen word by die
Departement Maatskaplike ontwikkeling, ‘n maatskaplike werker en die polisie wat die
nodige ondersoek sal doen.

nie, gaan lees meer daaroor.
• Jy het 'n reg om NEE te sê as
iemand iets doen of sê wat jou
ongemaklik laat voel - selfs jou
ouers.
• Lees oor dinge wat jy nie
verstaan nie soos seks, HIV VIGS,
hoe babas gebore word, en wat
beteken seksuele, emosionele of
fisiese mishandeling. Sluit aan by
die biblioteek.

Wees vol selfvertroue

• Of jy 'n seun of dogter is, maak
nie saak van jou kleur, ouderdom,
grote of lewenstandaard nie, wees
altyd seker van jouself. 
• Ken jou beperkinge met ander en
ken ook die beperkinge wat hulle
oor jou het.
• Wees trots en geniet jou jeug.
• Beskerm mekaar en staan op vir
dit wat reg is.
Erkenning aan UNICEF

 

VVA SIMPOSIUM

DATUM: 6 OKTOBER 2015

TEMA: Die Langtermyn
Volhoubaarheid van Versorging
van Ouer Persone.
Teken solank die datum aan.

Die uitdagings vir die
volhoubaarheid van versorging
binne die steeds veranderde
behoeftes van ouer persone en die
versorgingsbedryf, bly 'n prioriteit
vir besture. Die doel van die
gesprek is om saam met kundiges
na nuwe werkswyses te kyk.
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