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  IN DIE KOLLIG: OUERSKAP  PROVINSIALE NUUSBRIEF  

"Bemoedig en ondersteun jou kinders omdat kinders geneig is om hul lewens so te
leef tot die mate waarin jy in hulle glo".

 

Hoekom deel kinders nie
hul emosies met hul ouers
nie?

Kinders sukkel dikwels om te verstaan
wat hulle voel.  Daarom praat hulle nie
sommer met hul ouers oor hul gevoelens
nie.  Ouers ervaar hierdie afsydigheid
baie dikwels negatief.  Elke kind het ‘n
ondersteunende omgewing nodig om hul
emosies te deel, asook kalmerende ouers
met begrip.  Die volgende idees kan
ouers help om ‘n emosionele veilige
hawe te skep vir hul kinders.

 
 
Positiewe dissipline

Dissipline help kinders om te begryp dat
hulle gedrag sekere gevolge het. 
Dit leer ook kinders om
verantwoordelikheid te aanvaar vir hulle
gedrag asook om ander se gevoelens en
behoeftes in ag te neem.
 
Wat is positiewe dissipline?
Dit is wanneer ouers duidelike reëls
neerlê en hulle kinders leer hoe om op te
tree eerder as wat om nie te doen nie. 
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• Luister eers - praat dan
Moenie jou kind onderbreek as hy
probeer om jou van sy gevoelens te
vertel nie.  Luister en troos jou kind totdat
hy kalm is.
• Moenie emosies afmaak as niks
Moenie jou kind se aandag probeer aflei
van dit wat hy voel nie.  As kinders die
geleentheid kry om met hul emosies te
deel, leer hulle hoe om hierdie emosies
te hanteer.
• Moenie veroordeel nie
Leer jou kind wat is empatie deur saam
met hom deur sy emosies te werk
• Wys jou eie emosies
Deur oor jou eie emosies te praat, wys jy
jou kind dat almal nodig het om emosies
te verwerk.
Die hele gesin baat by ‘n emosioneel
ondersteunende huis. Sodra gesinne
saam deur emosies werk, ontwikkel
vertroue en begrip tussen die gesinslede.
Dit versterk gesins verhoudinge en wys
kinders dat hulle ‘n veilige hawe het
ongeag wat gebeur.

 

Dit vra van ouers om konsekwent te wees
van dag tot dag.
 
Hoe kan ouers positiewe dissipline
gebruik?
• Ignoreer gedrag wat ten doel het om
bloot aandag te trek. 
• Gebruik ‘n ferm stem.  Indien jy jou
stem verhef, leer jou kind dat hy sal kry
wat hy soek deur te skree.
• Maak seker jou kind is bewus van die
reël wat hy oortree het. Praat oor hoe hy
veronderstel was om op te tree.
• Gee duidelike en kalm instruksies. 
• Indien die kind nie die reël nakom nie,
kan hy vir kort tydperke gestraf word deur
hom van sekere voorregte te ontneem. 
Hoe ernstiger die negatiewe optrede is,
hoe langer sal die voorregte weggeneem
word.
 
Positiewe ouerskap is daarop gemik om
jou kind goeie gedrag aan te leer. 
 
So ontwikkel kinders selfbeheer en ‘n
duidelik sin van reg en verkeerd.

   

Sien om na jouself as ouer

Dit gaan alles oor balans!  Kinders grootmaak is ‘n tydrowende taak wat ouers se lewens kan
insluk.  Ouers voel dikwels skuldig sodra hulle tyd aan hulself afstaan. Stress en uitputting lei
tot ongeduld, intense reaksies en totale moegheid. Dit alleen is nie net nadelig vir ouers nie,
maar stuur ‘n boodskap aan kinders oor hoe die grootmens wêreld is.
Maar hoe?
• Maak tyd om na jouself om te sien,  Selfs al is dit bloot ‘n paar minute per dag.
• Kry genoeg rus. Voldoende slaap, tyd vir ontspanning en alleentyd is nodig om
genoegsame energie te kry.
• Moenie van jou eie behoeftes vergeet nie.  Doen dinge wat jy kan geniet.
 
Om na jouself fisies en emosioneel om te sien, is een van die beste dinge wat ‘n ouer kan
doen.  Hoe meer jy na jouself en jou verhoudinge omsien, hoe beter sal jy toegerus wees om
die uitdagings van ouerskap te trotseer.  Jy sal jou kinders kan wys en leer hoe ‘n gelukkige,
gebalanseerde en vervulde lewe lyk.



 

 

 
 

In die kollig: Vakansieprojek - VVA Vrede

Op Dinsdag 3 Julie 2018 het VVA Vrede ‘n
vakansieprojek aangebied en 75 kinders het die
vakansie projek bygewoon. Die kinders het
speletjies gespeel en het ‘n heerlike bord, warm
kos ontvang vir ete. Daarna is hulle bederf met ‘n
vrug. ‘n Graad 12 leerling van Hoërskool Vrede,
Liezl Delport, het as deel van ‘n skooltaak oor
gemeenskapswerk, ook die dag saam met ons
deurgebring & ‘n hand bygesit om te help
kosmaak. Sy het ook die vrugte geborg vir die kinders.
Daar was ook 6 “Business administration”studente van Qwaqwa wat ook gehelp het tydens
die vakansie projek.

 
 

Mandela Dag - ABC Kleuterskool

Die SAPD en afgevaardigdes van die South African Fujian Overseas
Chinese Association het onlangs ABC Kleuterskool besoek tydens
Mandela dag.  Die afgevaardigdes het die kleuters bederf met geskenke
en verversings. 
 
Hulle het ook tyd saam met die kinders spandeer deur saam te sing en
te speel.  Die afgevaardigdes het ook belangstelling getoon in VVA 
Bloemfontein se werksaamhede.  Sinvolle verhoudinge is geskep wat tot
voordeel van VVA kan wees. 

 
 

Kom vier die herdenking van Vrystaat-Versorging in Aksie se
bestaan!

Die lewe is 'n hindernis wedloop met
teleurstellings, onsekerhede en vrese.
Kom kry suurstof vir die wedloop saam
met Myan Subryan, 'n bekende
lewensafrigter en motiveringspreker. 
 



 

Sy verklaring van hoop is:  Ek is
waardevol, God het 'n groot plan vir my
lewe, selfs as jy dink daar is nie meer
hoop nie inspireer Hy jou om nie tou op
te gooi nie.
 
Datum:    3 Augustus 2018
Tyd:        12h00 – 13h00
Lokaal:    A-Lodge, Van Blerklaan, Groenvlei, Bloemfontein.
Ligte middagete en wyn/sap
Koste:    R150 per persoon of R1 250 per tafel van 10
RSVP:     Elmari – VVA Hoofkantoor | Tel:  051 444 6143
Epos:     region@freestatecare.org.za

 
 

 

 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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