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  IN DIE KOLLIG: JEUG -
KINDERS WAT DIE HUIS VERLAAT

 PROVINSIALE
NUUSBRIEF

  

Voor jy jou oë kon uitvee is jou baba 18 jaar oud en op die punt om die huis te verlaat.
 

Hoe berei ek my kind voor
as hy die huis moet
verlaat?

Nou is dit tyd om met jou kind te praat
oor die realiteite van die grootmens
wêreld.
Maar hoe?
 
- Bevorder sy probleemoplossings
vaardighede
Leer jou kind om die probleem te
identifiseer, moontlike oplossings te lys,
die voor- en nadele te oorweeg en dan ‘n
geskikte oplossing te kies.

 

 
Hoe lank bly ek
verantwoordelik vir my
kind?

Daar is verskeie redes waarom ouer
kinders steeds in hul ouerhuise woon. As
gevolg van een of ander rede het hulle
nie die nodige volwassenheid om
onafhanklikheid na te streef nie.
 
Die vraag bly egter wanneer is die tyd vir
hulle om die nes te verlaat en hoe
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- Gee hom die selfvertroue om op sy eie
voete te staan
Leer jou kind dat hy nie gedruk hoef te
wees om by die groep in te pas nie.
- Laat hom fokus op sy emosionele en
fisiese welstand
Vriende maak en die vorming van ‘n eie
sosiale identiteit is baie belangrik.
‘n Gesonder liggaam huisves ‘n gesonde
verstand en help om druk beter te
hanteer.
 
Vrystaat-versorging in Aksie sal u as
ouer kan help gedurende hierdie proses. 
Ouerleiding programme kan bygewoon
word om u die nodige ouerskaps
vaardighede te leer. Tieners kan
lewensvaardighede aanleer en hul
onafhanklikheid te bevoder tydens met
die bywoning van groepe. Maatskaplike
werkers kan berading aanbied aan
daardie ouers en kinders wat sukkel met
hierdie proses.
 

Wat is die opsies as my
kind klaar is met skool?

My kind het matriek voltooi, maar sy is
nie seker waar en wat sy moet studeer
nie.
Studie-opsies is gebaseer op die feit of
sy matriek voltooi het al dan nie, fondse
beskikbaar, familieverwagtinge,
persoonlike belange, vaardighede en
toelating tot ‘n tersiêre instelling.
 
Alhoewel 'n universiteitsgraad van
onskatbare waarde is, is dit belangrik om
kennis te neem van die feit dat dit nie die
enigste manier is om 'n tersiêre opleiding
te verdien nie. Skoolverlatersprogramme
bied die student die uitgebreide
ondervinding en kennis wat hulle nodig
het om te slaag in die beroepswêreld.
 
Dit bied ook aan hulle die
geletterdheidsvaardighede wat nodig is in
hul gekose veld. Daar is ook

hanteer ek dit as ouer.
- Stel duidelike grense
Verwag van jou kind om by te dra tot die
huishouding. Dit kan gedoen word deur ‘n
werk te kry, huur te betaal of bloot net
take in en om die huis te verrig.
- Laat jou kind toe om
verantwoordelikheid en die harde
werklikheid van die volwasse wêreld te
ervaar. Gee net genoeg ondersteuning
sodat hy self meer produktief en
selfversorgend kan raak.
- Help jou kind om aan te beweeg.  Doen
dit met liefde self as is dit met “tough
love”. Hy moet leer om sy eie
geleenthede te gaan soek.
- Moet nie net onvoorwaardelik geld gee
nie. Maak seker dat jou finansiele bydrae
hom help om meer selfversorgend te raak
en nie meer afhanklik nie.
- Kom ooreen hoe lank hy by die huis
mag bly.  Stel self ‘n kontrak op as dit
nodig mag wees en dui elke party se
verantwoordelikhede in daar die kontrak
aan. Dit sal jou ‘n mate van beheer oor
die situasie gee.
 
Indien u kind weens ‘n emosionele rede
nie kans sien om die huis te verlaat nie,
kan Vrystaat-versorging in Aksie u
bystaan met die nodige terapie aan u
kind.  U as ouer kan ook ondersteuning
ontvang in die vorm van ouerleiding.

Watter
ondersteuningsdienste is
beskikbaar vir
skoolverlaters?

Die uitdagings van die volwasse wêreld
kan een van die mees stresvolle fases
wees vir ‘n jongmens wat pas klaar
gematrikuleer het. Hulle word
gekonfronteer met komplekse uitdagings
soos die vind en instandhouding van
indiensneming en behuising, die bestuur
van persoonlike finansies en die
bevordering van hul opleiding. Om nie
eens te praat van diep persoonlike
struikelblokke soos die ontwikkeling van



vakleerlingskap en internskap opsies om
te oorweeg.
 
Hierdie werkgebaseerde opsies bied
praktiese vaardighede plus 'n kwalifikasie.
Studente kan 'n inkomste verdien terwyl
hulle hul opleiding voltooi.
Afstandsonderrig het dikwels kursusse
waarvoor sy enige tyd kan inskryf . Dis
gerieflik, want jy kan in die gemak van
jou eie tuiste, enige plek in die land, jou
studiemateriaal ontvang, jou
werkopdragte voltooi en terugstuur vir
assessering. Al wat jy benodig, is ʼn
rekenaar en betroubare internettoegang.
 
‘n Sertifikaat of diploma van 'n erkende
akademie of gespesialiseerde instansie is
net soveel werd as 'n universiteitsgraad.
Openbare Verdere Onderwys en
Opleidingskolleges (VOO) fokus op
kursusse wat vaardighede in die
werkplek ontwikkel vaardighede om
studente se indiensneembaarheid te
verhoog.
 
Met voltooiing sal die student 'n
Nasionale Sertifikaat ontvang.
Universiteite van Tegnologie bied 'n wye
verskeidenheid kursusse aan. Die
vereistes om by hierdie instellings te
studeer is nie so streng soos by ‘n
universiteit nie. Na voltooiing sal die
student 'n Nasionale Diploma of B.Tech-
graad hê.
 
Byna elke groot stad in Suid-Afrika het
ten minste een universiteit. Die student
wat een van hierdie kursusse bywoon,
moet nou die klem op akademiese en
formele leer plaas. Toelatingsvereistes is
vak- en graadspesifiek.
As ouer wil jy jou kind help om die regte
loopbaan te kies, maar om die regte
keuses te maak moet jy al die feite hê. 
VVA kan u help of na 'n gekwalifiseerde
opvoedkundige sielkundige verwys indien
nodig. 
 
 

gesonde verhoudings en die behoud van
hul fisiese en geestelike welsyn nie.
Hierdie jong volwassenes is dikwels nie
meer onder die beskerming van hul ouers
of enige versorger nie. Dit is belangrik dat
hulle bewus moet wees van
ondersteuningsisteme in die gemeenskap
wat hulle kan help. Gemeenskappe moet
ook seker maak dat hierdie stelsels in
plek is om die nodige ondersteuning aan
jongmense te bied.
Onafhanklike leefstyl programme word
verskaf deur VVA. Die doel van hierdie
programme is om die jeug, en veral
pleegkinders, te voorsien met die
geleentheid om vaardighede te bekom
wat hulle in staat sal stel om 'n basis te
skep vir 'n suksesvolle oorgang na
volwassenheid. 'n Maatskaplike werker
sal jou met so 'n program kan koppel.
Jeuggroepe is in die meeste
gemeenskappe teenwoordig. Dit word
dikwels deur kerke of maatskaplike
dienste aangebied. Hierdie groepe sal die
jong volwassene help om nuwe
verhoudings te vorm en deel te neem aan
sosiale samehorigheid terwyl die nodige
lewensvaardighede verkry word.
Gemeenskapsgebaseerde organisasies
verskaf gereeld mentorskapprogramme.
Mentors kan advies gee, lewenservaringe
deel, help met uitdagings en om pret te
hê! Mentors tree ook op as 'n emosionele
veilige hawe vir jong volwassenes waar
hulle ondersteuning en begrip kan kry.
Jong volwassenes sukkel dikwels
emosioneel met die uitdagings wat hulle
in die gesig staar. Maatskaplike werkers
kan berading en terapie bied om hulle te
help. Indien nodig kan die maatskaplike
werker die jong persoon na 'n sielkundige
of ander professionele persone verwys.
Dit is belangrik dat die jong volwassenes
bewus moet wees van die
ondersteuningstelsels wat in hul
gemeenskap beskikbaar is. Ouers en
jongmense kan VVA kontak by 051-
4446143 vir meer inligting.



   

In die kollig: Vrystaat Bejaardesorgsentrum (Mooihawe,
Flemmingpark en Mooi@100)

Agt arbeidsterapiestudente en `n span van 10
inwoners van Mooihawe en Flemmingpark het
op 11 Mei aan `n speletjie en karnavaldag by
Ons Tuiste deelgeneem.
 
Agt tehuise vir ouer persone in Bloemfontein
het teen mekaar meegeding. Ons Mooihawe
en Flemmingparkspan is as die algehele
wenner met hul goeie spangees, spandrag en
puntetelling aangewys

 
 

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
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VVA WORD 110! HOU DIE SPASIE
DOP VIR MEER INLIGTING

 

 

 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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