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  IN DIE KOLLIG: VROUE  PROVINSIALE NUUSBRIEF  

Vrystaat-Versorging in Aksie vier Vrouedag deur te fokus op die uitdagings wat
moderne vroue daagliks ervaar. Vrystaat-Versorging in Aksie is toegewy aan die
aanmoediging van vroue om leiers in hul gemeenskappe te word. Projekte soos
vaardigheidsontwikkeling, werkskepping en vroueklubs is slegs 'n paar voorbeelde van
hoe Vrystaat-Versorging in Aksie vroue kan help om uitstekend te vaar met dit wat
hulle doen. Maatskaplike werkers ondersteun vroue in die proses om regshulp te
verkry en terapie aan vroue en hul familielede te bied. Lewensvaardigheidsprogramme
en ondersteuningsgroepe kan vroue help om hul selfbeeld en onafhanklikheid te
herbou.

 

Vroue in die werksplek

Ons weet almal dat daar 'n ernstige
geslagswanbalans in die werkplek is,
veral oor leierskaprolle en veral in
tegnologie, maar hierdie wanbalans hoef
nie vroue te definieer nie.

 

 
Emosionele misbruik van
vroue

Emosionele mishandeling sluit in verbale
misbruik soos skree, mense wat jou sleg-
sê, blameer, verkleinering, isolasie,
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So, wat kan ons doen om die
geslagswanbalans vir huidige en
toekomstige geslagte reg te stel?

1. Wees outentiek
Vroue en mans voel dikwels dat hulle op
'n sekere manier in die werkplek moet
optree om suksesvol te wees. Dit is
belangrik om jouself te wees. Jy sal
verbaas wees hoeveel meer ontvanklik
mense vir jou sal wees.
2. Werk aan jou sterk punte
Herken jou talente en gebruik dit tot jou
voordeel.
3. Ondersteun ander
Dit is belangrik vir vroue om 'n
ondersteunende, positiewe
werksomgewing te hê. Probeer om 'n
poging te maak om met ander vroue in
jou werkplek en bedryf te skakel deur
netwerk- en
vaardigheidsontwikkelingsgeleenthede by
te woon.

Vroue doen soveel meer om deur
voorbeeld te lei en help om 'n beter
balans tussen mans en vroue in die
werkplek te skep. Vroue het 'n
verantwoordelikheid om ander vroue te
help slaag.

 

intimidasie en beheergedrag.
 
As jy die slagoffer van emosionele
mishandeling is, kan jy voel dat daar
geen manier is om uit die verhouding te
kom nie, of dat jy sonder jou beledigende
vennoot niks het nie.
 
Misbruikers wat emosionele of
sielkundige misbruik toepas, gooi dikwels
dreigemente van fisieke geweld of ander
nagevolge indien jy nie doen wat hulle wil
hê nie.
 
Die letsels van emosionele mishandeling
is baie werklik, en hulle loop diep en kan
net so skadelik wees as fisiese
mishandeling.

Om vir hulp te soek kan soms
oorweldigend wees en dit sal sommige
mense ontmoedig om hulp te soek of om
die nodige inligting teen sulke
mishandeling te bekom.
 
Daar is baie hulpbronne beskikbaar om
jou die inligting te gee wat jy nodig het
terwyl jy deur die oorgang van misbruik
gaan, om sodoende in 'n gelukkige en
veilige omgewing vir jouself en jou
kinders te skep. 

   

Enkel moeders

U is dalk onlangs geskei, 'n weduwee of
geskei van u "beter helfte" om een of
ander persoonlike rede. Jy mag dalk al
jare lank 'n enkele ouer wees. Die
probleme wat u in die gesig staar gaan
nie magies verdwyn nie.

Sommige van u probleme kan wees dat
dit moeilik is om dissipline in die huis te



 

handhaaf as 'n enkele ouer, wat kan lei
tot gedragsprobleme in kinders. Jy mag
baie hartseer voel wanneer jou kind vriende wat saam met albei ouers woon, beny. Om nuwe
verhoudings te maak, is moeilik, veral as jou kind jaloers of agterdogtig is. Die verskillende
verantwoordelikhede van om jou kind groot te maak, huiswerk en om 'n verdienste te verdien,
gee nie genoeg tyd vir jouself nie. Dit lei tot stres, moegheid en druk.

Dit is egter 'n fantasie om te glo dat alle kinders met albei ouers in die huis, altwee ouers het
wat ewe veel liefde en aandag op hul kinders spandeer. Die lewe gebeur en fisies of
emosioneel afwesige vaders en moeders is 'n werklikheid. Enkel ouerskap kan beide
positiewe en negatiewe gevolge hê van kinders. Kom ons fokus eerder op die positiewe
effekte wat enkelouerskap op kinders het.

'n Positiewe effek is die sterk moeder-kind-verhouding wat ontwikkel. Om een-tot-een-tyd
saam met jou kind te spandeer skep 'n unieke band. Kinders wat enkel-ouers het, kry dikwels
ondersteuning vanuit ‘n ander oord. In die meeste gevalle sal die uitgebreide familielede 'n
unieke rol speel in 'n kind se lewe. As u uitgebreide familie nie beskikbaar is nie, kan u
deelneem aan gemeenskapsgroepe wat enkelpersone-ondersteuningsgroepe en kerke kan
insluit.

 
 

Werkende Ma's vs Bly-by-die-huis Ma's

Na die koms van my baba, moet ek by die huis bly of moet ek gaan werk? Dit moet een van
die mees interessante en gedebatteerde onderwerpe van alle tye wees. Vroue staan in albei
hierdie scenario's voor baie uitdagings en word dikwels gevang in die dilemma wat om na
die geboorte van hul kinders te doen. Soos alle moeders weet, is dit nie 'n maklike besluit om
te neem nie.
Of dit nou 'n bly-by-die-huis ma is of 'n werkende ma is, albei het hul eie voordele en nadele.
 
Voordele: Bly-by-die-huis ma's
1. Genoegsame tyd saam met jou kleinding
Een van die beste dinge van 'n bly-by-die-huis-ma, is dat jy jou tyd heeltemal aan jou
kleinding kan bestee. Jy kan sien hoe hulle groei, jy kan hul versorg en ook troos. Jy het ook
volle beheer oor die huishouding.
2. Minder spanning
Daar nie onnodige stres soos sperdatums of laat vergaderings wat bygewoon moet word nie.
 



Nadele: Bly-by-die-huis ma's
1. Dit kan 'n vervelige, eensame lewe wees
Dieselfde regiede en eentonige lewe kan nogals saai word. Om elke dag dieselfde
huishoudelike take te doen en dieselfde leefstyl te volg, en ook geen kameraadskap met
medewerkers te hê nie, kan soms vervelig raak.
2. Finansiële onsekerheid
Die grootste nadeel om tuis te bly is dat jy kan sukkel met finansiële afhanklikheid, gebrek
aan selfvertroue en sosiale lewe. Soms voel jy vasgevang. Boonop, hoe groter jou
werkloosheidsgaping, hoe meer verroes word jou vaardighede en kennis.

Voordele: Werkende ma's
1. Finansiële Vryheid
Daar is baie positiewe aspekte om 'n werkende ma te wees. Finansiële onafhanklikheid is
een van hulle. Hierdie finansiële onafhanklikheid gee haar die vertroue om belangrike besluite
vir haar familie te maak en haar in staat te stel om 'n gemaklike lewe te geniet. Sy hoef nie
van iemand afhanklik te wees van materiële behoeftes vir haar en haar kinders nie.
2. Jou lewe is meer gebalanseerd
Om 'n werkende ma te wees, beteken dat jy volwasse tyd sowel as tyd met jou kinders kan
hê, wat jou lewe balans gee. Indien jy al jou tyd spandeer met jou kleintjies kan dit lei tot 'n
verlies aan identiteit, aangesien jy vergeet wie jy was voordat jy in doeke en baba poeier
begin verdrink het.
 
Nadele: Werkende ma's
1. Stresvol by beide werk en tuis
Baie werkende moeders voel skuldig omdat hul nie genoeg tyd saam met hul kinders
spandeer nie. Dit lei daartoe dat vroue hulself te ver strek terwyl hulle 'n balans tussen werk
en hul privaat lewe probeer behou. Hoë vlakke van spanning, by die werk en ook by die huis,
kan 'n nadelige uitwerking op haar gesondheid hê.
2. Jy kan uitmis
Die gedagte om jou kleinding by iemand te los vir agt ure kan aanvanklik aantreklik wees,
maar die feit is dat jy baie eerstes kan misloop. Hiermee saam gaan die oorweldigende
skuldgevoel wat dit kan uitlok.

 
 

Hoe help Vrystaat-Versorging in Aksie, vroue?

Vrystaat-Versorging in Aksie is toegewy aan die aanmoediging van vroue om leiers in hul
gemeenskappe te word. Projekte soos vaardigheidsontwikkeling, werkskepping en vroueklubs
is slegs 'n paar voorbeelde van hoe Vrystaat-Versorging in Aksie vroue kan help om goed te
word in dit wat hulle doen. Maatskaplike werkers ondersteun mishandelde vroue in die
proses om regshulp te verkry en terapie aan hierdie vroue en hul familielede te bied.
Lewensvaardigheidsprogramme en ondersteuningsgroepe kan vroue help om hul selfbeeld en
onafhanklikheid te herbou. Werkende moeders word bygestaan deur die voorsiening van
uitstekende dagsorg en voorskoolse dienste aan hul kinders. Vrystaat-Versorging in Aksie
besef die belangrike rol wat vroue in hul gemeenskappe en hul huise speel.

 



 
 

 

 

 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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