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Kinderbeskerming

Kinderbeskermingsweek is van 2 tot 9
Junie 2019 in Suid-Afrika gevier. Tog het
99% van alle kinders in Suid-Afrika in die
afgelope drie jaar geweld beleef, 2,600
kinders is vermoor - 5% van die totale
moorde - en 41 % van alle
gerapporteerde verkragtingsgevalle is van
kinders.
Bron: DailyMaverick
 
Kinderbeskermingsweek is 'n wonderlike
geleentheid om na te dink oor die

 

 
Mishandeling van ouer
persone

Die mishandeling va ouer persone is 'n
wêreldwye maatskaplike kwessie wat die
gesondheid en regte van miljoene ouer
persone regoor die wêreld beïnvloed, en
'n kwessie wat die internasionale
gemeenskap se aandag verdien.
 
Byna alle lande sal na verwagting tussen
2015 en 2030 aansienlike groei in die

http://www.zpr.co.za/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-05-29


opofferings van die jeug en om bewus te
raak van die stryd, uitdagings en
prestasies van jongmense van vandag.
As verdere bevestiging van die
belangrikheid van die wêreld se
jongmense, is die Verenigde Nasies van
mening dat die wêreld se jongste en
grootste bevolking van uiterse belang is.

Met betrekking tot kinderbeskerming
beteken dit dat ons aan jeug 'n platform
bied om te praat, hulle raad te soek en
hul leierskap te waardeer. Organisasies
wat met Suid-Afrika se jongmense werk,
insluitend Vrystaat-versorging in Aksie,
glo dat dit van kritieke belang is dat die
stemme van die mees kwesbare, die
mag het om die stilte rondom
kindermishandeling te breek.
 
Nie-winsgewende organisasies speel
dikwels 'n sleutelrol in die ontwikkeling
van kinderbeskermingsbeleid gebaseer
op nasionale en globale beste praktyke.
Jongmense moet bewus wees dat hul
ouers en voodge verantwoordelik is
daarvoor om hul regte te beskerm en hul
veiligheid te verseker. As volwassenes
moet ons erken dat ons almal 'n
verantwoordelikheid het om kinders te
beskerm teen seerkry.

Vir organisasies soos  Vrystaat-
versorging in Aksie is jongmense die
kern van alles wat ons doen.
Kinderbeskerming speel 'n
deurslaggewende rol en is ons fokus
daarop gerig om kinders te bemagtig om
te praat oor mishandeling en om gesinne
en gemeenskappe te bemagtig om hul
kinders te versorg en te beskerm.

 
 

aantal ouer persone sien, en dat die groei
vinniger sal wees in ontwikkelende lande.
Omdat die aantal ouer persone groei, kan
daar verwag word dat die hoeveelheid
mishandeling van ouer persone ook sal
toeneem. In Suid-Afrika is 8% van die
bevolking ouer as 60 jaar.
Mishandeling as ouer persone beteken
die verwaarlosing of mishandeling van 'n
ouer persoon wat nie weerloos is en nie
hulself kan beskerm nie. Mishandeling
kan plaasvind in 'n privaat huis of fasiliteit
vir ouer persone. Die opsetlike of
deurlopende versuim om om te sorg vir 'n
bejaarde persoon is ook ‘n vorm van
mishandeling. Dit is belangrik dat dit
geraporteer word wanneer 'n ouer
persoon finansieel uitgebuit, verwaarloos
of seergemaak word deur hul versorger.
Ons grondwet beskerm die regte van
almal, veral die kwesbare, en dit sluit die
ouer persoon in.
'n Algemene vorm van mishandeling van
ouer persone, is selfverwaarlosing.
Wanneer die persoon fisiese of geestelike
gestremdheid of 'n verminderde kapasiteit
ervaar, kan hulle nie meer vir hulself sorg
nie. Self-verwaarlosing kan 'n teken van
depressie, Alzheimer's, demensie,
eensaamheid of enige ander
gesondheidsprobleem wees.
 
Hulle kan weier om hulp te soek weens
ontkenning en omdat hulle bang is vir die
verlies van hul onafhanklikheid en skaam
is om hulp te ontvang.

Vrystaat-versorging in Aksie lewer dienste
aan ouer persone en hanteer oor en tree
op teen die mishandeling van ouer
persone.  Vrystaat-versorging in Aksie se
mandaat sluit in bewusmakingsveldtogte
en inisiatiewe om enige vorm van
misbruik van ouer persone te stop.

   



 

Radio Rosestad koester VVA Bejaardes

Vanaf Maart maand het ons vlytige tannies
van Flemmingpark, Mooihawe en
Mooi@100 saam met Radio Rosestad en
ander organisasies in Bloemfontein `n
groot brei-projek aangedurf om die
winterkoue vir Bloemfonteiners draagliker
te maak.

Baie bolle wol is omskep in komberse,
kouse en serpe. Met trots is die
wolprodukte aan Radio Rosestad se brei-
projek oorhandig. Wat `n verrassing toe
Radio Rosestad die inwoners kom koester
met die projek se breiprodukte! Daar is
saam gekuier, koek geëet en Johan
Gunter het vir die inwoners gesing en so
ook hulle harte warm gemaak.

Dit is wonderlik om deel te kan wees van Radio Rosestad.

 
 

VVA Lindley vier kinderbeskermingsweek

VVA Lindley, in samewerking met
Departemente van Gesondheid,
Onderwys en Maatskaplike Ontwikkeling,
sowel as die Gemeenskapspolisieforum
(CPF), Women's Forum en Women's
Cooperative, het 'n
kinderbeskermingsbewusmakingsveldtog
by 3 laerskole in Lindley aangebied.
Kinders is geleer oor hul regte en
verantwoordelikhede en aan wie
mishandeling aangemeld moet word.
Mev. Zwane van Women's Cooperative
het 10 nuwe skooltruie geskenk aan
leerders wat dit die meeste nodig het.
Die Kinderbeskermingsbewusmakingsveldtog het ook plaasgevind in die Ntha-
gemeenskapsaal waar 8 kleuterskole betrokke was. Die maatskaplike werker van VVA
Lindley het aan ouers, Kleuterskool fasiliteerders en kinders verduidelik hoe om te identifiseer
wanneer 'n kind seksueel mishandel is en om almal aan te moedig om allerhande soorte
mishandeling aan te meld.
VVA-vrywilliger, Daniel Mokoena het die kinders op 'n opvoedkundige manier vermaak met 'n
poppespel. Dr Mzizi van Skoolgebaseerde Ondersteuningspan (SBST), onderwyspesialis, het



 
 

 

ook met die gemeenskap gepraat oor kinderregte en die verskillende tipes mishandeling.
Kleuterskoolleerders het 'n rollespel en 'n liedjie oor kinderregte en kindermishandeling
aangebied.

 

 

 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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