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Die Regte van Kinders in Egskeidings 

 

Gee erkenning aan die feit dat ons albei ouers liefhet en nodig het. 

Ons is nie boodskapdraers nie. Ma en Pa moet self met mekaar praat. 

Moenie vir ons die slegte dinge van ons ander ouer vertel nie. 

Moet ons nie ons onnodiglik onder kruisverhoor sit oor wat in ons ander ouer se huis 

aangaan nie. 

Moenie ons vra om kant te kies nie. 

Moenie ons laat voel ons is verraaiers as ons dit geniet om by ons ander ouer te wees 

nie. 

As jy iets lelik te sê het oor ons ander ouer, moenie dit by of voor ons sê nie. 

Praat tog met mekaar, of stel julle nie belang in hoe julle ONS kan help nie! 

Ons wil nie as wapens of afdreigmiddel gebruik word teen ons ander ouer nie. 

Moenie ons probeer omkoop of bederf as gevolg van jou eie skuldgevoelens, 

minderwaardigheid of wraak nie. Ons het nou, meer as ooit, jou tyd, geduld en aandag 

nodig. 

 

 

 

 

Brokkies van Mirna: http://peterjasie.co.za/brokkies-23.html 
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INLEIDING 

Hierdie boekie is bedoel vir “toddlers tot tweens”, en die volwassenes wat vir hulle 

omgee. Ongelukkig het Suid Afrika van die hoogste egskeidingsyfers ter wêreld… Skei is 

ñ pynlike proses nie slegs vir volwassenes nie, maar ook vir kinders. Gereeld word die 

kind se wêreld onderstebo geslaan en verstaan hy nie wat gebeur nie. Die situasie raak 

nog meer gekompliseerd waar een of meer van die ouers hom weens persoonlike 

probleme nie kan bystaan nie, of waar hy uitgeplaas word in sorg. 

 

Die boekie word gepubliseer in E-boek formaat om dit makliker te maak om slegs die 

gekleurde voorblad en die werkboekie vir die kind uit te druk, waar ouers voorheen 

noodgedwonge blaaie uit die sagteband publikasies moes “skeur”. Want hierdie boekie 

word weereens in twee “afdelings” aangebied: (i) Timmie se werkboekie vir kinders; en 

(ii) vir die grootmense word riglyne verskaf om die kind van hulp te wees (Daar word 

ook gekyk na kinderregte en wetgewing en waar dit ñ rol speel in egskeiding. Dis nou 

die “boring” gedeeltes!). 

Dit is egter ñ moeilike en straks ambisieuse ouderdomsgroep as gevolg van die 

groeiprosesse wat nou plaasvind, so benut asseblief die besprekings en aktiwiteite 

volgens die kind se spesifieke ontwikkelingsvlak en behoeftes. Ouer kinders wat reeds 

kan lees mag verkies om die boekie onafhanklik te benut, alhoewel ouerlike 

betrokkenheid verhoudings mag bevorder. Vir jonger kinders word voorlees en hulp 

aanbeveel. Let daarop dat die inhoud vir volwassenes, spesifiek die wyses waarop 

volwassenes die skeisaak en hul persoonlike kwessies hanteer, relevant is vir alle 

ouderdomme. Ek sou dus ernstig aanbeveel dat ouers ook deur die inhoud werk en nie 

eenvoudig die werkboekie op die koffietafel “neergooi” nie.   

 

Timmie vertel ons van sy probleme met skei en grootword sonder ñ Mamma en Pappa, 

met ñ “soms” mamma of pappa, veral toe hy begin groter word en homself begin 

vergelyk met sy maats. Hy deel die planne wat hy en sy Ouma doen om hom te help 

veilig te voel en, tipies kind, lewer gereeld kommentaar van sy eie ook. Nie dat ons 
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grootmense altyd kinderkommentaar waardeer nie! Timmie se storie word eenvoudig 

en informeel aangebied in mediums waarmee kinders in hierdie ouderdomsgroepe 

reeds vertroud behoort te wees (papier, prente en inkleurkryt, verf) en - ñ storie. 

 

Stories bied die wonderlike geleentheid vir die kind om sy gevoelens te projekteer deur 

middel van ander karakters wat in die storie geskep is. Verbode en bedreigde areas 

word betree, en kan hy die modelle manipuleer om by sy onvoltooidhede uit te kom (en 

as hy nie wil teken of inkleur nie, gebruik dan die storielyn). Veral kan hy met 

verskillende moontlikhede eksperimenteer sonder dat hy homself blootstel, en kan 

verantwoordelikheid begin aanvaar vanaf ñ veilige afstand.  Die prente en aktiwiteite 

dien as veilige aanknopingspunt om primêre gevoelens, vrae en vrese te teiken en te 

normaliseer. Die boekie is dus eksperĩensĩeel van aard om kinders sodoende te help om 

oor die skei te kan praat; om deur die wipplank van gepaardgaande gevoelens te werk, 

en om die seerkry sodoende te verwerk en te integreer. Volwassenes word veral 

aangemoedig om die kind deur middel van die sketse en inkleur te help om sy/haar 

gevoelens in woorde om te skakel. 

 

ñ Verskeidenheid aktwiteite word aangebied van inkleur, elementêre Sudoko (steeds 

nogal populêr onder kinders) ñ doolhof wat motoriese vaardighede help bevorder, tot ñ 

raaisel gemik op wiskundige ontwikkeling. Timmie se keuses! Die items word wel nie 

aangebied in sogenaamde volgorde nie, al probeer Timmie juis om sy storie in 

sogenaamde volgorde te hou (Volpunte vir jou, Timmie!)  Kinders se gevoelens en vrae 

vind nie altyd plaas in afgebakende, voorafbepaalde stadiums nie, al word die fases 

waardeur hulle beweeg tydens ñ egskeiding redelik lineêr aangebied en wil ons 

volwassenes dit baie graag op daardie wyse hanteer. 

Let daarop dat hier nie gepoog word om ñ alomvattende “Handleiding vir skei” aan te 

bied nie. So iets bestaan nie… Skei word hier generies hanteer en waar byvoorbeeld 

enige mishandeling plaasgevind het, of erge patologie ñ rol speel, hetsy by die kind of 

ouers; mag dit addisionele intervensies benodig en word professionele hulp aanbeveel.  
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MAAK EGSKEIDING SAAK? 

 

Ongelukkig, ja! Navorsingsresultate verskil soms, maar die realiteit is wel dat skei ñ kind 

se kanse verhoog op verskeie emosionele, verhoudings- asook gedragsprobleme 

vorentoe.  

Dit hang egter grootliks af van hoe die ouers self die egskeiding hanteer 

asook moontlik genetiese of ander patologie wat reeds ñ rol speel.  

Nou moet ek byvoeg, ouers kan werklik nie voortgaan met ñ huwelik wat ooglopend 

ongelukkig is nie. Onthou jou kind leer by jou, so, om te kies om in ñ ongelukkige 

huwelik voort te gaan (te “suffer”, al klink die idee ook hoe ook al “noble”) met die idee 

dat jy jou kinders daardeur help of beskerm, dink weer! Vanuit al die gedragspatrone 

wat jou kind by jou gaan “oor-erf” is skei soms die beter alternatief.  

Wat ek daarmee bedoel is, dat dit in sommige gevalle vir ñ kind meer voordelig is 

wanneer ouers skei as wanneer ouers ñ valse/liefdelose huwelik voorhou as die norm 

waarmee die kind dan grootword. Jy gee dus vir hom die voorbeeld van hoe sy eie 

verhouding of huwelik eendag ook “behoort te wees”.  

Addisioneel is egskeiding ñ proses en nie ñ eenmalige gebeurtenis nie. Skei kan beskou 

word as ñ reeks stresvolle ervarings vir die gesin wat reeds begin met konflik voor die 

skeiding wat baie veranderinge in rolle en roetines en verantwoordelikhede insluit.  Dit 

is hierdie konflik en veranderinge wat amper ñ meer negatiewe rol speel as die wettige 

skeiding self. Sulke gedragspatrone verdwyn ook nie net eenvoudig omdat ouers dan 

bymekaar bly ter wille van die kinders nie. 

Nie skei nie, “ter wille van die kinders”, is dus soms die domste ding wat mens kan 

doen. 

 Wanneer ons wel van egskeiding praat, is die primêre taak van ouers tydens en na ñ 

egskeiding eerstens om ñ ooreenkoms te bereik wat die kinders teen enige vorm van 

ouerlike konflik beskerm, om die kinders in staat te stel om positiewe verhoudings met 

beide ouers voort te sit, en om die kinders met liefde, sekuriteit en stabiliteit te verskaf.  
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Indien kinders blootgestel word aan aangaande ouerlike konflik of verhoudingsprobleme 

(waar ouers byvoorbeeld op mekaar skree, mekaar dreig, of tou trek oor die kinders) 

sal dit eenvoudig hul emosionele ontwikkeling benadeel.  

Die eerste en belangrikste intervensie om kinders se emosionele gesondheid 

te verseker, is dus om hulle te beskerm teen negatiewe ouerlike 

verhoudingspatrone. 

Ouers gebruik egter soms die kinders om die ander ouer seer te maak deur 

byvoorbeeld toegang of kontak te beperk of te weier, die kind gereeld van die ander 

ouer se tekortkominge in te lig, of te lieg (of te bespiegel) oor die ander ouer se 

motiverings en handelinge, ensovoorts. Sonder uitsondering is sulke handelinge baie 

meer skadelik vir die kind as die egskeiding of selfs die ander ouer self.  

Basies, hoe die kind aanpas en sy traumas hanteer, hang af van die ouers. Hierdie 

stelling kan ek nie genoeg beklemtoon nie. 

Waar ouers egskeiding foutiewelik as slegs hul eie probleem beskou “Dis tussen 

mamma en pappa en het niks met julle te doen nie, hoor…..” of “Ons baklei te veel” of 

“Sy was ontrou”, verhoog die risiko vir emosionele probleme en swak aanpassing by 

kinders.  

Eintlik hou ñ egskeiding uitgebreide gevolge in vir beide kinders en uitgebreide familie. 

Selfs skoonouers weet ook nie presies altyd hoe om op te tree nie.  Vriende word soms 

verdeel in “my vriende” versus “jou vriende”.  

Wat ook selde genoem word, is dat skei nie slegs ñ trauma is nie, maar ook ñ 

rouproses behels. Volwasseses neem afskeid van drome, ñ gedeelde identiteit, 

gedeelde huisvesting, vorige lewenstyl en gedragspatrone… sommige geskeides het al 

selfs genoem die “afskeid” sou makliker gewees het as die eks dood was!  

Soortgelyk is die kind ook in rou gedompel. 
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Die kind moet afskeid neem van sy gewone ouerhuis, sy vorige leefstyl, straks vorige 

skool of vriende, hy weet nie waar hy gaan bly of wie eintlik na hom sal omsien nie, hy 

weet nie wat om te maak tussen die ouers se verskille nie, hy ervaar dis straks sy skuld, 

een ouer is skielik “weg” en weet hy ook nie altyd wanneer hy weer hierdie ouer gaan 

sien nie….Dis sommer net so vining genoem. Hy ervaar ñ verskeidenheid emosies en 

prosesse wat beide as rou en trauma getipifeer kan word.  

Dit is ook so dat beide ouers asook onderwysers die impak en probleme wat ñ kind op 

skool ervaar as gevolg van ñ egskeiding, onderskat.  

Eerstens sukkel hierdie kinders gereeld met die akademie. Navorsing toon dat kinders 

van geskeide pare swakker vaar op skool as diegene wat by beide ouers grootword. In 

sommige gevalle is die probleme grootliks verwant aan hulle gedrag instede van 

intelligensie self. Meestal egter, is akademiese terugslae nie permanent nie. 

Geslagsverskille 

Kinders vanuit ñ gebroke huis beland oor die algemeen makliker in die moeilikheid met 

onderwysers of ander outoritêre figure, sukkel gewoonlik ook met lae selfbeeld, 

angstigheid en gereeld ook depressie. Oor die algemeen ervaar hulle meer probleme 

met verhoudings soos met sussies of boeties, en ook selfs met hul vriende en ouers. As 

jong volwassenes sukkel hulle om intieme verhoudings te vorm asook om 

onafhanklikheid te bou (te individualiseer vanaf hul families). 

By seuns en dogters verskil die tipe gedrag wel. Geslagsrolstereotipering verhoed 

gereeld dat kinders hul volle emosionele repertoire gebruik, so word seuns byvoorbeeld 

dikwels gesosialiseer om nie te huil of te wys wanneer hulle bang is nie. 

Seuns word dus eerder, makliker aggressief en sukkel om oor die weg te kom met 

vriende of onderwysers. Hulle raak ook makliker betrokke in struwelinge of gevegte, 

wat soms daartoe lei dat hulle minder skool bywoon en ook minder tyd spandeer aan 

huiswerk. Hulle ontwikkel ñ groter kwesbaarheid om met afwykende groepe te 
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assosieer en in misdadige gedrag betrokke te raak. In baie gevalle, al mag dit vreemd 

klink, verskaf hierdie afwykende groep (of “gang”) die nodige struktuur, reëls, en 

stabiliteit wat die kind nie tuis ontvang nie vanweë ouers in konflik. (En moet tog nooit 

glo dat kinders nie bewus is van ouers se onderlinge struwelinge nie…). 

Dogters is eerder weer geneig tot depressie wat hul aandag en konsentrasievermoëns 

belemmer alhoewel hulle ook met verkeerde maats deurmekaar mag raak, weereens 

met die gevolg dat daar ook nie veel moeite gedoen word met skoolwerk nie. As tieners 

is hulle ewentueel geneig om in opposisionele gedragsvorme betrokke te raak asook 

vroë losbandigheid (seksuele verhoudings) veral waar dogters sonder ñ vaderfiguur 

grootword, en om te eksperimenteer met onwettige dwelms. Die risiko verhoog dus ook 

vir geslagsiektes en ongehude swangerskappe. Ooglopend is dit dan ook nie altyd 

moontlik vir hulle om skool te voltooi nie, met die gevolg dat swak werksgeleenthede 

hom voordoen en die dogter se lewenstandaard met gevolglike vermoë om vir die kind 

te kan sorg, nie altyd goed is nie.  

Net soos dogters, is seuns wel ook geneig tot onverantwoordelike seksuele gedrag en 

gevolglike onbeplande ouerskap. Soortgelyk sluit dit ook in vroë skoolverlating en ñ 

man wat nie werklik na sy gesin kan omsien nie vanweë swak werksgeleenthede vir 

ongeskoolde arbeid, en hy staan net so groot kans op egskeiding. 

Die verskil tussen hoe seuns en dogters egskeiding hanteer, is wel aan die krimp. Dit 

kan straks te wyte wees daaraan dat dit deesdae die neiging is tot gesamentlike toesig 

oor die kinders en meer betrokkenheid van beide ouers, waar dit vroërjare grotendeels 

die moeder was wat die kinders alleen moes grootmaak.  

Daar is wel kinders wat besonderse weerbaarheid ontwikkel juis vanweë ñ egskeiding. 

Sommige dogters floreer op die verantwoordelikhede en uitdagings wat aan die gesin 

gestel word en hulle ontwikkel sterk bande met hul moeders. 
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Ouderdom maak ñ verskil 

As jy dalk wonder –  

Oor die algemeen is jonger kinders meer geneig om met woedebuie te reageer en 

regressiewe gedrag soos duimsuig, huilerigheid of klaerigheid en ñ verhoogde behoefte 

om naby sy ouer of versorger te wees.   

Skeidingsangs kom gereeld voor asook nagmerries of “night terrors”, veral waar daar 

reeds slaapversteurings in die familie voorkom. Ouer kinders is weer meer 

ongehoorsaam, baie teenpraterig en ook soms destruktief in hul gedrag.  

Alle kinders evaar ook vrees van waar die ander ouer is, en wanneer hulle weer die 

ouer sal sien. Baie is ongewoon stil of teruggetrokke, kla van hoofpyn, maagpyn, en 

ander simptome van siektes (psigomatisering). Hulle is ook rusteloos en sukkel om 

aandag te skenk. Daar mag ook agteruitgang wees in skoolwerk, luigeid, afwesigheid, 

stokkiesdraai en hulle sukkel om met hul maatjies oor die weg te kom.  

Min kinders ervaar al die simptome, maar meerdere ervaar wel baie hiervan veral as 

daar erg ontwrigting tuis is byvoorbeeld hofsake, bakleiery tussen die ouers, of net 

eenvoudig erg ontwrigting is ten opsigte van die gewone huislike roetine.  

Behalwe wanneer daar mishandeling, erge konflik in die huishouding, of straks ouerlike 

versteurings ter sprake was (wat enige iets van mishandeling tot dwelms of ander 

verslawings mag wees) is dit raar dat kinders goed reageer op ñ egskeiding. Dit impak 

is bloot dat kinders probleme sal ervaar. Opsommend kyk ons na een of almal van die 

volgende gedrag: 

 Impulsiewe en ongeduldige gedrag 

 Woedebuie teenoor ouers en ander persone 

 Opposisionele gedrag, of erge gedragsversteurings 

 Breek van reëls en toets van grense 
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 Destruktiewe gedrag (breek dinge, slaan mense) 

 Selfblamering en skuldgevoelens (dink dis sy skuld) 

 Selfbeskadigende gedrag byvoorbeeld dwelms of alkohol (ouer kinders) 

 Apatie of onvermoë om verantwoordelikheid te ontwikkel 

 Vervroegde of verhoogde seksuele gedrag 

 Isolasie en sosiale onttrekking 

 Selfmoordgedagtes of gedrag 

 Baie aggressiewe gedrag 

 Oppervlakkige positiewe gedrag  

By enige spesifieke ontwikkelingstadium, is die ontwikkeling van manipulasie ook ñ 

moontlikheid. Kinders kan soms die mees vindingryke stories of leuens uitdink net om 

aandag te ontvang of hulle sin te kry. Waar ouers straks probeer kompenseer vir die 

egskeiding, of omdat hulle wil probeer bewys bewys dat hulle inderwaarheid wel ñ 

goeie ouer is nieteenstaande die egskeiding, het kinders taksomtyd reeds bewys om dit 

aan te wend  tot korttermyn voordeel van hulself (dus tot nadeel van die ouer ook!). 

Ongelukkig kan mens nie noodwendig voorspel watter kinders probleme sal ervaar na 

egskeiding nie. Kinders met hoër intelligensie, wie ook sosiaal volwasse en 

verantwoordelik is, is wel meer geneig om makliker aan te pas by ñ egskeiding. 

Diegene met ñ sin vir humor en wat maklik met ander persone oor die weg kom is ook 

meer geneig om ondersteuning te ontvang van diegene rondom hulle. Kinders wat 

moeilik beheerbaar is en wat in negatiewe gedrag met ouers of maats betrokke raak, 

sukkel gewoonlik aangesien hulle nie so maklik ondersteuning ontvang nie. Hulle word 

eerder verstoot en ontwikkel verdere probleme.  

 Kinders met leer- of ander versteurings byvoorbeeld Aandagafleibaarheid sukkel 

natuurlik nog meer, egskeiding intensifiseer hul probleme.  
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Elke kind reageer eintlik uniek op ñ egskeiding, maar daar is wel algemene 

response vir elke ouderdomsgroep - 

 Daar is eintlik min navorsing oor die effek van egskeiding op kinders onder 2. 

Gedurende die eerste 2 jaar vind daar wel ongelooflike ontwikkeling plaas by die 

kind. Dit is ook die tyd waar skeidingsangs normaalweg voorkom, so die 

afwesigheid van enige van die ouers kan baie angs veroorsaak. Hulle het 

byvoorbeeld nog nie objekpermanensie ontwikkel nie, dus, wanneer hulle ñ ouer 

nie sien nie, glo hulle eenvoudig die ouer is weg (bestaan nie meer nie) en elke 

keer word hulle dus van vooraf in ñ tipe van rou gedompel wanneer die ouer nie 

sigbaar is nie.  

Een wyse waarop kinders juis objekpermanensie ontwikkel is om te leer dat die ouer 

wat “weg” is gereeld weer terugkeer, daarom word gereelde (of geroetineerde) kontak 

met die ouer wat uitgetrek het, ernstig aanbeveel. Veranderinge in roetine word as erg 

pynlik ervaar. Kinders se lewens voel onvoorspelbaar, verwarrend en ook 

vreesaanjaend. Die kind sukkel dus soms om basiese mylpale te bereik byvoorbeeld om 

vertroue te ontwikkel. 

Gedurende hierdie ouderdomstadium benodig kinders ook baie stimulasie en aandag. 

As die band met enige van die ouers hier beskadig of gebreek word, ontwikkel daar dus 

probleme. Wanneer die kind egter steeds gereelde, liefdevolle aandag en sekuriteit van 

beide ouers ontvang, vergemaklik dit die aanpassings-asook ontwikkelingsprosesse.  

Wanneer kinders in hierdie ouerdomsgroep nie gereelde kontak het met beide (of die 

ander) ouer het nie, is die ontwikkeling van ouer-kind verhouding dus swak. Soms word 

dit “binding” genoem. Dit gebeur so gereeld dat een ouer nie gereelde kontak het met 

die kindjie tydens die vormingsjare nie, en dan glad nie verstaan dat die kinders 

wanneer hulle ietwat groter word, nie vreeslik “liefdevol” teenoor hulle optree nie.  
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Kinders is gewoonlik ook uiters sensitief vir volwassenes se emosies so enige 

veranderinge in ouers se gevoelens (dit gaan ek sekerlik nog baie noem) kan die kind 

baie onseker laat voel en erg ontstel.  

 Uiterse vrese en angs, en regressiewe of aggressiewe gedrag kom voor tussen 

3 en 5 jaar. Kinders mag vir sekuriteit ñ spesiale kombersie of speelding begin 

ronddra (dit raak nie sommer weg nie en hy/sy het beheer daaroor). Sommige 

ontwikkel enurese of enkoprese. Meeste is baie verward oor wat aan die gebeur 

is en stres baie oor hoekom die ouer hulle verlaat het. Soms ontken hulle selfs 

dat enige-iets verander het. Indien die ouer/s steeds gereelde (gestruktureerde) 

kontak behou ondersteun dit die kind om hierdie ontwikkelingsfase suksesvol te 

hanteer.  

 Voorskoolse kinders word partykeer minder verbeeldingryk en minder 

samewerkend. Spel neem af, wat ñ probleem mag veroorsaak want dis waar ñ 

kind werklik sy wêreld leer ken en ook sosiale vaardighede ontwikkel. Hulle 

verkies gereeld om eerder met hulself te speel, wat soms ontwikkeling van 

sosiale vaardighede benadeel. Hulle ervaar ook meer angs, depressie, woede en 

apatie in interaksie met volwassenes en ander kinders. Hulle soek gereeld 

aandag en nabyheid terwyl hulle terselfdertyd ongehoorsaam is aan opdragte. 

Hulle word partykeer baie aggressief.  Hulle begin nou wel die situasie probeer 

verstaan alhoewel dit steeds tyd neem. (Gelukkig is daar hier nie vreeslike 

invloed op hul akademiese ontwikkeling nie). 

 Tussen 6-8 jaar begin abstrakte denke stadigaan ontwikkel en die kind begin ñ 

idée vorm van die praktiese of konkrete implikasies van skei (omdat skei en 

liefde ook, baie akstrakte kwaliteite het; kan kinders dit nie ten volle begryp tot 

abstrakte denke ontwikkel nie). Meeste ervaar diep rou oor wat gebeur het. 

Sommige word angsbevange en sukkel om die afwesigheid van die ouer te 

verwerk. As die moeder primêre voogskap ontvang het, is seuns gewoonlik baie 

aggressief teenoor haar. Kinders ervaar ook erg konflik om kant te kies tussen 

die ouers. 
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 Kinders tussen 9-12 verstaan beter wat gebeur en hulle probeer hul gedrag en 

emosies beheer. Hulle ervaar steeds verlies asook vernedering (hulle is 

gewoonlik baie skaam om te erken dat hul ouers geskei het)  maar poog steeds 

om betrokke te bly in speel en ander aktiwiteite wat hulle kan help om hul 

gevoelens te hanteer. Hulle maak speletjies en “act out” soms ook hul ouers se 

egskeiding. Woede is waarskynlik die mees intense gevoel wat hierdie kinders 

nou ervaar en dit mag gemik wees teen een of beide van die ouers. Nou kies 

hulle nog makliker kant, ongelukkig! Die wat betrokke raak in struwelinge tussen 

die ouers is ongelukkig ook die wat die meeste aanpassingsprobleme ontwikkel.  

 Tieners verstaan egskeiding baie beter as die ander ouderdomme. Hulle ervaar 

egter ook aanpassingsprobleme. Hulle ervaar veral dat hulle skielik forseer is om 

verantwoordelikhede te aanvaar waarvoor hulle nie gereed is nie, hulle word 

forseer om skielik groot te word. Terselfdertyd sit jy met ñ kind wat in ñ kritiese 

lewensfase verkeer wat ontwikkeling aan betref. Nou is hulle iewers tussen kind 

en grootmens wat alreeds baie verwarrend is! Hierdie kinders weet nou ook 

skielik nie wie hulle kan nader oor probleme soos hormone, seksualiteit, 

aggressie, dwelms, of nog baie ander dinge nie. Hulle voel ook maklik asof hulle 

in kompetisie verkeer met hul ouers wanneer die ouers nou skielik weer begin 

uitgaan en in romantiese verhoudings betrokke raak. Dis mos eintlik nou die tyd 

vir die tiener om romanties te raak, nie vir die ouers nie! Dan ervaar hulle ook 

baie vrese en twyfelinge of hulle self oor die vermoëns sal beskik om eendag ñ 

suksesvolle huwelik te kan bekom of self handhaaf.  “As my ouers dit nie kan 

doen nie, wat het ek dalk geêrf van hulle” En, “waar leer ek dan hoe om dit te 

doen as my ouers dit nie kon doen nie?” 

Daar is wel tieners wat oornag volwassenheid bereik en ñ egskeiding goed verwerk. 

Hulle hanteer verantwoordelikhede baie goed, wat gereeld hantering van finansies en 

insig in eie verhoudings insluit. Aan die ander kant, baie tieners word ingesluk deur 

skielike verantwoordelikheidsin teenoor ñ  ouer en misluk dan om vriendskappe met sy 
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ouderdomsgroep of ander mense te ontwikkel, met nadelige gevolge vir langtermyn 

verhoudings.  

Wat moet kinders weet? 

Kinders word soms oorval met te veel inligting, maar daar is wel basiese vrese wat 

kinders tydens en na die egskeiding ervaar en wat aangespreek moet word: 

 Vrees vir verandering. Kinders vrees dat niks meer voorspelbaar sal wees nie. 

Een ouer trek weg, hulle mag kontak verloor met oupas of oumas, niggies of 

nefies, hulle mag self verhuis, slaaptye, etenstye en naskoolse roetines mag 

verander.  

 Vrees vir verwerping of om weggegooi te word. Kinders ervaar ñ realistiese 

vrees dat hulle die ander ouer ook sal verloor. Die konsep van alleen wees in die 

wereld is ñ vreesaanjaende gedagte vir enige kind.  

 Verlies aan vriende/ bande. Kinders vrees ook dat ander hegte verhoudings 

(met vriende, troeteldiere) mag ontbind. Sommige kinders is eenvoudig ook 

geheg aan die omgewing en om weg te trek kan verstaanbaar, ñ negatiewe 

reaksie uitlok.  

 Ouerlike spanning en konflikte. Dis normaal dat spanningsvlakke in die 

huishouding sal verhoog voor, tydens en vir ñ tyd nog na die egskeiding, maar 

ouers wat self sukkel met die egskeiding en veral diie kinders probeer draai teen 

die ander ouer skep ñ absoluut onmoontlike situasie vir die kind.   

Kinders moet basies weet dat hulle behoeftes vervul sal word en dat hulle roetines 

dieselfde sal bly.  

Hulle moet veral weet hulle is nie die oorsaak van die egskeiding nie.  

Egskeiding beteken nie kinders moet kies tussen ouers nie. Kinders moet weet dat hulle 

steeds ŉ verhouding met beide ouers sal hê, en dat hulle steeds deur beide ouers 

ondersteun sal word.  
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Die kinders se lewens gaan verander na die egskeiding! 

 Bespreek met hulle wat daardie veranderinge sal wees. Maak hulle voorbereid daarop 

en verduidelik ook dat as hulle nie weet wat om te doen nie, hulle mag vra. 

Kinders voel soms verneder deur die egskeiding. Help hulle om te verstaan dat dit OK is 

om hulle vriende daarvan te vertel. Dis nie ñ geheim nie, dis nie hulle skuld nie, en 

hulle mag daaroor gesels met ander mense.   

Kinders het nodig om die waarheid te weet. Alhoewel sommige kwessies te 

oorweldigend mag wees (buite-egtelike verhoudings, mishandeling, verslawings) kan 

inligting verskaf word volgens die kind se spesifieke ontwikkelingsvlak. Dit beteken nie 

dat jy sonder meer al die fynere besonderhede van die verhouding of egskeiding vir jou 

kind moet vertel nie! Wat jy ook al sê moet respekvol en sensitief wees.  

Onthou jou kind het albei ouers lief. As jy die ander ouer afkraak, beteken dit eintlik dat 

jy jou kind ook afkraak omdat dit bloed van sy of haar bloed is. (Met ander woorde, 

moet asseblief nie nou al vir jou 5-jarige kind vertel Pa Koos was ñ byl-moordenaar 

nie…) Mettertyd sal jou kind meer inligting versoek sodat hy beter begrip kan vorm.  

Belangrik is ook om geen leuens te vertel nie – jy sal jouself later in ŉ situasie bevind 

waar jy die leuens moet erken. Dit sal ŉ groot duik slaan in jul vertrouensverhouding en 

ook die veiligheid en geborgenheid van jou/jul kinders ondermyn.  

Lekker moeilik, nê!  Die implikasie hier is wel dat jy jouself ook moet opvoed, sodat jy 

oor die nodige vaardighede beskik om jou spesifieke omstandighede te kan aanspreek. 

Nie alle ouers het sulke leiding nodig nie, dis waar. Maar as jy jouself in ñ 

gekompliseerde egskeiding bevind [het], sou ek wel voorstel dat jy professionele leiding 

ontvang in hierdie verband.  
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Moet jou kind ook nie oordonder met te veel feite nie. Sommige ouers deel so blatant 

inligting, hulle forseer die kind om te vinnig volwasse te word en ontneem dus die kind 

sy kindwees.  

Kinders retalĩeer teen – enige - ouerskappe wat hulle as disfunksioneel ervaar, deur 

volwassenheid uit te stel! (jy mag dus steeds ñ tiener op hande hê diep in sy 20’s…  

persoonlik dink ek dis makliker om liewer vroeg al die probleme aan te spreek!) 

Moet dus nie van jou kind verwag om die ander ouer op te hou liefhê net omdat jy dalk 

nie meer vir jou eks lief is nie.  Dit beteken nie jou kind is minder lief vir jou, nie. 

Moenie verwag van jou kind om die ander ouer op te hou liefhê omdat die ander ouer 

“oortree” het nie. Dis nie hoe liefde werk nie, nog minder die band tussen ouer en kind. 

Selfs in die geval van mishandeling bly ñ kind steeds lief vir daardie ouer, wat die 

genesingsproses vir die kind ooglopend kompliseer.  

Dis ongelukkig ook normaal dat kinders skuldgevoelens ervaar tydens ñ egskeiding en 

wonder wat hulle verkeerd gedoen het, verseker jou kind dus gereeld hy is nie die 

oorsaak nie. 

 

Wat om deurentyd te onthou is dat jou kind se wêreld nou heeltemal onderstebo 

gegooi is. Fokus op wat dieselfde gaan bly. Maak ook seker dat die inligting asook 

gedrag van jou en jou gewese maat ooreenstem en konsekwent is. Indien daar enige 

beloftes gemaak word, is dit noodsaaklik dat dit nagekom word word. Moenie jou kind 

se lewe nog verder omkeer nie.  

 

Soms is daar die verleiding om kinders net te vertel wat hulle veilig mag laat voel. Om 

dinge te sê soos “Niks sal verander nie” of “Jy sal Pappa/of Mamma nog steeds 

gereeld sien” is leë beloftes. Plus jy skep die vae hoop dat sake dalk mag regkom 

tussen julle. Kinders weet mos dit sal nie gebeur nie – tog bly hulle hoop! Moet dus 

nie beloftes maak wat jy nie kan nakom of valse verwagtinge skep nie.  
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Egskeiding beteken nie kinders moet kies tussen ouers nie 

 Kinders moet weet dat hulle steeds ŉ verhouding met beide ouers sal/mag hê, en dat 

hulle steeds deur beide ouers ondersteun sal word. Dit het ek reeds genoem.  

Selfs in die geval waar mishandeling plaasgevind het, byvoorbeeld terwyl onder een 

ouer se toesig (nie deur die ouer verantwoordelik vir die mishandeling self, of onder wie 

se toesig dit plaasgevind het nie) soek die kind steeds ondersteuning en liefde van 

daardie ouer ook. Dit is eenvoudig net so. Wanneer hulle dit ontneem word, intensifeer 

hulle seer. 

In daardie opsig verskaf wetgewing ook geleenthede vir die ouers wie “bevraagteken” 

word, om steeds kontak te hê met die kinders.  

Die impak van egskeiding word grotendeels bepaal deur ouers self 

Ek dink, ek het dit al baie keer vooraf genoem, maar dit maak hierdie punt glad nie 

minder belangrik nie, inteendeel. 

Navorsing toon dat veral die eerste twee tot drie jaar rondom ‘n egskeiding as 

traumaties ervaar word. Soos reeds genoem, waar ouers egskeiding foutiewelik as slegs 

hul eie probleem beskou verhoog die risiko nog verder vir emosionele probleme en 

swak aanpassing by kinders. Kinders uit die gesinne waar daar volgehoue konflik tussen 

die ouers is, en/of waar daar voordurende pogings van een of albei ouers is om die 

kinders van mekaar te vervreem, word op die lange duur ernstig benadeel. Dit skyn 

asof die kinders benadeel word ten opsigte van persoonlikheidsontwikkeling, algemene 

aanpassing en sosialisering. Daar is ook ‘n vermoede dat die kinders ten opsigte van 

intellektuele ontwikkeling en groei benadeel kan word. 
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Persoonlike/ ouer probleme speel ñ groot rol 

Dit is noodsaaklik dat ouers tydens enige egskeiding, intensief reflekteer op hul eie 

probleme en tekorkominge. Dit is baie maklik om nou juis al die probleme aan die ander 

ouer/gade toe te skryf of net eenvoudig aan die konsep van skei. Aanvaar dus dat een 

of meer van die probleme wat in hierdie boekie aangespreek word, op een of albei van 

julle van toepassing is.  

Dit is net eenvoudig verantwoordelik as jy na jouself kyk, jou eie probleme aanspreek 

en daaraan werk (met professionele hulp indien nodig) want: andersins gaan jy nie 

jou kind/ers kan help nie. Jy gaan alle gedragsprobleme straks foutiewelik aan die 

egskeiding (of jou eks…) toeskryf instede van jou eie [moontlike] tekortkominge en 

NOG meer probleme veroorsaak.  

Sodoende word baie ander leerprobleme of versteurings ook soms misgekyk omdat dit 

bloot aan die gevolge van die egskeiding toegeskryf word. 

Algemene MOENIES ter opsomming 

 Moet nooit die ander ouer kritiseer of bespreek voor die kinders nie. Selfs om 

te wag tot hulle slaap is onvoldoende. Kinders maak soms of julle slaap en lê 

dan die hele nag wakker net om te hoor hoe jy die ander ouer afkraak. Jou 

kind het nodig om beide ouers te kan respekteer – hulle is tog lief vir beide 

ouers. 

 Moenie beloftes maak wat nie gehou kan word nie. Sulke beloftes is gebore uit 

skuldgevoelens. Kinders vergeet nie beloftes nie….. Selfs “Ek sal probeer…” 

word as belofte beskou. Wanneer jy egter ŉ belofte maak en nakom, versterk 

dit wel gevoelens van sekuriteit en geborgenheid.  

 Moet nooit finansïeel of materïeel probeer kompenseer vir gebrekkige tyd of vir 

ŉ ouer wat nie daar is nie. 
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  ŉ Slaan-my-dood-gewoonte is ouers wat te veel en te duur geskenke gee (dit 

veral ook die ander ouers in ñ swak lig). Dit leer kinders ook eenvoudig om 

ouers te manipuleer en teen mekaar af te speel. 

 Moenie jou kind gebruik om inligting te bekom of heen en weer te dra tussen die 

2 huishoudings nie. Moenie jou kind gebruik as spioen om stories te rapporteer 

oor die ander ouer se lewe nie. 

 Indien jou kind nie iets wil vertel oor sy naweek of vakansie saam met die 

ander ouer nie, moet hom nie dwing nie. Indien hy wel die behoefte toon, 

luister sonder vooroordele of kritiek. 

 Onder geen omstandighede mag ouers stry wanneer kinders in die omgewing 

is nie. Dit beïnvloed hul aanpassing. 

 Moenie jou kind voorstel aan ñ nuwe romantiewe vriend/in voordat hy by die 

egskeiding aangepas het nie, en tot jy seker is die nuwe verhouding is stabiel en 

langtermyn nie. 

 Moenie jou kind ñ naweek oornooi indien jy ñ rugbydag of braaidag met 

volwasse vriende beplan nie (veral indien van die teenoorgestelde geslag). Jou 

kind is nie gereed daarvoor nie plus jy doen afbreuk aan jul tyd saam (waarna hy 

soveel uitgesien het!) 

 Moet nie jou kind saamsleep na die hof of enige prokureursbesoeke nie. 

 Moenie jou kind gebruik om boodskappe of geld of enige-iets te stuur na die 

ander ouer nie. 

 Moenie jou gewese maat se rol as vader/moeder ondermyn nie, ongeag jou 

gevoelens teenoor hom/haar. 

 Moenie jou gewese maat konfronteer of rusie maak wanneer die kinders opgetel 

of afgelaai word, of enige ander tyd wanneer jou kind naby is nie. 

 Moenie na jou kind se telefoongesprekke met jou gewese maat inluister nie, 

behalwe as daar vermoedens bestaan van moontlike mishandeling of ander 

ongeruimdhede. 

 Moenie liefde en geld gelykstel nie. Jy is veronderstel om jou kind se tyd by die 

ander ouer te respekteer en dit kan nooit gaan oor of onderhoud betaal is of nie. 
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Indien jy jou kind weerhou van besoeke vanweë onderhoudskwessies, laat dit 

hom voel asof sy eiewaarde basies ooreenstem met die bedrag van onderhoud. 

 Moenie jou kind laat skuldig voel omdat hy sy tyd by die ander ouer geniet nie. 

Kinders behoort kwaliteit tyd met beide ouers deur te bring. Moenie die kinders 

forseer om te kies tussen die ouers nie. 

 Dit is nie jou kind se verantwoordelikheid om self besoeke te reël nie. Dit is jou 

plig om namens hom die besoektye te skeduleer.Dit is ook die ander ouer se plig 

om reëlings direk met jou te tref of oor probleme te onderhandel.   

 Moenie jou kind se kant kies teen die ander ouer in ñ meningsverskil nie. Kinders 

moet leer om hulle eie probleme uit te sorteer. In die geval van mishandeling of 

indien jou kind se lewe in gevaar is, is dit natuurlik n ander storie dan moet jy 

dadelik ingryp. 

 Moet nie verwag van jou kind om kant te kies in ñ meningsverskil tussen jou en 

jou gewese maat nie.  

 Jou kind nie jou sielsgenoot of vertroueling nie. Gun tog jou kind sy kindwees! 

Hanteer jou persoonlike wroeginge op jou eie, of bekom professionele hulp.  

Noodsaaklik, vra jouself ook die volgende   

Maak seker jy ken die verskillende ontwikkelingsfases van kinders. Dit moet jy elk geval 

weet, nie net vir skei nie. ñ “Goeie” ouer probeer voorberei en is betrokke, ñ swak ouer 

speel “pot luck”. 

Maak seker jy weet wat hulle wanneer moet doen, wat is standaard afwykings vir hulle 

ontwikkeling, wat word vereis deur die skole, ensovoorts. Dis jou “job”, as ouer.  

Wanneer jy min tot geen kennis dra van algemene gedrag per oudersdomsvlak nie, is jy 

dalk geneig om te oorreageer met gedragsprobleme wat in die waarheid nie ñ probleem 

mag wees nie. Baie kinders sukkel byvoorbeeld met enurese. Of nagmerries. Dit 

beteken nie noodwendig hy of sy is mishandel nie.  
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Waar verskil jou kind? Is jou kind se ontwikkelingsvlak in lyn met die van sy/haar 

portuurgroep? 

Wat moet gedoen word vir haar/hom om op te vang of te ontwikkel? 

Is jy bereid om tyd af te staan om te leer oor en van jou kind (of kinders?) 

Wat moet tuis verander om jou kind optimaal te ondersteun? 

Benodig jy dalk professionele ouerleiding om die spesifieke probleme wat jou kind reeds 

ontwikkel het, aan te spreek? 

Is jy dalk ñ ouer wat geneig is tot oorbeskerming? Oorbeskerming lei soms tot dieselfde 

gevolge as ñ onbetrokke ouerskapstyl. 

Behels dit dalk dat jy ook moet verander? Waar? 

Bied jy jou kind voldoende geleenthede om sosiaal en emosioneel te ontwikkel? 

Is jou persoonlike probleme ten opsigte van die skei opgelos?  

Is jy bereid om tyd af te staan om jou persoonlike probleme en kwessies op te los 

(depressie, angs, selfbeeld, ensovoorts) omdat jy vir jou kind as effektiewe rolmodel 

moet dien?  

Kinders is nie pionne nie 

Kinders kan nie aangewend word om jou eks terug te kry nie! Kyk, ek weet nie eens wat om 

hier te skryf nie. Dit is so ñ groot skande en skade wat jy aan jou kinders verrig, 

wanneer jy hulle, bewustelik of onbewustelik, aanwend om op jou eks se gevoelens te 

speel in ñ poging om hom of haar te probeer terugkry! Hierdie onderwerp vereis amper 

ñ hele boek… so kom ek hou dit baie kort. 
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 Jou werk, tydens of met ñ egskeiding, is om jou kind te help daarmee. Nie om hom of 

haar of hulle te gebruik om jou eks terug te kry nie.   

Geen eks gaan jou terugneem omdat jy straks dreig met selfmoord nie. Geen eks gaan 

jou met respek of met liefde bejeën in so ñ geval nie – eerder met uiterse jammerte – 

en verhoudings word nie gebou op jammerte nie. As jy werklike sukkel met 

byvoorbeeld depressie of selfmoordneigings, besoek asseblief dringend ñ professionele 

persoon wie jou daarmee kan help.  

En as jy hou van manipulasie, word lid van jou plaaslike skaakklub. Ja, nou klink ek baie 

lelik. Maar kinders is nie pionne nie. As jy hulle dersulks wil aanwend, het nie ek of 

enige iemand anders enige simpatie met jou nie. (Moet ook vir geen oomblik dink dat 

jou eks of ander persone, nie deur jou manipulasie kan sien nie – dit mag dalk 

korttermyn resultate lewer vir jou maar op lange duur… sal jy meer verloor as waarop 

jy gereken het). 

Belangrik  

Waar ouers probeer kompenseer vir skei en veral waar oorbeskerming toegepas word, 

word kinders benadeel! Dan kan jy werklik maar erge gedragsprobleme verwag. 

In hierdie verband, is dit nodig dat jy kennis moet neem van 

verskillende ouerskapstyle 

Baie kortliks -  

Ons definisie vir toegeeflike ouers is: Ouers wat aan kinders vrye teuels gee om 

te doen wat hulle wil en om te kom en te gaan soos hulle wil. Sulke ouers vermy dit om 

grense te stel, en as daar enkele grense is, om te sien dat dit eerbiedig word. 

Ouers met dié siening gee nie aan kinders leiding nie, en dit laat hulle onseker en 

verward voel oor wat reg en wat verkeerd is. Hulle leer ook nie nie wat aanvaarbare 
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gedrag is en wat ongewens is nie, en aanvaar nie maklik verantwoordelikheid nie. 

Hierdie kinders is dikwels ongehoorsaam en eksplosief wanneer hulle gevra word om 

iets te doen wat in konflik is met hul eie begeertes.  Daar gebeur dikwels ‘n eienaardige 

ding met die kinders van toegeeflike ouers: As die ouers toegeeflik is, wobegin die 

kinders op die ouers se koppe sit! Teenoor maats tree hulle dominerend en selfsugtig 

op, met die gevolg dat hulle nie gewild is nie. Akademies presteer hulle ook swakker. 

 

Deelnemende ouers, daarenteen, is ouers wat hulle verantwoordelikheid ernstig 

opneem. Dit is ouers wat in hulle kinders se vermoëns glo en daarom met oorgawe 

luister, terwyl ‘n kind geleentheid kry om sy of haar saak te stel, sonder om af te kraak 

.  

Hulle bevorder ook hulle kinders se selfstandigheid deur keuses soos: “Jannie, wil jy ‘n 

vol of ‘n halwe glas koeldrank hê? Of: “Wil jy voor of na ete musiek oefen? Hierdie en 

ander geleenthede om self besluite te neem, gee aan ‘n kind geleentheid om 

verantwoordelik te wees vir die gevolge van hulle keuses en besluite. Jannie sal 

waarskynlik ‘n vol glas kies, maar dan weet hy gewoonlik uit ervaring dat hy nie iets 

anders sal kry voordat hy alles gedrink het nie. Die keuse is die kind s’n, maar ook die 

gevolge. Die ouers laat dus vryheid toe, maar binne redelike grense. ñ Demokratiese 

benadering word dus gevolg waarbinne die regte van die ouers asook die van die 

kinders, erken en respekteer word. Hhierdie ouers stel eise en oefen wel beheer uit, 

maar is warm, sensitief en geduldig.  Omdat deelnemende ouers hulle kinders se 

sienings en gevoelens respekteer, leer die kinders ook om ander mense en hulle 

benaderings en gevoelens te respekteer. Die gevolg is gewoonlik dat hulle gewild is by 

gesagspersone en maats en dat hulle ‘n positiewe selfbeeld ontwikkel. Miskien is die 

grootste voordeel dat hulle nie eendag, as hulle groot is, besluiteloos sal wees of 

ondeurdenkte besluite sal neem nie. Hierdie kinders probeer ook makliker nuwe dinge 

en toon groot mate van altruĩsitiese gedrag teenoor andere. 
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Die outoritêre ouer is aan die uitsterf. Hierdie ouer eis konformiteit en 

gehoorsaamheid, en streng strafmaatreëls word toegepas. Gewoonlik kom hierdie 

ouerskapstyl voor in tradisionele huishoudings met fundamentele oortuigings en rigiede 

tradisies. Sulke kinders het gewoonlik ñ lae selfagting, is minder vaardig in sosialisering 

en verhoudings, en is ook minder geneig om morele standaarde te internaliseer.  Dit is 

telke male al bewys in navorsing dat hierdie ouerskapstyl meer nadele as voordele vir ñ 

kind inhou, veral by getraumatiseerde kinders of kinders met leer-of ander 

ontwikkelingsprobleme. 

Wanneer ouers skei, is een of beide ouers maklik geneig om ñ meer toegeefliklike 

ouerskapstyl  teenoor die kind te ontwikkel  gewoonlik vanuit eie skuldgevoelens, of uit 

simpatie teenoor die kind.  

Moenie. 

Veral nou is dit nog meer noodsaaklik dat ñ demokratiese, deelnemende ouerskapstyl 

gevolg word en, nog meer belangrik, dat beide ouers saam- en ooreenstem met 

huishoudelike reëls en dissipline.  
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SKEI EN DIE SUID AFRIKAANSE REGSTELSEL 

Dit is nie die doel van hierdie boekie om Kinderregte en wetgewings in detail te 

bespreek nie, maar is dit wel noodsaaklik dat ouers moet kennis neem van kernaspekte. 

Ja, dit klink na ñ baie vervelige hoofstuk (en ís waarskynlik, so knyp jouself maar so 

tussendeur om wakker te bly waar nodig) maar wanneer ñ ouer soms voogskap 

ontneem word, of waar kinders uitgeplaas word in pleegsorg, is dit maklik om bitter te 

word as jy nie verstaan hoekom nie. 

 ‘n Minderjarige kind word beskou as enige individu  jonger as 18 jaar. Die hoogste 

wetlike gesag in Suid-Afrika, naamlik die Grondwet, waarborg dat almal jonger as 18 

jaar kinderregte het. Alle kinders in Suid-Afrika, met inbegrip van kinders wat afkomstig 

is uit ander lande, het dus sekere regte. 

Om ‘n sorgvrye kinderlewe te kan hê behoort die volgende in plek te wees: 

 Kinders het die reg om sorgvry kind te mag wees. 

 Kinders het die reg om kinders te wees.  

 Kinders het die reg om deur hulle ouers, familie en oppassers versorg te word.  

 Kinders het die reg om genoeg kos te hê om gesond te bly.  

 Kinders het die reg tot die beste moontlike gesondheidsorg wanneer hulle siek is.  

 Kinders het die reg om beskerm te word teen kwaad, om skuiling te hê, en om 

veilig te voel.  

 Kinders het die reg tot opvoeding.  

 Kinders met gestremdhede het die reg op spesiale sorg. 

 Kinders het die reg om hulle gevoelens te lug en om na geluister te word.  

 Kinders het die reg om beskerm te word. 

 Kinders wat in die moeilikheid is met gereg het die reg om met spesiale aandag 

behandel te word.  

 Kinders het die reg om beskerm te word teen situasies waarin gewapende 

geweld voorkom.  

 Kinders het die reg om teen verwaarlosing, misbruik en vernederende straf deur 
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ouers en oppassers beskerm te word.  

 Kinders het die reg om te speel en om nie volwassenes se werk te doen nie; om 

beskerm te word teen kinderarbeid, en om nie geforseer te word om vir ander 

geld te maak nie.  

 Kinders het die reg om teen alle vorme van seksuele uitbuiting en seksuele 

misbruik [en mishandeling] beskerm te word.  

 Kinders het die reg om teen die gebruik van skadelike stowwe en dwelms 

beskerm te word.  

 Kinders moet daarteen beskerm word om gebruik te word om dwelms te help 

vervaardig of dit te verkoop.  

 

Bogenoemde behels gewaarborgde kinderregte onderliggend aan wetgewing. Ouers 

wat meer wil weet van Kinderregte kan enige Welsyn Organisasie kontak vir kopies van 

wetgewing, of dit bloot op Internet opsoek. 

Die Regering, insluitend die Suid Afrikaanse Polisie en Hofsisteme, moet alles binne sy 

vermoë doen om kinders te beskerm teen mense, insluitend teen hul eie ouers, wat 

hulle straks – wetend of onwetend - mag seermaak. Die Regering moet help om kinders 

te beskerm teen enige soort fisieke en emosionele geweld, beserings, misbruik, of 

verwaarlosing.  

Die fokuspunt van regsreëls wat die ouer-kind verhouding reguleer is wêreldwyd besig 

om te verskuif vanaf die regte en magte van ouers, na die regte van die kind. Kinders 

het dus die reg het om van hul ouers te verwag, om hulle met die mees effektiewe 

ouerskapstyl groot te maak.  

Nuwer wetgewing/s, wat meer in lyn is met internasionale mensregte, stel dus meer 

uitdagende vereistes aan ouers. By implikasie beteken dit dat ouers die verpligting het 

om hul eie lewens so te lei en/of te verander dat dit tot voordeel van die kind is. 

Ouerlike gesag is nou nie meer ñ bevoegdheid wat tot voordeel van die ouers uitgevoer 

word nie maar eerder ñ versameling van verpligtinge en verantwoordelikhede wat in 
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belang van die minderjarige kind uitgeoefen moet word. Die blote feit dat jy die 

biologiese Ma of Pa is, gee jou dus nie meer outomaties die reg tot toesig oor jou kind 

nie.  

Verskeie nuwe wetgewinge het veranderinge meegebring wat die inhoud van ouerlike 

gesag beĩnvloed -  

Die voorgestelde wysiging van artikel 8 op die Wet van Kindersorg maak byvoorbeeld in 

artikel 8A(1) voorsiening vir die regsverteenwoordiging van kinders in 

kinderhofverrigtinge.  

In terme van artikel 14 (4) (b) is die primêre redes vir die verwydering van die kind 

sorgbehoewendheid, en nie meer bloot die geskiktheid van die ouer nie. Met 

sorgbehoewendheid word in ag geneem dinge soos ouers se vermoë ten opsigte van 

standvastige werk en inkomste, behuising, mediese en ander onkostes, kleding, 

netheid, opvoeding, ondersteuningsisteme, ensovoorts. Patologie word ook steeds in ag 

geneem, maar met ñ verskil: ñ ouer verloor nie primêre toesig bloot op grond van 

sielkundige versteurings soos byvoorbeeld bipolêre depressie of skisofrenie nie (dis sou 

ook diskriminasie beteken in terme van Menseregte) maar eerder op grond van hoe dit 

die kind mag beĩnvloed indien die ouer nie sy eie probleme ook effektief kan bestuur 

nie. Dinge soos verslawings en promiskuiteit sal ook ñ rol speel, historiese 

gedragspatrone, en hoe die genoemde patologie die ouer mag benadeel om vereiste 

sorg aan die kind te kan verskaf. 

Dit beteken dus ook jy mag miskien gedeelde toesig behou, maar die hof kan steeds 

besluit om primêre verblyf aan die ander ouer toe te staan op grond van jou leefstyl en 

vermoë om jou kind te versorg in terme van wetgewing en kinderregte. 

Hierdie is duidelike voorbeelde van die afname van ouerlike gesag [voordele] en die 

erkenning van die outonomie van die kind.  

Die Suid Afrikaanse Skolewet het ook ñ impak gehad op ouerlike gesag. Onder die 

gemenereg kon die ouerlike gesag om die kind te tugtig deur middel van lyfstraf, deur 
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die ouers aan die skool in loco parentis gedelegeer word. Nou word lyfstraf ook verbied 

in skole. Verder is artikel 28(2) van die Grondwet agentneutraal en word daar geen 

uitdruklike erkenning aan ouerlike gesag gegee nie.  

Let ook daarop dat lyfstraf in nuwe wetgewing deur ouers verbied word. Op hierdie 

wyse word ouers nou ook “verplig” om alternatiewe, gepaste dissiplinêre metodes te 

leer en toe te pas. 

Veranderde wetgewings in verband met rook, is ook deels gefokus op hoe dit 

kinderontwikkeling en gesondheid beĩnvloed. So byvoorbeeld, mag geen volwassene 

rook in ñ voertuig by enige kind onder die ouderdom van twaalf (12) nie.  

Wat egskeiding betref, word veral beklemtoon word in die Kinderwette dat enige kind 

die reg het om gereelde kontak met beide ouers en familie te hê. Daarom is die jongste 

Kinderwette ook byvoorbeeld gemik op gedeelde ouerskap na egskeiding. 

Waar die regstelsel vantevore meestal aan een ouer toesig oor die kind/ers gegee het, 

word gelyke verantwoordelikheid nou sterk ondersteun en sal howe in die toekoms 

eerder gesamentlike (gedeelde) toesig oor die kinders toestaan as aan slegs een ouer. 

Beide ouers se regte om betrokke te wees by die kind se opvoeding word erken deur 

die nuwe Kinderwet, en die kind se spesifieke reg om die reg om kontak met beide 

ouers te hê asook om deur beide ouers versorg te word. Soos genoem is die fokuspunt 

van regsreëls wat ouer-kind verhoudinge reguleer wêreldwyd besig om te verskuif 

vanaf die regte en magte van ouers, na die regte en behoeftes van die kind.  

Tans beteken dit vorentoe merendeels dat albei ouers steeds wetlik by hul kinders se 

lewe betrokke moet wees en saam besluite neem oor kernkwessies soos godsdiens, 

opvoeding en gesondheid. Doen ñ ouer dit nie, oortree hy of sy 'n hofbevel en kan 

vervolg word. Dit beteken wel dat ouers wat gesamentlike ouerskap eis, ook moet bewys 

lewer dat daar nie 'n hoë vlak van konflik tussen hulle is nie. 

Probleemoplossingsvaardighede, of die verhouding tussen hulle neutraal eerder as 

vyandig is, emosionele intelligensie, hoe goed hulle kan saamwerk, enosovoorts, 
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word ook in ag geneem. Dit beteken dus nie altyd outomatiese gesamentlike ouerskap 

nie, die gesinsadvokaat besluit steeds wat in die kind se beste belang is.  

Baie ouers weet egter nie wat die term “gesamentlike ouerskap” alles behels nie. Dit 

beteken nie noodwendig dat een ouer die ander een moet raadpleeg oor daaglikse 

kleredrag of eetgewoontes nie. Of, of Sannie se hare kort of gevleg moet wees nie. Dit 

beteken wel dat beide ouers gereeld ingelig moet wees ten opsigte van siektes, 

sjirurgiese prosedures, skoolvordering of plasing, skoolaktiwiteite, oueraande, en dies 

meer; en met mekaar daaroor sal kommunikeer. Dit is die primêre toesighouer se plig 

om gereeld met die ander ouer hieroor te kommunikeer, maar aangesien mense maar 

mense is en dit ook soms nie gebeur nie, het die “nie-toesigtelike” ouer ook ñ 

verpligting om te skakel om te verneem na dersulke dinge.  

Byvoorbeeld, ñ betrokke ouer sal moeite doen om gereeld die skool te kontak om uit te 

vind hoe dit gaan, verslae of rapporte aanvra, uitvind wanneer is oueraande of spesiale 

geleenthede soos skoolopvoerings. Dit is geen skool se verantwoordelikheid om beide 

ouers op hoogte te probeer hou nie, slegs aan die primêre toesighouer. 

Egskeidingsyfers in Suid Afrika is hoog soos reeds genoem – as onderwysers gereeld 

alle ouers moet probeer inlig sal daar skaars tyd oorbly vir onderrig! 

Spesifiek beteken dit ook nie noodwendig dat die kind ewe veel tyd by albei huis-

houdings deurbring nie.  

Verkieslik en steeds, is een ouer die verskaffer van die primêre blyplek. Dit is glad nie 

tot ñ kind se voordeel as hy nou hier, dan daar, moet woon nie. Hoe die tyd tussen die 

ouers verdeel gaan word hang ook af van byvoorbeeld die kinders se ouderdomme en 

ontwikkelingsfases, asook van die ouers se persoonlikhede en werkomstandighede. 

Onderhoud word ook steeds, soos met enkelouertoesig, bepaal deur die ouers se 

inkomste en uitgawes. Die ouers se bydrae word gewoonlik pro rata volgens inkomste 

en uitgawes bereken. 
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In die “ou” tyd is talle ouers die reg ontneem om direk betrokke te wees by hul kinders. 

Daar kon talle redes hiervoor wees. Sommige woú nie betrokke wees nie – baie 

hartseer is dat in die verlede soveel kinders sonder vaders grootgeword het. Soveel 

moeders moes hul kinders alleen grootmaak, sonder onderhoud, omdat soveel mans 

eenvoudig ouerskap afgelag het. Terwyl die Hof min kon doen daaraan. Terselfdertyd 

was daar soveel vaders wat so graag betrokke wou wees (en net eenvoudig onderhoud 

aanhou betaal het) maar weens ou wetgewings beperkte geleentheid gegun was. Of, 

waar die ander ouer weens wetgewing eenvoudig sulke beperkinge kon afforseer om 

soms, selfsugtige redes. 

Baie van die veranderinge in wetgewings spruit waarskynlik uit gevestigde navorsing 

waar kinders in die verlede moes grootword sonder gereelde kontak met beide ouers of 

outomaties uitgeplaas is in die sorg van ñ ouer wie nie noodwendig kon voorsien in sy 

of haar behoeftes nie. (Onderliggend is een van die redes vir die nuwe Kinderwette dat 

te veel ouers in die verlede hul ouerlike gesagte misbruik het – en andere weer daaraan 

ontkom het).  

Baie ouers was toesig ontneem deur hofbesluite, mishandeling, baie van hierdie ouers 

glo dat hulle nie meer betrokke mag wees nie, en ja, sommige ouers is wel eenvoudig 

onbevoeg  – maar steeds is die feit dat jy ouer is nooit direk ontneem nie. As primêre 

voogskap jou ontsê is, beteken dit ook nie noodwendig jy is nie meer geregtig om jou 

kinders te sien nie. Maak dus seker van jou regte en beoefen dit – solank jy dit wel nie 

doen om selfsugtige of egosentriese redes nie.  

Vorentoe beteken dit dus ook dat Mamma nie noodwendig meer alleen ouerskap sal 

bekom nie. Pappa kan ook daarvoor aansoek soek doen. Dan sal die hof, weereens, 

besluit wat tot voordeel van die kind is. 

Selfs met die voordele van gesamentlike ouerskap is egskeiding egter steeds 

hartverskeurend vir kinders betrokke. Ouers moet besef hulle het ŉ kritiese invloed op 

die wyse waarop kinders die egskeiding verwerk! Ongelukkig gebeur dit gereeld dat die 
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kind aan toutrekkery blootgestel word tussen ouers, of dat die kind gebruik word om 

die ander ouer te manipuleer, of dat die kind aan konflikte tussen die ouers blootgestel 

word.  

Daar is nie werklik iets soos ŉ goeie of vriendelike egskeiding nie… Daar is wel so iets 

soos ŉ verantwoordelike egskeiding. ŉ Verantwoordelike egskeiding is wanneer beide 

ouers bereid is om persoonlike kwessies opsy te skuif en die belange van hul kinders 

eerste stel. Met ander woorde, die ouers tree op tot voordeel van die kind ten spyte 

daarvan dat dit dalk nie hul eie behoeftes of voordele pas nie.  

Daar is basies 10 Gebooie wat gevolg moet word met gedeelde ouerskap: 

 Hanteer konflikte sonder die kinders se betrokkenheid (of om hulle in die middel 

te plaas) 

 Ordentlike en gereelde kommunikasie ten opsigte van die kinders 

 Respekvolle kommunikasie en gedrag teenoor mekaar 

 Positiewe konflikhanteringstrategĩee 

 Deel die ouerskap, een ouer behoort nie al die laste te dra terwyl die ander een 

skotvry afkom nie (met ander woorde, een moenie meer of minder doen as die 
ander een nie) 

 Wees konsekwent ten opsigte van dissipline en opvoeding so ver moontlik 

 Laat jou kind/ers toe om ook lief te wees vir die ander ouer 

 Moenie kinders weerhou van kontak met die ander ouer of skoonfamilie nie 

 Deel inligting ten opsigte van die kinders sodat die ander ouer ook in staat gestel 
kan word om ingelig en ñ goeie ouer te wees 

 As volwassene individue, lei julle nou aparte lewens. Moenie intimiteitsgrense 
oortree nie.  
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PERSOONLIKE VERHOUDINGS 

 

Jy moet weet: As julle skei en daar is kinders, is dit nie die einde van die verhouding 

met jou eks nie. Die eks sal altyd steeds deel wees van jul lewens.  

Dis belangrik om aanpasbaar te wees. Om gesamentlike ouerskap te laat slaag, moet 

daar verkieslik nie onwrikbare reëls wees nie. Ouers moet die versorging van hul 

kinders kan reël om by omstandighede te pas. Waarop dit neerkom, is dat jy en jou 

gewese maat dus greeld sal moet kommunikeer en persoonlike verskille moet 

agterlaat. Dit is juis nou wat ouers se houdings (asook verhoudings) agtertoe geskuif 

moet word om te fokus op die kinders se behoeftes. 

Baie ouers vind dit egter moeilik om met mekaar te kommunikeer. Vir sommige help dit 

om ñ “indirekte ouerlike verhouding” te skep – dit is waar ouers met mekaar 

kommunikeer deur middel van briewe, e-pos of deur ñ ander volwasse persoon hetsy 

familie of vriende, of ñ mediator; instede daarvan om direk met mekaar te gesels. In 

sommige families is konflik so hoog, dat dit aanvanklik soms aanbeveel word om 

indirekte metodes te gebruik. 

Watter metode julle ookal gebruik, hoe beter jul verhouding, hoe beter vir die kinders. 

Julle hoef nie meer vir mekaar lief te wees nie, maar julle moet minstens ordentlik kan 

optree om as goeie rolmodelle vir jul kinders op te tree. 

Probeer om – 

 Mekaar se verskille te respekteer. 

 Fokus op die kinders se belange en behoeftes, nie op wat watter ouer wat 

gedoen het in die huwelik nie of dalk steeds doen nie. 

 Tref kompromĩee wat werk. 

 Moenie na gevolgtrekkings spring ten opsigte van die ander ouer se intensies of 

handelinge nie. 
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 Hou by ooreenkomste en beloftes. 

Die belangrikste om te onthou is dat julle saamwerk ten wille van jul kinders. Mettertyd 

sal jul verhouding ook meer gemaklik word en mag julle mekaar vergewe vir dit wat 

skeefgeloop het tydens die huwelik (julself ook).  

Om struikelblokke te voorkom is dit ook wenslik om ñ ouerskapsplan op te stel. Dit 

beteken basies ñ geskrewe ooreenkoms wat riglyne behels ten opsigte van spesifieke 

verantwoordelikhede, wie slaap waar, wanneer mag wie die kinders sien en waar, hoe 

gereeld, wie betaal vir wat, mag albei ouers, oueraande by die skool bywoon, wie woon 

sport aktwiteite by of mag albei, ensovoorts;  dit mag baie misverstande vorentoe 

voorkom.  

In hoë konflik situasies word ouerskapsplanne soms deur die Hof aanbeveel en 

afforseer; toenemend word van professionele mediators gebruik gemaak om onder 

andere sulke planne op te stel waar ouers nie self daartoe in staat is nie. 

Hoe so ñ ouerskapsplan ontwikkel, hang baie af van jul unieke omstandighede.  

My persoonlik opinie om enige misverstand te voorkom, is om sommer dadelik ñ 

ouerskapsplan op te stel – al is dit informeel slegs tussen julle – wat aangepas kan 

word soos die kinders ouer word. As julle wag sodat die Hof ñ offisiele ouerskapsplan 

vir julle instel, wel… kom ons sê jul lewens mag dalk ietwat gekompliseerd raak 

vorentoe.  

 Onthou tog ook dat soos kinders groei en ontwikkel, ouerskapsplanne ook gereeld 

aangepas moet word volgens hul spesifieke en veranderende behoeftes.  

 

 

 

 

 



Kopiereg © 2013. Ilze Neethling. Alle regte voorbehou.Toestemming word verleen om blaaie te kopĩeer vir terapeutiese gebruik 

alleenlik. Geen ander reproduksie is toelaatbaar sonder skriftelike toestemming nie.   

36 

 

HOE OM DIE BOEKIE TE BENUT 

Jy hoef werklik nie die voorgestelde “lesplan” woord vir woord te volg nie, maar hopelik 

verskaf die volgende riglyne begrip oor die invalshoek waarmee die boekie saamgestel 

is en hoe om meeste voordeel daaruit te trek. Die prente wat gebruik word, is bedoel 

om bespreking uit te lok en elk fokus op ñ kernprobleem waarmee kinders gewoonlik 

sukkel tydens ñ skeiproses. 

Probeer deurgaans na die kind se gevoelens luister sonder om dit af te maak, te 

ignoreer of nog erger, te voel dat jyself te nagekom is. Maak liewer ‘n opmerking soos:” 

Ek is bly om te hoor hoe jy werklik voel.” Probeer saam na ‘n oplosing soek. Indien dit 

onmoontlik is, stel ek voor dat jy met ‘n professionele persoon daaroor gesels. 

Let ook daarop, dat jy slegs aktief by die boekie betrokke sal wees met jonger kinders. 

Wanneer jou kind oud genoeg is om self deur die boekie te werk (byvoorbeeld, self kan 

lees) laat hom toe. 

Hoe om die boekie aan die kind bekend te stel 

Sê: “Vandag gaan ons inkleur in ’n baie spesiale boekie.”  

Wys die voorblad, en lees die titel.  

Vra: “Waaroor dink jy gaan die inkleurboekie?”  

Sê: “Die seuntjie lyk baie deurmekaar omdat hy in twee huise woon. Hoekom dink jy 

het hy twee huise?” 

Motiveer die kind om sy gedagtes te deel.  

 

Sê dan: “Hierdie werkboekie is jou spesiale boekie - oor skei”.  

  

Blaai daarna na die beginblad (Hierdie boekie behoort aan …. ).  
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Sê “Die boekie is spesiaal vir jou geteken sodat jy hier kan inkleur en skryf oor jou 

gevoelens.” Help hom om sy naam te skryf (dit is nou sy spesiale boekie). Begin dan 

met die eerste inkleurprent. 

 

Die prente 

1. My Mamma en Pappa is geskei en ek woon by Ouma.  Ouma kyk mooi na my en ek 

is baie lief vir haar. Eintlik sukkel ek met stout wees en kwaad word omdat ek nie 

mooi verstaan wat skei beteken nie. Maar my Ouma en ek het nou al die skei-goed 

mooi uitgewerk. Kom ek vertel jou hoe! 

 

Die kind begin identifiseer met Timmy en word hopelik nuuskierig om ook te leer by 

Timmie. Dit is nie ñ grootmens (volwassene) wat probeer leiding gee nie (Dit is reeds 

volwassenes, wat hom of haar “verraai” het).  

 

2. Toe ek klein was, het Mamma en Pappa besluit hulle kan nie meer getroud wees 

nie. Toe gaan woon ek by Ouma. 

 

Verhuising en verandering van skool speel ‘n belangrike rol wanneer ouers skei. Miskien 

moet daar na ‘n ander huis, woonstel of selfs na familie verhuis word. Dit gaan vir die 

kind anders voel want dit is nou ‘n tuiste met net een ouer of by ñ ander versorger, in 

die geval waar hy in sorg uitgeplaas is. Indien die kind van skool moet verander, word 

goeie maats agtergelaat en nuwe verhoudings moet opgebou word met onderwysers en 

leerlinge. Die kind ondervind ‘n verandering in sy verhouding met sy ouers.  

 

Tipiese vrese mag nou reeds begin kop uisteek, soos “Waar gaan ek woon? Beteken dit 

ek gaan Pa minder sien? Wie gaan my skool toe vat? Wat gebeur met vakansies of 

kersfees?” (Ondersoek dus relevante vrae oor elke prent.) 
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3. Ek was baie hartseer want wanneer grootmense skei, verstaan kinders nie regtig 

nie… 

Vra aan die kind of hy dink dat die meisie in die prent verstaan wat skei beteken. 

Verstaan hý? Wát verstaan hy? Bespreek moontlike redes vir skei en ondersoek ook die 

kind se eie persepsies (redes vir skei word later weer aangespreek) Sy vrese sal hy nog 

nie noodwendig kan verwoord nie. Verseker hom ook dis normaal om deurmekaar en 

hartseer te voel. 

 

4. Skei gebeur nie om kinders te straf nie, en kinders kan nie skei laat gebeur nie. 

Maar kinders het baie vrae oor skei. Ek het ook baie vrae gehad! 

 

Kinders in hierdie ouderdomsgroep het baie vrae en idees. Wees dus voorbereid op 

valstrikvrae. Watter vrae het hy alles? Die kind moet ook aangemoedig word om enige 

probleme wat hulle ervaar met een of albei die ouers te deel, sodat die probleem 

opgelos kan word. 

 

5. Miskien kan jy hierdie meisie help om antwoorde op haar skeivrae te kry. Kyk of jy die 

doolhof kan doen! 

 

Aktiwiiteit ter bevordering van motoriese vaardighede. En, watter antwoord/e wil hy 

graag hê? Die prent bied ook hoop vir die toekoms. 

 

6. Kinders dink baie keer skei gebeur omdat hulle iets verkeerd gedoen het. Ek het ook 

so gedink! 

 

Kinders is van nature selfbehep en selfgesentreerd (egosentries), Dit is vir hulle 

heeltemal normaal om te glo die wêreld draai om hulle. Hulle ervaar dus maklik dat 

hulle Skei veroorsaak het. Kinders dink gewoonlik dat hulle die skeiding kon keer as 

hulle meer gehoorsaam was, of beter huiswerk gedoen het, of meer in die huis gehelp 
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het. Ondersoek deur middel van die prent skuldgevoelens wat die kind mag ervaar en 

normaliseer die skuldgevoelens. Maak seker die kind verstaan dat hy nie die skei kan 

veroorsaak nie. 

 

7. Dink jy ook dis jou skuld of dat jy iets verkeerd gedoen het? DIT IS NIE JOU FOUT 

NIE. Watter vrae het jy alles oor skei? Gesels met ñ grootmens wie jy vertrou, 

hieroor. Teken jou vrae hier of sommer net hoe jy voel. 

 

Verdere geleentheid om die kind se skuldgevoelens te ondersoek en normaliseer, asook 

om uit te vind watter vrae hy spesifiek mee sukkel. Dit bied ook geleentheid vir hom om 

ñ persoon te kies wie hom kan ondersteun in sy rouproses. 

Egskeiding behels ’n soortgelyke rouproses van woede, onderhandeling, 

hartseer en soms depressie as wanneer ñ geliefde aan die dood afgestaan word. Die 

kind neem afskeid van sy ou lewe saam met beide ouers, soos hy dit geken het. Tydens 

egskeiding ontwikkel kinders derhalwe ook vrees vir verandering en verwerping, en 

vrees verder dat ander hegte verhoudings (met vriende, troeteldiere) mag ontbind. 

Wanneer hy genoodsaak om te verhuis en sy woonplek, skool, vriende en gemeenskap 

(soms boeties en sussies) te verlaat verkeer hy in ’n skoktoestand vanweë die skielike 

verandering in leefstyl en omgewing en mag onttrek, skeidingsangs teenoor versorgers 

en talle ander gedragsprobleme ontwikkel. Mees tiperend is die egosentriese ervaring 

dat hy skei veroorsaak het, of dat hy “sleg” en en Pappa of Mamma hom dus nie meer 

wil hê nie. 

 

8. Dis hoe skei my laat voel het! 

 

Bied geleentheid om uiting te gee aan vrese en woede op ñ kreatiewe wyse wat ook 

verdere ontwikkelingsvaardighede bevorder. Dit bied ook verdere geleentheid vir 

normalisering, met ander woorde hy is nie abnormaal of die enigste kind wat hierdie 

gevoelens al ooit ervaar het nie. Individuele verskille is egter belangrik. Hoe voel hy oor 
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skei? Sien hy dit ook as ñ monster/spook? Of ervaar hy dit as ñ donker wolk bo sy kop 

of ñ gewig op sy skouers?  Kinders reageer altyd op hoe hulle 'n situasie ervaar, en nie 

op die omstandighede self nie. 

 

9. Skei is niemand se skuld nie. Ook nie jou eie Mamma of Pappa s’n nie. Partykeer 

kan grootmense net nie meer saam in dieselfde huis woon nie, dan skei hulle. Hulle 

voel ook sleg daaroor. Daar is baie redes hoekom grootmense skei.  

 

Jy mag hier vir die kind verduidelik hoekom grootmense skei, wees egter respekvol en 

deel slegs inligting relevant tot sy ouderdomsgroep, of met betrekking tot sy vrae. Die 

beste manier om daaroor te praat, is om eerlik en openlik te wees. Moenie dinge 

probeer wegpraat of toesmeer nie, dit sal hulle net meer onseker laat voel. Los egter 

pynlike detail soos ontrouheid eers uit. Praat met hulle op ’n vlak wat hulle kan verstaan 

en vul dit aan met stories wat in hulle leefwêreld aan hulle bekend is. Verseker hom 

weereens dis nie sy skuld nie. 

 

10. Partykeer is ek hartseer as ek sien hoe sleg Pappa en Mamma ook oor die skei voel. 

Dis moeilik vir my want hulle praat altyd oor alles wat verkeerd is. Hulle dink ek hoor 

hulle nie! Ek verstaan nie regtig grootmensdinge nie… maar ek weet hulle gevoelens 

is NIE MY SKULD NIE. Wanneer hulle huil kan ek hulle wel ñ drukkie gee. 

 

Een groot probleem tydens egskeiding, is dat ouers soms hul pyn oordra op die kinders. 

Kinders wonder dus gereeld wat hulle kan doen om die ouers te help, en ontwikkel 

soms verantwoordelikheid waarvoor hulle opgewasse is nie, vir die ouer se geluk. Hier 

moet jy oordra dat die nie sy plig is om Mamma of Pappa beter te laat voel nie. Sy 

“werk” is bloot om nog vir albei lief te wees. Al baklei die ouers, en is hy soms 

blootgestel aan hul struwelinge, het hy die reg om voort te gaan met dinge wat hom 

gelukkig maak en om steeds kind te wees. Verduidelik ook aan hom dat grootmense 

ook seekry, en soms huil. Normaliseer dus ook jou gevoelens teenoor hom. 
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11. Kan jy die babadrakie help om by sy Pappa uit te kom? Trek ñ lyn vanaf 1 tot 100. 

Ouma sê dit sal ons leer tel ook. 

 

Die prent verskaf afwisseling en ook ñ wiskunde uitdaging/ontwikkeling. 

 

12. Partykeer bid ek dat Mamma en Pappa weer wil trou en ons almal gelukkig saam sal 

woon. Saam met Ouma, natuurlik! Maar dit sal waarskynlik nooit gebeur nie. Liewe 

Jesus kan ons wel help om om ons gevoelens te verstaan en beter te kan voel. 

 

Timmie wil eintlik graag hê sy ouers moet weer bymekaar kom. Kinders klou gewoonlik 

vas aan die bekende, en daarom sal die meeste kinders bly glo dat hulle ouers weer sal 

saamwees, selfs in gevalle van geweld. Hier sal jy moet verduidelik dat julle altyd 

familie sal wees, maar dat Mammas en Pappas nie weer trou nie. Die skeiding is finaal.  

Die prent bied ook geleentheid om spirituale ervarings te ondersoek. Kan hy sy 

godsdiens gebruik om hom te ondersteun, of blameer hy sy Here? Antwoord vrae eerlik 

en as jy nie weet wat om te antwoord nie, wees ook eerlik daaromtrent. Of, die kwessie 

van sonde. Kinders is soms bang dat die ouers nou een van God se gebooie oortree en 

dat Hy julle daarvoor sal straf. Die fokus moet daarop wees dat ons almal net mense is 

en dat ons, ons bes doen om goed te wees, maar dat ons altyd sal sondig. Dit beteken 

egter nie dat Jesus ons nie meer liefhet nie – net soos hy steeds lief is vir Wagter, al 

kou Wagter sy speelgoed stukkend! 

 

13. Ek het baie kwaad geword! Partykeer is ek stout en baklei ook met Ouma en dan is 

ek sommer kwaad vir haar ook. Dis lekker by Ouma al is sy nie my regte Mamma 

nie … (maar mens moet wel luister na die grootmense by wie jy woon want hulle 

probeer hard om vir jou die regte dinge te leer). 

 

Kinders ervaar gewoonlik aggressie en woede teenoor die persoon by wie hulle agterbly 

(projeksie). Hulle kan rusteloos word, impulsief optree, en 'n begeerte hê om die ouer 
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te verneder en woede teenoor die ouer te openbaar. In die stadium voel die kind uiters 

magteloos, verward, onseker, leeg, en slaap sleg. Jonger kinders veral neig tot woede-

uitbarstings of aggressie om hul pyn te verwoord.  Hulle ervaar baie intense 

magteloosheid en leegheid. Dan voel hulle ook maklik buite beheer. Dit is noodsaaklik 

dat hulle verstaan gevoelens is normaal, en woede ook. Dit verskoon hulle egter nie 

van dissipline nie en dit is noodsaaklik dat ouers of versorgers nie oorbeskerming 

toepas of te veel toegewings maak uit “jammerte” vir die kind nie. 

 

14. By die skool baklei ek met die ander kinders en breek goed (al is dit nie aspris nie). 

Partykeer word ek kwaad vir al die grootmense omdat hulle altyd dink ek moet na 

hulle luister maar hulle wil nooit vir my luister nie. 

 

Voorts ervaar die kind dat grootmense hom nie verstaan nie, en nie regtig luister nie. 

Omdat 'n kind magteloos voel tydens/na 'n egskeiding, moet jy geleenthede skep waar 

hy kan keuses maak (al is dit net om sy eie klere te kies of om self te besluit wat hy wil 

eet) sodat hy weer 'n gevoel van beheer kan ontwikkel. ñ Belangrike metode veral, is 

om te luister na wat hy met jou wil deel. Jy hoef nie noodwendig saam te stem nie, 

maar bied hom die geleentheid om gehoor te word. 

 

15. Voel jy partykeer ook dat grootmense nie vir jou wil luister nie? Teken of skryf hier 

wat jy graag  wil hê die grootmense moet weet om jou te kan help. 

 

Bied aan die kind die geleentheid om hier te skryf of teken hoe hy voel, dus om sy 

gevoelens in prente om te skakel (nie eens volwassenes beskik altyd oor die vermoë om 

die seerkry te “verwoord” nie). Is daar spesifieke kwellings wat hy het wat hy voel 

ignoreer word? Dit is ook noodsaaklik dat die kind weet hy kan enige-tyd met jou kom 

gesels ten opsigte van die warboel emosies wat hy met tye sal ervaar. Wees sensitief 

ten opsigte van sy vrae en kwellinge. 
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16. Is daar iemand met wie jy kan gesels sodat die grootmense jou beter kan verstaan? 

Wie is dit? Watter planne kan jy maak sodat die grootmense jou kan hoor? 

In sommige gevalle is dit raadsaam vir die kind om met ñ vreemdeling te gesels of 

straks ñ terapeut. Terapie kan kinders help om die egskeiding te verwerk en weer met 

hulle lewens voort te gaan. Daar is verskeie sielkundige take vir die kind tydens hierdie 

periode en sluit byvoorbeeld in:  

 erkenning van die probleme in die ouers se huwelik.  

 losmaking van die ouers se konflik en die voortgaan met 'n normale program.  

 verwerking van die verlies.  

 verwerking van die woede en self-blaam.  

 aanvaarding van die permanente aard van die egskeiding.  

 die skep van realistiese verwagtinge vir hulle eie verhoudings.   

 

17. By die skool raas Juffrou al meer met my en die kinders wil nie meer met my speel 

nie… Partykeer maak ek hulle per ongeluk seer. En partykeer sommer aspris want 

ek weet nie altyd wat om met my seer-voelens te doen nie. Dan voel ek sommer 

soos ñ seerower! GRRR!! 

 

Die emosionele reaksies van kinders word dikwels omgesit in gedragsprobleme. Kinders 

probeer om hierdie skielike pyn en leegheid te verwerk deur te baklei met hulle broers / 

susters, te wil wegloop van die huis af, en deur die ouer by wie hulle agterbly te 

beskuldig. Bied aan hom alternatiewe vir sy seermaakgevoelens. 

 

18. In hierdie prentjie is daar 10 diamante weggesteek op die seerowereiland. Kyk of jy 

hulle kan kry en kleur die prentjie in! 
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Die aktiwiteite tussendeur is nie bloot gemik op ontwikkeling nie, maar ook om 

moontlike stres aan te spreek wat deur die konfrontasie van sy seer veroorsaak mag 

word. 

 

19. Partykeer is ek sommer bang vir alles. Ek kry maagpyn en nagmerries. Hoofpyn ook. 

Partykeer wil ek nie eers skooltoe gaan nie. Dan sê Oom Dokter ek is eintlik gesond 

want hy weet mos nie hoe ek voel nie (grootmense is partykeer baie stupid). 

 

Geleentheid om die kind se verse te ondersoek, byvoorbeeld verse dat die ander ouer 

ook mag weggaan, die vrees dat hy alleen sal agterbly sonder iemand om na hom om 

te sien, ensovoorts. 

 

20. Wat maak al daai gevoelens aan jou lyfie? Ouma het my die volgende prentjie 

gegee om te wys waar die gevoelens my oral seermaak. Jy kan sterretjies maak op 

die plekke waar jy sleg voel of sommer met pyltjies wys.  

 

Beide hierdie 2 prente bied geleentheid om die moontlikheid van psigomatisering te 

ondersoek. Die skeiding mag 'n fisiese effek op die kind hê. Aanhoudende moegheid en 

hoofpyne kan voorkom, verlies van eetlus, gewigsverlies, slaaploosheid, asook 

maagpyne kan voorkom as gevolg van ingehoue spanning. Voel hy ook dalk so? 

 

21. Dis belangrik om te weet waar jou lyfie sleg voel! Partykeer help ñ paar 

asemhalingsoefeninge. Kom ek vertel jou gou hoe. 

 

In opvolg van die vorige 2 prente, kan jy die kind ontspanningsoefeninge leer hoe om 

sy stres te bestuur. Onthou sy leefwereld is tans baie onseker – selfs ñ gewone 

asemhalingsoefening mag hom ñ mate van beheer besorg oor sy lewe. 
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22. Skei maak kinders seer en deurmekaar! Daar is sommer baie deurmekaar 

gevoelens wat saam-saam kom kuier. Ouma sê kinders het baie gevoelens en dis 

OK om partykeer hartseer en partykeer gelukkig te wees en om partykeer kwaad 

in die middel te word. Ek is bly om dit te hoor want ek het gedink daar is iets 

verkeerd met my! 

Kinders se emosies wissel gedurigdeur. Een oomblik kan hulle lag en speel; die 

volgende oomblik huil of baklei hulle. Een oomblik is hulle baie lief vir jou, die volgende 

oomblik haat hulle jou. Laat hom ook verstaan daar is nie regtig slegte gevoelens nie. 

Dit is net dat sommige gevoelens ons kan seermaak of ons kan laat optree op maniere 

wat ons nie gewoonlik doen nie (soos baklei of ander kinders seermaak). Party 

gevoelens laat ons goed of gelukkig voel. Party gevoelens laat ons kwaad of hartseer 

voel. Dit is belangrik om nie skaam te wees oor enige gevoel nie. Almal het gevoelens – 

die seermaak- en die lekkervoel-gevoelens! Wat belangrik is, is dat ons leer om ons 

gevoelens uit te druk op maniere wat ons HELP in die lewe, nie op maniere wat onsself 

of ander mense seermaak nie. Dit is veral nodig dat die kind moet weet dat dit 

aanvaarbaar en normaal is om nou baie wisselende emosies te ervaar. 

 

23. Ouma sê skei beteken NIE ek moet kies tussen mamma en pappa nie…. want hulle 

is altwee nog lief vir my! Hulle skei net van mekaar, en NIE van MY nie! 

 

Kinders voel altyd lojaliteit teenoor beide ouers – ongeag van die omstandighede – en 

is soms vreesbevange dat hulle moet kant kies. Hierdie vrees veroorsaak groot 

spanning. Dit is nodig om hulle oor en oor te verseker dat hulle nie verlaat sal word 

deur hulle ouers nie – al verlaat die ouers mekaar. 

 

24. Ek hoef ook nie kant te kies as Mamma of Pappa rusie maak nie. Wie is reg, Mamma 

of Pappa? ALTWEE is VERKEERD! Wanneer hulle stry loop ek weg, want ek wil nie 

daarna luister nie.  
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Kinders moet nooit voel hulle moet tussen ouers kies nie. Die kinders kry dan baie 

swaar. Hulle raak deurmekaar en verloor hul vertroue in albei ouers: Hulle weet nie 

meer wie om te vertrou nie. Hulle móét kan sê hulle wil nie betrokke raak of slegte 

goed van die ander ouer hoor nie. As jy sleg van jou eks móét praat, ontlaai by vriende 

of familie – waar die kinders nie hoor nie. Fokus daarna op positiewe dinge. Moenie 

stories van verraad en skade oor en oor vertel nie. Só genees geen wonde nie! Kinders 

moet ook wéét hulle kan steeds oor die ander ouer praat en foto’s en herinneringe met 

jou deel. As jy reeds skeefgetrap het, verduidelik aan jou kind dat grootmense soms 

lelike dinge kwytraak of doen vanweë hul eie seer. Sê hoewel dit nie reg is nie, is dit 'n 

manier waarop jy van sy seerkry ontslae raak maar sal probeer om dit in die toekoms 

nie weer te doen nie.  As jy gereeld jou eks slegmaak, sal jy jou kind later van jou ook 

vervreem.  

25. ñ Blokkiesraaisel vir jou …. 

 

Konsolidasie van kernidees asook om kognisie te stimuleer. 

 

26. Om my te help, leer Ouma my wat om met die Kwaadword Monster te doen… 

27. Hier is ñ paar van my en Ouma se spesiale planne om die Kwaadword Monster te 

help wegjaag. 

 

Woede uitbarstings is redelik tipies tydens skei. Soos alle ander gevoelens is Kwaad ŉ 

belangrike gevoel, maar as ons beheer verloor oor ons kwaadwees, kan dit lei tot 

destruktiewe gedrag. Leer kinders vroeg reeds hoe om woede produktief te bestuur 

voor dit skade kan verrig aan homself of andere (en onthou om self as positiewe 

rolmodel op te tree). 

 

28. Sudoko. 

Eenvoudige afwisseling en verdere ontwikkeling. Nie noodwendig vir die baie jonger 

kinders nie. 
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29. Of ek kleur in! Ouma het vir my ñ groot inkleurboek gekoop en dis lekker om 

sommer net in te kleur wanneer ek sleg voel. Partykeer plak ek die prentjies teen 

my muur! Die nommers op hierdie spesiale prentjie vertel watter kleure jy moet 

gebruik (dis ñ kameelperd). Miskien is die prentjie bietjie klein in die boekie, vra 

iemand om ñ grOOt fotostaat te maak sodat jy daarop kan inkleur.  (17 = Bruin; 6 

= ligte geel; 9 = grasgroen; 19 = donkergrys; 18 = ligte bruin) 

 

 

30. Ek en Ouma plak ook kaarte teen die yskas om my te help sodat ek weet wat om te 

doen. Mamma en Pappa en Ouma het almal verskillende reëls en dit maak my 

deurmekaar! Die kaarte help baie want nou is ek nie meer so baie in die moeillikheid 

nie. Ons het aparte kaarte vir baklei, gehoorsaam wees, my kamer aan die kant 

hou, en sommer net vir gelukkig wees ook. Vra ñ grootmens om vir jou sulke kaarte 

te maak en te help daarmee. 

 

ñ Beloningskaart  behels ñ metode van positiewe versterking wat die kind motiveer om 

meer gereeld betrokke te raak in die vereiste gedrag (byvoorbeeld gereelde huiswerk) 

of, om ander spesifieke swak gedragsvorme te vervang met meer positiewe 

gedragsvorme. Die kaart moet duidelik die spesifieke gedrag wat verwag word 

stipuleer, asook die belonings wat die kind teen die einde van die week kan verwag. 

Plaas die kaart in ñ openbare area of ten minste waar jou kind dit gereeld maklik te 

siene kan kry, en kan tred hou hoeveel plakkers hy verdien en hoeveel nog nodig is om 

die beloning te kan bereik. 

 

31. Daar is baie kaarte wat mens kan gebruik. Ouma gee my ñ goue sterretjie elke dag 

wat ek soet is (of ñ rooie as ek stout is …). Hier is ñ voorbeeld. 

 

Ontwerp ñ stelsel byvoorbeeld, rooi plakkers (“stickers”) vir positiewe gedrag, geel 

plakkers vir nie-nakoming, swart plakkers behels negatiewe punte. Elke plakker behels 
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ñ spesifieke puntetelling, jy bepaal ook vooraf hoeveel punte jou kind teen die einde 

van die week moet behaal om ñ spesifieke belonging te bekom. 

 

32. Elke keer wanneer ek ñ hele week se goue sterretjies het, kry ek ñ plakker. Ek 

versamel plakkers van rugby. Ek het nou al baie plakkers, en Ouma se as ek 3 

maande lank soet is, kry ek die album ook waar ek die plakkers kan plak! 

Jonger kinders hou veral van kleurvolheid. Dit hou hulle aandag. Wanneer jy jou eie 

kaarte ontwerp, gebruik dus gekleurde papier en mooi prente (en druk dit in minstens 

A3 vir beter sigbaar- en werkbaarheid, nie A4 nie). Bekom egter sy samewerking met 

die opstel van die verwagte gedrag, en die tipe beloning. Hy moet veral ervaar dat hy 

ook ñ sê daarin gehad het, anders gaan jy nie veel uitgerig kry met hom nie.   

 

33. Partykeer sukkel ek met soet wees want my gevoelens werk nie altyd lekker saam 

nie. Dan wys ek vir Ouma hoe ek voel met prentjies en ons gesels oor wat die 

gevoelens beteken, en wat ek met hulle kan doen. 

Gebruik die gevoelsgesiggies om die kind bekend te stel aan die verskillende emosies 

wat mense kan ervaar, en verduidelik dat selfs grootmense hierdie gevoelens kan hê. 

Vra die kind om die prentjie(s) te identifiseer wat sy eie gevoelens reflekteer. Soos baie 

volwassenes ook, begryp ’n kind nie altyd die emosies wat ’n rol in hul lewens speel nie.  

Kinders moet dus vroeg reeds begin leer dat dit OK is om baie deurmekaar gevoelens te 

ervaar, dat gevoelens sal kom en gaan, dat dit sal beter word, dat ons gevoelens kan 

bestuur, hoe om dit te doen, ensovoorts. 

Gevoelens is iets wat ons dwarsdeur ons lewens ervaar en dit is ’n kosbare geskenk – 

seermaakgevoelens stel ons byvoorbeeld in staat om die “goedvoel”-gevoelens méér te 

kan waardeer. Wees egter relevant/kontekstueel – dis nie nou die tyd om ’n volledige 

emosionele intelligensieprogram met die kind te deurloop nie. Neem die kind se 

ontwikkelingsvlak en omstandighede voortdurend in ag.  
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Jul kan ook jul eie gevoelskaarte maak, inkleur en teen die muur plak. Of  blaai saam 

deur tydskrifte en kyk of julle die verskillende gevoelens op mense se gesigte kan 

identisifeer. 

34. Partykeer kan Mamma of Pappa nie altyd bel of kom kuier nie. Dan is ek weer 

hartseer of kwaad, want partykeer dink ek hulle wil my nie regtig hê nie. 

 

Aggressie en woede word ondervind: "Hoe kán julle dit aan my doen? Het julle my dan 

nie lief nie?" 

- Ambivalensie: Die een oomblik ervaar die kind ‘n gevoel van woede, dan weer 

hartseer en dan weer ‘n oorweldigende liefde vir sy ouers. 

- Verwerping: Die kind ervaar ‘n gevoel van dat niemand meer vir hom omgee nie.  

Ondersoek en normaliseer sy gevoelens. 

 

35. Wanneer ek regtig sleg voel gaan gesels ek met Ouma of doen ons planne van lees 

en speel en dan weet ek weer my familie is nog lief vir my! 

36. ...Of ek gaan speel met my maats, want kinders MAG nog lag en gelukkig wees! 

(vandat Ouma my help het ek ook sommer weer baie meer vriende by die skool). 

 

Probleemoplossing. Watter planne kan julle maak om hom te help beter voel? 

 

37. Spesiale dae is partykeer moeilik, soos Moedersdag, Vadersdag, Kersfees, en 

verjaarsdae. Maar ons maak nou beurte met hierdie dae en wanneer ons baie 

gelukkig is, kry ons dit reg om almal saam op hierdie dae te vier.  

 

Skep 'n vaste roetine waarop hy kan reken, om hom 'n gevoel van sekuriteit in sy 

veranderende omstandighede gee. Dit sluit in ñ voorafopgestelde ouerskapsplan wat 

dinge aanspreek soos spesiale dae. Moet egter nie rigied wees nie en laat ruimte vir 

aanpassing of veranderinge. 
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38. Daar is baie planne wat kinders kan maak om gou weer beter te voel.  Ek hou veral 

van papier-speletjies. Dit leer my slim wees ook omdat ek met nommers moet werk. 

Hierdie prentjie wys iets wat ek en Mamma en Pappa nogal baie gebruik om mee te 

gesels. 

 

Gereelde en geroetineerde kontak met ouers is belangrik. Hier kan jy ook ondersoek 

watter veranderinge die kind graag sou wou aanbring. 

 

39. Kan jy ñ lysie maak van dinge wat jou sal laat beter voel? Teken dit sommer! As dit 

nodig is vra ñ grootmens om jou te help. 

Ons lyfies kan makliker met gevoelens werk as ons sterk en gesond is. Eet gesonde 

kos, slaap genoeg, en speel genoeg! Watter ander dinge kan jy nog doen om jou gou 

beter te laat voel? Net soos enige voertuig nie kan ry as die brandstoftenk leeg is nie, 

kan die menslike liggaam ook nie intense emosies funksioneel verwerk wanneer dit 

sonder ‘brandstof’ moet funksioneer nie. Tydens enige trauma of rou is dit juis 

noodsaaklik om goed na onsself om te sien sodat ons liggame die energie het om die 

emosionele prosesse te kan hanteer. Spel word ingesluit, weereens om die alledaagse 

lewensprosesse by die kind te normaliseer. 

 

40. Ek dink nie ek en Pappa en Mamma gaan ooit weer saam woon nie. Maar wat ook al 

gebeur, ONS BLY ALTYD FAMILIE! Teken hier ñ prentjie van jou famile (of plak 

fotos). 

Een gevolg van ’n egskeiding is dat die ouers dalk nou nuwe lewensmaats sal wil soek. 

Verseker jou kind, indien hy vra, dat al mag jy dalk in die toekoms ñ nuwe lewensmaat 

vind, dit nie sy verhouding met jou of met die ander ouers sal benadeel nie. 

Beklemtoon altyd Pappa is steeds pappa, en Mamma is steeds Mamma. ñ Nuwe 

lewensmaat se rol is nie om die ander ouer in jou kind se lewe te vervang nie. Kinders 

uit gebroke huise vrees ook dikwels onbewustelik dat hulle in ’n kinderhuis gaan beland. 
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Herverseker jou kinders dus van jou liefde, dat hulle altyd jou kinders bly. Dit is 

belangrik om hom te verseker dat die band tussen julle nooit verbreek kan word nie.  

 

41. Totsiens vir eers…. 

Hierdie “brief” behels ñ persoonlike boodskap vanaf Timmie. Dit maak die boekie meer 

persoonlik, is direk aan die kind gerig, en verskaf ook hoop vir die toekoms. Die inligting 

[riglyne] is dus nie afkomstig vanaf ñ volwassene nie, maar vanaf ñ ander kind wie ñ 

soortgelyke situasie ervaar en al begin leer het hoe om dit te hanteer. Dit normaliseer 

veral dat daar soms vrae is wat nie beantwoord kan word nie, en dat dat, soos Timmie, 

die kind nie moet verwag om nou al alles te kan verstaan en weet van egskeiding nie. 

Dit vergemaklik ook die infasering van dissiplinêre tegnieke, soos gedragskaarte, vir 

ouers. 

Natuurlik, hierdie boekie is generies geskryf. Dit beteken dat A-tipiese gedrag, met 

ander woorde gedrag wat straks kommer ontlok maar nie noodwendig val binne die 

sogenaame standaard “afwykende” patrone nie, ook in gedagte gehou moet word.  

Byvoorbeeld, soms is ñ kind se gedrag so absoluut “perfek” en presteer hy so goed…dat 

dit ook kommerwekkend mag wees wanneer moontlike traumas in ag geneem word. As 

jy – voog/ouer - enigsins twyfel, versoek ook asseblief eerder hulp.  

 

 

 

 

 

 

 



Kopiereg © 2013. Ilze Neethling. Alle regte voorbehou.Toestemming word verleen om blaaie te kopĩeer vir terapeutiese gebruik 

alleenlik. Geen ander reproduksie is toelaatbaar sonder skriftelike toestemming nie.   

52 

 

 

 

 

Hierdie boekie behoort aan 

 

 

...................................... 
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My Mamma en Pappa is geskei en ek woon by Ouma.  Ouma kyk 

mooi na my en ek is baie lief vir haar. Eintlik sukkel ek met stout 

wees en kwaad word omdat ek nie mooi verstaan wat skei 

beteken nie. Maar my Ouma en ek het nou al die skei-goed mooi 

uitgewerk. Kom ek vertel jou hoe! 
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Toe ek klein was, het Mamma en Pappa besluit hulle kan nie meer 

getroud wees nie. Toe gaan woon ek by Ouma. 
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Ek was baie hartseer want wanneer grootmense skei, verstaan 

kinders nie regtig nie… 
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Skei gebeur nie om kinders te straf nie, en kinders kan nie skei 

laat gebeur nie. Maar kinders het baie vrae oor skei. Ek het ook 

baie vrae gehad! 
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Miskien kan jy hierdie meisie help om antwoorde op haar skeivrae 

te kry. Kyk of jy die doolhof kan doen! 
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Kinders dink baie keer skei gebeur omdat hulle iets verkeerd 

gedoen het. Ek het ook so gedink! 
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Dink jy ook dis jou skuld of dat jy iets verkeerd gedoen het? DIT 

IS NIE JOU FOUT NIE. Watter vrae het jy alles oor skei? Gesels 

met ñ grootmens wie jy vertrou, hieroor. Teken jou vrae hier of 

sommer net hoe jy voel. 
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Dis hoe skei my laat voel het! 
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Skei is niemand se skuld nie. Ook nie jou eie Mamma of Pappa s’n 

nie. Partykeer kan grootmense net nie meer saam in dieselfde 

huis woon nie, dan skei hulle. Hulle voel ook sleg daaroor. Daar is 

baie redes hoekom grootmense skei: 

 

Hulle baklei aanmekaar 

Hulle is nie meer lief vir mekaar nie 

Geld 

Siekte 

Woonplek 

Werk 

Kan jy aan nog redes dink? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

__________________________________________ 

Maar kinders is NOOIT die rede vir skei nie! 
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Partykeer is ek hartseer as ek sien hoe sleg Pappa en Mamma ook 

oor die skei voel. Dis moeilik vir my want hulle praat altyd oor 

alles wat verkeerd is. Hulle dink ek hoor nie wanneer hulle praat 

nie! Ek verstaan nie regtig grootmensdinge nie… maar ek weet 

hulle gevoelens is NIE MY SKULD NIE. Wanneer hulle huil kan ek 

hulle wel ñ drukkie gee. 
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Kan jy die babadrakie help om by sy Pappa uit te kom? Trek ñ lyn 

vanaf 1 tot 100. Ouma sê dit sal ons leer tel ook. 

83 84 85 86 97 98 99 

 

  
 

    

82 89 88 87 96 95 100       

81 90 91 92 93 94         

80 79 72 71 70 63 62 61 54 53 

77 78 73 68 69 64 59 60 55 52 

76 75 74 67 66 65 58 57 56 51 

5 6 7 10 11 12 45 46 47 50 

4 3 8 9 14 13 44 43 48 49 

1 2   16 15 24 25 42 41 40 

 

  
 

    17 22 23 26 33 34 39 

      18 21 28 27 32 35 38 

      19 20 29 30 31 36 37 
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Partykeer bid ek dat Mamma en Pappa weer wil trou en ons almal 

gelukkig saam sal woon. Saam met Ouma, natuurlik! Maar dit sal 

waarskynlik nooit gebeur nie. Liewe Jesus kan ons wel help om 

om ons gevoelens te verstaan en beter te kan voel. 
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Ek het baie kwaad geword! Partykeer is ek stout en baklei ook 

met Ouma en dan is ek sommer kwaad vir haar ook. Dis lekker by 

Ouma al is sy nie my regte Mamma nie … (maar mens moet wel 

luister na die grootmense by wie jy woon wanneer hulle jou 

dissiplineer want hulle probeer hard om vir jou die regte dinge te 

leer). 
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By die skool baklei ek met die ander kinders en breek goed (al is 

dit nie aspris nie). Partykeer word ek kwaad vir al die grootmense 

omdat hulle altyd dink ek moet na hulle luister maar hulle wil 

nooit vir my luister nie. 
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Voel jy partykeer ook dat grootmense nie vir jou wil luister nie? 

Teken of skryf hier wat jy graag wil hê die grootmense moet weet 

om jou te kan help.  
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Is daar iemand met wie jy kan gesels sodat die grootmense jou 

beter kan verstaan? Wie is dit? Watter planne kan jy maak sodat 

die grootmense jou kan hoor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kopiereg © 2013. Ilze Neethling. Alle regte voorbehou.Toestemming word verleen om blaaie te kopĩeer vir terapeutiese gebruik 

alleenlik. Geen ander reproduksie is toelaatbaar sonder skriftelike toestemming nie.   

69 

 

By die skool raas Juffrou al meer met my en die kinders wil nie 

meer met my speel nie… Partykeer maak ek hulle per ongeluk 

seer. En partykeer sommer aspris want ek weet nie altyd wat om 

met my seer-voelens te doen nie. Dan voel ek sommer soos ñ 

seerower! GRRR!! 
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In hierdie prentjie is daar 10 diamante weggesteek op die 

seerowereiland. Kyk of jy hulle kan kry en kleur die prentjie in! 
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Partykeer is ek sommer bang vir alles. Ek kry maagpyn en 

nagmerries. Hoofpyn ook. Partykeer wil ek nie eers skooltoe gaan 

nie. Dan sê Oom Dokter ek is eintlik gesond want hy weet mos nie 

hoe ek voel nie (grootmense is partykeer baie stupid). 
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Waarvoor is jy alles bang? En wat maak al daai gevoelens aan jou 

lyfie? Ouma het my die volgende prentjie gegee om te wys waar 

die gevoelens my oral seermaak. Jy kan sterretjies maak op die 

plekke waar jy sleg voel of sommer met pyltjies wys.  
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Dis belangrik om te weet waar jou lyfie sleg voel! Partykeer help ñ 

paar asemhalingsoefeninge. Kom ek vertel jou gou hoe: 

 

Wat is jou gunsteling kleur? Blou? Groen? Geel? Rooi? Pienk? Wat is vir jou 

die slegste, lelikste kleur waarvan jy niks hou nie? Swart? Grys? Bruin? Wit? 

Iets anders? 

 

Kom ons sê byvoorbeeld jy hou die meeste van groen en niks van swart nie. 

Nou asem jy jou spesiale mooi kleur stadig en diep in, en blaas jou slegte 

kleur uit tot daar niks meer lug in jou longe oor is nie. My gunsteling is -  

 

Groen asem in … en swart asem uit! Groen asem in… en swart asem uit! Dit 

maak amper ŉ liedjie wat jy kan sing! 1-2-3-4- in.... 1-2-3-4- uit.....Terwyl jy 

die groen inasem, dink aan mooi dinge wat jou laat goed voel. Terwyl jy die 

swart asem uitblaas, voel sommer hoe jy al die slegte gevoelens en seer ook 

saam met jou lelike kleur uitblaas! 

 

Voel jy al beter? Dit werk gewoonlik vir my maar mens moet eers bietjie 

oefen voor jy dit kan regkry. 
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Skei maak kinders seer en deurmekaar! Daar is sommer baie 

deurmekaar gevoelens wat saam-saam kom kuier. Ouma sê 

kinders het baie gevoelens en dis OK om partykeer hartseer en 

partykeer gelukkig te wees en om partykeer kwaad in die middel 

te word. Ek is bly om dit te hoor want ek het gedink daar is iets 

verkeerd met my! 
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Ouma sê skei beteken NIE ek moet kies tussen mamma en pappa 

nie…. want hulle is altwee nog lief vir my! Hulle skei net van 

mekaar, en NIE van MY nie! 
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Ek hoef ook nie kant te kies as Mamma of Pappa rusie maak nie. 

Wie is reg, Mamma of Pappa? ALTWEE is partykeer verkeerd! Dis  

grootmensprobleme wat hulle self moet oplos en grootmense kan 

nie kinders vra om kant te kies nie. Wanneer hulle stry loop ek 

weg, want ek wil nie daarna luister nie.  
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ñ Blokkiesraaisel vir jou …. 

 (Die antwoorde is agter in die boekie. Jy mag ñ maatjie of grootmens vra om 

jou te help want hierdie is nogal ñ moeilike een). 

 

 Al is Mamma en Pappa geskei, is ons nog steeds _(1)______ 

(dwars). 

 Daar is baie  (2)______wat kinders kan maak om gou weer beter 

te voel (dwars). 

 Ek weet my Mamma en Pappa is nog altwee __(3)_____vir my 

(af). 

 Hulle (4) is belangrik om jou te help beter voel (af). 

 Soms voel kinders so (5) wanneer hulle sukkel met seerkry (af). 

 Toe Mamma en Pappa skei, het ek so gevoel_(6)_____ (dwars). 



Kopiereg © 2013. Ilze Neethling. Alle regte voorbehou.Toestemming word verleen om blaaie te kopĩeer vir terapeutiese gebruik 

alleenlik. Geen ander reproduksie is toelaatbaar sonder skriftelike toestemming nie.   

78 

 

Om my te help, leer Ouma my wat om met die Kwaadword 

Monster te doen… 
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Hier is ñ paar van my en Ouma se spesiale planne om die 

Kwaadword Monster te help wegjaag. 

 Asemhaal! Blaas al die kwaad uit. Weer een weer! (Gebruik jou 

kleurasemhaalplan. 

 Neem ‘afkoeltyd. Dit beteken jy gaan sit rustig alleen in jou kamer vir 5 of 10 

minute totdat jy afgekoel het en dan ŉ goeie plan kan maak. 

 Onthou, die gevoel wil gedeel word. Gesels met iemand wat jou kan help om uit 

te vind wat jou so kwaad gemaak het. 

 Teken baie prentjies van die ding wat jou kwaad gemaak het. Maak GROOT, 

KLEURVOLLE tekeninge. Maak sommer geluide ook terwyl jy teken, GROOT, 

SNAAKSE geluide soos GRRR of GGHHH! 

 Sit jou prentjies in die vrieskas om die kwaad af te koel. 

 Skeur jou prentjies stukkend en begrawe hulle! 

 Slaan op klei of slaan jou kussing. Skree en trek die kwaad uit jou lyfie reguit in 

die klei of kussing in. Gooi dan die klei weg of laat Ouma die kwaad en seer uit 

die kussing was. 

 Grawe ŉ gat in die tuin, en skree al die kwaad in die gat. Gooi dan die gat weer 

toe en spring op en af op die gat sodat hulle nie weer kan uitklim nie. 

 Blaas jou kwaad in seepborrels en blaas hulle ver weg.  

 Speel met poppe of dinosourusse of teddiebere en laat hulle die kwaad uitspeel. 

 Skeur ŉ ou koerant of tydskrif in klein stukkies terwyl jy GROOT KWAAIgeluide 

maak. 

 Vra Ouma vir ŉ rou eier of twee. Skryf die redes waarom jy kwaad is op die eier 

se dop. Gaan buitentoe en sit al jou kwaad in die eier, gooi dan die eier so ver as 

wat jy kan terwyl jy hard “AAAH!” skree! 
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Ouma leer my ook baie speletjies om my slim te maak, soos 

Sudoko! Elkeen van die 4 rye van ñ vierkant moet een van elkeen 

nommers 1, 2, 3, of 4 hê. Jy mag nie dieselfde nommer 2x in 

dieselfde ry gebruik nie. 

3   1 2 

1   3 4 

4   2 1 

2   4 3 

Hierdie een is bietjie moeliker (die 2 nommers in die boonste 

vierkant regs moet 2 of 1 wees, omdat daar klaar ñ 3 en 1 in die 

rye is.) 

  2 3   

1     4 

2     3 

  1 4   

Hier’s nog een: 

4   1   

1   2   

  4   1 

  1   2 



Kopiereg © 2013. Ilze Neethling. Alle regte voorbehou.Toestemming word verleen om blaaie te kopĩeer vir terapeutiese gebruik 

alleenlik. Geen ander reproduksie is toelaatbaar sonder skriftelike toestemming nie.   

81 

 

Of ek kleur in! Ouma het vir my ñ groot inkleurboek gekoop en dis 

lekker om sommer net in te kleur wanneer ek sleg voel. Partykeer 

plak ek die prentjies teen my muur! Die nommers op hierdie 

spesiale prentjie vertel watter kleure jy moet gebruik (dis ñ 

kameelperd). Miskien is die prentjie bietjie klein in die boekie, vra 

iemand om ñ grOOt fotostaat te maak sodat jy daarop kan inkleur.  

(17 = Bruin; 6 = ligte geel; 9 = grasgroen; 19 = donkergrys; 18 = 

ligte bruin) 
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Ek en Ouma plak ook kaarte teen die yskas om my te help sodat 

ek weet wat om te doen. Dit help baie want nou is ek nie meer so 

baie in die moeillikheid by die skool nie. Ons het aparte kaarte vir 

baklei, gehoorsaam wees, (my kamer aan die kant hou ook!) en 

sommer net vir gelukkig wees ook. Vra ñ grootmens om vir jou 

sulke kaarte te maak en te help daarmee. 
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Daar is baie kaarte wat mens kan gebruik. Ouma gee my ñ goue 

sterretjie elke dag wat ek soet is (of ñ rooie as ek stout is …). Hier 

is ñ voorbeeld. 

GEDRAG OM TE BEREIK: 

…………………………………………………………………………… 
 

        Week 1 

   Week 2   Week 3   Week 4   
                

Maandag   Maandag   Maandag   Maandag   
    

 

      

 

  

Dinsdag   Dinsdag   Dinsdag   Dinsdag   
                

Woensdag   Woensdag   Woensdag   Woensdag   
    

 
      

 
  

Donderdag   Donderdag   Donderdag   Donderdag   
                

Vrydag   Vrydag   Vrydag   Vrydag   

    
 

      
 

  

Saterdag   Saterdag   Saterdag   Saterdag   
                

Sondag   Sondag   Sondag   Sondag   
                

Elke keer wanneer ek ñ hele week se goue sterretjies het, kry ek ñ 

plakker. Ek versamel plakkers van rugby. Ek het nou al baie 

plakkers, en Ouma sê as ek 3 maande lank net goue sterretjies 

het, kry ek die album ook waar ek die plakkers kan plak! 
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Partykeer sukkel ek met soet wees want my gevoelens werk nie 

altyd lekker saam nie. Dan wys ek vir Ouma hoe ek voel met 

prentjies en ons gesels oor wat die gevoelens beteken, en wat ek 

met hulle kan doen (Ons het mos al gesels oor Gevoelens, nê?) 
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Partykeer kan Mamma of Pappa nie altyd bel of kom kuier nie. 

Dan is ek weer hartseer of kwaad, want partykeer dink ek hulle 

wil my nie regtig hê nie. 
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Wanneer ek regtig sleg voel gaan gesels ek met Ouma of doen ons 

planne van lees en speel en dan weet ek weer my familie is nog 

lief vir my! 
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...Of ek gaan speel met my maats, want kinders MAG nog lag en 

gelukkig wees! (vandat Ouma my help het ek ook sommer weer 

baie meer vriende by die skool). 
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Spesiale dae is partykeer moeilik, soos Moedersdag, Vadersdag, 

Kersfees, en verjaarsdae. Maar ons maak nou beurte met hierdie 

dae en wanneer ons baie gelukkig is, kry ons dit reg om almal 

saam op hierdie dae te vier.  
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Daar is baie planne wat kinders kan maak om gou weer beter te 

voel.  Ek hou veral van papier-speletjies. Dit leer my slim wees 

ook omdat ek met nommers moet werk. Hierdie prentjie wys iets 

wat ek en Mamma en Pappa nogal baie gebruik om mee te gesels. 
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Kan jy ñ lysie maak van dinge wat jou sal laat beter voel? Teken 

dit sommer! As dit nodig is vra ñ grootmens om jou te help. 
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Ek dink nie ek en Pappa en Mamma gaan ooit weer saam woon 

nie. Maar wat ook al gebeur, ONS BLY ALTYD FAMILIE! Teken hier 

ñ prentjie van jou famile (of plak fotos). 
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TOTSIENS VIR EERS..... 

 

Ja, my Ouma en ek ken van skei! Ons het baie planne nog wat ons kan vertel, 

maar eintlik weet ek nog nie alles van Skei nie. Grootmense maak my kop 

nog baie dom.  

 

 

 

 

 

Ek word ook nie meer so baie kwaad nie, en ek doen beter by die skool. Die 

kinders hou van my en ek het meer vriende. Juffrou kla nie meer so baie oor 

my skryf en punte nie want die speletjies wat ouma my gee maak my 

slimmer ook. 
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En ek weet nou dat al is Mamma en Pappa geskei en sien ek hulle nie altyd so 

baie nie, is hulle steeds lief vir my (en my Ouma ook). 

Maar Skei is nooit maklik vir kinders nie ...  

Het jy geweet daar is baie kinders wie se Mammas en Pappas geskei is? Ek 

het nie geweet nie want ek het eers sleg gevoel daaroor en eers wou ek nie 

daaroor praat nie. Maar nou het ek sommer baie vriende wat ook kan help 

planne maak! 
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Kinders verstaan nie altyd hoekom grootmense die dinge doen wat hulle 

doen nie en grootmense vertel kinders nie alles nie, maar ek het uitgevind, 

dis omdat grootmense ook nie altyd alles weet nie (Ugh, dan maak hulle of 

hulle so slim is!)  En eintlik, wil ons kinders nie alles weet nie. Grootmense 

moet eintlik hulle eie probleme en hartseer vir hulself hou want ons werk is 

mos regtig net om kinders te wees en by die skool te leer, solank ons weet 

daar is iemand wat vir ons sal sorg!  
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Ouma leer my die grootste geheim is dat ek moet vra en vertel hoe ek voel 

sodat sy kan help. En wat om te doen as ek sleg voel. Wanneer Ouma nie kan 

help nie, is daar ander mense wat ook kan help. Ek moet net vra. Partykeer 

werk al ons planne nie so mooi nie, maar dan maak ons nuwe planne.  

Miskien het jý nie ñ Ouma nie, maar dalk het jy iemand anders met wie jy 

kan gesels?  

Fluit-fluit my storie is eers uit... ! Ek is seker daar gaan nog baie dinge met 

my en die Skei gebeur, so anderdag kan ons weer gesels.  

Oefen solank my Ouma se planne, want Ouma’s is partykeer baie slim! 

 

 

Met baie liefde 

Van Timmie 
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APPENDIX 1: Blokkiesraaisel antwoord 
 

 

 
K 

       

 
W 

   
L 

   

 
A 

   
I 

 
V 

 
H A R T S E E R 

 

 
D 

   
F 

 
I 

 

       
E 

 

   
P L A N N E 

       
D 
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http://helpguide.org/mental/children_divorce.htm 

http://www.ifmediators.co.za/news.php?newsid=26 

http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/96cons2.htm#28 

http://www.kidscanhavefun.com/kids-playing-coloring.htm 

http://www.my-coloring.com/coloring_pages_children_who_play/images/13.html 

http://www.oregoncounseling.org/Handouts/DivorceChildren.htm 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/mh-sm/divorce/2-eng.php#com 
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http://www.puzzlefast.com/ 

http://raisingourkids.com/resources/read/index.html 

http://www.sadsa.net/site/index.php/parenting-plan 
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http://www.web.eject.co.za/keerpunt/egskeiding_en_kinders.htm 
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Ouma en ek 

Timmie vertel van skei 

 

 

Dit is ongelukkig so dat Suid Afrika van die hoogste egskeidingsyfers ter wêreld het. 

Hierdie boekie is bedoel vir “toddlers tot tweens”, en vir die volwassenes wat vir hulle 

omgee. Met ander woorde, gedragsriglyne vir ouers tydens egskeiding- en hoe om dan die 

kinders ook te ondersteun. Aan ouers word riglyne verskaf hoe om op te tree (of nie op te 

tree nie) in lyn met Kinderregte. Vir die kinders, vertel Timmie van sy probleme met skei 

en grootword sonder ñ Mamma en Pappa veral toe hy begin groter word en homself begin 

vergelyk met sy maats. Hy deel die planne wat hy en Ouma doen om hom te help veilig te 

voel en, tipies kind, lewer gereeld kommentaar van sy eie ook! ñ Verskeidenheid aktwiteite 

word aangebied. Die boekie is eksperĩensĩeel van aard om kinders te help om oor die 

skeiproses te kan praat; om deur die wipplank van gepaardgaande gevoelens te werk, en 

om die seerkry sodoende te verwerk en te integreer. Die boekie poog dus om, agtergrond 

ook, maar veral praktiese riglyne te verskaf hoe ouers asook kinders ñ egskeiding kan 

“oorleef”. Die inhoud kan ook maklik integreer word in professionele terapeutiese 

intervensies, en is dus ook geskik vir professionele gesondeheidswerkers wie hul 

ondersteuningsdienste of “tool boxes” wil aanvul.   

Ilze Neethling is ’n geregistreerde Sielkundige Berader en Psigometris in privaatpraktyk 

met joernalistieke en omroeperskwalifikasies, wie ook die grade Sielkunde en ’n 

Meestergraad in Praktiese Teologie (Narratiewe Terapie) cum laude behaal het. Haar 

terapeutiese belangstellings is wyd, maar dek veral kreatiewe terapeutiese metodes met 

kinders en tieners. Sy is toenemend besorg oor terapeutiese ondersteuning in areas waar 

hulpbronne nie altyd toeganklik is nie, wat aanleiding gegee het tot die skrywe van 

verskeie terapeutiese boekies (ook beskikbaar in Engels) byvoorbeeld:  

 Is Dood vir Altyd, Mamma? (Interaktiewe roubegeleiding vir kinders 6-12 jaar) ISBN 

1-919880-18-6. Beskikbaar te http://www.mindmuzik.com. 

 ñ Totsiens-sê-Inkleurboekie (Roubegeleiding vir 3-6-jariges) ISBN 1-919880-20-8. 

Beskikbaar te http://www.mindmuzik.com. 

 Kinders het ook mos gevoelens... (’n Werkboekie vir die ontwikkeling van 

emosionele intelligensie by kinders) ISBN 1-919880-19-4. Beskikbaar te 

http://www.mindmuzik.com. 
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