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H 0 0 F S TUK I

INLEIDING

1"h MOTlVERI-NG VIR DIE ONDERSOEK:

Omdat die gesinslewe seker die mees behou-
dende element van die volkslewe. is, kan daar verklaar
word dat 'n gesonde gesinslewe baie kan bydra om die
toekoms van !n volk te.bepaal e

Daar is egter, soos op baie ander lewenster-
reine, ook faktore wat die gesinslewe van 'n volk
baie nadelig kan beinvloed.. Om hierdie rede maak
welsynsdienste dan ook 'n belangrike onderdeel van
enige volkshuishouding uit"

Een onderdeel van hierdie welsynsdienste,
behels die bestaan van 'n verskeidenheid ki.nderte-
huise in die land" So het die kinderhuis as wel-
synsdiens die motivering vir hierdie ondersoek ver-
skaf"

Daar word baie gepraat oor die "goeie" werk
wat in hierdie kindertehuise gedoen word" Fondse
word ingesamel om dit vir hierdie tehuise moontlik
te maak om die kinders goed te ver'sorg ,

Die woord "versorging" beteken vir baie
mense die verskaffing van die noodsaaklike lewens-
middele, nIe voedsel, kleding, asook 'n huis om in
te woon.. Is hierdie verskaffing van voedsel en
kleding dan al oogmerk van die tehuise? Die ver-
skaffing van die. tydelike lewensmiddele is beslis
~. oogmerk van die tehuise, maar dit is nie al oog-
merk nie"
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Na deeglike oordenking kom die buitestaander
tot die besef dat die belangrikste oogmerk van die
kindertehuise beslis die opvoedigg van die kinders is,
en aangesien die implikasies daarvan miskien nog nie
tot elke toegewyde beoefenaar van die barnihartigheids-
diens deurgedring het nie, moet die saak in die reine
gebring word",

Die dryfveer agter hierdie studie was dus,
om die benaming "goeie werk" waarmee gewoonlik vol-
staan word indien die kindertehuise onder bespreking
is~ te ontleed om sodoende die werklike wa.arde van
die kindertehuis as welsynsinrigting bekend te stel",

I",2 e PROBLEEMSTELLING:

Soos die titel aandui, handel hierdie stu-
die oor die opvoeding van die sosiaal-gestremde kind",
Die term "sosiaal-gestrem" sal dus afgebaken moet
word en die verband tussen die "sosiaal'-ge.stremde" en
die "kinderhuiskind" sal opgekl.aar moet word ..

Om hierdie probleem die hoof te bLed, sal
daar ondersoek ingestel moet word na die hele kwessie
van die funksionering van die kinderhuis", Die soek-
lig sal dus eerstens moet val op die Kinderwet en die
gevoilglike kwalifisering van wn "sorgbehoewende I<tnd"",
Wat is dan die aanleidende oorsake van sorgbehoewend-
heid? Is die sorgbelwewende kind en die "sosiaal-

tt...·

gestremde" kind "n korrelatiewe. begrip?

Die kern van die saak is egter: wat doen die
kindertehuis met betrekking tot die opvoeding van hier-
die kinders? Op hierdie stadium sou dit wenslik wees
om te meld dat die grondslag van hierdie studie ge-
bore is uit die fundamentele waarhede van die Prote,-
stants-Christelike lewensopvattinge.", Die opvoedings-
werk sal dus daarvolgens beoordeel word om die mate
van geslaagdheid daarvan te bepaal",
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Is daar dus wn wesenlike verskil tussen die
kind wat die tehuis betree en die kind wat die tehuis
verlaat? Het die kinders dus in die tehuis die ge-
leentheid gekry om tot sosiaal-aangepaste individue
te ontwikkel? Kan die kindertebuis dan as !n belang-
rike onderdeel in die opvoedingsproses van !n volk be-
skou word? Wat is die kindertehuis se bydrae ten op-
sigte van die inwonende kind se psLg Lese, fisiese en'
religieuse besittings?

Aan die ander kant moet elke mens besef dat
geen menslike samestelling volmaak kan wees nie", Het
die tehuise dan ook probleme? Wat ts hierdie probleme?
Faal die tehuis dalk op sekere gebiede?

Op elkeen van hierdie vrae moet 'n antwoord
verskaf word sodat die bestaan van,sodanige tehuise
beter geëvalueer kan wordo

L3" DIE DOEL VAN DIE ONDERSOEK:

Die doel met hierdie studie is om, aan die
hand van gegewens ingewin oor die gesinslewe van sorg-
behoewende ki.nders, die opvoedingsleemte wat daar by
hulle bestaan~ te ontleed"

Weens die omstandighede wat die kinders in
die kindertehuis laat beland, is dit duidelik dat by
diesulkes wn dringende behoefte om positiewe leiding
aanwesig is" Die leiding wat van die kindertehuis
uitgaan, is dus ingestelop die opvoeding tot volwasse
Christelike persoonlikhede, sodat selfstandige optrede,
aangepastheid en harmonieuse sosiale aanvaarbaarheid
as eindresultaat uitkristal1iseere

Hierdie studie het dus ook ten doel die ont-
leding van die uitgangspunt~ die houding, die metodes



aangewend, asook die probleme van die kindertehuis
om die kinders op te voed tot eer van God",

Die doel is dus nie slegs dat hierdie studie
vir kenn ï.sneme sal wees nie, nee ~ dit moet dien as be-
sieling om hierdie saak op die hart te dra, te propa-
geer en waar dit moontlik is, individueel daadwerklik
op te tree om sodoende te sorg dat die wyngaard van
die Meester voortdurend, na die beste van elkeen se
vermoë, bewerk sal word en bly"

1..4" DIE METODE EN TERREIN VAN DIE. ONDERSOEK:

Die metode van die ondersoek kan in twee
hoofkomponente verdeel word, n I, die ALGEMENE ON-
DERSOEK en die BESONDERE ONDERSOE~8

1"4,,le DIE ALGEMENE ONDERSOEK:

Die eerste deel van die ondersoek is daar-
op gemik om die agtergrondsfeite in verband met alle
sorgbehoewende kinders te ontleed", Om dit te kan
doen, moet die volle implikasies van die Kinderwet
van 1960 (Wet no" 33) ontleed word" Verder moet
die aanleidende oorsake vir sorgbehoewendheid aan-
dag geniet" Ook die redes vir die ontstaan van kin-
derhuise moet vasgestel word en die mees logiese ma-
nier om dit te verkry, is om ~n studie te maak van
die organiese en omgewingsdeterminante van menslike
gedrag.. Laasgenoemde studie is nodig om te probeer
vasstel watter nadelige uitwerking organiese defekte,
asook 'n korrupte omgewing waarin wn kind opgroei,
op sy normale ontwikkelingsgang uitoefen ..

Om dus slegs tot beswil van die kinders op
te t'ree, moet hulle uit die korrupte omgewing verwy-
der word en in wn ander omgewing geplaas word waar
normale ontwikkeling, sonder stremminge van buite,
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kan geskied.. Die totstandkoming van kinderhuise
het dan ook gesorg vir die vestiging van hierdie
plaasvervangende omgewings ..

Om die opvoedingsaspek in die bestaande
kindertehuise te ontleed, het skrywer besluit om
slegs op dié inrigtings wat onder die direkte be-
heer van die N0Go Kerk is, te konsentreer" Omdat
die opvoedingsideaal dieselfde is by al hierdie te-
huise, het skrywer verder besluit om as voorbeeld,
slegs een van die tehuise, nIe Ons Kinderhuis, te
Victoriaweg 43, Bloemfontein, te behandel om so-
doende die terrein van hierdie studi.p te bepaal ..

L4" 2.. DIE BESONDERE ONDERSbEK:

Die ontleding van die algemene_organisa-
sie, beheer en opvoedingstaak van slegs een kin-
dertehuis, nlo Ons Kinderhu~s, kan dan as die be-
sondere ondersoek van hierdie studie bekend .at.aan..

Die gesinsagtergrond van hierdie kinders
moet dus in die besonder ontleed word en daar moet
veral gelet word op die hoofredes wat tot hulle
sorgbehoewendheid aanleiding gegee het ..

'"

Die belangrikste onderdeel in die op-
voedingsproses is beslis die huisouers omdat hulle
in werklikheid die rol van plaasvervangende ouer
moet vervul.. Dit sal dus noodsaaklik wees om ook
die aanstellingsprosedure en diensvoorwaardes van
die huisouers te ontleed om seker te maak of hier-
die persone gretig sal wees om hulle beste te lewer
en of daar nie dalk probleme is wat hulle ongeluk-
kig stem nie.. Die geluk en entoesiasme waarmee
hierdie mense hulle taak bejeën, sal grotendeels
die geslaagdheid van die opvoedingsproses bepaal"
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Hierdie studie sentreer in die geheel om die
faktor van sosiale gestremdheid~ terwyl laasgenoemde
ineengevleg is met die mate van aangepastheid waar-
oor elke kind beskik" So vorm die faktore van aan-
gepastheid en wanaangepastheid dail.ook wn integrale
deel van die studie om die mate van sosiale gestremd-
heid te bepaal ..

Ten slotte sal die opvoedingstaak van Ons
Kinderhuis ter sprake kom" Daar moet vasgestel word
of die tehuis weloor die moontlikhede beskik om die
kinders van ffn toestand van sosiale gestremdheid na
volkome aangepastheid te lei"

lo4"3 II DIE INWINNING VAN DIE ..GEGEWENS:

Ons Kinderhuis beskik oor lêers :inverband
met elke individu en hieruit kan die gesinsagter-
grond baie duidelik bepaal word~ Die feite berus
dus nie op die persoonlike kennis van die skrywer
nie en die verslae van die maatskaplike werksters,
sal volle erkenning geniete Verder sal die hof-
verslae in verband met die oorsake vir sorgbehoe-
wendheid laasgenoemde deel van hierdie studie moont-
lik maak"

Die gegewens in verband met die algemene
organisasie, beheer en die opvoedingswerk van die
tehuis, is verkry deur die voer van persoonlike on-
derhoude met dLe Direkteur, die Sekretaris vir die
Diens van Barmhartigheid, die kliniese sielkundige,
die verpleegsuster en die, verskillende huisouers e

I"5" DIE BETROUBAARHEID VAN DIE _GEGRWENS :

Die gegewens :inverband met die gesLnsag-
tergrond van d:ie kinders is~ soos reeds gemeld,
deur wetenskaplik-opgeleide maatskaplike werksters



saamgestel" Die opleiding en ervaring van hierdie
persone maak dit onmoontlik om die betroubaarheid
van die gegewens in twyfel te trek"

Daar is egter enkele te.kortkominge betref-
fende die gegewens wat vermelding genoodsaak" So is
daar sekere gegewens in verband met die gesinsagter-
grond wat op hoorsê-getuienis berus" Hier kom ver-
al die kerkbesoek van die ouers ter sprake en die
aangeduide syfers kan dus nie as wn absolute maat-
staf aanvaar word nie"

Wat die psigiese gesteldheid van die ouers
betref, kon skrywer ook nie van die resultate van
ge.standaardiseerde toetse gebruik maak nie, sodat
slegs 7 van die gemelde 30 probleemgevalle, werklik
as onstabiel gesertifiseer is" Die res, nIe 23, is
getabuleer, bloot as gevolg van die persoonlike waar-
neming van die maatskaplike werksters, en sodanige
oppervlakkige beoordeling kan nooit as absolute maat-
staf dien nieo

Verder is daar ook gevind dat die hofver-
slae somtyds, as gevolg van die feit dat een of al-
bei van die ouers tydens die verhoor afwesig was,
nie volledig is nie e Die gegewens in ve.rband met
die kwalifikasies van die ouers is dus so onvolle-
dig dat dit moeilik was om gegronde gevolgtrekkings
daaruit te maak",

Dit was nie die oogmerk om persoonlike on-
derhoude met die ouers van die kinders te voer nie"
Die onbetroubaarheid van sekere gegewens is dus te
wyte aan faktore buite skrywer se beheer" Nogtans
is hierdie mate van onbetroubaarheid geensins ver-
antwoordelik vir ondoeltreffendheid nie; daarom
dan ook dat hierdie studie tog die lig gesien het.en
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steeds die lig sou sien, al sou al die "onbetroubare"
gegewens geheel en al geëlimineer word"

I"6.. PROBLEME MET DIE ONDERSOEK:

Alhoewel daar tydens die ondersoek 285 kin-
ders in die tehuis woonagtig was, kon die studie in
verband met die gesinsagtergrond slegs 260 kinders
betrek .. Hierdie toedrag van sake word toegeskryf
aan die feit dat sommige kinders die tehuis betree
alvorens die lêers in
grond beskikbaar isc
ping van die Plek van

verband met hulle gesinsagter-
Verder veroorsaak die omskep-

Veiligheid (Felix Brlimmerte,;,.,
huis) in "n inrigting vir dwelmverslaafde.s, dat kin-
ders op kort kennisgewing in Ons Kinderhuis beland,
sodat geen agtergrondsfeite van hierdie kinders be-
skikbaar is nie omdat die hof nog geen uitspraak ge-
lewer het nie"

1..7.. DIE PROGRAM VAN HIERDIE VERHANDELING:

In AFDELING A van hierdie verhandeLing
word aandag gegee aan die agtergrond van die. sorg-
behoewende kind en die bestaande tehuisvoorsiening
as plaasve·rvangende sor'g ,

In Hoofstuk II word die term "sorgbehoe-
wend" omskrywe, terwyl die gesins- en persoonsfak-
tore vir sorgbehoewendhe.id ook aandag genf.et ,

Hoofstuk III word deurgaans gewy aan 'n
ontleding van organiese afwykings, asook omgewings-
invloede wat die gedragsuitinge van die mens in 'n
groot mate bepaalc Motivering word dus gesoek vir
die bestaansreg van kindertehuiseo

HoofistrukIV is "n ontleding van die rol van
die kindertehuis as plaasvervangende sorg" Kinder-
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tehuf.se in die algemeen en die i.nrigtings onder die
direkte beheer van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
:indie besonder; word by die bespreking betrek"

Hoofstuk V is 'n uiteensetting van die alge-
mene organisasie en beheer van slegs een tehuis, nl"
Ons Kinderhuis, Bloemfontein ..

Hoofstuk VI handeloor die faktor van wan-
aangepastheid in die lewe van die kinderhuiskind"

AFDELING B handel uitsluitlik oor die op-
voedingsaspek betreffende Ons Kinderhuis"

Hoofstuk VII is 'n uiteensetting van die
Christelike opvoedkundige doelstellings en is ge-
volglik die kriterium vir alle opvoedingswerk van
watter aard ook al..

In Hoofstuk VIII word al die verskillende
fasette van die opvoedingswerk te Ons Kinderhuis be-
spreek"

Hoofstuk IX handeloor die gevolgtrekkings
spruitende uit die verhandeling, terwyl enkele aan-
bevelings in verband met die opvoeding van die kin-
ders die studie afsluit"

1"8,, SAMEVATTING:

(a) Die motivering vir hierdie, studie is ge-
leë in die feit dat die jeug van vandag
die leiers van more sal wees" Indien
hierdie jeug dan probleme ondervind wat
hulle normale ontwikkelingsgang strem,
watter moontlikhede bestaan daar om hulle
weer op te hef en in staat te stelom die
leiers van more te kan wees?

(b) Die doel van hierdie studie is dan om
hierdie hele kwessie van opheffingswerk
wat daar deur die,kindertehuise en in be-
sonder, Ons Kinderhuis, gedoen word, om
aan die jeug weer 'n staanplek in die
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lewe te gee, te ondersoek~
(c) Die metode van ondersoek behels alle aan-

geleenthede betreffende die bestaande
kindertehuise, maar om die terrein af te
baken, is daar slegs op die tehuise wat
onder die beheer van die NoG" Kerk staan,
gekonsentreer", Vir die volledige afba-
kening van die terrein is die werksaam-
hede,van slegs een tehuis, nl",Ons Kin-
derhuis, te Bloemfontein~ontleed",

(d) Daar is sekere gegewens wat nie as baie
betroubaar bestempel kan word nie, maar
die ontwikkeling van hierdie studie be-
hoort nie daardeur benadeel te word nie.

(e) Enkele probleme het tydens die,onder-
soek opgeduik, maar eweneens is die
studie nie so geraak dat daar van on-
doeltreffendheid sprake is nie.
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H 0 0 F S T Q K II

DIE AGTERGROND VAN DIE KIND IN DIE KINDERTEHUIS

201 e ALGEMEEN ~

Dit is nie die doelom in hierdie hoofstuk 'n
ondersoek in te stel na die werklike huislike toestan-
de van die kinderhuiskind tydens hulle pre-kinderhuis-
stadium nie .. Daar sal slegs probeer word om 'n alge-
mene begrip te vorm in verband met wat die deursnee-
oorsaak(e) van sorgbehoewendheid is~

202" DIE TERM "SORGBEHOEWEND" e

TER ORIëNTERING:
En elkeen wat een van sulke kinder-
tjies in My naam ontvang, ontvang My;
maar elkeen wat een van hierdie klein-
tjies wat in My glo, laat struikel,
dit is vir hom beter dat 'n meul-
steen om sy nek gehang word en hy
wegsink in die diepte van die see®

(Matthéus 18:5,6)

Sedert die vroegste tye was daar gevalle van
kinders wat om een of ander rede nie deur hulle ouers
versorg is niee Vreemdes, of in baie gevalle fami-
lielede, het dus ingestaan en die versorging van die
kinders waargeneemo

In die primitiewe gemeenskap was hierdie ver~
sorgingsproses 'n integrale deel van die hele gemeen-
skapsorganisasiee Die enigste bekende oorsaak vir
die sorgbehoewendheid van kinders was die oorlyde van
die ouerso

Met die ontwikkeling van primiti.ef tot be-
skaafd het die geskiedenis van die beskawing fenome-
naal '\terander" Verstedeliking vind plaas, vooruit-
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gang is aan die orde van die dag .. Die sosiale
patroon word beklemtoon en dus voel die individu
verplig om ten alle koste met die vooruitgang en
die algemene tendens tred te hou.. Bevolkings-
getalle het drasties toegeneem en dus ook die ge-
talle van hulle wat die pas nie kon volhou nie en
dus sosiaal-onseker of sosiaal-gestrem geraak het"
So is daar vandag talle faktore wat ver-antwoorda-
lik is dat kinders so.rgbehoewend raak"

Vandag is hierdie maatskaplike probleem
nie 'n outomatiese deel van die gemeenskapsorgani-
sasie soos tydens die vroeë samelewings nie" Van-
dag vereis hierdie probleem organisasie op hoë ge-
meenskapsvlak om remediërend te werk te gaan"

2.2,,10 JURIDIESE.OMSKRYWING:

Volgens die Kinderwet (Wet no~ 33 van 1960),
word 'n sorgbehoewende kind beskrywe as 'n kind wat:

(a) verlaat of sonder waa'rneembare be-
staansmiddele is; of

(b) geen ouer of voog het nie, of wat
oue'rs of "n ouer of voog het wat
geen behoorlike beheer ooe die kind
uitoefe,n nie, of onbevoeg is om so-
danige beheer uit te oefen; of

(c) in die sorg van "n pe'rsoon is wat
skuld:1,gbevind is aan 'n misd'ryf
vermeld in die Ee'rste Bylae by hie'r-
die Wet, begaan ten opsigte van of
in verband met daardie kind; of

(d) nie deur sy ouers of voog of die per-
soon in wie se bewa'ring hy is, beheer
kan word nie; of

(e) hom dikwels aan skool.vez'sudm skuldig
maak; of
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(f) omgaan met !n onsedelike of slegte
persoon, of wat andersins onder om-
standighede leef wat waarskynlik die
verleiding, verslegting of prostitu-
sie van die kind sal veroorsaak of
in die hand sal werk; of

(g) (1) bedel; of
(2) minder as twaalf jaar oud is en

enige soort straathandel dryf
binne die regsgebied van wn
plaaslike bestuur tensy daardie
plaaslike bestuur deur middel
van verordenings LU gevolge
a·rt:i.kel t:wee-'en-twintig of "n
ander wet u.i.tgevaardig, voor-
geskryf het: dat so "n kind daar>
die soort: straathandel mag dryf
en tensy hy dit doen oo·reenkoms....
stig ver'cr'denfngs LngevoLge arti-
kel twee-en-twintig uitgevaa'r-
d:ig; of

(3) nie minder as twaalf j aar' nie
maar mfndex as sestien jaa'r oud
is en enige soo'rt st.·x:'aathandel
dryf binne. d:ie 'X:'egsgeb:iedvan, "n
plaaslike bestxnrr i.n stryd met
v'er'o'rde,nings wat daar die plaas-
like beatanrr ingevolge a'rtikel
twee-en-twin:tig 'uitgevaardig
het; of

(h) onderbou wo',r'dweg van sy ouer's of voog
af on.de'r huisl:i.ke. omsta'ndighede wat 'het
die belan.ge 'van. die kind in stryd is en
wie se ouer-s of voog nie opgespoor kan
word nie, of versuim het om behoorlike
vccxs Lentng vir die ve.rsorging en be-
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waring 'vandie kind te maak, alhoewel
hulle aangesê is om dit te doen; of

(i) in 'n toestand van fisiese of geeste-
like verwaarlosing verkeer ..1

Die misdrywe soos verwys in (c) hierbo is:
(1) ontvoering;
(2) kinderdiefstal;
(3) aanranding;
(4) enige geslagsmisdryf;
(5) enige md sd'ryf waardeur "n kind lig-

gaamlik beseer word;
(6) enige misdryf ingevolge hoofstuk 3"

Hoofstuk 3 handeloor die verwaarlosing, mis-
handeling en uitbuiting van kinders,wat vir die doel
van hierdie studie volledig beskrywend iSe

Artikel twee-en-twintig, waarna in artikel
(g) hierbo verwys word, handeloor wettige en onwet-
tige straathandel van kinders.

Na die aanhoor van alle getuienis en oor-
weging in verband met die betrokke geval, besluit die
Kommissaris of die kind(ers) beslis sorgbehoewend is"
As hy daarvan oortuig is dat dit wel die geval is,
kan hy 'n lasbrief in terme van artikel 29(1) van die
Kinderwet uitreik waarin 'n polisiebeampte gemagtig
word om die kind op te spoor en hom na wn veiligheids-
plek te neem om daar aangehou te word totdat hy voor
'n Kinderhof gebring kan word" Die Ki.nde.rhofsal dan
vasstelof sodanige kinders wel sorgbehoewend is al
dan nie"

10 Wet no" 33 van 1960, artikel l(XXXV)"
2" Ibid", (eerste bylae)"

2

t
\
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Daar is nou probeer om die term "sorgbe-

hoewende kind" juridies te omskryf" Hierdie juri-
diese begrip is, soos afgelei kan word, uiters om-
vattend" Baie seker word alle moontlike definië-
rings betreffende die sosiale, ekonomiese, psigiese,
fisiese en opvoedkundige faktore wat ~n kind sorg-
behoewend maak, by die juridiese ingesluit~

Daar kan dus verklaar word dat enige kind
wat volgens die moderne opvattinge sorgbehoewend is,
deur die Kinderwet beskerm word" In (a) hierbo
word gewaak teen ekonomiese probleme, terwyl (b)
die sosiale en fisiese probleme definieer" In (c)
hierbo word die kind teen psigiese, fisiese en so-
siale probleme beskerm, terwyl (d) psigiese probleme
en (e) die opvoedkundig.e sy betrek", By (f), (g) en
(h) is daar 'n samevatting van die psigiese, fisiese,
sosiale en ekonomi.ese omstandf.ghede,

Samevattend sou daar dus verklaar kan word
dat die juridiese definiëring van 'n sorgbehoewende
kind breed genoeg is om dié maatskaplike euwel aan
die man te bring"

Vir die doel van hierdie studie sal die om-
skrywing "sorgbehoewende kind" nie slegs juridies nie,
maar ook fisies, psigies en veralopvoedkundig betrag
moet word"
2"2,,2,,FISIESE OMSKRYWI.NG~

Ook bloot op fisiese tekortkominge kan !n
kind dus as gevolg van die juridiese bepaling as sorg-
behoewend verklaar word"

Hierdie afdeling word na skrywer se mening
nog geensins ten volle ontplooi nie", Liggaamlike
gebreke tydens die kindfase kan in die meerderheid
van gevalle genees word sodat die latere stadia
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weens die.agtelos igheid van ouers, kinders permanen-
te beenstruktuur-, ondervoedings-~ asook vele ander
probleme ondervind"

Laat die oplettende te enige tyd die talle
jongmense beskou en oordeel self of sommiges nie
fisies beter daaraan toe sou gewees het as mediese
aandag vanaf kindsbeen ontvang is nie.. Die ergste
van dit alles is dat hierdie probleme wn baie groot
rol speel om die individu se persoonlikheid te be-
paal" In wn latere hoofstuk sal daar na hierdie
aangeleentheid teruggekeer word, maar daar kan nou
slegs hier gekonstateer word dat negatiewe fisiese
kenmerke besl~is aanleiding tot negatiewe persoon-

*likheidstrekke kan gee.",
Ook di.ehonger kind kan as sorgbehoewend.

beskou .word.. Dit sou ook as "n fisiese gebrek,n l.,
ondervoeding kwalifiseer" Die Kinderwet maak eg-
ter deeglike voorsiening in hierdie verband en wel
betreffende (i) hierbo genoem" **
202"3,, PSIGIESE OMSKRYWING:

Van Rooyen sê in hierdie verband~
Sodra daar nou invloede van.buite af
op die kind :inwerkwat die vormings-
proses vari sy persoonlikheid n.adie
anti=sosiale sou laat neig~ is daar
van 'psigiese sorgbehoewendheid~
sprake", 1

Daar'kan beweer word dat persoonlikheid seker
een.van die grootste sosiale eienskappe is waaroor wn
mens kan beskik", ~Dit is dus onteenseglik waar dat

L, Van Rooyen, I"JeJ"" Die Sorgbehoewende Kind en §.Y.
'GesIn, p , 28",

Infra, pp& 44-64 (3"2),,,
SuP',~, p , 16 ( 2 o 2 o 1) ( i) e

*
**
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die persoonlikheid waardebepalend vir elke individu
iso As daar nou van buite af, hetsy doelbewuste-
lik of onbewustelik~ faktore op die kind se per-
soonlikheid inwerk wat as sosiaal-onaanvaarbaar sou
kwalifiseer, sal daardie kind beslis as psigies-
sorgbehoewend beskou kan word~

As 'n kind dus in 'n huis van geweld, on-
sedelikheid, dronkenskap~ ensG, moet opgroei, is
dit duidelik dat die gevaar bestaan dat sy persoon-

'~~likheid afkeurenswaardig beinvloed kan worde

2 e 2 o 4 G OPVOEDKUNDIGE OMSKRYW,ING ~

Hierdie omskrywing is vir die doel van
hierdie studie besonder belangrik~ As daar nie
sprake was van 'n opvoedkundige kwalifisering van
wn sorgbehoewende kind nie, sou hierdie studie
sekerlik nie die lig gesien het nieG

Daagliks word die volk van die Republiek
Suid-Afrika daarop attent gemaak dat die arbeids-
kragte beter benut moet worde Hierdie suggestie
is belangrik gesien in die lig van die huidige in-
ternasionale politieke Suid-Afrika is ~n land
waar wn handjieVQl regdenkendes die getalsoorwig
van agitators (blank sowel as nie-blank), die hoof
moet biedo Die.volk kan dus nie bekostig om wn
sekere persentasie van sy mannekrag te verloor
weens onproduktiwiteit of onderproduktiwiteit nie"

In "n Christelike. lig gesien is die gely-
kenis van die talente ~n rigsnoer langs hierdie wege
Maksimale ontwikkeling of anders gesteLe volkome
ontplooiing van die talente, moet ~n volkswagwoord
word aan die suidpunt van 'n oorwegend onsimpatieke
Afrika-kontinent.
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Nou is dit ook baie noodsaaklik om te weet
dat opvoeding nie slegs 'n onderdeel is van die mens-
like totaliteit nie" Opvoeding is 'n proses wat in-
werk op die totaliteit; dus word die hele mens hier-
by betreke

Opvoeding behels dus die proses wat van bui-
te op die individu inwerk om hom volgens sekere be-
ginsels te vorm of te hervorm tot !n ordelikheid,
koersvastheid, of kortweg gestel: tot 'n sosiaal-
aanvaarbare opgevoede mens"

As !n kind dus in sy lewenswandel nie posi-
tief bëlnvloed word in sy omgewingsteer nie, of hy
weier om positiewe beinvloeding te aanvaar en te eer-
biedig, kan hy as opvoedkundig-sorgbehoewend gekwa-
lifiseer worde

Hierdie bespreking in verband met die om-
skrywing van die begrip "sorgbehoewende kind" is ge-
doen om die "toelatingsvereistes" in die kinderte-
huis toe te lige Dit is dus hier, heel.aan die be-
gin, duidelik dat die toelatings tot die kinderte-
huis tot !n groot mate fisies, psigies, ekonomies,
opvoedkundig en dus sosiaal-gestrem iso

2 e 3 0 DIE REDES WAAROM K!!,:!OERS SQRGBEHOEWEND WORD:

Alvorens daar spesifiek na Ons Kinderhuis
teruggekeer wor'd, is d:it noodsaaklik om "n blik te
werp op die algemene redes waarom kinders sorgbe-
hoewend word. Indien al die gegewens bondig uit-
eengesit is ~ sal' "n tabel, van die r-edes waarom die
kinders van Ons. Kinderhuis sorgbehoewend ge.raak het,

<. "Ir:baie vergelykend kan weese

* Infra, p e 118 (tabel i)"
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203o1~ GESINSVERHOUDINGE:

TER ORIëNTERING:
Die gesin is volgens Christelike
beskouing !n instelling van God
en kom uit die skepping self
voort", 1

z.a.r ,a , DIE CBRISTELIK-AANVAARBARE GESINSVER-
HOUDING:

Die onfeilbare Woord van God leer dat God in
die begin die man geskape het", Hier is dus sprake
van beklemtoning van die individualiteitsbeginsel",
Vir God bly die man; dus die indiviC1ualiteitsbegin-
sel egter nie die primêre einddoel van die skepping
nie, want so sê ijy:

Dit is
alleen
hom !n
pas",

nie goed dat die mens
is nie~ Ek sal vir
hulp maak wat by hom
(Genesis ..2 :1.8) 0

Die skepping van die vrou onderskryf die
sosiale beginsele Sosialiteit bestaan dus en is
noodsaaklik by die Goddelike skeppinge Maar ook
die tweeledigheid is nie voldoende in die skep-
ping nie ..
drag:

God gee aan die man en vrou die op-

Wees vrugbaar en vermeerder en
vul die aarde ",e"''''''

(Genes is 1:.28)o

Daar kan dus met Van Loggerenberg en Jooste
saamgestem word dat die gesin beslis !n Goddelike in-
stelling iSe Met die opdrag in Genesis 1~28 begin
die gesin as Goddelike instelling funksioneer" Te-
reg beweer Anshen dan ook dat die gesin die oudste
van alle menslike sosiale instellings is en dat hier-
die instelling behoue sal bly vir solank die mensdom

1. Van Loggerenberg, NeTe, Jooste, A.J.Cq Verant-
woordelike Opvoeding, p"89,,,
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1bestaan"

Met die gee van kinders aan die mens, ont-
vang die mens ook die verpligte verantwoordelikheid
om vir die kinders te sorg en hulle op te voed~
Ouerskap moet dus ge.sien word as "n voorreg en geen
reg nie" So word 'n nuutgeborene aan die ouers toe-
vertrou en word daar heel vroeg wn belofte afgelê by
die ten doop bring van die suigeling", Hierdie be-
lofte, nIe om die kind te onderrig of te laat onder-
rig" dui die geweldige verantwoordelikheid van die

gegooi word, staar die lot van Eli die ouers in die
*oë"

Vir al die geloofsgenote vind die gesin sy
wesenlike tipering in die wedersydse liefde tussen
ouers en hulle kinders ~ hierdie feit is normbe-
palend vir alle aktiwiteite binne die gesinsver-
band" So verklaar Turner dan ook:

Finally, love sentiments impel and
direct behavior in the manner pre-
scribed for family relationships"
Mate love helps make a man want to
work hard at his emp loyment; and in-
vest the proceeds fn a suitable home
for his family ""0",000 2

Hierdie waarheid geld vir sowel Christen as nie-
Christeno Die enigste verskil is egter: by die
Christen word die onderlinge liefde van gesinslid
teenoor mede-gesinslid verruim en geïntensiveer
deur die individuele liefde vir Christus" Die
kriterium vir die ware liefde lê dus in die Mees-
ter se lie.fde vir Sy kudde '"

10 Anshen, R"No, The Family: Its Function and destiny,
p , 180

Turner, R",Ho, FamilE Interaction, po 233"
Vglo ~n hierdie verand die geSKiedenis van Samuel

en Eli, soos opgeteken in 1 Samuel 3:11-14"
2~
*
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Jammerlik dus die gevalle in gesinne waar
onderlinge liefde nie meer heers nie" In hierdie
gesinne is die onderlinge omgang koud en onverskil-

stel baie komponente, o@ae dat die taal wat teen-
oor mekaar gebesig word, geti.nt word met die wan-
klank van liefdeloosheide Verder is die onder-
linge vertroue, wat wn kenmerk van die gesin moet
wees, toegesluit in wn kerker van wantroue en afsku@
Billike optrede en aanvaarding van menslike swakhede
ontbreek en word vervang deur die selfverheffing en
bombasme van die eie ek@

Die gesin word saamgebind deur wn bloedband,
maar hierdie bloedband kryeers betekenis as daar
sprake is van die onderlinge liefdesgesindheid van
gesinslede teenoor mekaar@ As die liefde nie die
allesoorheersende norm van die gesinslewe tipeer
nie, kan wanpraktyke, soos hierbo genoem word, voor-
komo Indien die fondament van die gesinslewe dus
geskoei is op die normatiewe struktuurbeginsels van
die Christelike gesin, sal dit goed funksioneer@

Daar sal nou sprake wees van wn opvoedings=
klimaat tussen ouers en kinders)) asook wedersyds tus-
sen die kinders" So tree emosionele stabiliteit en
sosiale aanpassing na vore om uiteindelik die Christe-
lik-gelde.alise.erde einddoel in die lewe te bere Lk,

Die band van liefde vir mekaar en die afhank-
likheid van mekaar is fundamentele kodes wat die huis-
gesin saamsnoer", Die onderlinge verpligtinge teenoor
mekaar en die verantwoordelikhede van die een teenoor
die ander onderling, is hier teenwoordig op so wn
unieke wyse dat dit nêr-ens anders so intens-waarneem-
baar is nieo
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In hierdie huisgesin leer die opgroeiende
kind die deugde van saamlewe en saamwerk, onselfsug-
tigheid, diens, gehoorsaamheid asook hulpvaardig-
heid soos op geen ander lewensterrein nie~ Hier
leer die kind die allerbelangrikste lewenswaarheid,
nlo die feit dat absolute onafhanklikheid en selfgenoeg-
saamheid nie eienskappe.van die mensheid is nie~

By vader en moeder word huwelikskuisheid en
sedelike fatsoenlikheid geleer en wel in so 'n mate
dat die stempel daarvan onmiskenbaar op die waarde-
leer van die opvoedeling afgedruk worde

Voorts kan die gesinsverband se gesagstruk-
tuur ook kortliks ontleed word~ Geskoei op die
Christelike lees van liefde, sal die gesagshand-
hawing ook Skriftuurlik slaag~ Net soos alle ander
samelewingsverbande, kan die taak van die gesin nie
verantwoordelik volvoer word sonder gesagshandhawing
nies Van gesinsopvoeding kan daar dus nooit sprake
wees as gesagshandhawing nie 'n fondamentsteen is nies
So bepaal die normatiewe aard van die Christelik-
aanvaarbare gasmsvar-houddng dat die gesagshandha-
wing ook vergestal'ti'ng in die war'e liefde sal vï.nd,
So word ges Inegeaag dan "n liefdesgesag wat altyd
beheers toegepas sal word dog nooit volkome afwesig
sal wees niem Ook daarom dat Turner beweer:

Most important, love greatly
enhances the repetoire of
devices for effecting con9i-
liation in caSe of conflicte 1

Opsommenderwys, kan,verklaar word dat gees-
tesgesondheid, wedersydse respek, 'n positiewe so-
siale gesindheid, onse Lfsugt Lghe Ld, opoffering, self-
dissipline, hardwerkendheid, verantwoordelikheidsin,
spaarsin, sosiale gevoel, goeie lewensgewoontes en
nog vele meer, ten beste in die gesinslewe aangeleer
en uitgebou word tot 'n Christelik-aanvaarbare orde-
likheid ..
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Die ouers moet hul taak in liefde en gehoor-
saamheid aan die doopbelofte vervul" Alleen onder
sulke omstandighede kan daar van "n ware bydrae tot
die opvoeding sprake weeso Gunter sê dat geen ouer
hierdie verantwoordelikheid ooit mag probeer ontduik
of moet probeer om dit aan iemand anders oor te dra

1nie"

Teen die vorige agtergrond kan daar nou
voortgegaan word om die werklike redes vir sorgbe-
hoewendheid, spruitende uit die gesinslewe, te ont-
leed"

2"3,,1,,2,,GESINSFAKTORE.EN DIE SORGBEHOEWENDE KIND:

Met die indeling hier is geensins probeer

probe~r word om die algemene faktore binne die ge-
sinslewe, wat sorgbehoewendheid in die hand werk,
van naderby te ondersoek"

2..3"1,,2,,1,,DOOD EN/OF SIEKTE VAN DIE.OUERS:

Hierdie faktor is wn baie ongelukkige toe-
drag van sake omdat dit op geen wanverhouding binne
die gesin dui nie" Hier is omstandighede, buite
menslike beheer, aan die orde van die dag" Hoe
hierdie faktor sorgbehoewendheid in die hand werk,
hoef sekerlik nie hier bespreking uit te lok nie,
aangesien dit vanselfsprekend is"

Van Rooyen vind, dat uit "n totaal van 2 001
sorgbehoewende kinders, daar 257 was waar die dood
eu/of siekte van een of albei ouers die hoofoorsaak
vir sorgbehoewendheid was" Hierdie faktor verteen-

10 Gunter, C"F.G", Opvoedingsfilosofieë, po 435"
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woordig dus 12,84% van die tot.al.e so'rgbehoewendheLd, 1

Dit moet slegs gemeld word dat dit nie van-
selfsprekend is dat die dood en/of siekte van een of
albei ouers die kinders as sorgbehoewend agterlaat
nie. Eers wanneer daar nie sprake is van wn plaas-
vervangende voogsorg nie, dan word die kinders sorg-
behoewend.

2e3,,1,,2..2e EGSKEIDINGS:

Wolff som die probleem van gebroke hu.isge-
sinne baie kortliks op as sy verklaar dat daar baie
getuienis is dat kinders wat uit gebroke huise kom,
baie meer gedragsprobleme openbaar as kinders uit

2gelukkige huise. Sy word in haar' siening gesteun
deur Langner en Michael wat verklaar dat die manie'r
waarop "n kind se ouerhuis opgebreek woord, in sino-
niem te bring is met seke're gedragsafwykings wat :In
sy latere lewensloop te bespeur is.,3

Die Kommissie van Ondersoek aangaande die
Gesinslewe, vind dat verlating (38:!J56%),newever-
houding (10,63%), owerspel (3,11%), geslagtelike
onver-ent.gbaarheï.d(3,63%), onve'renLgbaar-he Ld in
die algemeen (2,58%), wrywing oor ekonomiese aan-
geleenthede (5,84%), drankmisbru:ik (8,87%), aan-
randing, vernielsug en belediging (7,60%), rus:ie-

:1.

20
3. Langner , T",Se, Michael, SG>T~,

!jent'a1!:!~llh, pG 163"
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makeryen wegjaery (12,09%), liefdeloosheid (12,06%),
wrywing oor kinders (2,73%), inmenging (skoonouers ,
ense)(3,29%), geestelike versteurdheid en sieklik-
heid (1, 35%), uithuisigheid of periodieke afwesig-
heid (3,0%) en gevangenisstraf (verwysing) (0,86 %)
die hoofoorsake vir egskeidings is..1

Goode verklaar hieroor:
At every developmental phase of
childhood, the child needs the
father (who is usually the absent
parent) as an object of love, se-
curity, or identif:Lcation, or even
as a figure against whom to rebel
safely" This is the case for
both boys and girlss It wou~d be
surprising if the absence of the
father had no effect on the childo
When the absence of the parent is
caused by divorce and not ~eath,
psychodynamic structure is further
complicated by hostilities and
guilts for hostility by feelings
of abandonment, and by guilts from
divided loyaltiese 2

In die ondersoek na die geval van Ons Kin-
derhuis sal daar weer na hierdie aspek teruggekeer
word.. Daar kan egter nou verklaar word dat eg-
skeidings beslis deur liefdeloosheid voorafgegaan
word" Voeg hierby wat daar tevore in verband met

"lt,;die liefdesbespreking opgemerk is, en daar word on-
middellik verstaan dat sorgbehoewendheid hier in-
tree .. Steinzor sê ook dat egskeiding ,~n getroue
erkenning is dat die "ouers nie in liefde kan saam-
lewe nie" Dit sou ook nie,help om voor te gee

2.
*

Cronje, G.., !n Verslag van die Kommissie van
Ondersoek insake die Gesinslewe, Deel III:
E~skeidin&, pp", 160-162 ..

Goo e, WeJ e , Mter Divorce, pc>309"
SUPrA, ppo 21-25 (203,,1.01")0
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is gou om liefdeloosheid aan te voel~ 1

Die stiefouerprobleme is nie onbekend aan
die leser nie en talle gevalle is bekend waar die
stiefaangeleentheid verantwoordelik was vir wanver-
houdings binne die gesinslewe en wanaangepastheid
by kinderss Hierdie stiefrelasie veroorsaak som-
tyds sulke plofbare verhoudings dat die kind as on-
beheerbaar, dus sorgbehoewend, bestempel kan word~
So bevind die Kommissie insake die Gesinslewe dan
ook dat stiefverhoudinge vir 17,96% van die sorg-
behoewendheidsyfer verantwoordelik 185 2

2 G 3 .1.2.4. WERKENDE,MOEDERS:

Hierdie stelsel om veral die hedendaagse
ekonomiese druk die hoof te bied, is verantwoorde-
lik vir gesinsverbrokkelingG Dit gebeur in die
grootste gros van die gevalle waar die kinders ver-
waarloos word. Laasgenoemde kinders word dan ook
weens die verwaarlosing as sorgbehoewend geklassi-
fiseer.

Wel waar dat die lewenstandaard in derg-
like huise verbeter, te wete: beter voedsel, be-
huising, mediese versorging, kleredrag, enso,maar
ongelukkig is die negatiewe sy van die saak ook
aanwesig.

So kan die werkende moeder weens haar af-
wesigheid by die huis nie aan die kindervereistes
op al die ander gebiede voldoen nie~ Nye sê dat
hierdie moeders baie min tyd het om te help en om

1. Steinzor, Bm, When ~arents Divorce, pe 55~
2@ cronjé,Gm, Kinders Sonder Sorg, pe 1278
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haar raa4gewende plig teenoor haar kinders na te kom.
Ook toon Nye se ondersoek dat daar 'n baie duidelike
verband bestaan tussen die werkende moederstelsel en
afwykende gedrag by die kinders weens die gebrek aan
positiewe kontrole en beinvloedingo 1

2.3.1.,2"5" DIE SEDELlKE-.,REILVAN .DIE OUERS:
Mowrer vind dat die sedelike wanorde waarin

sommige ouers hulle bevind, verantwoordelik is vir
ernstige huislike probleme" Sy o~ersoek toon dat
24,5% van die buite-egtelike kinders gebore is weens
die onsedelikheid van getroude vroue~ terwyl.5% van
die moeders reeds voorheen getroud wascb 2

Hierdie soort gedrag aan die kant van die
ouers werk ernstige v:erwaarlosing van die kind,ers
in die hand. Die kind word in sy persoonlikheid-
struktuur so geweldig deur sy ouers se optrede be,In-
vloed dat sy hele kar'akt ex en toekoms besoedel

*word en sy bestaansveiligheid bedr'e Ig word ,

2.3.1.2.60 DIE GODSD.IENSTIGE.PEIL VAN.DIE.OUERS:
Van Rooyen stel hierdie saak so 'r'ealisties-

duidelik dat daar met sy siening volstaan kan wo'rd:
Ouers van sczgbehoewende kinders
probeer dikwels die indruk skep
dat hulle godsdienstig is~ On-
dersoek brinf gewoonlik aan die
lig dat dit n doelbewuste poging
is om indruk op die maatskaplike
werkster te maak~ 3

Vir die gelowiges is dit maklik om te aan-
vaar dat 'h godsdienstige, fondame'nt.slegs "n heil ...

1. Nye, F.I., F.§mtbv:~tationsh:bl1s and Delinquent,Behavi.o'r. pp.5, ;9. ,2. Mowrer,' E.R., Disorganization: Personal and
Social, pe 300"

3. Van Rooyen, I.J.J., De-proefskriffeite opg~neem~n:Mededelin~s van die universitgit van Suid-Afrika, p~ 1 0 ;* Infra, p. 1520
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same invloed op die onderlinge gesinslede sal hê"
As die ware godsdiensgevoel van die mens besit neem,
onde'rvLnd hy die selfgenoegsaamheid en absoluutheid
van God en besef sy eie onvolkomendheid.. Kerklos-
heid en godsdienstige koudheid kan dus grootliks ver-
antwoordelik wees vir disorganisasie van die gesins-
lewe" Hierdie laaste feit spreek dan ook ontstel-
lend duidelik uit skrywer se ondersoek in verband

*met Ons Kinderhuis wat in wn latere hoofstuk volg"

2"3,,1.2.,7,,DIE EKONOMIESE l'EILVAN DIE OUERS:

Bossard verklaar tereg dat die inkomste van
die huisgesin 'n baie belangrike rol in die gesins-
lewe vervul. Hierdie feit is veral van toepassing

1op die kinders van die gesin"

Finansiële druk is seker een van die groot-
ste vernietigers van normale vooruitgang" ~ersoon-
like en sosiale ontberings is !n direkte gevolg van
ekonomiese druke

So toon die ondersoek van die Kommissie van
Ondersoek insake die Gesinslewe dat 50,63% van die
ouers van sorgbehoewende kinders 'n inkomste van min-
der as R800-00 per jaar het" 2

2 e 3 elo 2" 8 e DIE SOSIALE STATUS VAN ,DIE" OlJERS :

Dit is te verstane dat die ekonomiese peil
van die ouers ook tot !n groot mate hulle sosiale
status bepaal. Geëerdheid op sosiale gebied ver-
oorsaak gewoonlik !n positiewe benadering om te

le BQssard, JoH"S., Social Change and Social
Problems, pe 643:--- --

2~ cronjé, Go, !!nders Sonder SO'Es',p , 340* Infra, P.124 (tabel 5)"
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egter nie sprake van sosiale erkenning is nie, be-
staan die moontlikheid dat daar ook nie groot waarde
aan gemeenakapanorrne geheg sal word nie .. Daar ont-
breek dus die motivering om die gesinslewe vir die
oë van die gemeenskap vlot te laac verloop en kin-
ders is somtyds die slagoffers van 'n gees van gee-
nie-om-wat-van-hu11e-word-nie ..

2..3..1.2.9. DRANKMISBRU:rK~

In 'n sosiologiese ondersoek na we1syns-
vraagstukke met 'n besondere klem op die verwaar-
losing van k.ï.nder-s, vind Cronjé en Van Zyl dat uit
'n totaal van 100 gesinne waar kinderverwaarlosing
aan die orde van die dag was, daar 81 gevalle voor-
gekom het waar drankmisbruik as rede verskaf is"l

2"3.1.2,,,10..MISDADIGHEID:

Misdaad kan kortweg gedefinieer word as
doenlikheid wat in stryd is met die gemeenskapsidee
van orde en wetmatigheid. Die gemeenskap bou dus
Wn gees van antipatie teenoor alle versteurders van
orde en wetmatigheid op", Te,verstane dus dat die
beoefenaar van die.misdaad dus wn sosiale uitgewor-
pene is en sy gesin moet dus noodwendig hieronder

*Ly ,

Die Kommissie van Ondersoek aangaande die
Gesinslewe vind dat in 9,88% van die gevalle by
vaders en 1,30% by moeders,misdaad verantwoordelik
was vir die sorgbehoewendheid van die kindersa2

1. Cronjé, G.., Van Zyl, G"J", Slagoffers van Drank,
p., 78"2.0 Cronje, Ge, Kinders Sonde.r Sorg, pa 118"* Infra, p0152(6",304)0
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Dit blyk dus dat 'n klein kindergetal werk-
lik geraak word as gevolg van die misdaadverskynsel
by die ouers" Tog is hierdie verskynsel daadwerk-
lik vir sorgbehoewendheid verantwoordeliko Die Kin-
derhof verwys kinders onmiddelLik as sorgbehoewend
indien die broodwinner uit die gesin afwesig is"
In die geval van misdadige vaders, word diesulkes of
na 'n werkkolonie verwys of gevangenisstraf word op-
gelê" Daar is dus van afwesighe.id van die broodwin-
ner sprake"

Cronjé en Van Zyl vind dat 15% van die ge-
valle waar gesinsverwaarlosing voorgekom het, toe te
skryf was aan botsings met die gereg" Hulle vind
verder dat in 100% van die gevalle drankmisbruik !n

1rol gespeel het"

2"3,,1,,2,,,110MISHANDELING:

Hier vind die Kommissie. betreffende die Ge-
sinslewe dat 11,48% sorgbehoewendheidsgevalle voort-
gespruit het uit mishandeling deur die vader" Van
hierdie 11,48% mishandelingsgevalle het dr-ankmï.sbr'uï.k
in 68,70% van die gevalle. "n rol gespeel"

Cronjé en Van Zyl sê dat mishandeling in
direkte uitvloeisel van drankmisbruik is" Die drank-
duiwel maak die gebruiker "sterk" en hy beweeg op gol-
we van wi.sselende emosies en luime" So word sy huis-
gesin dan die slagoffers van sy drankroes-bravado ..2

Daar is nou enkele gesinsfaktore wat proef-
ondervindelik deur ondersoekers as redes vir sorgbe-

1" Cronjé, Go, Van Zyl, G..J", op., cito, p" 89"
2" Ibid", p~ 70 ..
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hoewendheid bestempel word, bespreeko Hierdie lys
sou nog verder aangevul kon word, maar skrywer het
probeer om selektief te werk te,gaan om sodoende In

redelike geheelbeeld te verskaf in verband met sorg-
behoewendheid en die gesinslewe.

Wn Onduidelikheid wat mag opduik en wat hier
baie beslis aandag en ruimte vereis, is die vraag:
lei elkeen van die genoemde faktore altyd tot sorg-
behoewendheid? Hier moet onmiddellik negatief ge-
antwoord word., So lei drankmisbruik nie altyd tot
sorgbehoewendheid nie, want by sekere mense word die
verskynsel aangetref dat, afgesien van die feit dat
hulle dit kan bekostig, drankroes nie noodwendig
aggressiwiteit beteken niee So vind mishandeling
nie plaas nie en word die gesin ook nie finansieel
verpletter nie"

Net so is dit algemeen bekend dat egskei-
dings in sommige gevalle wn heilsame meer as ~n af-
brekende invloed op die kinders het. Hierdie laas-
te stelling kan uiteenlopende menings tot gevolg hêo
Teoreties sou enige mens in staat wees om enige van
die twee teorieë doeltreffend te verdedig soos Winch
dit ook doenl, maar die hoofsaak vir die doel van
hierdie studie is dat dit algemeen bekend is dat eg-
skeidings nie noodwendig sorgbehoewendhe:id :indie
hand werk nie ..

So kan daar ook bewys word dat die gods-
dienstige peil van die ouers, hoe :instrryd ook al
met die individuele waardebepalings~ nie summier
tot sorgbehoewendheid by die kinders lei nieo

Die kern van die heLe aangeleentheid is
net dat daar tot dusver aangetoon is dat by die ge-

1.. W:inch, R.P .., The Modern Family, po 481"
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noemde faktore wel die kiem van sorgbehoewendheid
aanwesig is", Indien hierdie saadjie welontkiem
en sorgbehoewendheid in die hand werk, het dit uit-
gespruit tot wn distelstruik wat slegs op vernieti-
ging ingestel is~ hier die verrrl etLgIrigvan die
jong boompies wat in die tuin van God geplant is,
nl..die kinders van wn volk"

2.3.2.. PERS00NSFAKTORE VIR SORGBEHOEWENDHEID:
I

Sommige mense is baie keer so kindgesen-
treerd in hulle denkwyse dat hulle altyd die ouers
as die "probleemgevalle" wil bestempel indien af-
wykings by die kinders voorkom", Daar is egter ook
redes spruitende uit die,kind seLf wat sorgbehoe-
wendheid in die hand werk.. Weliswaar is die ouers
miskien weer skuldig omdat die wangedrag by die kind
in ba Le gevalle slegs die resultaat is van wanop--

mening dat die omgewing waarin die kind opgroei wel
tot 'n groot mate sy gedragsuitgange bepaal, maar
die skeppingsbeginsel, nl", die individualiteitstruk ...
tuur van alles moet altyd voor oë gehou word.. Die
kind word as "n unieke wese gebore, en dit kan aan-
vaar word dat hy hom onder bepaalde omstandighede sal
gedra soos hy wil - dit omdat die menslike wil 'n
Godgegewe uniekheid iSe

Teen.hierdie agtergrond kan d:iepersoonsfak-
tore dan nou ontleed worde

2..3.2 ..1.. ONBEHEERBAARHEID~

Ook hier moet verklaar wor-d dat onbeheerbaar-
he:idwel 'n oorsaak van sorgbehoewendheid :is,maar dat
dit nie noodwendig die geval is nie ..

Onbeheerbaarheid by kinders kan somtyds al
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heel vroeg in die kind se lewe nagespeur worde As
skrywer egter wn algemene stelling kan waag, sou hy
wou beweer dat hierdie gedragsafwyking veral aan die
puberteitstadium gekoppel moet word.,

Die term "onbeheerbaarheid" sou gepas wees
as wn kind sy eie normatiewe wil ver buite die grense
van sy soewe.reiniteitsk.ringwil verhef e Elke mens
besit wn soewereiniteit in eie kring in soverre hy
"n eie wil het , Hierdie wil veroorsaak sekere ge-
dragsuitinge en dis te verstane dat daar grense is
aan hi7'rdie soewereiniteit wat nie oorskry mag word
nie"

Onbeheerbaarheid sluit dus die ongehoorsame,
die stokkiesdraaier, algemene uithuisige, die twis-
sieke, asook meer ernstige kriminele neigings in..

Of die ouer dus enige skuld dra by hierdie
toestand of nie, die feit bly dat onbeheerbaarheid
beslis wn kind as sorgbehoewend laat kwalifiseer ..
Gewoonlik is die bevinding dat die gevalle van onbe-
hee.rbaarheid slegs toe te skryf is aan die feit dat
die kind hom nie vrywilliglik aan die opvoeding-
situasie wilonderwerp nie.. Hierdie gevalle kom
in die beste huise denkbaar voor en selfs wn Dawid
van ouds het wn ongelyke stryd gevoer om sy onbeheer-
bare seun, Absalom, te wen.

2,,3.2.,2. ONSEDELIKHEID~

"Onsedelikheid" of "geslagtelike wangedrag"
veronderstel dat daar in stryd met die morele en
etiese norme van die gemeenskap gehandel word., Hier
is die kind self skuldig., Onsedelikheid onder kin-
ders neem in die tyd van vandag geweldige afmetings
aano Wie of wat die aanleidende oorsake vir hierdie
toedrag van sake is, sal nie nou bespreek word nieo
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Genoeg om Van Rooyen se bevindings aan die leser voor
te hou om die omvang van die probleem op sorgbehoewend-
hed.dsgr-onde beter toe te lig", Sy ondersoek betrek
2 001 kinders wat sorgbehoewend verklaar is en hiervan
is 1.24 op onsedelikheidsgronde verklaar., 1

Wat kenmerkend is van beide, onbeheerbaar-
hei.den onaedeLfkheLd is die feit dat die puberteits-
jare die probleemjare blyk te wees"

Van Rooyen vind dat onbeheerbaarheid sowel
as onsedelikheid wn hoogtepunt met die vyftiende
lewensjaar bereik., 2 Ook Freed beweer dat onsedelik-
heid se grondslag teen die vyftiende lewensjaar ge-
1"'. 3e LSo

In hoofstuk 6 sal daar weer kortliks na hier-
die kwessie in verband met adolessensie en gepaard-
gaande probleme teruggekeer word om vas te stelof hier-
die fase werklik in alle opsigte ~n probleemfase is"
Daar kan egter nou kortliks bewee-r word dat die kind
gedurende hierdie fase die positiewe leiding van sy
ouers baie dringend nodig het", Indien hierdie lei-
ding ontbreek, kan ernstige afwykings voorkom sodat
onbeheerbaarheid wel die gevolg kan wees" .'1:

2,,4..SAMEVATTING~
Die doel van hierdie studie is, soos omvat-

tend in hoofstuk 1. uiteengesit is, om die opvoedings-
taak en in somm:ige gevalle rehabilitasietaak deur mid-
del van die opvoed Ing van die kindertehuis, "Ons Kin-

Van Rooyen, I..J ..J "' Mededelings (UNISA e ), P» 24",Ibid", po 24", '
Freed, LeF .., The Problem of European Prostitusion
, in JOhannesbU?a~ p , 137",Infra ~ p o 157 ( 0 .) ) o*
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derrhuf.s"~ noukeurig te ontleed. Om die taak wat
Ons Kinderhuis verrig beter te kan evalueer, was
dit in die eerste plek nodig om die leser se kennis
in verband met die agtergrond van die kind in die
kindertehuis toe te lig.

Hierdie ~gtergrondstudie het noodwendig die
faktore wat ver-antwocr'delLk was dat die kinders sorg-
beh0ewend gera;~khet, aan die lig gebring0 Die term
"sorgbehoewend" is dan ook vir hierdie studie van die
uiterste belang, want dit vorm die kern van die juri-
diese gronde waarvolgens kinders van hulle ouers weg-
geneem kan word.

Eerstens is daar gelet op enkele kenmerke
van die gesin wat hulle samesyn in oorleg met die
Christelike lewensopvattinge beplan. Daar kan geen-
sins beweer word dat hierdie gesinslewe volmaak en
sonder konflik sal wees nie, maar in derglike huis-
gesinne word die onderlinge lede deur die ware lief-
desband gebind sodat probleme beslis as gevolg van
die Skriftuurlike beloftes oorwin sal word0

Tog wonderlik, om by voorafgaande aan te
slui.t, dat daar ,pl"oefondervindelikvasgestel is dat
in die oorgrote meerderheid van die gevalle waar
daar sprake van sorgbehoewendheid was, die gesins-
lewe gekenmerk is deur kerklosheid en algemene gods-
dienskoudheid c;

Nadat al die verskillende faktore aan die
leser voorgehou is, tref dit skokkend dat drankmis-
bruik so wn vernietigende rol speel om die gesins-
lewe, "n instelling van Cod , so stelselmatig af te
takel en te verkanker.

Nou dat die leser bewus is van die gesins-
probIeme wat nadelig op dd.e kinders inwerk, sal daar
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vasgestel moet word hoe die kinders deur die faktore
nadelig geraak worde

Watter invloed het 'n swak omgewing op die
ontwikkeling van die kind? Dit is seker teen hier-
die tyd duidelik dat die grootste persentasie van die
kinders uit omgewings grootword wat nie bevorderlik
is vir die formulering van gesonde lewensopvattinge
nie. Sou dit dalk moontlik wees dat omgewingsin-
vloede 'n rol kan speel betreffende die verstands-
ontwikkeling van die kind? Oefen die omgewing 'n
invloed uit op die persoonlikheidsontwikkeling van
die kind?

As die omgewing waarin die kind opgroei
nie 'n strermnende uitwerking betreffende bogenoemde
ontwikkeling uitoefen nie, dan sal die gevolgtrek-
king aan die einde van hierdie studie beslis wees
dat die bestaande kindertehuise beslis nie plaas-
vervangende sorg is om aan die kinders 'n beter
omgewingsfeer te verseker nie ..

Indien daar egter vasgestel kan word dat
die swak omgewing waarin "n kind hom bevind, wel 'n
negatiewe invloed op sy algemene ontwikkeling uit-
oefen, dan is dit noodsaaklik dat die kind uit daar-
die omgewing verwyder word en in wn ander omgewing
geplaas word wat normale ontwikkeling sal stimuleer"

Verder moet daar vasgestel word watter uit-
werking fisiese verwaarlosing op die kind uitoefen.
Speel die org.aniese sy van die mens se lewe ook 'n
belangrike rol in sy ontwikkeling? Kan liggaamLike
en sintui.glike defekte nadelig inwerk op die kind om
sodoende ook persoonlikhei.dsprobleme te veroorsaak?

As die kind wel as gevolg van organiese
probleme permanente persoonlikheidskade kan opdoen,
moet daar beslis gesorg word dat. die organiese sy
van kindwees noukeurige aandag kry.



Indien daar dus vasgestel word dat hierdie
aandag in die ouerhuis ontbreek, moet die kind weg-
geneem word en i.nplaasvervangende sorg geplaas word
waar hierdie aandag wel stiptelik plaasvind8

In die volgende hoofstuk word die organiese
en omgewingsdeterminante van menslike gedrag dan ook
ontleed om 'n duidelike antwoord op die probleem te
verkrY8
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DIE ORGANIESE EN OMGEWINGSDETERMINANTE VAN
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MENSLIKE GEDRAG AS FAKTOR. BY DIE KINDERHUISKIND

3~1. INLEIDING:
Skrywer wil in hierdie hoofstuk dan die moti-

vering vir die bestaan van kindertehuise probeer vindG
Ook sal hierdie hoofstuk tot fn groot mate die maat-
staf wees waarvolgens die opvoedingstaak wat deur Ons
Kinderhuis gedoen word, geëvalueer kan word~

Die individualiteitstruktuur as skeppingsbe-
ginsel, is een van die unieke kenmerke van die same-
lewinge So sê Woodworth dan ook:

In daily life we get along quite
we.ll by making two'contrary. assump-
tions regarding our fellow men:
first, that they are all much alike,
and second, that each one is diffe-
rent~ 1

So is daar fisiese verskille, psigiese ver-
skille,. ens. en dan, as die kern van hierdie hoofstuk,
gedragsverskille$

Spruitende 'uit die gedragsuitinge van die
kind, kom sekere vrae na vore, nIe is derglike ver-
skille voorgeboortelik of is dit gewortel in proses-
se wat vormend inwerk op elke individu se ontwi.kkél.ing
sedert sy suigeli.ngskap? Na oorsigtelike studie word
daar vasgestel dat fisiese verskille alreeds voorge-
boortelik voorkom - die resultaat van die ondeur-
grondelike skeppingB Betreffende gedragsverskille
word daar gevind dat dit inherent aangebore is en dat
faktore van buite ook op die individu inwerk om van
hom 'n unieke wese te maake

Vir die opvoeding van die kind is die kennis

le Woodworth, R.S., Psychology, pe 540
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aangaande die organiese en omgewingsdeterminante van
menslike gedrag van primêre belang ..
Foerster sê van die opvoeder~

De opvoeder moet een vast, ondub-
belzinnig, onwankelbaar, univer-
seel doel hebben, d..w"s e hi,.jmoet
naa:uwkeurig weten, waar hij heen
wil en wat hij beoogd; slechts
doelbewuste opvoeders kunnen doel-
bewuste karakters vormen _. It 1

Sonder die kennis van die individu waarmee
die opvoeder besig is, sal die vorming van die "doel-
bewuste karakters" 'n taak van onmoontlikheid wees.,
:Indien die gedragsoorspronge van elk\::!individu aan
die opvoeder bekend is, kan die mylpale wat geidea-
liseer word soveel makliker bereik word.,

So is die ouer dan ook verplig om hulle
kinders te "ken". Dit sou impliseer dat elke ouer
sy/hcfar taak analities sal aanpak" Daar moet nage-
vors word en voorkom wprd. Verder moet remediëren-
de maatreëls t.oege.pasword, t.erwyl laasgenoemde ge'-
baseer word op die resultate van die analise ..

Gedurende sy ontwikkeling gaan die kind
deur verskeie, normale lewensfases.. Aan elke le-
wensfase kan sekere gedragsuitinge ge.koppel word ..
Om sy eie taak dus makliker te maak, is dit dus vir
die opvoeder nodig om te weet waarom 'n kind bepaal-
de gedragspatrone openbaar" Begryping van die oor-
spronge van gedrag sal meer verstaanbaarheid ver-
seker met die gevolg dat die soort terapie gouer be-
paal kan 'word om aangepastheid te verseker"

Begrip vorm dus 'n pr:imêre steep. in die fon-
dament. waarop die opvoedingsproses vergestalting kry"
Indien hierdie steen ontbreek of tekens van verwering
toon, sal die opvoedingsproses verkrummel en sal wan-

1.. Van Zyl, A.,S., Artikel in Die Skoolblad: Wat is u
doel met die Onderwys KolTega? pe 5"
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aangepaste individue die lewe ingestuur worde

Die organiese en omgewingsdeterminante van
menslike gedrag is dus kennis waaroor die ernstige,
doelgerigte opvoeder moet beskik vir die toepassing'
van suksesvolle opvoedingstegnieke of soos Blair,
Jones en Simpson dit stel:

- in order properly to diagnose
and guide the growth and develop-
ment of children" 1

Verder moet ook klem gelê word op die feit
dat hierdie twee prosesse nie geïsoleerd van mekaar
op die individu inwerk nie. Saam vorm die twee pro-
sesse 'n eenheid om die menslike gedrag te bepaal"
Daar is dus sprake van onderskeiding, maar nooit van
skeiding nie. 2
3"2. DIE ORGANIESE DETERMINANTE VAN GEDRAG:
3.2.1~ OORERWING:

As daar van oorerwing gepraat word, word
daar verwys na die proses waardeur lewende organis-
mes, deur biologiese prosesse, hulle eie karakter-
eienskappe op hulle nageslag oordra ..3

Tevore is daarop gewys dat elke kind as indi-
vidu urrï.ekis. Oorerwing speel "n belangrike rol om
individualiteit te bepaal" Die kind erf baie fisieke
kenmerke van sy ouers oor, soos: sy geslag, die kleur
van sy oë, hare, vel, ens.. Sy liggaamsbou word ook
tot 'n groot mate aan oorerwing gewyt", Verder kan
ander faktore soos verstandspotensiaal en emosies ook
aan oorerwing toegeskryf word"

Daar moet dadelik verklaar word dat eienskap-
pe nie oorgeërf word nie, maar wel potensialiteite",

1. Blai.r, G.M .., Jones, R..S.., Simpson, R.H., Educa-
tional 'ps~chology, pe 1.5..

Gardner, D..., Development in Early Childhood, p"68,,
Douglas, ~hB., Holland, B.F", Funaamentals or

Educational :f$ycho;logy,P> 570 .
-_._j

2..
3.,
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Hierdie potensialiteite (te wyte aan die onbeperkte
aantal genekonibinasies), maak van elke nuwe lewe wn
unieke wese"

Die opvoedkundige word egter altyd gedwing om
ook die rol van die omgewing in die ontwikkelingspro-
ses raak te sien" 'n Swak omgewing sal die ontwik-
keling van die individu se potensialiteite beslis strem,
terwyl wn goeie omgewing beslis die stimulus vir ont-
wikkelende potensialiteite sal wees"

So word die nuutgeborene toegerus met spiere,
kliere, asook 'n integrerende sisteem, nl" die senu-
weestelsel wat die spiere van die liggaam koordineer"
Sonder hierdie toerusting of by gebrekkige funksione-
ring daarvan, sou dit vir die kind onmoontlik wees om
te groei en potensialiteite t.eontwikkel e

3.2.2. DIE B£LANGRIKHEID.. VAN DIE SENUWEESTELSEL
EN DIE SINTUIE:
Van der Ross sê dat die senustelsel die ska-

kel tussen die fisiese en die geest.elike in die mens
is" Die hoofsentrum van hierdie akti.witeit is die
brein wat deur d:ierugmurg en "n hele netwerk senu-
wees met alle dele van die liggaam verbind is"

Die belangrikheid van die senuwees spreek uit
hulle werkverrigting.. Die funksie van die senuwees is
om al die prikke.ls van alle dele.van die liggaam na die
rugmurg en brein te voer , Vanaf die brein kan ander
prikkels no~ uitgaan. ~m sek~re del~ van die ligïaam
soos die spaer-e of kl.Le.re , an werk:lng te stel e .

Keyter verklaar dat die harsings en die senu-
weestelsel, van al die fisiese kragte waaroor die mens
beskik, beslis die 'belangrikste is, want hulle vorm die
kanale waardeur die geestesk.ragte, wat ook in-kiem deur

1.. Van der Ross, R.E., ~n Kort Inleiding tot die Op-
voedkundige Sielkunde, pe 19"
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1.oorerwing verkry is, funksioneer en tot uiting kom~
Wat die belangrikheid van die sintuie betref,

is dit nie nodig om diepstrekkende bewyse te verskaf
nie., Indien elke mens om hom rondkyk en die sintuig-
lik-gestremdes bestudeer,sal die belangrikheid van
die sintuie onmiddellik besef word",

Biologiese defekte van die, senuweestelsel
en sintuie kan verantwoordelik wees vir ernstige ge-
dragsafwykings., Dit is die taak van die opvoeder
om die oorsprong van hierdie afwykings op te spoor
en te sorg dat die gestremde vir mediese behandeling
verwys word in !n ,poging om die probleme wetenskap-
lik die hoof te bied.,

So belangrik is die sintuie dat Bartley be-
weer dat sielkundiges en bioloë nog veels te min weet

di d 1. t k td· . t' 2van e on er l.ngeverwan s ap ussen l.eS1n U1e",
Daar moet dus van die persoon wat besig is

met,die opvoeding van die kind voortdurend verwag
*word dat hy analities te werk sal gaan" Elke ver-

antwoorde lfke opvoeder wat ten volle bewus is van die
opvoedingstaak in al sy fasette, moet dus die belang-
rikheid van die senuweestelsel en die sintuie besef
en veralop enige probleme, wat mag voorkom, ingestel
wees sodat daar voorkomend te werk gegaan kan word
om te sorg dat die probleme nie die potensialiteits-
groei van die individu sal strem nie"
3,2,,3. B'EHOE'ITESEN INSTINKTIEWE DRANGE:

Vanaf sy geboorte en ook dwarsdeur al die
stadia van, sy ontwikkeling het die individu sekere be-
hoeftes en drange wat bevredig moet word" Hierdie

1..
2"
*

Keyter, J. de W., Opvoeding en Onderwys, p" 30"
Bartley, S.,H." Principles of Perception, p. 57",
Supra, p.,438
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bevrediging is uiters noodsaaklik in soverre dit in
sinoniem met die kind se ontwikkeling is" Kinders
wie se organiese behoeftes nie bevredig word nie,
ontwikkel verkeerdelik en ontaard in die wanaange-
paste "pro1¥-eemkinders" of onbeheerbare kinders van
die samel~ing. Die ouers en elke ander opvoeder
van die kind moet dus ten volle bewus wees van die
primêre behoeftes en drange van die mens en ook sorg-
dra dat hierdie drange gekanaliseer word sodat dit in
die bevredigingsproses ook die opvoedingsnorme sal
eerbiedig"

Enkele van die mens se basiese behoeftes en
drange sal nou kortliks ontleed moet word"

3,,2.3.1... BijiOEFrE AAN VOEDSEL, DRANK EN.VARS LUG:
Honger en dors is 'n vername oorsaak van

afwykende gedragsvorme by die mens" Die oudste en
seker mees bekende voorbeeld is opgeteken in Genesis
25: 30-34. Honger dryf vir Esau daartoe om sy eers-
geboortereg aan Jakob vi:r "n minderwaardige kooksel
lensies te verruil, want so redeneer 'n honger Esau:

Kyk ek gaan sterwe, en wat baat
die eersgeboortereg my dan?

(vers 32) ..
Honger en dors het rusteloosheid tot gevolg.

So 'n persoon is geïrriteerd en gevalle is bekend waar
kriminele oortredi.ngs uit so 'n toestand voortgespruit
het" Algemeen bekend ook dat wanvoeding 'n groot
probleem van die agterbuurtes I.sen soos later aange-
toon sal word, lewer hierdie buurtes !n groot bydrae

*tot die getalle van Ons Ki.nderhui.s"
Keyter verklaar tereg dat wanvoeding nie uit-

sluitlik die probleem van die agterbuurte is nie, maar
ook in gegoede huise voorkom" Wat laasgenoemde betref,
word toenemende spandabe.Lhe Ld ten opsigte van mode-
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artikels waargeneem. Op hierdie wyse word nie slegs
die liggaam nie" maar ook die gees benadeel sodat die
ontwikkeling van die kind op !n e'rns t Lge wyse ge-

lstrem word0
'n Verdere implikasie hier is dat die kinder-

tehuis self teen hierdie probleem moet waak; dus moet
daar geba!1;anseerdediëte wees om wanvoeding te voor-
kome

Die gebrek aan vars lug hou nadelige gevolge
vir die individu in", Om asem te haal~ is 'n primêre
behoefte by die mens~ w~nt suurstof is die bron van
lewe en energie by die menslike verstand en liggaame
As gevolg van swak lewensgewoontes" bVe die slaap in
toe en bedompige kamers, siektes soos borskwale, asma
en kroniese verkoues, word die normale asemhalings-
proses versteur· en tree daar 'n liggaamlike en gees-
telike aftakeling in wat vir tn groot verskeidenheid
van gedragsafwykings verantwoordelik kan wees ..

Die opvoeding speelook hier 'n baie belang-
rike rol in soverre gesonde lewensgewoontes aangewak-
ker moet word en biologiese probleme vroegtydig ont-
dek mo·et word sodat moontlike gedragsafwykinge of
voorkomend of genesend behandel kan word.

3.2.3.2. BEHOEFTE AAN OEFENING EN RUS:

Hughes en Hughes onthul 'n baie interessante
feit as hulle verklaar dat bewys gelewer is dat 'n
verkorting van die werksure in die fabriekswese be-
slis verhoogde produksie tqt gevolg kan hê" 2

Oefening en rus moet mekaar voortdurend af-
wissel vir die normale harmonieuse ontwikkeling van
die individue 'n Gehrek aan oefening het verveeld-
heid en ongelukkigheid tot gevolg sodat gedragsaf~~i;J

L, Keyter, J.• de We, op .. cit., pe 181, 1820
2.. Hughe s, A.G., Hugh.es, E..H.·, Learning and Teaching,

p, 448.
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kings kan voorkOIDe Ooraktiwiteit en wn gebrek aan
genoegsame rus het weer emosionele en fisieke af-
wykings tot gevolg.,

Moegheid maak die kind ongeduldig, koppig
en liggeraak ~. alles gedragsuitinge waarvan die
oorsprong deur die opvoeder besef moet word, anders
sal die tugtigingsproses verkeerdelik toegepas word"
Kinders moet gelei word om die waarde van gereelde
en gebalanseerde oefening en rus te besef en dan kor-
rek toe te pas",

Ook die ouers en alle ander opvoeders moet
by hierdie saak betrek word .. Sornrnige ouers se lewens-
patroon maak geen voorsiening vir !n gebalanseerde
oefening-en-rus-program nie0 Die resultaat van hier-
die lewensgewoontes is prikkelbaarheid en nog erger:
weinig belangstelling in die ander aktiwite:ite en pres-
tasies van die mede-gesinslede., Hierdie toedrag van
sake vertroebel die gesinslede se onderlinge verhou-
ding sodat sorgbehoe.wendheidskenmerke, soos onbeheer-
baarheid en mishandeling en in sekere gevalle ook eg-
skeidings, sterk na vore tree"

3"2.,3,,,3.,DIE BEHOEFTE AAN UITSKEIDING:
Uitskeiding is wn pri.mêre biologi.ese funk-

sie van alle lewende wesens. Uitskeiding van die
afvalprodukte of oorbodige stowwe in die li.ggaam is
'n behoefte wat, indien nie regmatig bevredig word
nie, tot fisieke siektetoestande kan lei., Hardly-
wigheid is dan ook 'n belangrike biologiese afwyking
wat siekte en irritasie tot gevolg hete

Kirsten en Groenewoud verklaar dan ook dat
hoofpyn, sle.gte asem, hardlywigheid en verswakte weer-
standsvermoë tot 'n groot mate gewyt kan word aan die
feit dat die beskaafde mens nie genoeg aandag aan ge-
reelde ontlasting wy nieo :l

1.. Kirsten, L,,~Groenewoud~ P"JeD .., Fisiologie en
Gesondheidsleer, pe 132"
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Die opvoeder moet dus teen hierdie afwyking

waak, want dit kan fisieke en geestelike wroeginge by
die kind veroorsaak wat tot wangedrag kan lei., In-
dien daar reeds tekens van afwykende gedrag by die
kind bespeur word, moet die grondliggende oorsaak
daarvan vasgestel word sodat optrede daarvolgens be-
paal·kan word. Verkeerde optrede deur die opvoeder
kan ernstige geesteswroeginge by die kind veroorsaak~
So word die kind koppig en staan hy later onverskil-
lig teenoor sy meerderes sodat hy ongehoorsaam word
en sy eie normatiewe wil tot ver buite die soewe-
reiniteitskring verhef. Hieroor kom hy in botsing,
nie net met sy onmiddellike omgewing nie, maar ook
loop hy hom vas teen die gemeenskap as hy laasge-
noemde se etiese standaarde nie gehoorsaam nie"

Hier volg dus fn kettingreaksie, maar die
eindresultaat is 'n wanaangepaste individu wat be-
slis geen gemeenskapsaanwins is nie"

Dit blyk dus dat, indien die kind hom in 'n
omgewing bevind het waar die bron van sy verkeerde
gedragsuitinge deur die opvoeder(s) vasgestel is en
die korrekte terapie aangewend is, die kettingreak-
sie hierbo genoem nooit sou plaasgevind het nie ..

Dit blyk dus reeds op hierdie stadium dat
daar tog motivering bestaan om fn ~ind uit sy ouer-
huis te verwyder en hom in 'n inrigting te plaas
waar die opvoedkundige beginsels meer tot reg kom ..

3..2.3.4. DIE SEKSDRANG~
Hadfield waarsku die opvoeder om nie die

seksdrang van die begin af verkeerd te vertolk nie"
Hierdie drang beteken nie net 'n voortdurende hun-
kering na gemeenskap met die teenoorgestelde geslag
. 1nl.e..

1.. Hadfield, J"A., Childhood and Adolescence, p. 205"
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Die bestaan en die belangrikheid van derg-
like drange is ~n realiteit by die menslike geslage
Die eise van die moderne wêreld bepaal dat daar 'n
baie wyer veld van seksuele voorligting aan kinders
moet wees as die bestaande0 Vir!n lang tydperk,
insluitende die hedendaagse, was dit !n "verbode"
terrein en weinig ouers waag dit om openlik met
hulle kinders hieroor te gesels ..

Kinsey ondersoek hierdie drange van die
mens en ~orntot die gevolgtrekking dat 85-90% van
die jonger seuns selfbevrediging toepas om hulle
seksdrange te bevredig ..1

Deeglike en beplande voorligting moet ge-
skied om !n plaasvervangende aktiwiteit te kry om
seksuele wanaanpassing te beperk of heeltemql te
voorkom" Sportbyeenkomste, partytjies, georga-
niseerde spele soos volkspele, debatte, enSe be-
hoort goeie tydrowende plaasvervangers te wees"
Dit is so dat hierdie seksuele afwyking aan die
begrip "verveeldheid" gekoppel kan word"

Keyter som die situasie treffend op as hy
....se:

Seksuele opvoeding, moet dan ge-
sien word as 'n essensiële aspek
van karakterontwikkeling, as die
ontwikkeling van 'n sielshouding
wat voortspruit uit die regte be-
grip en waardering van die bete-
kenis en doel van die menslike
lewe wat dié van die Christelike
opvatting daarvan behoort te wees" 2

Daar is ook die meer ernstige seksuele af-
wykings wat ook veroorsaak kan word deur biologiese
en/of omgewingsinvloede.. Hier kom veral ter sprake
wanpraktyke soos: homoseksualiteit, sodomie, bestia-
liteit, sadisme, masochisme, ekshibisionisme en die
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afloerdery van die teenoorgestelde geslag~
So word homoseksualiteit toegeskryf aan:

(1) genetiese afwykings; (2) wanfunksionering van
die buislose kliere; en (3) sielkundige oorsakee 1.
Wat laasgenoemde aan betre~ kan die wangedrag voort-
spruit uit die feit dat kinders belet word of afge-
sonder wo~~ van die teenoorgestelde geslage Verder
kan dit ook die gevolg wees (soos Freud dit stel) dat
die seun oorvertroetel word deur die moeder terwyl
hy slegs vyandigheid van die vader ontvange So word
die seun in sy ontwikkeling beinvloed om te veel vrou -
like eienskappe te ontwikkel dat hy later heeltemal
vroulik in sy optrede sal wees" 2

Bestialiteit se grondoorsake is nog nie bo
alle twyfel bepaal niee Dit kan egter die produk
wees van 'n verborge liefde waar die dier 'n gelief-
de persoon versinnebeeld"

Sadisme kan verskeie oorsake hê, maar twee
daarvan is:
(a) 'n gebrek aan liefde gedurende die ontwik-

kelingstydperk en
(b) aggressiewe optrede deur die ouerS0 So gebruik
die sadis haat as 'n emosionele uitlaat waar die ge-
wone mens die liefde gebruik"

Freud het geglo dat masochnsme "n uitvloei-
!sel is van baie slae gedurende die kinderjare0 Ver-

der word daar geglo dat die afloerkwaal ~n resultaat
is van die kind wat somtyds 'n ooggetuie was van
ouerlike geslagsgemeenskap"

So word die grondoorsaak van ekshibisionisme
in die persoon gevind wat na liefde hunkero Ook kan

Encaclopaedia Britannica, vo I., 1.1, P0 648/e
Ihi 0, p , 649.
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dit aangetref word by die seun of man wat deur sy
moeder of eggenote oorheers word sodat hy heeltemal
onderdanig teenoor hulle optree" Deur middel van
ekshibisionisme in die openbaar probeer hy om sy
manlikheid te bewys"l

Daar kan dus verklaar word dat geslagtelike
wangedrag tot 'n groot mate gewyt moet word aan fou-
tiewe opvoedingsmetodes tuis® Dit kan ook geskied
omdat positiewe leiding deur die ouers ontbreek het"
Die jong adolessent worstel somtyds met rypwordings-
probleme en indien hy/sy nie die nodige leiding ont-
vang nie is die resultaat gewoonlik die afkeurens-
waardighede wat hierbo bespreek iso
3"2,,4,, DIE INVLOED VAN DIE ENDOKRINE STELSEL:

Skrywer wil nie nou hier wn 'volledige fisio-
logiese verslag van die hormoonafskeidings van elkeen
van die kliere lewer nie" Veel eerder word enkele
gesaghebbende persone se sienings weergee in verband
met die gedragsafwykinge wat voorkom as hierdiekliere
wanfunksitoneer"

Wanfunksionering van die pitu!têre klier
(meesterklier), wat betref een of beide van die lobbe,
kan een of meer van die volgende gedragsuitinge tot
gevolg hê:
(a) vrypostigheid;
(b) fisiese en psigiese moegheid;
(c) selfbewustheid;
(d) anti-sosiale optrede;
(e) boelie.!'ongehoorsaamheid, norsheid, enso

Van der Ross sê dat die opvoeder baie versig-
tig moet wees in sy behandeling van kinders wie se
persoonlikheid deur wantoestande wat betref funksione-
ring van die pituitêre klier, beinvloed is" Sulke

1" Encyclopaedia Britannica, vol."20, pe 302-304"
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kinders is dikwels al te bewus van hulle abnormale
toestand en hulle moenie in situasies geplaas word
wat hulle belaglik sal voordoen nie~ 1

Wanfunksionering van die skildklier kan
weer rusteloosheid" prikkelbaarheid, slaaploosheid,
ens", veroorsaak, soveel so dat McDougal1 verklaar:

--- bodily and mental development
proceeds unduly slowly; so that
in extreme cases the patient be-
comes a cretinous idillot", 2

Woodworth konsentreer meer op die gedrags-
probleme as hy verklaar dat skildklierprobleme kan
veroorsaak dat 'n kind se skoolvordering ver benede
sy intelligensiepeil kan daal" 3

Sonder om van al die buislose kliere reken-
~kapte gee, kan daar tog tn duidelike beeld gevorm
word van die geweldige rol wat'die endokrine stelsel
in verband met die bepaling van menslike gedragspeel"
So verklaar Valentine dan ook dat die endokrine stel-
sel 'n geweldige uitwerking op die temperament kan
hA 4eo

Wanfunksionering van die buislose kliere kan
dus ernstige fisiologiese probleme veroorsaak wat weer
tot afwykende gedrag kan leie Woodworth waarsku eg-
ter dat nie alle persoonlikheidsprobleme somaar as
spruitende uit endokr'Lne probleme gesien moet word nf,e ,
Dit is so dat die mens die hormone bitter nodig het om
"n ncrmal.e lewe te voer" maar as .aangeneem word dat
alle mense omtrent dieselfde hormoonbalans het, moet

Van de.r Ros s, ReEm, Ot" cit e, p , 27"
McDougall~ w., An Out';iné of P~,ch,olog'i,pe 356e
Woodworth, RoS", 22"C1te, p$ 1 4"
Valentine, C"Wq /Psycnology and its bearing on

Educ~~2!!, p, 618.. '
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persoonlikheidsverskille beslis aan ander faktore ge-
wyt word" Die veiligste sou wees om te verklaar dat
die endokrIne stelsel een van die basiese biologiese

1faktore is om die menslike persoonlikheid te bepaaL,
So moet die opvoeder betreffende gedragsaf-

wykings altyd in gedagte hou dat wangedrag voort-
spruitend uit wanfunksionering van die buislose kliere
KAN wees" Hy moet homself dus op hoogte hou van die
kliniese gegewens van die kinders onder sy sorg en hom
dan ten opsigte van daardie gegewens korrek oriënteer"

Die raad van Barnard, e"a", behoort as rig-
snoer te dien ·virelke opvoeder, nlo

Sekere persoonlikheidstrekke is ge-
korreleer met die funksie van die
buislose kliere" Van leerlinge
kan nie verwag word om hormonale
balans of pSigo-fisiese trekke wat
daaruit spruit, willekeurig te be-
heer nie" Hulle kan egter opge-
voed word om liggaamlike afwykings
wat daarop gebaseer is, te aanvaar
of om daarbyaan te pas" 2

Mediese aandag is !n absolute vereiste waar
klierprobleme die normale ontwikkeling van die kind
bedreig" Indien ouers versuim om te.sorg dat hulle
kinders hierdie aandag verkry, kan sulke kinders op
grond van fisiese verwaarlosing ook as sorgbehoewend
verklaar word"

Die ouers is dus verplig om altyd ten volle
bewus te wees van hulle kinders se biologiese gesteld-
heid.. Verder moet hulle sorgdradat almal wat met
die opvoe.ding van hulle kinders gemoeid is, ook be-
wus is van biologiese versteurings" Onsimpatieke
benaderings deur die opvoeder as gevolg van onkunde
insake die fisiese gesteldheid van die kinders kan

10 Woodworth, R"S", £E.~'" p, 1790
2.. Barnard, J"Ss, Kemp, K"G", Van der Merwe, E"Ao,

Theron, P"J", Grobbelaar, G"J", Botha, W"F",
Sielkunde vir Onderwysstudente, po 1530
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slegs die stimulus wees vir wangedrag in plaas van dat
daar helend te werk gegaan word ..

302,,5.. LIGGAAMLIKE EN SINTUIGLIKE DEFEKTE:
Afgesien van die invloed van die endokrine

stelsel, i.sdaar nog baie ander moontlike liggaamlike
gebreke wat wn ~gatiewe invloed op die gedragsuiting
van die kind kan hê .. Onmoontlik weer om hier alle
liggaamlike of sintuiglike defekte te ontleed, maar
dit is ook geensins die doel van hierdie studie nie"
Genoeg dan om slegs enkele defekte met gevolglike ge-
dragsafwykings te bespreek om sodoende die invloed
van hierdie faktore, waaroor die mens in die meeste
gevalle geen beheer het nie, te verstaano

Enige liggaamlike of sintuiglike defek kan
gedragsafwykings veroorsaak en sodoende tot wanaan-
gepastheid lei. So het die kind met die gesplete
of oop verhemelte nie slegs 'n spraa~g~hrek nie, maar
is dikwels oorsensitief en teruggetrokke" Hy voel
gedurig verstote al is dit die produk van sy eie ver-
beelding. So raak hy sosiaal-gestrem omdat hy hom
onttrek aan die sosiale gebeurlikhede wat so nodig
is vir sy normale aanpassing ..

Woodworth verklaar dan ook dat die sintuie
elkeen 'n groot bydrae lewer betreffende die aanpas-
sing van die individu in sy omgewing"l
302..5,,1.. SINTUIGLIKE DEFEKTE:

302~5,,101e GEBREKKIGE GESIGSVERMOë:
Volgens statistiek het soveel as 30% van

alle skoolkinders gesigsprobleme" As daar met
Louttit saamgestem word dat visuele probleme die be-
langrikste sintuli..glikestrennning vir die mens is,2

le Woodworth, ReS", op..cit", po 4980
2.. Louttit, C"M", Clinical 'Psychology of Exeptional

Children~ po 427"
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sal elkeopvoeder besef dat die genoemde persentasie op-
voedkundig geweldige verreikende gevolge kan hê.,

Die oog is nie !n perfekte optiese instrument
nie en is ook nie nodig om een te wees nie, want dit
meet nie fisiese hoeveelhede soos "n ander optiese Ln-:
strument nie, maar evalueer eerder gegewens wat deur
lig van die buitewêreld weerkaats word"

Ooggebreke kan dan, in die meeste gevalle (net
soos die geval van optiese instrumente), reggestel
word --- gewoonlik deur gebruikmaking van die nodige
lense ..

Die vernaamste probleem is dat slegs !n
klein persentasie kinders met derglike probleme be-
handeling ontvang. As sulke probleme nie vroegty-
dig opgelos word nie, kan baie probleme intree~ So
tree hoofpyne in wat die kind lusteloos en liggeraak
maak" Lee'rpr'ob Leme is aan die orde van die dag,
want leer is geen plesier nie maar in inspanning ..
Op hierdie manier ondervind die kind somtyds probleme
op skool wat deur oningeligtes as luiheid bestempel
word" Gedurige her~aling v.an straf om die sg" "lui-
heid"te bekamp, kan later ernstige gedragsafwykinge
tot gevolg hê"

Louttit verklaar ook, na ontleding van talle
ondersoekers se bevindinge, dat gebrekkige gesigsver-
moë ook 'n nadelige uitwerking op die intelligensie-
peil van die individu het" 1

Daar kan dus verklaar word dat die persoon
met ooggebreke wat nie die nodige hulp kry nie beslis
in sy ontwikkeling gestrem word sodat die normale op-
voedingsontwikkeling ook daaronder ly"
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3"2,,5,,1,,2,,HARDHORENDHEID:
Hardhorendheid word in verskillende grade

waargeneem" Die term "hardhorendheid" beteken die
onvermoë om kommunikasie deur die oor, sonder enige
kunsmatige aanvulling, te bewexks tel.Lï.g , Hierdie
verskynsel veroorsaak dat~ benewens skoolprobleme
(wat onder gesigsprobleme bespreek iS), die kind
ook traag is .om sy spraak te ontwikkel" 1 Hypraat
nie met ander nie; verloor belangstelling om na an~
der te luister en raak sO'slaal~gestrem"

Volgens die statistiek van Baker het sowat
14% van alle skoolgaande kinders gehoorprobleme van

2verskillende grade" Die Britannic;:a-ondersoek
toon weer dat 5% leerlinge defekte ondervind, maar
dat die defekte spruitende uit verkoues, ens" die
syfer na 10% verander", (Laasgenoemde syfer is eg-
ter tydelik van aard,,)

Omdat die opvoeder nie hierdie, gebreke kan
raaksien nie, is hulle baie keer onbewus daarvan en
word hulle kinders dikwels verwa~rloos, terwyl ge~
dragspatrone onsimpatiek benader word"

Lopende ore kan gedurende die kindfase klein
perforasies van die oortrommel veroorsaak. Hierdie
perforasies hou geen gevaar in as daar betyds mediese
aandag ontvang word nie" Baie ouers besef egter nie
die gevare wat agter lopende ore en steek in die oor
skuil nie sodat daar nie veel ag op die voortekens ge-
slaan word nie", Daar kan dus by hierdie kinders ook
van verwaarlosing gepraat word omdat die gevaar be~
staan dat hulle normale ontwikkeling e'rnstig1geskaad
kan word"
3"2,,5,,2,, LIGGAAMLIKE DEFEKTE:

1" Louttit, C.M", op" cit", p, 457.
2" Blair, G ..M", Jones, R"S e , Simpson, R"H",

op" cito, p. 29"



- 59 -

3"2,,5.,2,,1,,MANGEL~ EN ADENOiEDE-ONTSTEKING:
Akute en chroniese mangelontsteking kan vele

ongerief by kinders veroorsaak~ Dit kan ook ontaard
in rumatiekkoors en hartmoeilikheid. Ontsteking van
die mangels benadeel spraak en het ook slukprobleme
tot gevolg. Laasgenoemde kan weer in die ergste
graad tot ondervoeding leie' Verder is die,kenmerke
'n styging van die liggaamstemperatuur, terwyl die
pasiënt aan uitputting ly en algemene werksproduk-
tiwiteit skade lye

Ontsteking van die adenoiede veroorsaak
weer asemhalingsprobleme en dwing die pasiënt om
deur die oop mond asem te haal en met 'n toe neus
te praat" Die gesigsuitdrukking van die kind met
derglike probleme, wyk af van die normale met die
gevolg dat hy deur sy maats gespot,word en dus
tekens van afwykende gedrag begin toon"

So 'n kind kan aggressief word of hy kan
homsosiaal onttrek as teenmaatreël vir sy sosiale
probleem. Die kind kan dus ernstige temperamen-
tele en persoonlikheidsprobleme opdoen waardeur hy,
as een uitvloeisel daarvan, sosiaal-gestrem raak"

Indien hierdie probleme egter betyds me-
diese aandag ontvang het, kon al die voorgenoemde
probleme uitgeskakel gewees het en kon die kind vol-
gens 'n normale patroon ontwikkel het"

3.2,,5.2.2. SLEGTE TANDE EN MAAGONGESTELgHEID:
Slegte tande en maagongesteldheid kan lei

tot 'n onwelriekende asem~ Laasg~noemde veroor-
saak dat alle mense die kind probe$r vermy.. I Hy
voel dus verstote en kan permanent gekrenk word so-
dat wanaangepastheid en gevolglike afwykende gedrag
aan die orde van die dag is" So kan die kind as
gevolg van die vermyding op sosiale vlak homself op
'n heel ander manier probeer bewys en gewoonlik is
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dit die begin van 'n m:isdadige loopbaan" Aan die an-
der kant kan die kind hom van alle sosiale gebeurlik-
hede onttrek sodat die implikasies wat reeds bespreek
is, weer na vore tree"
3 ot 2 .. 5 o 2 ..3.. VELAANDOENING EN ANDER LIGGAAMLIKE

AFWYKINGS:
Kinders raak op 'n sekere ouderdom baie bewus

van hulle eie voorkoms en enige skender van hierdie
voorkoms wek konuner en opstandigheid.. Die grootste
sondaars in hierdie verband is pU1s1es, vlekke, lit-
tekens, uitslag, bakbene en x-bene om ~aar net 'n
paar te noem"

Dogters voel gewoonlik gekrank in verband
met vetheid, tingerigheid, gelaatstrekke, borsmate,_.
puisies en hare in die gesig.

Seuns voel weer minderwaardig as gevolg van
borsmate, gebrek aan spierkrag, klein postuur, grootte
van die geslagsorgane, bak- en x-benes

Indien die dagblaaie en ander persprodukte
oopgeslaan word , vind die leser altyd "n tiener-
rubriek waar tieners telkens kla en raad vra in ver-
band met genoemde defekte.. Al hierdie probleme werk
afsydigheid, skaamheid en liggeraaktheid in die hand
en moet dus ook as stremmende faktore betreffende die
kind se ontwikkeling beskou word ..

Die kern van die aangeleentheid is dat derg-
like probleme deur ortopediese en velkliniekdienste
verhoed kon gewees hete Verder kan 'n positiewe op-
voedkundige benadering ook meehelp om die kind te leer
om derglike probleme as tydelike laste van die mens te
aanvaar.. Hier dink skrywer veral aan puisies en ver-
skillende soorte uitslag.. Die kind moet dus gelei
word om nie slegs die mooiweerskant van die lewe te
ken nie, maar hy moet ook.ten volle bewus gemaak word
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van die donkere sy van die lewe~ As hy van kinds-
been af geleer het om homself ook onder die moeilike
omstandighede goed te handhaaf, sal hy gou die weg
van selfstandigheid met sukses betree en hom dus as
'n volkome aangepaste individu onderskei.

Wanvoeding behels nie net ondervoeding nie,
maar ook oorvoeding word hieronder geklassifiseer@
Ondervoeding beteken nie noodwendig 'n algehele ge-
brek aan voedsel nie, maar beskryf slegs die toe-
stand van ontoereikendheid" Die normale uitwerking
van ondervoeding by kinders is geïrriteerdheid, rus-
teloosheid en senuweeagtigheid"

Van der Ross sê dat die opvoeder alles in
sy vermoë moet doen om vir die gebalanseerde voeding
van kinders te sorg" Die kind sal nie dan alleen
'n beter weerstand teen siektes opbou nie, maar hulle
sal meer lewenslus en ontvanklikheid aan die dag lê..
Die leerproses is !n aktiwiteit en enige vorm van
akti.witeit vereis energie. Alleen voedsel en meer
nog gebalanseerde voedsel, verskaf hierdie noodsaak-
like energie. Ondersoeke bewys dan ook dat kinders
beter leer wanneer hulle beter gevoed is" :1

Dit is nogal 'n probleem om !n goeie defi-
nisie vir die begrip "oorvoeding" te verskaf.. Die
algemene aanvaarding is dat 'n persoon oorgewig is
as sy massa 20% bo die gemiddelde maSSa van gesonde
persone van 2S-jarige leeftyd van dieselfde lengte is"
Oorvoeding geskied wanneer daar 'n versteuring in die
meganisme, wat voedselinname en energieverbruiking
koordineer, kome

1" Van der Ross, R.E .., op" cite, p" 640
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Die sielkundige aspek is ook baie belangrik:

die genot om te eet beinvloed die smag na voedsel en
dit kan verkeerdelik aangewend word om ander lewen-
satisfaksies te vervang"

Oorvoeding is dus die resultaat van emosio-
nele versteurings en vir suksesvolle behandeling moet
die opvoeder die versteurings peil en daar sal dan 'n
plaasvervanger vir hierdie satLsf'akaLa, verkry van
kos, gevind moet word ..

Oormatige vetheid kan egter ook die gevolg
wees van wanfunksionering van die pituitêre klier ..
Indien albei die lobbe van hierdie klier onderfunk-
sioneer, ontstaan 'n toestand wat be~end is as
Frohlich se siektee Veral se'litlskry hierdie siek-
te en hulle is dan ook gewoonlik oormatig vet; en
meisieagtig. Hierdie afwyking maak die kind baie
selfbewus sodat hy baie maklik huil en hom gewoon-
lik aan noodsaaklike sosiale omgang onttrek", Ge-
nesing kan bewerkstellig word deur 'n reeks in-
spuitings van die voorlob van dieselfde kl.ier van
diere ..
3.2e6. OPSOMMEND:

Daar is nou sonder twyfel vasgestel dat die
organiese sy van die mens se lewe ook 'n belangrike
rol in sy ontwikkeling speel" Verder is vasgestel
dat liggaamlike en sintuigli.ke defekte nadelig in-
werk op die kind se normale ontwikkeling sodat som-
tyds ernstige persoonlikhei.dsprobleme veroorsaak kan
word ..

Daar is egter gewys op die feit dat daar
voorkomend en ook genesend te werk gegaan kan worde
In hierdie voorkomende en genesende proses vervul
mediese aandag en korrekte opvoedingsmetodes 'n
sleutelrol.. Dit gebeur egter heel dikwels dat kin-
ders nie hulle probleme vryelik wil bespreek nie, en



- 63 -
-Ln sulke gevalle is dit vir die opvoeder moeilik om
van hierdie probleme bewus te raak~

Hierdie laaste waarheid veronderstel dat die
ouers voortdurend op die uitkyk vir abnormaliteite
moet wees" Daar moet wn gesonde klimaat tussen hulle
en hulle kinders heers sodat vrywil.lige kooperasie
voortdurend sal.geskied.

Al.hierdie feite maak van die taak van die
ouer 'n gekompliseerde proses sodat daar baie ouers
is wat nie die opvoedingspas kan volhou nie0 Dit
vereis dus van die staat, as hoogste aardse gesag,
om in die belang van die kind in te gryp en sodoende
te verseker dat laasgenoemde slegs die beste moont-
like behandeling ontvang sodat ontwikkeling sonder
haakplek kan geskied~

Die Kinderwet en wel artikel 1.(xxxv)(b), be-
paal dan ook dat "n kind sorgbe.hoewend is as die ouer
of voog geen behoorlike toesi.g en beheer oor die ki.nd
uitoefen nie, of onbevoeg i.som sodanige beheer uit
te oefen" Die term "beheer" sluit ook die versor'-
ging van die kinders in" Hierbyaansluitend bepaal
artikel 1.(:x:x:xv)(i),dat ~n kind ook sorgbehoewend is
as hy in wn toestand van fisiese of geestelike ver-

1.waarlosing verkeer.. Hierdie term "fisiese" ver-
onderstel die natuurlike gesteldheid van die liggaam
en afwykings word nie onder "natuurlike gesteldheid"
ingesluit nie ..

Indien die ouers of voogde dan sorgdra dat
voorkoming en/of genesing 'n opvoedingswagwoord binne
die gesinslewe word, sal die kinde:rs nie op organiese
gronde sorgbehoewend verklaar kan word nie",

1.. Wet no ..33, (1960)0
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Die ander sy van die saak is ook waar, nl,
indien die ouers of voogde nie kan voldoen aan die
opvoedingsbeginsels wat deur die Wet bepaal word
nie, kan die kinders as sorgbehoewend verklaar word.,
Sodanige kinders word dan van die ouerhuis wegge-
neem en in plaasvervangende sorg geplaas waar hulle
wel die nodige aandag sal krye

Skrywer voel dus verplig om 'n woord van
waardering teenoor die owerheid uit te spreek omdat
hierdie wet ook die Skriftuurlike norme eerbiedig
en dit wel soos opgeteken in Matthé'lls18: 6,7, waar
Christus die een verdoem wat kindertjies laat strui-
kel~

~ dit is vir hom bete.r dat "n meul-
steen om sy nek gehang word en hy weg-
sink in die diepte van die see~

(Vers 6)
--- maar wee die mens deur wie die
struikelblokke kome (Vers 7)

3,,3ljDIE OMGEWINGSDETERMINANTE VAN GEDRAG:
Onder-soeker-shet vasgestel dat omgewings-

toestande van !n organisme tot 'n groot mate in-
vloed op sy ontwikkeling uitoefen. So beweer
Thomas en Chess dan ook dat 'n studie van die tem-
perament van die individu, sonder om die omgewings-
invloede daarop te betrek, geen volledige beeld aan
die ondersoeker bied nie"l

Die omgewing kan 'n voordelige invloed op
die kind hê i:n soverre dit sy opvoeding sal verge-
maklik. Die.gevolg is dat persoonlikheidspntwik-
keling, gedragspatroon, verstandsontwikkeling en
prestasievermoë van die kind geen strenunende in-
vloede salondervind nie, maar eerder gestimuleer

1. Ar-onson , L.R., Tobach., E,,~
Leh:rman~ DeS., Rosenblatt, J ..S." Development

and Evolution of :Sehavior~ p ..536 ..
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sal word om maksimale ontwikkeling te ondergaan~
'n Swak omgewing daarenteen, het weer 'n

nadelige uitwerking en vertraag en bemoeilik die
opvoedingsproses0 Die opvoeder moet egter hier,
ook omdat die opvoedingsaspek van Ons Kinderhuis
so pertinent gemoeid is~ sy kennis van die omge-
wingsdeterminante vermeerder, aangesien dit al
manier is waarop remediëring beplan kan word"

Barnard, e~a0 sê dat die voorgeboorte-
like omgewing ook ~n rol speel in die ontwikkeling
van wn organisme" Veranderings wat die ontwik-
keling beinvloed, kan spruit uit die wanfunksione-
ring van die buislose kliere van die moede~"
Hulle sê verder dat dit gebruiklik is om fisiese
gebreke aan oorerwing toe te skryf, maar onder-
soeke het beslis getoon dat oorerwing nie in alle
gevalle verantwoordelik is nf,e0 1

DIE .INVLOED VAN DIE OMGEWING OP VERSTANDS-
ONTWIKKELING ~

3,,301010 KINDERS WAT UIT PLEEGHUISE OPGEGROEI HET~

Talle ondersoeke het die feit beklemtoon
dat die omgewing wn groot rol speel betreffende die
verstandsontwikkeling van die kind" Ondersoekers,
ooa. Harms, Skeels, Speer, Skodak, Snygg, e0aO het
gevind dat, indien in kind uit wn swak omgewing weg-
geneem word, en in 'n meer intellektuele omgewing
geplaas word, hy baie sal baat wat sy verstandsont-
wikkeling betref",
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Skodak se ondersoek betrek 154 kinders waar-
van almal in pleeghuise geplaas is vanaf 'n ouderdom
van ses maande en jongere Die moeders se gemiddelde
Ls K, was "n skrale 88 volgens die Stanfort-Binet-toets e
Die vaders het die laer beroepsklasse verteenwoordig@

Die pleeghuise waarin die kinders geplaas is,
was egter die "room" van die gemeenskap., Omdat die
kinders nog te jonk was (gemiddeld 2,8 maande), is dit
te verstane dat daar nog geen verstandstoetse op hulle
uitgevoer is tot en met hulle huisverandering nie"

Die eerste ver-st.andstoets het hulle onder-
gaan nadat hulle reeds twee jaar by die pleegouers in-
gewoon heto Die tweede toets is afgeneem nadat hulle
vier jaar by hulle pleegouers ingewoon het"

Die gemiddelde I"K. van die eerste toets was
'n sterk l16~ Vir die tweede toets is 'n gemiddeld
van 112 verkry --- dit is heelwat hoër as die gemid-
delde van die kinders van dieselfde ouderdom"

Nadat Ge Stoddard Skodak se resultate bestu-
deer het, het hy treffend opgemerk dat dit seker is
dat, indien die kinders in die ouerhuise opgegroei
het, hulle beslis tekens van geestelike gestremdheid
sou toon", 1.

Speer se ondersoek het weer 68 kinders van
swaksinnige moeders betrek" Hy vind dat 67 van die
betrokke moeders pasiënte van sielsieke inrigtings
was" Die gemiddelde leKe van die moeders was 'n
skrale 49 met rn minimum van 38 en 'n maksimum van 64~
Die kinders is weggeneem en in losieshuise geplaas@
Ook is die kinders deur "n wel.synsocgenLsasLe , nl.
"THE CHILDREN'S SERVICE LEAGUE", onder hulle sorg ge-
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neem" Die werklike vaders van die kinders was of
werkloos of hulle het ongeskoolde arbeid verrigm
Hulle was of geestelik versteurd of volkome alko-
holiste.

Speer vind dat die ~inders wat reeds vroeg
in hulle lewe van die moeder en die korrupte omge-
wing verwyder is, se leK" na die normale gestyg het.,
Aan die ander kant het die kinders wat eers op 'n
latere ouderdom van die ouers weggeneem Ls , "n dui-
delike L,K..-verband met hulle ou omgewing getoon" 1.

Hierdie ondersoek 'van Speer verskaf duide-
like bewyse dat die omgewing wn besliste rol in die
verstandelike ontwikkelingsproses van die kind speel"
Twee feite spreek baie duidelik, nl. :
(a) indien die kind in sy ontoereikende omgewing

bly, sal hy dusdanig opgroei en ontwikkel tot
'n uiteindelike produk eie aan sy omgewing
in hierdie geval tot groot nadeel van hom-
self, sy gemeenskap en sy land;

(b) die situasie kan gered word indien sulke
gevalle op 'n jong leeftyd in pleegsorg
uitgeplaas kan word.

Ook Burt en Sehonell vind dat die verstan-
delike agterlikheid van die meeste kinders aan huis-
like toestande gewyt kan word. ,2

3.3,,1,,2., KINDERS WAT OPGROEI IN AGTERLIKE GE.MEEN-
SJ{APPE:

Verdere ondersoeke deur persone soos Gordon,
Sherman en Key, toon aan dat kin.ders wat in geïsoleer-
de en agterlike, gemeenskappe opgroei, wn nadelige ver-
standsontwikkeling toon"

i

1" Blair, GeM., e"a., op.eit~, p. 35m
2. Valentin.e, C.W", op ..eit., pp ..583, 584",
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Gordon se ondersoek betrek 76 kinders wat op bote
in die Engelse kanaalopgroei,. Hierdie bootwerkers
word op bote gebore" leef daarop en sterf daarop, son-
der om veel met die buitewêreld te meng., Hierdie kin-
ders besit ook geen skolastiese agtergrond nie"

Die onilersoek bring twee belangrike en inte-
ress~nte feite aan die lig:
(a) die 76 kinders was, sonder uitsondering, almal

vertraag" Toetse het hulle gemiddelde I.K"
as 69,6 bepaal;

(b) die vertraging neem toe namate die kind ouer
worde 1

Daar kan onmiddellik verklaar word dat die
lae leK", van bogenoemde kinders nie aan oorerflik-
heidsfaktore toegeskryf kan word ni.e.. Hoe langer
die kind in sy agterlike'omgewing bly, des te groter
die invloed op hom; dus hoe laer is sy I.K"

In hierdie verband wil skrywer nie praat
van swaksinni.ges nie" maar dit kan begryp word dat
die kinders wat in sulke geïsoleerde omgewings op-
groei, nie di.egeleenthede het om tot volle ont-
plooiing te kom nie", Hulle vertoon dus 'n merk-
bare agterstand i.nvergelyking met die meer geluk-
kige kinders wat 'n gesonde sosiale agtergrond het"

,peoordeel volgens die moderne gemeenskap-
standaarde, is hierdie kinders beslis sorgbehoewend
en as i.nag geneem word dat hulle moontlik 'n nor-
male lewe kon gelei het as hulle betyds uit die om-
gewings verwyder is, is dit janunerdat hulle nie
deur die sor'gbehoewendheLdswet.t.egered is nie"
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3&3,,2& DIE INVLOED VAN DIE OMGEWING OP DIE PERSOON-
LIKHEIDSONTWIKKELING:
Die omgewi.ng speel nie alleenlik 'n belang-

rike rol wat betref verstandsontwikkeling nie, maar
het ook 'n kenmerkende invloed op die persoonlikheids-
ontwikkeling van kinders ..

Margeret Mead se bevindinge in hierdie ver-
band, verdien gemeld te word. Sy het die toestande
van die bergbewoners, die Arapesh van Ni.eu-Guinee,
ondersoek. Sy vind dat hierdie stam vredeliewend is
en alle werksaamhede op !n kooperatiewe basis aanpak"
Die stam is geens ins aggr-essief nie en die kinders
steel en lieg selde. Let in hierdie geval op dat
die omgewing waarin hulle woonagtig is, derglike per-
soonlikheidstrekke moontlik maak .. Die bergagtige
omgewing bied 'uitstekende beskerming teen aanvallers
van buite, terwyl die gebied ook baie moeLl.Lk bekom-
baar is..

Sowat 100 myl vanaf die Arapesh bestaan weer
"n rivierbewonerstam, nl, die Mun,dugumor" Hulle is
weer agterdogtig teenoor mekaar, aggressief en ge-
welddadig.. Hierdie stam is maklik bereikbaar; dus
maklik kwesbaar vir aanvalle van buite" Die per-
soonlikheidstrekke is dus spruitend uit hulle omge-
wing.

Uit die geledere van di.emeerbewoners, die
Tchambule wat ook :inNieu-Guinee woonagtig is, word
gevind dat die vrouens die plaaswerk hanteer, vis-
vang en jag.. Die mans bly by die huis om die kin-
ders op te pas.. Hierdie feit veroorsaak dat die
vrouens sterk manlike persoonlikheidstrekke ontwik-
kel en die mans weer almal tipies vrouLik reageer"

Hierdie verskille wat betref temperament en
persoonlikheid tussen die genoemde stamme, moet ver-
klaar word as die gevolg van hulle individuele stel-
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seIs van sosiale organisasie en metodes om hulle kin-
ders op te voed", Die omgewing waarin elkeen woonag-
tig is, is verantwoordelik vir die stelsels van so-
siale organisasie en opvoedingsmetodes" 1

3"3.,2..1,, DIE OUERHUIS~
So is hierdie ondersoek van Margeret Mead ook

toepaslik op die moderne sosiale kringe" Die kind se
eerste ondervinding met enige vorm van wn stirnulusmoet
noodwendig wn invloed op sy persoonlikheidsontwikkeling
uitoefen ..

As die kind voel dat hy in sy ouerhuis lief-
deryk en aanneemlik behandel word, b>A.Ihy selfverse-
kerd wees in alle sosiale situasies buite sy ouerhuise
Verwerping en minagting in sy ouerhuis sal hom baie
onseker maak en hy sal hom onttrek aan alle sosiale

*gebeure.. As die kind in sy ouerhuis gewoond is om
gesag te eerbiedi.g, sal hy sy persoonlikheid, tot
onderdanigheid aan sy meerderes, inrig" Aan die
ander kant: as hy gewoond is aan swak dissipline in
sy ouerhuis, sal hy tien teen een rebels teenoor sy
skool, onderwysers, werkgewers en regering wees"

So is die gesinslewe 'n belangrike omgewings-
invloed wat beslis geen geringe rol in die persoon-
likheidsbepaling van die kind speel nie. Die ouer-
kind-relasie bepaal adolessente persoonlikheidsitua-
sies.. Kinders is baie sensitief vir buierigheid en

**tirannieke gesigsuitdrukkings" Gesprekke in en om
die huis, kritiek teen die naaste, aggressiewe op-
trede en onambisieuse ouers, het 'n duidelike invloed
op die kind as luisteraar en waarnemer"

Blair, GeM., e..alll>:1Io~..cit", pp., 38, 39"
Infra, pp e 152-154 6,,3.5)e
Infra, pe 156 (6,,3e6e8)G
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Skrywer het eens aan wn driejarige seuntjie

gevra waar hy al die lelike woorde leer (hier was dit
vloekwoorde van die ergste graad)e Trots en sonder
skroom het hy geancwoord r "By my pa l"

Die sosiale verhoudings wat betref man teen-
oor vrou; werkgewer teenoor werknemer; leiers teen-
oor volgelinge, maar ook kind teenoor volwassene en
kind teenoor medekind, word in die gesinslewe vasge-
lê" Die kind ontwikkel sy eie idee, gebaseer op
waarneming uit sy eie omgewing, van hoe mense moet
optree as hulle 'n spesifieke posisie beklee of in
"n spesifieke situasie beLand ,

Vir Du Toit, Steyn en Rip is daar een be-
langrike vereiste vir die huisgesin, n.l, dat dit ge.~
organiseerd moet wees. Wat sou dit impliseer?

Wanneer die persoonlikhede in die
gesins-groep dus so optree dat hulle
rolle onderling afhanklik is en dat
die verhoudings en sentimente van
so 'n aard is dat die gesinsgroep
as eenheid harmonieus funksioneer,
in ooreenstemming met die waarde-
patrone van die breë samelewing,
dan kan van daardie huisgesin as
'n georganiseerde gesin gepraat
word. 1

Die.familiekring besit dus "n hoë graad van
verantwoordelikheid ten opsigte van die persoonlik-
heidsontwikkeling van elke kind binne die kring"
Nou is dit ook so dat die ouers verantwoordelik is
vir die formulering van die norme van die huisge-
sin, maar ni.e slegs die formulering daarvan nie, ook
die uitvoe·ring daarvan berus by die ouerlike porte-
feulje ..

In die moderne samelewing word die waarde van
die kind al meer en meer besef en alles moontlik word

1., Du Toit, JeB .. , Steyn, A eF e ~ Ri.p , CeM e , ,Mwykende
Gedrag, pe 43"



1.
*

Hadfield, J eA.; o!" cita,
Infra, pe 75 ~3" ".3",,4") ..

p. 1719
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gedoen om 'n positiewe invloed op die persoonlikheid,
gedrag, verstandsontwikkeling en prestasievemoë van
kinders te verseker"

Dit blyk egter
langrike rol vervul dat
om die gesinslewe in te
lukking gedoem sal wees"

asof die gesinslewe so 'n be-
alle pogings van buite, sonder
sluit, steeds deels tot mis-

Die tyd het ryp geword vir
die instelling van kursusse vir voornamende ouers as-
ook die betrekking van hulle wat reeds ouerskap aan-
vaar het, om te probeer om die opvoedkundige fasette
van die ouerhuis aan diesulkes tuis te bring.

Hadfield besef dat die hedendaagse ouer 'n
moeilike taak het:'

Parents in these days are in a state
of bewilderment as to how to bring
up their children.. This is not
surprising considering the con-
flicting 'views, even amongst ex-
perts, on the question" 1

'n Belangrike feit is dat die ouers die model-
*le is wat df.e kinders graag wil navoLg , Dit plaas In

groot verantwoordelikheid op die ouers wat dus onder
alle omstandighede navolgtrllSwaardig moet wees ..

3.3..2..2~ DIE EKONOMIESE TOESTANDE:
Ekonomiese gesteldheid oefen 'n aansienlike

invloed op die persoonlikhede van volwassenes sowel as
kinders uite Armoedige versorging het 'n negatiewe
uitwerking op di.epersoonlikheidsontwikkeling ..
Dit kan nie bewys word dat die ekonomies gegoede klas-
se geen wanaangepaste persoonlikhe.de die wêreld sal
instuur nie of dat alle mense wat armoed Lg grootge-
word het persoonlikheidsprobleme ondervind nie.. Daar
kan egter beweer word dat die kind van die gegoede huis
oor beter geleenthede beskik om talente te ontwikkel
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en dus emosionele rypheid te bereik" Beoefening
van die skone kunste, sport en die so noodsaaklike
stokperdjies kan nie sonder die nodige fondse ge-
skied nie" Indien wn kind hierdie voorregte moet
ontbeer, het dit beslis wn stremmende uitwerking
op die ontwikkeling van sy persoonlikheide Dit
gebeur ook dat die wete dat die nodige fondse nie
altyd beskikbaar is nie, veroorsaak dat die kind
homself van sosiale gebeurlikhede onttrek" Eko-
nomiese druk kan dus tot wn groot mate bydra om
die normale ontwikkeling van die kind se persoon-
likheid te benadeel sodat hy sosiaal-gestrem raak"

3,,303.. DIE INVLOED VAN DIE LEERPROSES OP GEDRAG:

Die leerproses word algemeen gedefinieer
as enige relatiewe permanente verandering in gedrag
voor-tapru Lt.end uit ondervinding uit die ver.lede op-
gedoeno

Alle geleerdheid is nou verwant aan die
pogings van die individu om by sy omgewing aan te
pas" So beteken die begri.p "leer" enige gedrags~
verandering, nie alleen daardie veranderinge wat as
verbetering bestempel kan word nie; swak gewoontes
blyk ook as voortspruitend ui.t die leerproseso

Die pr-oduk van die leerproses is dus die
vorming van gewoontes" Tegnies gesproke beteken
gewoontes dus die verandering wat die leerprose.s te
weeg gebring het"

Die leerproses gaan daagliks voort en die
kind maak elke dag nuwe assosiasies en neem daagliks
nuwe gedragspatrone op as gevolg van die formulering

staan van die leer van die kind wat betref die waar~
des van onafhanklikheid" mag die grondslag lê vir ab-
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normale gedragspatrone in die toekomso Hier word
veral gedink aan die kind wat in die huis grootword
waar God en Sy gebooie geen positiewe hoeksteen vorm
nieo Hierdie kind sal dan ook~ tensy hy op die
aarde neergewerp word soos wn Saulus, sy lewe probeer
inrig sonder om ag te slaan op die Skriftuurlike norme.

Faktore spruitende uit die ouerhuis wat die
gedrag van die kind bepaal~ is legio, maar daar sal
in hoofstuk VI meer volledig na hierdie aspek terug-

,I(gekeer wordo

DIE KIND SE VRIENDE:
Voordat die puberteitstadiUlfi bereik word,

bestaan die vriendekringe gewoonlik uit lede van die-
selfde geslago Gedurende en na die puberteitsjare
word lede van die teenoorgestelde geslag gewoonlik
Lnge s Lu Lt ,

Binne die vriendekring ontwikkel die kind
lojaliteit, verantwoordelikheid en getrouheid teen-
oor sy maatso Indien die lede van die vriendekring
dus standvastig en eerbaar in hulle individuele op-
tredes is, sal d:ie :invloed wat wedersyds op mekaar
uitgeoefen word~ heilsaam en prysenswaardig weeso

Onder die jeug van vandag bestaan daar eg~
ter vriendskapskringe waarvan die gedrag kommerwek-
kend is. Indien d:ie dagblaaie oopgemaak word~ tref
die onrusbarende gebeure wat aan die orde van die
dag is die lesero VerdowingsmiddeIs, seksuele ver-
val, drankmisbruik, dobbelary en algemene misdadig-
heid is groepkenmerke van baie jeugbendeso

So kan die groep aan die indiv:idu wn onder~

* Infra, po 148-156 (6.3)0
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skeiding van goed aangepastheid besorg, maar dit kan
eweneens afbrekend en degenererend sorg vir wanaan-
gepastheid van die ergste graado

DIE GEMEENSKAP:
Ook die gemeenskap vervul wn belangrike rol

in die ontwikkelingsproses van die kLnd , Die kind
moet te alle tye probeer om aan die norme van die ge-
meenskap waarin hy hom bevind, gehoorsaam te wees.
Nou is dit so dat die norme van die agterbuurt totaal
verskil van dié van die spogbuurte Indien die kind
dus die leerproses in die agterbuurt moet deurmaak,
sal dit verstaan word dat sekere ge1ragspatrone sal
posvat wat nie sal rym met die volksidee nie0

So kan die gemeenskap ook bevorderlik wees
of stagnerend inwerk op die algemene ontwikkeling
van die individue

30303040 DIE TENDENS VAN NABOOTSING~

Daar is deurgaans daarop gewys dat die leer-
proses in sy mees algemene betekenis nabootsing be-
helso Douglas en Holland verklaar in verband met
hierdie nabootsingstendens:

~ he finds this type of behavior
a short~cut in learning, and because
he is often rewarded with the appro~
bation and praise of his elderso 1

In hierdie nabootsing vervul die omgewing
waarin die kind hom bevind 'n allesbepalende funksie.
Hierdie gedragsnabootsing kan die kind positief of
negatief beinvloed en kan van hom wn plesier of 'n
mislukking maako
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3040 SAMEVATTING:
Skrywer het in hierdie hoofstuk probeer om

motivering te verkry vir die sorgbehoewendheidsver-
klaring van kinderso Indien daar bewys kan word
dat die organiese sy van die mens se lewe !n groot
rol in sy ontwikkeling speel, is dit ook onbewuste-
lik bewys dat die kind se opvoeding tuis ook die or-
ganiese sy moet betreko Die ouer moet dus voort-
durend sorgdra dat, by die geringste voortekens van
probleme, die kind mediese behandeling moet ontvang~

Indien die Kinderwet dus verwys na fisiese
verwaarlosing, sowel as onbekwaamheid om beheer oor
die kind uit te oefen'~" is die verwaarlos ing van die
organiese sy van die kind se lewe ook wn onderafde-
ling daarvano Indien daar nou besef word hoe nade-
lig die kind se persoonLikheid beinvloed kan word in-
dien hy organiese probleme ondervind, word sodanige
kind ook as sorgbehoewend verklaar en wel op grond van

. **geestelike verwaarlos~ng0
In die laaste afdeling van hierdie hoofstuk

is daar probeer bewys dat die omgewing waarin 'n kind
hom bevind ook wn geweldige invloed op sy ontwikkeling
uitoefeno Die kind se ontwikkeling is tot wn groot
mate afhanklik van nabootsing en laasgenoemde proses
vind oorwegend binne die onmiddellike omgewing plaas~

Indien die kind hom dus in 'n omgewing be-
vind wat nadelig op sy ontwikkeling inwerk, sal be-
voegde persone moet probeer om hom weg te neem en in

* Supra:i)po 14, 16 (20201)(b) en (i)o
Supr a, p 0 16 (2•2 e 1)(i)0**
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'n ander omgewing te plaas waar genoemde nadelige
faktore tot 'n groot mate afwesig is"

Die kinderwet maak dan ook voorsiening met
betrekking tot ongewenste omgewingsinvloede en wel

. *wat betref ar-tLkel 1(xxxv)@
1\Dit is ook dringend noodsaaklik dat die

kind so jonk as moontlik uit die korrupte omge-
wing weggeneem word, want anders kan die feite

*~"wat uit die ondersoek van Speer na vore tree, ook
***die kind in 'n vernietigingsweb vasvango

Nou, nadat motivering verkry is om kinders
onder sekere omst.andf.ghede as sorgbehoewend te ver-
klaar, sal daar vasgestel moet word wat dit beteken
om die kind uit sy omgewing weg te neem en in "n
ander omgewing te plaas ..

Indien daar na die Kinderwet teruggekeer
word, vind die leser dat daar na verwydering van
die kinders sprake van plaasvervangende sorg moet
wees.

Vir hierdie studie sal skrywer slegs die
kinderhuis as plaasvervangende sorg bespreek" On-:
middellik sal daar nou fn legio vrae by die leser
opkom, nl,,: hoe het kinderhuise ontstaan? Hoeveel
van hierdie kindertehuise bestaan daar vandag?
Wie is verantwo·ordelik vir die beheer van sodanige
inrigtings? Wat word beoog met die kinderhuis as
plaasvervangende sorg?

Die antwoorde op hierdie en ander vrae sal
in die volgende hoofstuk die nodige aandag ontvang ..

* Supra, pp e 14-16, (2",2"L.)(b), (c), (f), (h)
en (i)",

SUl[ra, p .. 66.
Vg:" ook Gordon se ondersoek, pe 68(3(j3"lo2~)..**

***
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DIE ROL VAN DIE KINDERHUIS AS

PLAASVERVANGENDE SORG

4..1. DIE AGTERGROND:
Alvorens die inrigtingversorging van sorgbe-

hoewende kinders bespreek word, sou dit wenslik wees
om die geskiedenis oop te slaan om hierdie aspek, nl,
versorging van sorgbehoewendes, na te,speur e

Die hele kwessie van versorging van sorgbe-
hoewende kinders is so oud soos die menslike geskie-
denis. In Genesis 1.1. word die stamboom van Sem be-
handel tot en met die geboorte van Abram en sybroers
Nahor en Haran.. Haran is egter vroeg oorlede en
Tera, die vader van Abram, ontferm hom oor Lot,
Haran se seun, deur hom in sy eie huis op te neeme
Lot is dus 'n vroeë voorbeeld van 'n sorgbehoewende
kind en te oordeel volgens vandag se juridiese stan-
daarde, sou die,dood van die ouers as die rede ge-
geld het.

Nadat Tera oorlede is, het Abram die ver-
sorging van Lot op hom geneem. Skrywer wil dan
ook hierdie oudste voorbeeld, nl. dié van Abram en
Lot, aan die leser voorhou om as maatstaf te dien
in verband met die inrigtingversorging van die kin-
dertehuis as plaasvervangende sorgo

Abram tree op as voog (plaasvervangende
sorg) vir Lot.. Laasgenoemde vind in Abram 'n per-
soon wat voortdurend poog om vir hom (Lot) tot self-
standigheid te leL. Gedurende hierdie leiding, on-
dervind Lot die ervaring van ware Christenskap", Ver-
der begin Lot ook ekonomies selfstandig raak totdat
hy later genoeg tente en vee het om op sy eie bene
te staano

Toe Abram dan sien dat Lot gereed is om 'n



v he i.L • b . dn ea; same.omgewi.ng evan ..
wa're godsdiens belewe het ..

So sou Lot die
Verder sou hy

= BO -
eie~ selfstandige lewe te voer, neem hy hom om 'n
landstreek (in hierdie geval die Jordaanstreek),
te laat kiés waar hy ongestoord en onafhanklik
kon lewe ..

Dit tref die leser egter dat Abram nie nou
sy hand heeltemal van Lot aftrek nie" Toe Kedor-
Laómer, en die konings saam met hom, jare daarna
vir Lot, tesame met sy gesin en al sy besittings,
gevange geneem het, was dit Abram wat vir Lot weer
tot hulp gekom het en hom van gevangenisskap ver-
los het.

Veel later tre.eAbraham weer as voorbid-
*der op vir Lot en sy gesin as God SoJom wil verwoes"

Daar i.senkele feite, spruitende uit voor-
afgaande, wat beklemtoon moet word om die saak in
verband met plaasvervangende sorg in die regte per-
spektief te sien.
(1) As voog stél Abram wn. uitstekende voorbeeld

vir Lote Indien 'Lotdus deur middel van na-
bootsing sou ontwikkel, sou hy hom beslis in

ook die begrip "onselfsugtigheid" sy eie kon
maak (vgl" hier die feit dat Abram aan Lot
die eerste keuse in verband met die kies van
'n landstreek gee)"

(2) Abram wilook dat Lot slegs die beste geleent-
hede in die. lewe geniet; daarom dat Lot ook
die e.erste keuse. in verband met "n landstreek
kry.,

(3) Abram tree n:ie oorbeskermend teenoor Lot op
nie en as hy vind dat Lot selfstandigheid be-
reik het~ stuur hy hom alleen die lewe in0

* Genesis 12, 13, 14 en 1BQ
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(4) Abram trek egter nie sy hand heeltemal van Lot
af nie" Hy stel nog belang in die persoonlike
welvaart van hom vir wie hy verantwoordelikheid
aanvaar het (dit gebeur wanneer hy hom van die
gevangenisskap verlos)" Indie.n Lot dus enige
probleme op sy weg na volle onafhankli.kheid
ondervind~ is in Abram nog daar om hulp te ver-
leen"

(5) Abraham besef egter dat hy nie in staat is om
die verantwoordelikheid teenoor Lot alleen te
dra nie en daarom BID hy vir Lot" Hy doen
dit omdat hy glo dat die mens uit homself tot
niks in staat is nie, maar ook omdat hy glo
by God alles moontlik is"

Teen hierdie agtergrond wil skrywer die res
van hierdie studie benader, nl" om die inrigtingver-
sorging van sorgbehoewende kinders te toets aan die
standaarde wat ~n Abraham daargestel het"

4,,20 DIE JURIDIESE ASPEK IN VERBAND MET DIE PLASING
VAN DIE KINDERS:

Indien daar rede is om te glo dat in kind of
kinders onder sorgbehoewendheidstoestande verkeer, kan
wn polisiebeampte, proefbeampte of wn amptenaar wat
daartoe gemagtig is die kind uit daardie omgewing ver-
wyder en na "n plek van ve.iligheid bring" Daar bestaan
vandag spesiale tehuise wat as plekke van veiligheid be-
kend staan, maar dit mag ook gebeur dat hospitale, kin-
derhuise en selfs verbeteringskole as plekke van vei-
ligheid kan fungeer"

Die doel van hierdie plekke van veiligheid
is slegs om die kinders van 'n tydelike bewarings-
plek te voorsien" So gou moontlik na hulle opname
in hierdie plekke moet hulle afsonderlike sake deur
die Kinderhof aangehoor wordo Hierdie hof sal dan
na oorweging van al die feite beslis of die kinders
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wel sorgbehoewend is al dan nie.. Indien die hof wel
sorgbehoewendheidsgronde vind, moet daar ook oor die
lot van die kind besluit word ..

So kan die kinders of na verbeteringskole
of na nywerheidskole of na kindertehuise verwys word ..
Laasgenoemde inrigtings vervul, dan die rol van plaas-
vervangende sorg vir die kinders",l

vn Kinderhuis word deur die wet gekwa-
lifiseer as:

--- enige verblyfplek of tehuis wat
in stand gehou word vir die opname,
beskerming, versorging en opvoeding
van meer as ses kinders of leer-
linge we? van hulle ouers af maar
nie ook n nywerheidskool of 'n
verbeteringskool nie. 2

Die kinderhuise het dus as gevolg van die
juridiese bepaling in hoofsaak DRIE funksies, nl.
BESKERMING, VERSORGING en dan ook die OPVOEDING van
die kinders.
4,,3., DIE KIN}:>ERHUISAS PLAASVERVANGENDE SORG:

4..3..1. DIE ONTSTAAN VAN DIE KINDERHUIS OP EIE BODEM:
Sedert die vroegste jare van volksplanting

aan die Kaap is die versorging van wees- en ve'rwaar+
loosde kinders as fn owerheids- en kerkstaak gesien ..
So neem die kerk dan ook hierdie taak in die eeu na
volksplanting oor en vertroetel dit tot 'n reuse mega-
nisme wat vandag fn groot dee L van die sameLewf.ng-
struktuur uitmaak.

Die kerk het sorg gedra dat hierdie verwaar-
loosde kinders direk onder die beheer van die diako-
nie geplaas is en laasgenoemde moes toesien dat be'-
hoorlike huisvesting en voedsel. aan diesulkes ver-
skaf word.

10 Wet no", 33 van 1960, hoofstuk 5.
2.. ïbido, artikel :1(xv'i) e
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So bepaal die diakenformulier dan ook:
Wat hul werk betref, toon die Skrif
duidelik aan dat hulle allereers die
armes, krankes en ellendiges van die
gemeente na liggaam en gees moet ver-
sorg en opbou, na die voorbeeld van
die eerste diakens wat tydelik sowel
as geestelike armesorg beoefen het~
Hulle moet steeds in gedagte hou dat
die siel meer is as die liggaam en
dat alle armesorgwerk saamgetrek
moet word op die redding van die
siel en dat dit beter is om 'ver-
arming te verhoed as om uit ver-
arming op te hefe
Daartoe is nodig 'n diep besef van
die liggaamlike en geestelike nood
van die armes, kranke5 en ellen-
diges om hulle met fn bewoë hart
en toegeneë gemoed te help, soos
die apostel eis in Rom ..12: 8 en
2 Kor. 9~7" Hulle moet nie net
met uiterlike gawes nie, maar ook
met troosryke woorde uit die Hei-
lige Skrif aan die armes en ellen-
diges hulp bewys", 1

Aangesien daar toentertyd in die Kaap nog
geen sprake van geskikte kindertehuise was nie, moes
die destydse diakonie hulle taak vervul deur toepas-
sing van di.emetode van aanneming of uitplasing in
pleegsorg van die sorgbehoewende kinders" Hierdie
vorm van versorging en rehabilitasie duur voort tot
ongeveer l814e

Die pleegouers is ook wel deeglik deur die
diakonie gekeur en uitplasing het nie somaar goeds-
moeds geskied nie. Ook het die kerk die priori-
teit gehad om die kinders te enige tyd weg te neem
indien dit bevind sou word dat die pleegouers die
kinders nie na wense opvoed nie"

1.. Die Diaken in die Nederduitse Gereformeerde
Kerk, p , 26"



Verblydend om reeds sedert hierdie vroegste
jare die intense belangstelling in die sorgbehoewendes
op te merko Ook word daar nie slegs gesorg vir die
plasing van hierdie kinders nie, maar daar word ook
na hulle welsyn omgesien tydens die pleegtydperk ..

In 1814 word inrigtingversorging vir die
eerste keer in Suid-Afrika gevestig en wel met die
stigting van die eers·tekinderhuis, nl" die "Suid-
Afrikaanse We,eshuis"" Hierdie inrigting was bedoel
as toevlugsoord vir hulle wat vandag as sorgbehoe-
wendes bekend is. 1

Die tweede kinderhuis het eers vyftig jaar
na die eerste gevolg. Vanaf 1880 tot aan die begin
van die twintigste eeu het nog enkele inrigtings
die lig gesien. Die Anglo-Boereoorlog het egter
die Afrikanernasie se gesinslewe op vee.ltallige
maniere ontwrig met die gevolg dat hierdie oorlog
verantwoordelik was vir die oprigting van vele meer
kindertehuiseo Daar moet ook gemeld word dat hier-
die inrigtings, feitlik sonder uitsondering, deur
die kerke beheer is.

Theron skryf dat Kempff, 'n veteraan wat be-
tref kinderhuisinspeksies, gevind het dat die alge-
mene toestande in die inrigtings van daardie dae veel
te wense oorgelaat het., Kempff het verder voort-
durend gekla dat die personeel van sommige van die
inrigtings nie behoorlik toegerus vir hulle taak was
. 2n~e.

Nou het daar egter 'n meer doeltreffende in-
speksiestelsel die lig gesien sodat die standaard van
inrigtingversorging baie verbeter het ..

1., Greyling, P.F." Die Nederduitse Gereformeerde
Kerk en,Armesorg, p e 159"

2., Theron, Ea, Inrigtingversorging, pp ..21,23 ..
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Die personeelkwessie het egter bly voortbe-
staan sodat die Carnegi.e-komrnissiein 1932 vind dat
dit gebiedend noodsaaklik is dat slegs persone wat be-
hoorlik opgelei en bevoeg is aan die hoof van sulke
. "t" 1~nr~g ~ngs mag wees"

Hierdie bevindings dui daarop dat 'n opvoe-
dingsprobleem in die inrigtings ontstaan het wat uit
die weg geruim moes word. Die Sekretaris van Volks-
welsyn kondig dan ook in 1939 'n subsidieskema be-
treffende salarisse aan behoorlike toegeruste hoof-
de van die inrigtings aan., In 'n omsendbrief aan
alle gesertifiseerde inrigtings voer hy die beweeg-
redes aan deur te verklaar dat die :inrigtingsvir
kinderversorging deur opvoedkundig~wetenskaplik-
toegeruste personeel bedien behoort te word. Ver-
der:

Dit is dus enigsins ongerymd om te
vereis dat die personeel van ons
skole behoorlik opgeleide en ge-
diplomeerde persone moet wees,
terwyl dieselfde vereiste nie
geld by die opleiding en op-
voeding van kinders wat in inrig-
tings versorg word nie" 2

Ook in 1951 het die kwalifikasies van inrig-
tingpersoneel onder die soeklig gekom en wel by die
Nasionale Konferensie oor Kinderinrigtings wat van
19 tot 20 April te Kimberley gehou is" Daar is die
ideaal gestel dat slegs persone met 'n maatskaplike
werkkwalifikasie of onderwyser-sielkundiges huishoof-
de sal wees ..3

1. Carnegie-komrnissie: Die Armblanke-vraagstuk in
_ Suid-Afrika_, p, XXVIII"

Departement van Volkswelsyn en Pensioene: Na-
vorsing en Inligting: Die Personeel y!!n
Blanke Kinderhuise i.ndie Republiek van
SUid-Afrika en hulle Opleiding:J p..8"

Departement van Volkswelsyn en Pensioene~ Verslag
van die Nasionale Konferensie oor Kinderinriï- .
tings wat van 19 tot 20 ApriI 1951 te Kimbel' ~
gehou is, -p" 26"

. 2 ..

3"
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DIE HUIDIGE SITUASIE:
4",3",2",16DIE AANTAL KINDERHUISE:

Daar is tans 126 geregistreerde kinderhuise
in Suid-Afrika", Een hiervan maak voorsiening vir
slegs 10 of minder kinders; 25 maak voorsiening vir
11-25 kinders; 36 huisves 26-50 kinders; 18 huis-
ves 51-75 kinders; 10 huisves 76-100 kinders; 18
huisves lOl-LSO kinders; 10 huisves 151-200 kinders;
2 huisves 201-250 kinders; 1 huisves 251-300 kinders,
4 huisves 400 en meer kinders, terwyl die huisvestings-
getal van een tehuis onbekend iso

Opmerklik dus dat meer as die helfte van
die inrigtings (51,21%), 50 en minder kinders het
terwyl 7 (5,56%), meer as 200 kinders het",l Dit
spreek dus vanself dat die groter inrigtings voor-
siening maak vir kleiner hud.seanhede binne die glo-
bale organisas ie 0 In die geval van Ons Kinderhuis
te Bloemfontein, is daar sprake van 9 kleinere huis-
eenhede, te wete 4 vLr dogters, 4 vir seuns en dan
ook wn baba-afdeling wat beide geslagte huisves en
wat slegs vir kleuters voorsiening maak",

Van die genoemde 126 kinderhuise maak 85
tehuise voorsiening vir die gewone sorgbehoewende
kind sonder gesertifiseerde afwykings", Vyf inrig~
tings maak, benewens normale sorgbehoewendheid~
ook voorsiening vir kinders met besondere gedrags-
problemeo Vier inrigtings maak voorsiening vir
gewone sowel as verstandelik vertraagde sorgbe-
hoewende kinders.. Twee inrigtings huisves ver-
al probleem en verstandelik-vertraagde kinders, ter-

----------------~.------------------------------~---------1", Departement van Volkswelsyn en Pensioene: Die
Personeel van Blanke Kinderhuise :indie
Republiek van Suid-Afrika en hulle O~=
dL~!g, p, 150
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wyl vier inrigtings slegs voorsiening maak vir kinders
met liggaamlike gebreke. Vyf inrigtings versorg ge-
wone verwaarloosde sowel as probleemkinders asook sub-
normale kinders, terwyl twee inrigtings verwaarloosde
en liggaamlike gestremde kinders versorg" Vier in-
rigtings maak voorsiening vir al die verskillende
tipes hie.rbo genoem, terwyl drie inrigtings die ge-
wone sorgbehoewende kind sowel as ongehude moeders
hui.sves, Verder is daar twaalf inrigtings wa·tslegs
ongehude moeders huisves",

By 101 van die inrigtings vind differensia-
sie dus op grond van die tipe kind binne die inrig-
t'ingplaas.. In die geval van 25 kindertehuise be-
staan geen differensiëring met betrekking tot die
tipe kind nie. In laasgenoemde geval word alle-
soortiges onder een dak gevind sodat die opvoedings-
rnetodes ook net so verskillend sal wees.

4..3..2.3. DIE OUDERDOM VAN DIE KIND AS NORM VIR
P'LASING:

Nie al die kindertehuise maak voorsiening
vir kinders van alle ouderdomme nie.,

(a) Agt-en-dertig tehuise neem kinders vanaf hulle
geboorte in.. Vier van hierdie inrigtings hou
die kinders tot !n ouderdom van twee jaar, ter- '
wyl vyf ander die kinders tot 'n ouderdom van
vyf jaar hou. Daar is dus vier inrigtings uit-
sluitlik vir babas en vyf u:i.tsluit1:ikvir babas
en kleuters.

(b) Vier-en-dertig tehuise neem kinders tussen een
en d.riejarige·ouderdom, terwyl 27 inrigtings.die kinders vanaf die derde tot die sesde lewens-
jaar versorg. Ons lei dus af dat uit jn totaal
van 126 inrigtings daar 99 is wat kinders van
minder as ses jaar oud opneeme
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(c) Sewe-en-sewentig inrigtings hou die kinders tot
hulle l6de of 18de jaar of langer" Dit blyk
dus dat 'n groot persentasie van die kinders in
kindertehuise uit adolessente bestaan.. 1.

4..302,,4.. DIE PERSONEELGETAL EN SAMESTELLING:
Na aanleiding 'van 'n ondersoek deur die

Departement van Volkswelsyn waarby 88 kindertehuise
betrek is, blyk dit dat die poste geri.eflikheids-
halwe- in.3 hoofgroepe verdeel is, nl. administra-
tiewe, huishoudelike/toesighoudende en professionele
of gespesialiseerde poste. 2
4.3,,2!1'4..1. ADMINISTRATIEWE POSTE~

Hierdie benaming sluit alle werknemers in
wie se werk hoofsaaklik klerklik van aard is, soos:
tiksters, klerke, boekhollers, telefoniste, opsigters,
tuiniers en f'akt ocums, Hier is dus sprake van "n
indirekte diens in soverre daar geen direkte kontak
met die kinpers gemaak word nie ..
4 ..3.2..4..2. HUISHOUDRLlKE/TOESIGHOUDENDE POSTE:

Onder hierdie indeling is ingesluit almal
vanaf die hoof van die tehuis tot die mees junior as-
sistente. Hierdie groep mense is direk met di.ekin-
ders gemoeid, nl ..hoofde, huisouers, afdelingsmatrones
(wasmatrone, linnematrone en kombuismatrone), en al
die assistente.
4.3 ..2.4.3. PROFESSIONELE POSTE~

Hierdie indeling veronderstel personeel wat
gespesialiseerde dienste aan die kinders in die tehuis
lewer.. Hierdie personeel beskik oor spesiale oplei-
ding en moet dus akademies aan sekere vereistes vol-

1.. Departement van Volkswelsyn en Pensioene: Die Per-
soneel van Blanke Kinderhuise in die Republiek
van Sui.d-Af:rikaen hulle Opleiding_, pe 19..

Ibid ..s .p. 23.
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doen alvorens hulle in aanmerking vir die poste kan
kom.. Hieronder ressprteer dan poste soos: sielkun-
diges, maatskaplike werksters, verpleegsters en in-
strukt.eurs ..

4.302.4 ..4.. DIE AANTAL POSTE:
Tans bestaan daar 145 administratiewe, 611

huishoudelike/toesighoudende en 100 professionele poste
in die 88 kindertehuise.. Daar is dus 'n totale per-
soneelgetal van 856 blankes in die 88 kindertehuise
wat 'n gemiddeld van 9,73 personeellede per inrig-
ring veronderstel. 1

4.3..2.5. DIE BEHEER VAN DIE KINDERTEHUISE DEUR
ORGANISASIES:

Daar is tevore gemeld dat df.ekerk ,sedert
die vroegste tye'die beheer van die kindertehuise
oorheers het&- Die toestand het in die tussentyd
nog geensins verander nie en 'n opgawe sal nou aan
die lig bring dat die verskillende kerke steeds die
welsynsdienste betreffende die kindertehuise behar-
tig.

So beheer die Nederduitse Gereformeerde
Kerk in totaal 24 kindertehuise en wel met die vol-
gende verdeling:
(a) Kaapprovinsie :
(b) Suid-Transvaal

Noord-Transvaal:

12;
3·,
1;
4;
2;
1;
1. 2

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

O.V.S.
Natal

~.
Suid,wes(lllOAfrika :

Rhodesië o.

Departement van Volkswelsyn en Pensioene: Die Per-
soneel van Blanke Kinderhuise in die Republiek '
van Suid-Afri.ka en hulle OQleiding, pe 230 '

Die Di.aken in die Nederduitse Gereformeerde Kerk,
pp. 171, 172. '
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Vervolgens blyk die res van die verdeling te
wees ..
Gereformeerde Kerk 3·,
Hervormde Kerk 2-,
Rooms-Katolieke Kerk $ 18;·
Anglikaanse en Engelse Kerk: 9·,
Metodiste ~ 7;·Presbiteriaanse l',
Joodse · 2;·Apostoliese geloofsending · 1;·
Lutherse Kerk 1;
Heilsleer · 7;·Organisasies wat hulself as

Protestants bestempel 5·,
Inter-Kerklik · 45;·Onbekend · 1.. 1·
4Q3.3& DIE KINDERHUIS' EN DIE NEDERDUITSE

GEREFORMEERDE KERK:
Tot dusver in hierdie studie is daar veralop

die kindertehuis in Suid-Afrika gekonsentreere Dit
was nodig om 'n breër agtergrond te kry in verband met
die sorgbehoewendheidsaspek en die gevolglike plasing
van die kinders oor die lengte en breedte van ons land ..

Die uiteindelike doelstelling van hierdie'
studie is om 'n ondersoek in te stel na veral die op-
voedkundige aspek betreffende een enkele tehuis, nl ..
Ons Kinderhuis te Bloemfontein.. Om dit te kan doen,
sal die keël nouer moet sluit in soverre daar meer op
die inrigtings wa:tdeur die Nederduitse Gereformeerde
Kerk beheer word, gekonsentreer moet word ..

1. Die Per-
ubliek

e
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Dit is seker wn formele beskouing by die

leser dat by die verskillende organisasies wat ver-
antwoordelik is vir die beheer van die kindertehuise,
ook wyd uiteenlopende verskille sal voorkom", In
wese kan die genoemde organisasies almal as Christe-
lik bestempel word", Binne hierdie Christelike kwa-
lifisering bestaan egter baie normatiewe afdraai-
paaie, sodat elkeen van die genoemde organisasies
individueel in normatiewe pad bewandel wat besliste-
lik wn stempel afdruk op die struktuur en wese van
die inrigting wat deur hom beheer word$

Skrywer wil hom nie op onbekende terrein waag
nie en dus sal daar slegs pr-obeer'word. om die terrein
wat deur die Nederduitse Gereformeerde Kerk gedek word
van nader te betrag", Dit word gedoen omdat die te-
huis Ons Kinderhuis, die hooftema van hierdie studie,
ook onder genoemde bestuur ressorteer ..
4,,30301 BEGRIPSVERHELDERING:

Indien die terrein van liefdadigheid of
barmhartigheid opperv.Lakkï.gbenader word, sal daar
baie gou verklaar word dat die dienste van die Staat,
die partikuliere welsynsorganisasies en die Kerk almal
sinoniemlike begrippe is, want almal het met noodsorg
te makeo

By nadere ondersoek egter, word daar gevind dat
hierdie dienste wesenlik van mekaar verskilo So kan
daar gepraat word van die welsynsdienste van die Staat,
die liefdadigheidsdiens van verskillende verenigings en
van die barmhar-tLgheLdsd Lens van die Ker'k,

Die vroegste benaming wat die Kerk aan hier-
die dienste gekoppel het~ was "armesorg".. Hierdie
woord omsluit egter wn enkele begrip en daar is dus
van beperkte diens sprakeo Die begrip "barmhartig-
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heidsdiens" dek 'n veel wyer veld en is meer in paral-
lel met die diens wat die Kerk wel in hierdie verband
lewer ..

Hierdie kwalifisering en terreinafbakening
van die Staat, organisasies en Kerk se dienste ver-
onderstel nie 'n praktiese skeiding nie", Die skei-
ding is hier bloot teoreties omdat elkeen van die ge-
noemde verbande mekaar se funksies en take ken, respek-
teer en verstaan., Koordinasie vind dus wel plaas in
soverre daar op die vergaderings van Nasionale Rade,
provinsiale streekskonferensies, en dergelike meer
ten nouste met mekaar saamgewerk word., Individueel
vorm elkeen dan ook maar net "n rat in die groot wiel
van aardse liefdesdiens"
4.3 ..3.2. GRONDSLAE EN IMPLIKASIES VAN DIE SKRIF-

OPDRAG:
Die mens is geskape as die beelddraer van

God.. Hierdie Skriftuurlike waarheid is te vinde in
Genesis 1:27., Juis in hierdie waarheid is die diens
van barnihartigheid in sy diepste wese te vinde",

God is Liefde en Hy het hierdie Goddelike
eienskap op die mens geprojekteer en nou ondervind
di.emens ook die ware liefdesgevoel., So kan die
beelddraer van God nie anders as om sy hele lewens-
uitgangspunt te skoei op die lees van die waara~~e
liefde nie.

Met die skepping egte.r is die mens sonder
rimpel of vlek geskape", Hierdie mense het die ware
liefde gehad, dog daar was van barmhartigheidsgevoel
geen sprake nie.. So kan die skeppi.ngsgeskiedenis
in twee primêre fases verdeel word:
(1) die fase van liefde en volmaaktheid sonder

lyde en armoede; dus sonder barmhartigheid;
(2) die sonderamp wat die mens verpletter en hom

I

liefdeloos maak.
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So is die mens nou geneig tot die sonde;

geneig om God en sy medemens te haat; geneig tot
selfliefde en selfverheffingo Die eie ek tree in
as rigsnoer en maatstaf vir die sondige gevallene"

God se liefde laat egter nie toe dat die
mens in liefdeloosheid bly lê en sterwe nie~ So
kies Hy vir Israel om Sy wil en Sy liefde voort te
sit~

Jy moet jou.naaste liefhê soos
jouself0 (Vergelyk Matthéus 22:39)

So moes Israel naasteliefde; dus barmhar-
tigheidsdiens verrig ter wille van God, want

Voorwaar Ek sê vir julle, vir
sover julle dit gedoen het aan
een van die geringstes van hier-
die broeders van MY, het julle
dit aan MY gedoen0 (Matthéus 25:40)

So maak die Mosaiese wette ook ruime voor-
siening vir barmhartigheidsdiens, nIe noodversorging
en rehabilitasie van die noodbehoewendeso So moes
die dendes van die volk onaangeraak bly vir tempel-
diens en hulp aan die sorgbehoewendes" So moes are
wat val nie opgetel word nie, maar vir die armes ge-
laat wordo (Vergelyk hiertdie geskiedenis van Rut
in Boas se lande, asook Levitikus 19~9,la)"

Die grootste liefdesopenbaring van alle tye
was die koms van Christus uit liefde om barrnhartig-
heLdsd Lens op aarde te verr-Lg., So bring Jesus die
gelykenis van die Barmhartige Samaritaan om as rig-
snoer te dieno Hy vertel egter nie net gelykenis-
se nie1)maar in Sy hele aardse wandel is barmhartig-
heidsdiens~ naas Sy lerende amp, van primêre belang@
So genees Hy siekes, dowes, blindes, melaatses,
kreupeles; spysig Hy hongeriges, wek dooies op en
verleen Hy hulp aan weduwees , Hierdie take,word
uit liefde verrig en die verdere motief? Om die
voorbeeld te stel sodat Sy volgelinge, "na die voor=
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beeld van die Meester", die liefdestaak kan voortsit"

DIE IMPLIKASIE:
Die implikasie van wat hierbo genoem is, word

deur die Algemene Kommissie vir die Diens van Barmhar-
tigheid saamgevat met:

Die kerklike barmhartigheidsdiens
moet gefundeer wees in die Skrif,
anders raak dit gou die kluts kwyt
en beweeg die kerk hom op terreine
waar die Here hom nie wil hê nie.. 1

So moet die vermaning van die Skrif altyd vir
die kerk as rigsnoer dien5

Piek som dan ook die noodsaaklikheid van die
N.G ..Kerk se barmhartigheidsdiens treffend op deurvier
kanale voor te hou ..
(1) Barmhartigheidsdiens is 'n opdrag wat ons uit die
Woord van God ontvang het ..
(2) Die weg van barmhartigheid was die weg van Chris-

tus.

(4)

(3) Die Kerk wat nie die Evangelie van Christus uit-
dra deur daadverkondiging nie, is 'n kerk wat
geestelik verdor en kwyn ..

'n Vierde rede waarom die kerk barm-
hartigheidsdiens moet verrig, is om-
dat hy daardeur aan sy lidmate 'n
kanaal bied waardeur hulle as ver-
lostes in Christus Jesus, hulle dank-
baarheid teenoor God kan bewys~ 2

4.3.3 ..3. UITVOERING VAN DIE SKRIFOPDRAG:
Daar is tevore opgemerk dat die Nederduitse

Gereformeerde Kerk die beheer van 24 kindertehuise be-
hartig.. Skrytverwil, sonder om enige ontleding'van
die tehuise te doen, slegs let op die getalle-aspek om

2.
Die Diaken in die Nederduitse Gereformeerde Kerk,

p.. e

Piek, H..Je, Inrigtinfsorg as !n Barmhartigheids-
diens van die NeGe erk: Referaat gelewer te
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sodoende die voorsiening wat daar gemaak word, na te
speure

Vir hierdie doel ,wil skrywer die voorsiening
betreffende 22 van die tehuise ontleed en dit behoort
aan die leser 'n voldoende beeld t.everskaf in ver-
band met die voorsiening wat die NeG. Kerk vir sorg-
behoewendes maak, i ,

Die NeG., Kerk maak voorsiening vir 'n totaal
van 3 945 sorgbehoewende kinders oor die hele land.,l

•Daar sal in die volgende hoofstuk, asook in hoofstuk 8,
'n beeld verkry word in verband met die organisasie in
slegs~, van bogenoemde tehuise, nl" Ons Kinderhuis
te Bloemfontein en gedagtig aan die feit dat die N"G.
Kerk 24 sulke tehuise beheer, sal die leser verstom
staán om te sien wat die N.G., Kerk probeer doen ter
uitvo'ering van die Skrifopdrag.
4.3e3.4. DIE PROFESSIONELE EREKODE EN DIE

GEïDEALISEERDE TOEKOMS~
Die erekode vir elkeen wat met die kinders

in die kindertehui.s gemoeid is, moet beslis gefundeer
wees in die p.,t:'otestants-Christelikebeginsels soos
weergegee in die Woord van God" Die taak wat ver-
rig word moenie finansieel-geïnspireerd wees nie;
veel belangriker i,sdat dit liefde-geïnspireerd sal
wees. Met hierdie, benadering sal die ware doel van
barmhart,igheidsdiens gevestig word sodat die toekoms
vol moed en geloofsmotiver'ing aangepak sal word"

As die liefde re,geer'en domineer, sal die
hoogste ideale binne bereik wees. Daar word daag-
liks gepoog om volkome aangepastheid as norm vir elke
individu te idealiseer - hier nie nat sosiale aan-

Piek, H.J., Inrigti,n~sorg as "n Barmhartigheids-
di,e,nsvan d:[eN.G. :e'rKeJ- Árti.ke11:n: Rëha'brt'i-
tasie in-SuIa=AIrIKi;-P. 72.



~ 96 -
pasbaarheid nie, maar ook religieuse aangepastheid so-
dat die individu in sy latere lewe ook sy lig - die
Christus-geinspireerde lig ~ kan laat skyn vir ander
tot hulp.

Is al hierdie ideale moontlik? Skrywer glo
so, want 1 Kor. 13 belowe dat die liefde alles oorwin~
Die geïdealiseerde toekoms gaan dus nie by hoop en
verwagting bly nie, maar gaan 'n realiteit word ~
die vrug van die diens van barmhartigheidm
4e4e SM1EVATTING:

In hierdie hoofstuk is duidelikheid verkry
betreffende die toekoms va:n die kinclp.rswat deur die
hof as sorgbehoewend bevind iSe Daar is bevind dat
een van die bestermnings van die kind die kinderte-
huis kan wees.

Verder toon die geskiedenis van die kinderte-
huise in Suid-Afrika 'n beginpunt omstreeks die jaar
1814. Sedert hierdie jaar het inrigtingversorging
so toegeneem dat daar vandag in totaal 126 kinderte-
huise op eie bodem aangetref word ..

Die beheer van dié kindertehuise is in die
hande van verskillende organisasies en om nader aan
die doelwit te beweeg, i.sdie situasie binne die N ..G",
Ker-kor-ganLsasie ondersoek.

Hierdie organisasie van die N.G. Kerk ver-
onderstel die eintlike doelwit van hierdie studie, nl,
fn onder-soek na al die bedrywighede van e~n va~ die
NoG. Kerk se tehuise, nl~ Ons Kinderhuis, te Bloemfon-
tein.
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In die volgende hoofstuk word ondersoek in-
gestel na die a1gemene organisasie en beheer van Ons
Kinderhuise Dit word steeds gedoen in die lig van
die voorafgaande hoofstukke, aangesien laasgenoemde
die kern bevat waarmee die werk wat by die tehuis ge-
doen word, geëvalueer gaan wordo
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Ons Kinderhuis van nader beskou~ Aangesien hierdie

H 0 0 F S TUK V

ONS KINDERHUI S :2_TATUTE, REGLEMENTE EN
ALGEMENE ORGANISASIE EN BEHEER

5010 INLEIDING:
In hierdie hoofstuk wil skrywer die algemene

aspekte in verband met die organisasie en beheer van

kinderinrigting een van die grootste kinderinrigtings
van die Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
in Suid-Afrika is, sal die gegewens 'n baie goeie
beeld verskaf van die gebeurlikhede b+nne hierdie
inrigtings sodat die leser die werk wat hier gedoen
word krities-waarderend kan ontleed@

Ons Kinderhuis te Victoriaweg, Bloemfontein,
is op Il September 1914 deur wyle dro JeD. Kestell ge-
stig as 'n kinderinrigting.van die Sinode van die Neder-
duitse Gereformeerde Kerk in die Oranje-VrystaatG

'n Historiese terugblik sou inderdaad tog
interessant wees, maar skrywer voel dat dit genoeg is
om te sê dat Ons Kinderhuis van 1972 'n geheel ander
voorkoms en karakter aangeneem het as dié een wat deur
wyle dro Kestell gestig iso As voorbeeld kan daar
slegs gemeld word dat daar in die loop van 1971 ver-
beterings ten bedrae van ± R300 000 by hierdie inrig-
ting aangebring is, terwyl groot bedrae vir toekom-
stige verbeteringe ingesamel word of reeds opsygesit
iso

Die gees van die inrigting is dus op ver-
nuwing en modernisering ingestel sodat daar altyd
tred gehou word met die modernste eise van 'n ont-
wikkelende samelewing.
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5..2.. STATUTE VAN ONS KINDERHUIS:
5~2.1. NAAM:

Die naam van die inrigting sal wees: "Ons
Kinderhuis", en dit sal bekend staan as die amptelike
inrigting te Bloemfontein van die Nederduitse Gere-
formeerde Kerk in die Oranje-Vrystaat ..
5.,2..2.. DOEL:

Die doel van die inrigting is om te sorg vir
die Christelike opvoeding en versorging van wese, half-
wese en sorgbehoewende blanke kinders"

5,,2..3. DIE BESTUUR:
Die bestuur van Ons Kinderhuis sal as volg

saampestel word:
(a) deur die Sinodale Arms'GrgkoIIIDlissievan die NeG ..

Kerk in die OeV"S. (handelende namens die Sinode),
*word 5 lede benoem;

(b) deur die ringe verantwoordelik vir die onder-
steuning van Ons Kinderhuis word benoem een
verteenwoordiger elk, tans dus 4 lede;

(c) deur die kerkraad van die gemeente waarin die
inrigting val, word benoem ~. lid;

(d) deur die Stadsraad word benoem ~ l.id;
(e) deur die Bestuur self word benoem ~. lid;
(f) deur di.eDepartement van Volkswelsyn word twee

lede benoem.
Alle persone wat liggame op die Bestuur ver-

teenwoordig, moet lede van die N.G ..Kerk wees"
Die dienstyd van die lede van die Bestuur sal

~. jaar wees.. Aftreding sal.om die helfte geskied,
elke jaar gedurende die maand Maart.. Aftredende lede
is herkiesbaar'en hulle blyook in funksie tot hulle
opvolgers aangestel is"

* Die benami:ng "Armsor-gkommï.ssLe" het intussen verdwyn
om plek te maak vir die hedendaagse "KoIIIDlissievir
die Diens van Barmhartigheid"",
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Die Bestuur kies ook wn sekretaris en penning-

meester vi.r so wn tydperk as wat hy nodig ag, en welke
persoon of persone nie noodwendig uit die ledetal van
die :f3estuurhoef te wees nie.

I

Die volstrekte meerderheid van die vaste Be-
stuufslede vorm wn kworum" Die voorsitter sal in
alle gevalle in stem sowel as, "n beslissende stem hê ..

Die Bestuur vergader soveel keer as wat nodig
blyk te wees, maar ten minste twee maal per jaar, waar-
van een vergadering, in Maart of April, 'n jaarverga-
dering sal wees, ten einde 'n verslag op te stel vir
voorlegging aan die verskillende liggame wat ol?die
Bestuur verteenwoordig is., In die jaar waarin die
Sinode van die NéG. Kerk in die O"V,,~..vergader,
word deur middel van die Sinodale Algemene Arrnsorg-
kormnissie aan hom verslag oor die inrigting gedoen"

lede van die Bestuur wat drie agtereenvol-
gende vergaderings sonder wettige redes, volgens
oordeel van die Bestuur, afwesig is, verbeur hulle
lidmaatskap ..

Buitengewon.e,vergaderings word deur die
voorsitter be.l.ê , of deur hom op skrifteLike versoek
van minstens drie lede"

Di.e Bestuur kies jaarliks uit sy midde vier
lede wat, tesame met die Direkteur, "n Dagbes txnrrvorm
om sake af te handel wat aan hulle opgedra word en
waarvan aan die Bestxnrr verslag moet gedoen word"
Drie lede van die Dagbestuur vorm Wo. kworum"

Die Bestuur kan ook onder-komitees benoem
en pligte ter ui.tvoering aan hulle opdra"

502"4,, FONDSE EN EIENDOMME:
Alle fondse en eiendomme van die inrigting

sal in regte gevestig wees in die Bestuur en die Be-
stuur sal die inrigting in alle regsgedinge verteen-
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woordig, hetsy as eiser of verweerdero

Die volle beheer van alle fondse en eiendomme
van die inrigting berus by die Bestuur, met die reg om
die fondse te bestee ter bevordering van die doelein-
des van die inrigtingo

Alle vaste eiendomme van die inrigting sal
geregistreer word in die naam van die "Bestuur van
Ons Kinderhuis", te Bloemfonteino

Ingeval dit mag nodig .blyk om die vaste eien-
domme van die inrigting te verbind of van die hand te
sit, sal dit alleen kan geskied deur die besluit van
'n twee-derde meerderheid op wn wettIge vergadering
van die Bestuuro

Die boekjaar van die inrigting sluit jaar-
liks af aan die end van Februarie en die boeke sal
na verloop van elke boekjaar behoorlik ge-ouditeer
word deur !n gekwalifiseerde ouditeur deur die Be-
stuur daartoe aangestel0

Alle en enige inkomste van welke aard ook
al, sal uitsluitlik aangewend word vir die doel soos

*in artikel 2 van hierdie statute neergelê en daar
sal hoegenaamd geen wins verklaar, uitbetaal of ver-
deel word aan die lede van die Bestuur of amptenare
van die inrigting nieo

Ingeval die genoemde "Ons Kinderhuis" om
een of ander rede, en volgens oordeel van die Sinode
of Algemene Sinodale Kommissie van die Nederduitse Gere-
formeerde Kerk in die 00 V 0 S 0 ophou om te beantwoord aan die,,,*bepaling van artikel 2 hiervan ,sal die Bestuur ver-

* Supra, po 102, (50202)0** Artikel 2 verwys na die Doel van die inrigting soos
uiteengesit in 502020 op po 102 van hierdie studieo
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plig wees om met alle ei.endom van die inrigting ~
roerend sowel as vaste eiendom --- te handel vol-
gens besluit van die Sinode,of Algemene Sinodale
Kommissie van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
in d:f-eO..V ..S.,aan wie die inrigting behoort"
5..2,,6.. INWENDIGE REëLINGS:

Die bestuur sal sorg dra vir die inrigting
volgens die volgende bepalings:
(a) Hy stel ~n Direkteur as hoof van die inrigting

aan, 'n onderhoof of huisvader, 'n huismoeder
en verder volgens sy oordeel soveel ander per-
sone as wat nodi.g is om die werk te behartig.

(b) Die Bestuur- bepaal die vergoeding en diens-
voorwaardes van almal wat in diens van die
inrigting staan ..

(c) Die Bestuur besluit oor die toelating en ont-
slag van kinders. Kinders oor 16 jaar sal
nie opgeneem wO!t;dnie~ behalwe onder beson-
dere omstandighede ..

(d) Kinders van alle gesindtes salopgeneem word,
dog die inrigting sal bepaald protestants-
Afrikaans wees,.

(e) Waar kinders nie volgens landwet in die in-
rigting geplaas word nie, sal die ouers of
voogde hul moet verbind onder skriftelike

die Bestuur anders bepaal"
(f) Huishoudelike reëls, soos wat nodig mag wees,

word deur die Bestuur gemaak"
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Veranderi.ng in hierdie statute kan, na skrif-
telike kennisgewing van ~ maand aan die sekretaris,
alleen gemaak word wanneer minstens drie-vierdes van
die lede van die Bestuur teenwoordig is op 'n wettige
vergadering en met 'n meerderheid van minstens een
meer as die helfte van die hele vaste bestuur, daar-
voor gestem is", Sulke vergaderings sal alleen van
krag wees nadat dit op aanbeveling van die Sinodale
Arrnsorgkommissie deur die Sinode of Algemene Sino-
dale Kommissie van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
in die O.V.S. goedgekeur is", Die Sinode of Alge-
mene Sinodale Kommissie kan voorts hierdie statute
na goeddunke wysig, dele weglaat of toevoeging doen.

Hierdie STATUTE VAN ONS KINDERHUIS is op
23 April 1952 deur die Sinode van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk in die O.VeS. goedgekeur en be-
kragtig ..

5.3.. DIE TERREIN EN ALGEMENE FASILITEITE:
Die terrein van Ons Kinderhuis beslaan by-

kans 'n hele straatblok aan die bo-ent van Victoria-
weg.. Die tehuis is ideaal geleë: weg van di.emidde-
stad, asook die industriële sektor, sodat daar werk-
lik van 'n "plaasatmosfeer" sprake is"
5"3..1 e DIE ADMINISTRATIEWE KOMPiLEKS:

Die administratiewe ~pleks is 'n ware sie-
raad van Ons Kinderhuis", Hierdie kompleks is t;:een
die begin van 1971 voltooi en dra grootliks by tot
die moderniseri.ngstendens by die inrigting" Die kom-
pleks behels~
(a) een kantoor vir inligting en alle sekretariële

aangeleenthede;
(b) een kantoor vir die Di.rekteur van di.e inrigting;
(c) een kantoor vir die gebrui.k van 'n deeltydse

sielkundi.ge;
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(d) een kantoor vir die hoofmatrone;
(e) een vergadersaal hetsy vir bestuursvergade-

rings of personeelvergaderings;
(f) 'n deurloopgang wat beplan is om as wagkamer

diens te doen met banke en leesstof vir be~
soekersgerief.

Van al die bogenoemde kantore vorm (a) die
kern van alle beherende aktiwiteite van die inrig-
ting", Hierdi.e kantoor is met 'n interkonnnunikasie-
stelsel met al die ander afsonderlike huise verbind
sodat wn doe l.t.r'ef fende beheer van hier uitgeoefen kan
word" Verder word alle Lêer-s in verband met elke in-
woner van die inrigting~ kinders en personeel, hier
geliasseer.,
5"3$2,,, WOONGERIEWE VAN DIE KINDERS:

Die woongeriewe vertoon baie netjies vir die
besoeker aan die inrigting" Ook hier is modernisering
aan die orde van die,dag sodat die kf.ndar-s met reg trots
kan voel op hulle netjiese en sindelik-beplande omge-
wing"

Daar bestaan 9 afsonderlike huise binne die
groot raamwerk van die inrigting" Differensiasie ge-
skied hi.er op grond van geslag by 8 van die huise,. ter-
wyl Babahuis albei geslagte huisves" Die versk.ï.Ll.en-
de huise is :
(a) SEUNSHUISE~

10 Saamwerk;
2 .. Hou Moed;
30 Dankbaar;
4..Voorwaarts ..

(b) DOGTERSHUISE :
L. Kestell;
2.. Grobler;
3" Maria;
4" Van Heerden",
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(c) BABAHUIS te

Die kinders het goeie
slaap- en persoonlike. geriewe",
siliteite om ten volle in elke

voorsiening wat betref
Daar is voldoende fa-

kind se behoeftes te
voorsien" Die ver-skf.Ll.ende huise besit die huis-
likheidsfaktor in in hoë mate" Die huisouers word
op so 'n manier by die algemene organisasie van elke
huis betrek dat daar van een groot familie per huis
in die ware sin van die woord sprake is"

5.3"3,, ONTSPANNINGS- EN SPORTGERIEWE:
Die ontspanningsgeriewe van die inrigting

bestaan uit:
(a) 'n goed+omhednde swembad met pragtige gras-

perke en ontkleekamers vir beide geslagte;
(b) 'n pretpark wat 'n aantal swaaie en glyplanke

insluit, en
(c) "n wipmat&

Verder beskik die inrigting oor ~n moderne,
ruim saal wat voorsien in die afrigtingsdoeleindes
van judo, boks en daar bestaan ook 'n uitgernete
pluimbalbaan"

Daar word beplan om 'n rugbyveld asook ten-
nisgeriewe (die getal bane is nog tentatief en af-.
hanklik van die fondse beskikbaar), binne afsien-
bare tyd op die terrein te voltooi om die ontspan-
nings- en spor-cpr'ent j Le te voltooi ..
5.3.4" SNOEPWINKEL~

Aangrensend aan die administratiewe kom-
pleks is~,?ok 'n snoepwinkel-waar die kinders gedu-
rende gesette tye hulle sakgeld kan bestee en so-
doende w:o<~ddie:gevaar van onnod Lge stadsbesoek
deur die kinders opvoedk~dig beperk"

'.
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5e3 ..5o DIE SENTRALE KOMBUIS~
Die hele ~oedi.ngsmeganisme van Ons Kinder-

huis is gesetel in hierdi.e kombuis wat uiters net-
j a.esen modern toegerrus is om ook hierdie aspek, nl"
die voeding van al die kinders van die verskillende
huise" doeltreffend te laat funksioneer" Van die
kombuis word die voedsel tydens geset.t e tye na elke
huis, of per vragmotor of per stootkarretjie ver~
voer" So 'n sentrale kombuis het menige onontbeer-
like voozdeLe , So word "n gebalanseerde dieet vir
die hele inrigting beplan en uitgevoer" Verder
word inspeks~e-kontrole in verband met die so be-
langrike voedingsorganisasie van df.e inrigting baie
vergemaklik, aangesien daar net een plek is wat die
hele beheer uitoefen" Opvoedkundig dra die sen-
trale kombuis ook 'n groot deel by omdat dit veroor-
saak dat die verskillende,huisouers nou baie meer tyd
tot hulle beskikking "het om aan die persoonlike sake
van die kinders onder hulle sorg te wy, aangesien
daar geen tyd aan voedselvoorbereiding afgestaan word
n Le ,

'5,?3.6" DIE KLINIEK:
Die inrigt,ingbeskik oor "n eie" goed toe-

gerust;e kliniek met in voltydse verpleegsuster aan
diens om na die gesondhei.dsaspek van die kinders om
te·sien" In ho'ofstuk 8 sal meer volledig ingegaan
.word ~p die werk wat deur die verpleegsuster gedoen
word om sodoend.e aan die leser fn. volledige beeld te

. *verskaf ..
5 <SI 3 ó 7 e WAS- EN 'NAALDWERKKAMERS :

Die sentrale wassery voorsien in al die ver-
skillende huise se behoeftes, terwyl die,·naaldwerk-

* Infra, pp ..228-232 ..



- 110 -
kamer ook alle klereverstellings en herstellings ver-
'rig",

5...3 .. 8", STOORKAMERS:

Daar is .3 hoofstoorkamers met die volgende
verdeling:
(a) een stoorkamer vir die klere van die seuns;
(b) een stoorkamer vir di.eklere van die dogters;
(c) een stoorkamer vir die voedselvoorrade van die

inrigting ..

5.,3.9 .. KANTORE VAN DIE BUITEBESTUURDER~
Die inrigting beskik oor een blanke buite-

bestuurder met "ri eie kantoor en irnplimente'-'en ge-
reedskapstoor", Van hierdie kantoor word df.e hele
beheer oor die nie-blanke personeel uitgeoefen",
5..3..10. ALGEMENE HERSTELWERKKAMER~

Die inrigting beskik ook oor die dienste van
'n skoenmaker wat, benewens hierdie taak, ook tasse
herstel en algemene herstelwerkies doen ..
5..3.11. VERFRAAIING:

Ve,rfraai.ingvan die terrein geskied deur
die aanbri.ng van grasperke~ rots- en blomtuine om
sodoende ook huislikheid te h~werkstel1ig" So be-
sit elke huis in fn mindere of meerdere ~te 'n eie
tuintjie wat in sommige gevalle deur die kinders
self uitgelê'is en in stand gehou word~
5..4.. DIE PERSONEEL~
5.4.,1.. GRONDSIAG EN BESTUUR:

Die grondslag van die inrigting is positief-
Christelik en personeellede wat die 'reglemente van Ons
Kinderhui.s onderteken, bevestig daarmee nie alleen hulle
geloof in die Here Jesus Christus as hulle persoonlike
Saligmaker nie~ maar ook hulle bereidwilligheid om Hom
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sodanig te bely",
Die bestuur van die inrigting geskied vol-

gens die bepalings van die Sinode van die N ..G" Kerk
In die O"VeS" Die uitvoerende amptenaar van die
Bestuur is die Direkteur.. Hy word bygestaan deur
die Assistent-Direkteur en die hoofmatrone", Ge-
samentlik vorm hulle die Administrasie en hierdie
Administrasie,tesame met di.eblanke werknemers
(ster-s),vorm die personee.l..
5.4",2.. GETAL EN VERDELING~
5",4,,2..L. ADMINISTRATIEF:

Aan di.ehoof van die inrigting staan die
Direkteur~ ter~l dié se eggenote die hoofmatrone
is", Hulle word sekretarieel bygestaan deur ~,
sekretaresse wat slegs gedurende die voormiddag op
kantoor is"

504 ..2,,2., HUISHOOFDE:
Soos reeds genoem:1lisdaar 9 huise en elkeen

het een matrone aan die hoof, behalwe Babahuis wat,
benewens wn matrone, ook wn assistent-matrone in
diens het",
504.2 ..3.. DOGTERSHULP~

In Babahuis word daar ook, weens die groot
getalle en ás gevolg van die groot organisasie van
so fn tehuis, ook 5 gewone assistente (dogtershulp)
aangetref om die matrone en assistent-matrone by te
staan",
5.,4,,2.4..AFLOSPERSONEEL~

Daar is twee personeellede wat as aflos-
personeel df.ans doen in die,plek van die huishoof-
de wat weens normale aftye, asook weens siekte nie
hulle pligte kan volvoer nie ..
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Aan die hoof van die sentrale kombuis staan
daar een matrone wat bygestaan word deur 'n assistent-
matroneo
504o2~6,, WASHUIS- EN NAALDWERKMATRONE~

Aan die hoof van die washuis en naaldwerk-
afdeling staan ~ matrone, terwyl Babahuis ook oor
een persoon beskik wat die naaldwerk van die huis be-
har t Lg,

5~4,,207~ DIE BUITEBESTUURDER~
Die inrigting beskik oor een persoon wat as

buitebestuurder diens doen. Sy pligte behels, bene-
wens algemene terreinbestuur, ook om die gedeeltelike
funksie van 'n assistent-direkteur te vervul indien
die Direkteur om een of ander rede nie beskikbaar is
rrLe ,

504.2.8~ DIE VOORRAADBEAMPTE:
Vir hierdie taak is daar ook een personeel-

lid beskikbaar ..
50402.9" ,DIE VERPLEEGSUSTER:

Die inrigting beskik ook oor die dienste van
'n voltydse verpleegsuster ..

So gesien, maak die blanke personeel van Ons
Kinderhuis 27 uit" Op hierdie mense se skouers rus
dan ook die groot verantwoordelikheid om die kinders
van hierdie inrigting na behore te versorg en op te
voedg So is elkeen van hierdie genoemde persone ver-
antwoorde,likl)hetsy in !n mandere of meerder'e mate, vir
die welsyn van die kinders Ln Ons Kinde'rhuisQ

5 ~4 Q 3 Q WOONGERIEWE :

Die inrigting beskik oor drie woonhuise, nl.:
(a) 'n dr-Las Laapkamerwon Ing vir die Direkteur;



- 113 -

(b) 'n tweeslaapkamerwoning vir die buite-
bestuurder;

(c) !n tweeslaapkamerwoning vir die verpleegsuster.,
Die huishoofde soos genoem in (5~482~2~)hier-

bo, beskik almaloor tweeslaapkamerwoonstelle, behalwe
vir die assistent-matrone van Babahuis wat slegs oor 'n
enkelkamer beskik~

Die dogtershulp in Babahuis het ook elkeen 'n
enkelkamer met gemeenskaplike geriewe tot hulle beskik-
king.

Die aflospersoneellid by die seuns beskik ook
oor wn enkelkamer, terwyl die aflosp~rsoneellid by die
dogters oor 'n drieslaapkamerwoonstel beskik ..

Die kookmatrone het ook wn tweeslaapkamer-
woonstel, terwyl die assistent-kookmatrone ook oor
'n tweeslaapkamerwoonste,l beskik ..

Ten slotte beskik die washuismatrone ook oor
"n twe'eslaapkamerwoonstel.
5~4.4. DIENSVOORWAARDES:
5.4.4'.-1-. ALGEMEEN:

Omrede hulle gedring moet wees deur die lief-
de van Ch~istus, moet; die geestelike en tydelike be-
lange van die kinders altyd vooropgestel word by die
personeel. Die Administr'asie het dus die reg om
enige personeellid daar te plaas waar haar/sy dienste
ten beste bate van die kinders aangewend kan word.

Personeellede is voltyds in diens~ Alle
aanstell.ings word op "n proe:ftyd van drie maande ge-
doen. By bedanking egter moet twee, kalendermaande
vooraf kennis gegee, wozd e

In gevalle van e'rnstige wangedrag het die
Direkteur die, reg om namens die Bestuur "n personeel-
lid af te dank of te skors met of sonder opgaaf van
redes.



~ 114 ~
Die aftrree+ouderdom van personeellede is ses-

tig jaar,. Op bereiking van hierdie ouderdom kan so
!n personeellid desverkiesend aansoek doen om langer
aan te bly en kan die Bestuur haar/hom desverkiesend
verder op 'n tydelike basis aanstel"

Wanneer personeellede aan diens is, eet hul-
le saam met die kinders en woon die godsdiensoefening
by sodat die nodige voorligting gegee kan word en dis-
sipline gehandhaaf kan word.,

Waar kinders ernstig siek is, moet df.t;on-
middellik aan die hoofmatrone gerapporteer word"

Personeellede moet toesien dat hulle kinders
skoon is, sowelop' hulle klere as op hulle liggame"

Verlof aan kinders om die terrein te verlaat,
kan alleen deur die assistent-direkteur gegee word ..
In die geval van dogters kan die hoofmatrone ook die
verlof toestaan.

Wangedrag van kinders moet aan die assLscent.-
direkteur gerapporteer word. Huf.smatrones kan alleen
ligte straf t.oepas, e.rnstiger straf en veral groep-
straf mag nie geskied sonder die goedkeuring van die
Administrasie nie.en van alle.straf, van watter aard
ook al, moet stiptelik aanteken Ing gehou word in die
daarvoor bestemde boek0

Die vry gebruik van elektrisiteit of die
telefoon Ls nie veroorloof nie" Gereedskap mag al-
leen met verlof van die gewone bêreplekke verwyder
word ..

Wanneer 'n personeellid aan diens is, vorm
haar vry inwoning, losies en vry wasgoed, en so meer,
'n integrale deel van haar salari.s0 Sy geniet egter
nie hierdie voorregte as sy met verlof is nie0

Afkeuring sal volgens rooste.r en inspeksie
na goeddunke gehou warde
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5.,40402@ SALARISSKALE~

Die volgende salarisskale word by Ons Kin-
derhuis aangetref~
(a) Direkteur R3 000 x LSO - 4 200 x 200 - 5 400;
(b) hoofrnatrone~ R2 040;
(c) matrones: R840:x. 90 - 1 380;
(d) dogtershulp: R480:x. 60 - 600;
(e) buitebestuurder: Rl 992 x 120 .-2 3520
5 e 4"4.3,, VERLOF:
504..4 ...3.1."JAARLIKSE VERLOF:

Alle senior personeellede sal vyf en alle
junior personeellede vier weke verlof per jaar ont-
vang.,

Waar 'n personeellid verlof verlang voor-
dat 'n jaar diens gelewer is, kan die Administrasie
op aansoek, dit as onbetaalde verlof toestaan of die
lid debiteer met die verlof wat meer is a'sdié waar-
op hy/sy geregtig is"

Verlof sal alleen in buitengewone gevalle op-
hoopbaar wees en moet geneem word soos toegeken deur
die AdministrasieG

Om verlof moet minstens een maand vooraf
skriftelik aansoek gedoen wordo Dit is dus nie ge-
rade om vakans ie·-reëLings te.tref voordat antwoord
ontvang is nie, aangesien die vereistes soms mag mee-
bring dat die.toekenning van verlof vertraag word 0

5..4,,4...3.2., ADDISIONELE VERLOF~
Huismatrones en persone belas met die direkte

versorging van kinders salook op addisione.le verlof
geregtig wees ..

Na vyf jaar deurlopen.de bevredigende diens,
behalwe die vyf weke jaarlikse ver-Lof",agt weke addi-
sionele verlof~
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Huismatrones en aflospersoneel, mits hulle
meer as !n kwartaal diens het, salook een langnaweek
plus sewe dae per kwartaal verlof toegestaan word vol-
gens rooster.. Daarby sal hulle ook Dinsdagvoormid-
dae, dit wil sê van nadat die kinders skool toe is
tot voordat hulle terugkeer, vry wees ..

Vir die personeellede van Babahuis sal die
matrone die voorgaande verlof reële

Kombuismatrones los mekaar wedersyds af.
Alle personeellede ontvang die gewone naweke8

Siekteverlof sal wees dertig dae per kalen-
derjaar en moet by aansoek gesteun word deur !n me-
diese sertifikaat ..

Wanneer 'n personeellid nie met verlof is
nie, is sy/hy op diens en mag die terrein nie son-
der verlof verlaat word nie.

Personeellede moet te alle tye 'n Christe-
like gesindheid onder mekaar handhaaf en dit onder
die,kinders bevorder .. By uit.dienstrede sal die
salaris van die laaste maand betaal word, eers na-
dat bevredigende rekenskap gegee is van alles wat
onder sy/haar sorg gestel was.

In die geval van kuiergaste moet reëlings
vroegtydig met die kantoor getref word ..

Die·voorafgaande bespreking in verband met
die personeel het betrekking op die voltydse per-
soneel in diens van Ons Kinderhuise Daar bestaan
egter nog bykomende dienste met eie diensvoorwaar-
des waarna net kortliks verwys sal word ..

Ons Kinderhuis beskik ook oor 'n kleuter-

5.4.5" BYKOMENDE DIENSTE:
5.4.5.1.. KLEUTERSKOOL:
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skool wat in die Babahuis gesetel is", Die skool word
beheer deur twee ten volle gekwalifiseerde onderwyse-
resse en daar is tans 43 kleuters van die inrigting
wat by die aktiwi.teite van die skool betrek word",
Verder word daar met reg aanspraak gemaak dat hierdie
skooloor die bes-beplande geboue~ speelterrein en
speelgoed in die stad Bloemfonte.in beskik"
5..4,,5,,2.,SIELKUNDIGE DIENSTE~

Die inrigting is ook ge.lukkig om oor die
dienste van 'n ten volle gekwalifiseerde kliniese
sielkundige te besk.ï.k, Hierdie persoon is egter nie
voltyds in diens van die inrigting nie" maar die deel-
tydse werk wat gewoonlik gedurende Vrydagmiddae ge-
doen word~ is onontbeerlik vir die loodsing van wn
geslaagde opvoedingsprogram ..

Ons Kinderhuis het geskiedenis gemaak deur
vanjaar vir die eerste keer wn maatskaplike werkster
in diens te neem", Hierdie nood is reeds lank deur
die inrigting gevoe.len daar word met vertroue uit-
gesien na die opheffingstaak wat hierdie nuwe diens
aan die kinders gaan bied",
5,,4..6.. NIE-BLANKES:

Daar is altesaam 38 nie-blankes in diens by
Ons Kinderhuis.. Skrywer wil graag die gemiddelde
salariskerf vir die nie-blanke mans hier weergee, aan-
gesien dit aan die einde van hierdie hoofstuk in die
bespreking sal nodig wees.. Die gemiddelde salaris-
kerf vir hierdie doel is: R424 - 84",
5,,5.,DIE KINDERS VAN DIE TEHUIS:
5..5e1., DIE GESINSAGTERGROND~

In hierdie af'de.Lf.ng wil skrywer graag "n ky-
kie gee in die gesinsagtergrond van die kinders van
Ons Kinderhuis ..
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Daar het die praktiese probleem ontstaan dat

met die ondersoek daar geen volledige verslag in ver-
band met die gesinslewe van al die kinders beskikbaar
was nieo Skrywer kon slegs die lêers van 260 kin-
ders bestudeer en soos later vasgestel sal word, was

*daar ietwat meer kinders in die tehuis"
50501010 DIE HOOFREDES VIR SORGBEHOEWENDHEID:
TABEL 1:

ONS KINDERHUIS ~ HOOFREDES VIR
SORGBEHOEWENDHEID

REDES

Verwaarlosing(fisiesl
psigi.es)

Vader verlaat die gesin
Moeder verlaat die gesin
Moeder onsedelik
Vader onsedelik
Algemene oueronbevoegheid
Onwillig om kinders te

versorg
Stiefverhouding
Onbeheerbaarheid
Mishandeling deur vader
Beide ouers verlaat die

huis
Moeder oorlede

GETAL KINDERS IN
GEDRANG

161
18
11
13
4

18

1
7
4

14
2
7

TOTAAL 260

Uit die tabel is dit duidelik dat die mees al-
gemene rede.vir sorgbehoewendheid verwaarlos ing van die
kinders iso Hierdie term "verwaarlosing" bevredig nie

..~ Infra, po 129 (tabel 11)"
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heeltemal nie, aangesien daar talle faktore is wat
hierdie verwaarlosing in die hand werk" Ter ver-
duideliking kan daar net gemeld word dat die tabel
op die hofuitsprake van di.eKinderhof gebaseer is en
die leser sal in die res van die hoofstuk wat volg In
baie duidelike beeld verkry in verband met die grond-
oorsake wat genoemde verwaarlosing in die hand ge-
werk het., Gewoonweg word die term "verwaarlosing"
omskryf as of fisiese of psigiese verwaar-LosLng of
beide, maar dit sal steeds nie ten volle, tevrede
stel nie ..

Om duidelikheid in verband met die term "al-
gemene oueronbevoegdhei.d" te verkrY:ilword hier enkele
redes vir de'r'g'LLke onbevoegdheid, soos spruitend uit
die ondersoek, neergelê, nl" :
(a) tronkstraf van die vader; *
(b) buite-egtelike kind ~. moeder nog 'n skolier;

io'\moeder en/of vader- psigies abnormaal.;
f . . l' 'b d .. ***l.nanSl.ee,1n n enar e posl.sl.e;

**....*egskeiding;
ouers (een of albei) fisies ongeskik as

*,"*~b"broodwinners;
. ******(g) wer'kende moeder ..

(c)
(d)
(e)
(f)

Die een geval van onwilligheid om kinders te
versorg, is ook wn bui.te-egtelike geboorte en ouer-
liefde ontbreek geheel en al" ~n hierdie geval is die
kind deur die moeder na die welsyn gebring met 'n
weiering om enigiets verder in belang van di.ekind te
doen",

In die geval van "moeder oorlede" het die so
noodsaaklike moederdiens die vaders verplig om van
plaasvervangende sorg gebruik te maak ..

* SUEra, pp. 31, 32 (2"3",1"2,,,10),,
** S\lpra, pp., 18, 19 (2.2"3),,
*** SUEra p" 30 (2,,3,,1..2 ..7) ..,

(2",3"1,,2.2),,**** SUEra, pp. 26-28
*":k*",-* Su~ra, pp ..25, 26 (2"3,,1.2.1),,
****** SUEra, pp..28, 29 (2"3,,1,,2.4),,
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Opmerklik dus dat in die geval van die 260

kinders hierbo genoem daar baie ongewingsinvloede was
wat erg strennnend op die opvoedingsproses ingewerk

*het",
5"5.,1.2,, DIE FAKTOR VAN DRANKMISBRUIK:

Ontstellend is die feit dat drankmisbruik in
die gesinslewe so 'n groot rol spe.el om sorgbehoewend-
heid in die hand te werk.. Uit die ondersoek het dit
geblyk dat hierdie euwel as suboorsaak in totaal 36,63%
van die vaders en 15,84% van die moeders betrek het ..
Skrywer kan dus nie anders as om te beweer dat drank-
misbruik grootliks verantwoordelik is vir die aftake-
ling van die gesinslewe in Suid-Afrika"

Uit die ondersoek blyk dit dat !n bevestig-
de 11,88% van die moeders en 6,93% van die vaders

**hulle aan inrrnorelelewens skuldig maake
5..5..1..4" MISDADIGHEID VAN DIE OUERS:

Uit 'n totale persentasie van 14,85 ouers met
rnisdaadneigings, word tronkstraf as rehabilitasieme-
tode in die geval van 12,87% vaders en 1,98% van die
moeders van die.kinders van Ons Kinderhuis aangetref e

Verder word die erkende gebruik van dagga by 0,99% van
die moeders aangetref terwyl een vader selfmoord ten
aanskoue van sy hele huisge.sin, gepleeg het"
5.5..1,,5. DIE MISHANDELINGSFAKTOR:

Benewens die mishandelingsyfer wat onder die
hoofredes vir sorgbehoewendheid bespreek is, word as
suboorsaak 'n syfer van 7,92% van die huisgesinne aan-
getref waar of die vader of die moeder of albei
hulle skuldig gemaak het aan mishandeling of aan-

***
SUpT a, pp e 70-'72 (3 e 3 e 2 o 1. '" ) o

Supra, p~ 29 (2.3..1..2.5)®
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randing op die kinders ..
5..5",1..,6..BEHUISING EN OMGEWING:

In tabel 2 word sekere terme weergegee wat
deur die maatskaplike we.rksters gebruik is om "n
sekere bepaalde toestand uit te beeld"
TABEL 2: BEHUISING VAN DIE KINDERS GEDURENDE DIE

PRE-KINDERHUI SSTADIUM

OMSKRYWING GETAL HUISGESINNE BE-
TROKKE

GEEN BEHUISING 12
SWAK BEHUISING 73
REDELIKE BEHUISINC 10
GOEIE BEHUISING 6

TOTAAL 101

Woorde en omskrywings wat aan die begrip
"swak" gekoppel is, is onder meer "benard", "on-
welriekend", "bouvallig", "slordig" en "bediende-
kamer".. Die "redelik" impliseer dat voldoende ge-
riewe bestaan, maar dat algemene netheid en voor-
koms baie kan verbeter.. Die term "goed" word ver-
bind met omskrywings soos "voldoende", "gerieflik"
en "netjies".

.Van die bogenoemde 101 gevalle is 76 in
swak omgewings geleë en skrywer wil die leser weer
verwys na wat daar tevore oor die uitwerking van
swak omgewings op die opvoeding van die individu

A. *gese ~s e

* Supra, pe 64 (3.3)0
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50501",70 FINANSIëLE STAAT VAN DIE OUERS:
TABEL 3: FINANSIëLE STAAT VAN DIE OUERS VAN DIE

KINDERS VAN ONS KINDERHUIS

INKOMSTE PER MAAND AANTAL HUISGESINNE
BETROKKE

GEEN VASTE INKOMSTE 31
R20 TOT RSO 9
RSl TOT RlOO 21
RlOl TOT R150 19
R15l TOT R200 9
R20l TOT R250 7
R25l TOT R300 3
ONBEKEND 2

TOTAAL 101

Die inkomste wat deur tabel 3 aangetoon
word, verteenwoordig die. bruto inkomste van die ge-
sinne", Die ondersoek toon dat feitlik al die ge-
noemde ges Lnne met soveel skuldelaste te kampe het
dat normale lewe nie moontlik is nie0 Daar is dus
nou positiewe bewyse dat finansiële probleme groot-
liks tot sorgbehoewendheid aanleiding gee", Dit is
dus opmerklik dat die kinders van Ons Kinderhuis,
feitlik sonder uitsondering~ as gevolg van ekono-
miese probleme tuis in wn toestand van sosiale ge-

*'stremdheid verkeer0
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505o108~ KERKVERBAND VAN DIE HUISGESINNE:
TABEL 4 : KERKVERBAND VAN DIE OUERS VAN DIE KINDERS

VAN ONS KINDERHUI S

KERKVERBAND AANTAL HUISGESINNE
BETROKKE

GEEN KERK 1
N~G0 KERK 64
GEREFORMEERDE KERK 1
HERVORJ:vIDEKERK 2
METODISTE 2
PRESBITERIAANS 2
A~G0S. -.

I

VOLLE EVANGELIE 4
OU APOSTEL 16
TWAALF APOSTE"LS 1
ONBEKEND 1

~

TOTAAL 101

Tabel 4 verskaf gegewens in verband met die
kerkverband van die huishoofe Godsdiensverskille
tussen vader en moeder word in 8 van die 101 gevalle
aangetref0

Die inrigting hou dus bepaal.d by die statute
in soverre kinders van alle gesindtes opgeneem word"
maar kinders uit NoG. Kerk-huise maak tog die meer-
derheid, nl e 64 uit "n totaal van 101 uit ~~ dit

*verteenwoordig wn persentasie van 63,37.

* ~pra~ p, 105 (5,,2.6)(d).
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In tabel 5 word die kerkbesoek van die huis-

gesinne van die kinders van Ons Kinderhuis ontleed~
TABEL 5 : KERKBESOEK VAN DIE HUISGESINNE

BYWONING AAN1AL HUISGESINNE
BETROKKE

GEEN BESOEK 72
ONGEREELDE BE-
SOEK 11

GEREELDE BESOEK 4
ONBEKEND 14

- -TOTAAL lOl_.
"

Uit tabel 5 spreek een felt baie duidelik,
nL: godsdienstige afvalligheid lei sonder twyfel tot
gesinsverbrokkeling van die ergste graad.*
5.501.9~ HUIS~:
TAB-EL 6 : HUIST~_V~ DIE GE~~~

- --HUISTM'L AANTAL GESINNE
BETROI<KE--

AFRIKAANS 99
ENGELS 0
AFRIKAANS/
ENGELS 2

-_ ----.-
TOTAAL 101

_0.-- -
U:lt die tabel is dit duidel:ik dat diffe'ran""

siasie betreffende die opneem van sorgbehoewende kin-
dErrs ook deur 'midde1 van die huis taal ges ki.ed ~

----~-----~------------- ------* SuE'l"é!; pp" 29,30 (2",3e :1"2..6),,
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5,,5,,1,,10.. DIE FISIESE GESTELDHEID VAN DIE OUERS~
TABEL 7: FISIESE GESTELDHEID VAN DIE OUERS

-OMSKRYWING AANTAL HUISGESINNE
BETROKKE

~
BEIDE OUERS in
GOEIE GESONDHEID 87
EEN VAN DIE OUERS
ONGESKIK OM TE
WERK 11
BEIDE OUERS ONGE-
SKIK OM TE WERK 2
ONBEKEND 1

-- _~._.;;...r

TOTAAL 101

Volge.ns tabel 7 behoort slegs 2 huisgesinne
bwerklik erns t Lge finansiële proble.me te ondervind

weens faktore buite menslike beheer~ rn 87 van die
ge.valle is daar geen verskoning hoegenaamd waarom
ernstige finansiële nood die gesin mag bedreig nie"
5"5.,L.ll,, DIE PSIGIESE GESTE'LDHEID VAN DIE OUERS:
TABE'L 8 ~ DIE PSIGIESE GESTELDHEID VAN DIE OUERS------w=r

OMSKRYWING AANTAL HUISGESINNE
BETROKKE

--- , - -BEIDE OUERS NORMAAL 70
EEN VAN DIE OUERS
ONSTABIE'L 23
BEIDE OUERS ONSTABIEL 7

ONBEKEND 1

TOTAAL 101
'-- --- .
Al wat met tabel 8 se "ps:igiese gesteldheid"

bedoel word, is of daar psigiese probleme by die ouers
aanwesig is wat hulle op een of ande.r manIer verhin-
der om die opvoedingstaak van hulle kinders ten volle
te behartig.. Hier moet onmiddellik gekoas t aceer word
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dat, behalwe by uitsondering~ geen diagnostiese toetse
as maatstaf gedien het in verband met die klassifise-
ring van die ouers niee Die indeling is gedoen deur
die maatskaplike werksters en wel in die lig van per-
soonlike kennis van di.e huislike omstandighede®

Van die bogenoemde 30 probleme waarvan tabel
8 getuig, kon skrywer slegs 7 werklik gesertifiseerde
gevalle opspoor, terwyl die res, nl" 23 in die tabel
opgeneem is weens omskrywings soos: "psigies onsta-
biel weens drankrnisbruik":i)"kom vertraag voor" en
"verstandelik vertraag"",

Hierdie gegewens kan dus nip as baie be-
troubaar aanvaar word nie, maar skrywer voel tog
dat die tabel wel waarde het~gesien in die lig van
die opleiding en ondervinding van die maatskaplike
werksters wat die sake hanteer",
5.501 ..12 e KWALIFIKASIES VAN DIE OUERS"

Skrywer sluit hierdie tabelle met groot
huiwering in, want !n baie klein persentasie van die
kwalifikasies is werklik beskikbaar" As gevolg van
die geweldige groot persentasie kwalifikasies wat nie
beskikbaar is nie, sal dit baie moeilik wees om enige
tendens voor te stel" Indien die beroepe van die
ouers egter bestudeer word, tref dit dat die ouers,
feitlik sonder 'uitsondering, die laer beroepsklasse
van die samelewing verteenwoordig@ Op grond van
laasgenoemde feit voel skrywer tog dat fn tabel, hoe
onvolledig ook al, tog miskien enkele feite aan die
lig mag bring ..
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TABEL 9 : KWALIFIKASIES WAAROOR DIE VADERS BESKIK

BESKRYWING AANTAL VADERS BE-
TROKKE

ONGELETTERD 1
ST ..3 1
ST0 4 1

ST" 5 9

STe 6 11
ST" 7 6
ST",8 3

ST" 10 1.

ONBEKEND 68

TOTAAL 101

Uit tabel 9 kan egter, met die beperkte
feite, ter bes kfkkdrig , verklaar word dat soveel as
28,71% van die vaders nie oor wn st" 8-sertifikaat
beskik nie .. Dit wi1. dus voorkom asof die syfer
drasties sou vermeerder het indi.en alle feite beskik-
baar was",

LAAT EGTER NIE SLEGS DIE VADERS NIE" MAAR OOK
DIE MOEDERS BY HIERDIE BESPREKING BETREK WORD",

TABEL lO ~ KWALIFI;ISASIESWAAROOR DIE MOEDERS BESKIK
-BESKRYWING AANTAL MOEDERS BE-

TROKKE
ONGELETTERD 1
ST", 2 1.
STe 3 '1
STe 4 1
STe 5 6
STe 6 17
STe 7 3

ST" 8 3
ONBEKEND 68

TOTAAL 101. -
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Uit tabel 10 blyk dit dat, die beperkte ge-
gewens ten spyt, daar nog die hoë persentasie van
29,7 van die moeders is wat nie oor vn st e 8<-sertifi-
kaat beskik nie" Ook hier blyk dit dat die syfer
ontstellend hoog sou gewees het indien al die gege-
wens wel beskikbaar wasQ

Uit wat tot dusver duidelik geword het in
verband met die gesinsagtergrond van die kinders van
Ons Kinderhuis, kan daar beweer word dat daar, feit-
lik sonder uitsondering, in die.ouerhuise geen sprake
was van die regte opvoedingsklimaat niee Dit blyk
duidelik dat die kinders hulle in !n omgewing bevind
het waar begrippe soos "opvoeding", "ges ag'", "dissi-
pline" en "verantwoordelikheid" verdraaide begrippe
geword het wat geensins in staat is om die mens se
gees te verryk nï.e, Die voorafgaande gesLnsagt.ez'-'
grond het die mag van die opvoeding so begrens en
vernietig dat die kinders as die wrakstukke in die
lewe rondgespoel is®

In die geval van hierdie kinders het die
owerhede die korrupte toestand opgespoor en op grond
van die feite wat in hoofstuk 3 openbaar is tot die
slotsom gekom dat die omgewing waarin die kinders
hulle individueel bevind nie bevorderlik is vir hulle
normale ontwikkeling nieo Hulle.moes dus weggeneem
word en in 'n ander omgewing geplaas word waar hulle
natuurlik en sonder die legio stremmings kon ontwik-

*keI"
So beland die kinders dan ook in ~n nuwe om-

gewing, nIe Ons Kinderhuise Die veronderstelling is
dus dat die stremmende invloede wat die kinders tuis
ondervind het tot wn groot mate afwesig sal wees in

* Vgl" in hierdie verband die omgewi.ngsinvloede be-
treffende die mens se gedragsuitinge, pp" 64-75,
(3,,3)Q
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dus geensins benydenswaardig nie, want in die eerste
ple.k is plaasvervangende sorg of voogsorg uit die oog-
punt van die kind "kunsmatige" sorg", Dit sal dus ten
eerste die taak van Ons Kinderhuis wees om hierdie
!lkunsmatigheid" in !n "natuurlikheid" te verander",
Die eerste strewe is dan om die regte opvoed tngsk lI>
maat tussen die kind en die opvoeder by die tehuis te
verkry , Sonder hierdie. regte opvoedingsklimaat as
fondamentsteen sal die opvoedingstaak steeds "kuns-
matig" wees en sal die war.e opvoe.dingsdoel nooi.t be-
reik kan word nie",
5"5",2,, KINDERGETAL EN VERDELING:

Tabel Il toon aan die leser die huidige si-
tuasie by Ons Kinderhuis wat betref die kindergetal",
TABEL Il: DIE KINDERGETAL EN VERDELING BY ONS

KINDERHUIS

HUIS HUIDIGE GETAL KINDERS

SAAMWERK 29
HOU MOED 30
DANKBAAR 30
VOORWAARTS 28
KESTELL 27
GROBLER 27
MARIA 27
VAN HEERDEN 27
BABA 60

TOTAAL 285

Daar is tevore opgemerk dat dit in belang van
die kind is om hom so vroeg moontlik uit in korrupte

''1tcomgewing te verwyder", Indien daar dus uit bostaande
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tabel Il afgelei word dat Babahuis 21,05% van die
totale aantal kinders van Ons Kinderhuis verteen-
woordig, en daar word verder in gedagte gehou dat
die grootste persentasie van die kinders in die an-
der huise ook maar produkte van dieselfde Babahuis
is, kan dit verstaan word dat di.e opvoedingstaak
van Ons Kinderhuis darem tot wn groot mate vergemak-
lik word, aangesien die nadelige uitwerking van die
ouerhuis nie die vormingsproses al so vasgelê het
dat dit onmoontlik is om die kind te hervorm nie"
5 e 5 II3.. DIE FAKTOR VAN DIFFERENSIASIE BY DIE PLASING

VAN DIE KINDERS:
Die eerste vraag wat by die leser sal ont-

staan indien tabel Il be.studeer word, is ~ watter fak-
tore is verantwoordelik vi.rdie feit dat "n kind in In
sekere huis beland? Daar kan verskillende argumente
aangevoer word waarom wn inrigting moet probeer ombe-
treffende ouderdomme van die kinders te differensieerm
Hier sou dit veronderstel dat elke huis dus uit homo-
gene groepe sou bestaan in soverre dat al die kinders
min of meer dieselfde ouderdom het e

In Babahuis word wel so 'n vorm van diffe-
rensiasie aangetref en wel om verstaanbare r'edes wat
nie h Le'r verduideliking verg nd.e, In die Babahuis
word dan ook slegs kinders in die voorskoolse sta-
dium aangetref.. In die ander huise egter word alle
skoolgaande kinders, ongeag die ouderdom, aangetref ..
Die verskynsel dat leerlinge van die substanderds, so-
wel as matrikulante saam in een huis woonagtig is, is
dus algemeen~

Die uitgangspunt by Ons Kinderhuis is dat die
gesinslewe so ver as moontlik behoue moet bly; daar-
om dat gesinslede saam in een huis geplaas word" Dif-
f'er'ensLas f.e Ls dus slegs toegespits om as opvoedkun-
dige en saambindende faktor diens te doen waar d:ie
grootste persentas:ie van die kinders tog maar produkte
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van gebroke gesinslewens iso
505,,4.. DIE KINDERS EN DIE ORGANISASIE VAN DIE

TEHUIS:
Die kinders van Ons Kinderhuis is nie pas-

siewe toeskouers met betrekking tot die algemene or-
ganisasie van die tehuis nie" Elkeen van hulle word
wel op een of ander wyse by die organisasie ingeska-
kel"
5",5"4..1,, ENKELE ROETINEPLIGTE:

Elke kind in die inrigting (Babahuis word by
hierdie bespreking uitgesluit), dra sy deel in die
vorm van selfwerksaamheid by om die .Jrganisasie te
laat vlot" So berus die algemene huispligte soos
huisskoonmaak, skottelgoedwas en tafeldek by die
kinders en vorm dit !n belangrike onderdeel van die
daaglikse roetine"

Ook op die terrein dra die kinders hulle
deel by betreffende die instandhouding van die tuin-
tjies waaroor elke huis beskik",

Opvoedkundig gesproke dra hierdie take alles
by tot die vaslegging van estetiese waardes by die
kind .. !n Liefde vir die skoonheid van die natuur in-
korporeer di.eharmonieuse saamleef in en met die na-
tuur~

Verder word elke kind gelei om altyd hulp-
vaardig teenoor die jongere,s onder hulle te wees '"
Vandag word hulp aan die jongeres as !n selfopgelegde
plig by die groter kinders van die tehuis aangetref"
Hierdeur leer die kinders dat die terme "absolute on-
afhanklikheid" en "selfgenoegsaamheid" van die mens
valse ideologieë is, terwyl hulpvaardighe:i2 altyd In

mooi eienskap van die mens sal wees",
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DIE PREFEKSTELSEL

Om leiereienskappe reeds van jongs af by die
kind te ontplooi, bestaan daar "n prefekstelsel in elke
huis" Aan hierdie kinders word talle verantwoordelik-
hede en organisatoriese magte toevertrou en jaar na
jaar tree skoolleiers ook uit die geledere van Ons Kin-
derhuis na vo're,

So behels die.pligte en verantwoordelikhede
van die prefe.kte om onder meer na die hele huishou-
ding om te sien" Hulle inspekteer die kamers en let
veralop sindelikheid en netheid" Op die terrein is
hulle die verantwoordelike persone om toe te sien dat
onreëlmatighede nie plaasvind nie" Op hulle skouers
rus ook die taak om toesig te hou wanneer wn groep
kinders die terrein verlaat~ hetsy om stad toe te
gaan of die skoolfunksies by te woon"

Uit 'n persoonlike onderhoud met die huis-
vaders het dit geblyk dat prefekvergaderings gereeld
gehou word waar prefekte mondeling vir hulle taak
toegerus en gemotiveer word"

Voorregte wat prefekte onder andere geniet,
is om somtyds alleen na bioskoopvertonings in die
stad te gaan", Dit moet net gemeld word dat die
huisouers onder alle omstandighe.de nog die opperbe-
heer van elke huis behartig" So besit die prefekte
geen afknou- of tugtigingsgesag nie en alle oortre-
dings moet aan die huisouers gerapporteer word"

Opsommend kan daar dus verklaar word dat die
huisouers in sommige gevalle hulle organisatoriese
magte aan die prefekte delegeer., Hierdie delege-
ring van verantwoordelikhede is voorwaar geen mak-
like en vanselfsprekende taak nie" Dit vereis van
die huisouers wn vooropgestelde doel en plan sodat
die produk van delege.ring slegs tot voordeel van die
huis en die inr:igti.ngsal wees"
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So moet die huisouers hulle daarvan vergewis

dat hulle die regte persone in die delegeringsproses
gebruiko Potgieter sê uitdruklik dat die delegering
van gesag geen afskuif van verantwoordelikhede op
iemand anders is nie e

Die per-soon wat sy gesag aan "n
ander oordra, bly medeverantwoor-
delik", 1

Die prefekstelsel is opvoedkundig belangrik
omdat die kinders voel dat hulle wn deel uitmaak van
die organisasie en beheer van hulle eie huis", Skrywer
glo ook dat groter samewerking op hierdie manier ver-
kry word as wat verkry sal word as alle beheer outo-
ritêr deur die huisouers gehandhaaf wordo
Schwartz sê dan ook in hierdie verband:

Fox en

Authority and delegation are bound
together in a harmonious unit of
administrative strength. 2

506", EIE SIENING EN ENKELE AANBEVELINGS:
50601" MEDESEGGENSKAP IN BESTUURSAKE:

Indien die samestelling van die Bestuur van
*Ons Kinderhuis wee';rontleed word, tref dit dat die per-

soneel geen verteenwoordiger uit hulle eie geledere
het wat in die Bestuur dien nie 0

Skrywer-sou wou sien dat daar ten minste voor-
siening gemaak moet word vir EEN van die personeellede
om in die Bestuur te dien" Daar is baie f'akt.or-ewat
hierdie reëling nie altyd moontlik maak nie, maar dan
moet !n algehele verandering plaasvind sodat dit wel
moontlik kan word", Een groot probleem waarom dit op
hierdie stadium glad nie moontlik is nie, is gesetel

*

Potgieter~ F"Jo, Skool en Klasorïanisasie, P'"240
Fox, W .., Schwartz, A", Manageri.aF Guidetor School

Principals, po 31"
Supra, ppo 102, 103 (5",2,,3).,
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in die feit dat die tehuis voortdurend te kampe het
met wn wisselende personeele Die faktore wat laas-
genoemde. in die hand wer-k, sal later in hierdie be-
spreking duidelik word",

Dit is so dat elke personeellid gewoonlik
presies op hoogte is in verband met die praktiese
leemtes wat ten opsigte van sekere aspekte gevoeT
word" Die rede hiervoor is omdat daardie personeel-
lid elke dag met die werklike praktiese opvoedkunde
bes:ig :is,terwyl buitestaanders gewoonLik meer op
hoogte is met die teoretiese aspek"

Skrywer wil nie pragmaties wees om die
teorie subordinêr aan d:iepraktyk te maak nie, want
daar moet steeds besef word dat die praktyk die labo-
ratorium van die teorie vorm", Skrywer wil dus die
aanbeveling maak dat, indien daar wn gevestigde per-
sone.el.by Ons Kinderhuis bestaan, daar beslis uit
hulle geledere EEN verteenwoordiger moet wees om die
belange van die res, asook die belange van die prak-
tiese opvoeding te verbreed" So sal, nie alleenlik
die medeseggenskapsbeginsel nie, maar ook die opvoed-
kundige beginsels verder uitgebou worde
5"6",2,,, DIE PERSONEE:LKWESSIE:

Die eerste faktor wat ontstellend negatief op
die opvoedingsproses by Ons Kinderhuis inwerk, is die
voortdurende wisseling van personeellede"

Skrywer weet dat die.algemene gevoel bestaan
dat Ons Kinderhuis in die eerste plek 'Inkindertehuis
is en dat: die belange van die kinders allesbepalend is"
Daar kan met hierdie siening saamgestem word, maar dit
is noodsaaklik om te weet dat die personeel beslis die
kern van die inrigting vorm en indien hierdie kern nie
gesond en ge.lukkig is nie, sal die res noodwendig dis~'
integreer", Die blote feit dat daar so 'n geweldige
wisseling in personeel is:l)toon beslis aan dat daar
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baie faktore aanwesig moet wees wat die personeel on-
gelukkig stem.,

So wil skrywer dit sterk stel dat die diens-
voorwaardes en die wyse waarop die personeellede be-
handel en gerespekteer word" altyd van so !n aard moet
wees dat slegs die beste en bekwaamste persone.el na
Ons Kinderhuis gelok sal word, maar meer nog: dat
hulle behou sal word"
5.,6,,2.,1., DIE SKORSINGSREG:

Daar is tevore opgemerk dat die Direkteur oor
die mag beskik om !n personeellid, namens die Bestuur,
in gevalle van ernst Lge wangedrag af te dank of te

*skors :MET of SONDER opgaaf van redes"
Vir skrywer hoort bogenoe:rndediensvoorwaarde

nie tuis by 'n instelling soos Ons Kinderhuis nie"
Onmiddellik kan gevra word wat met die woorde "ernstige
wangedrag" bedoel word" Vir die een persoon sal !n
sel<~.t:emisstap "e'rnstig" van aard wees, terwyl die vol-
gende persoon geen afsku in die daad sal bespeur nie"

Verder veronderstel die "met of sonder die op-
gaaf van redes", geen demokratiese beginsel nie" Selfs
in die hoogste regterlike landsgesag is so iets nie
moontlik nie, want onreë1.matighe:idvan persoonlike aard
kan intree.,

Skrywer sou wou sien dat, in alle gevalle van
beweerde "ernsti.ge" wangedrag, 'n volle bestuursverga-
dering, in die teenwoordigheid van die beweerde be-
oefenaar, sal besluit :inverband met die stappe wat
geneem moet word.,
5,,6.2 ..2. DIE SALARISKWESSIE~

Uit 'n ondersoek blyk dit dat 52,63% van die
ondervraagde personeellede ontevrede met die bestaande

Supra,*
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salarisse is" Skrywer vind hierdie persentasie
buite verhouding klein as die werksure en die aard
van die werk wat daar gedoen word in gedagte gehou
word.,

By Ons Kinderhuis bestaan die werksure van
die ve.rskillende huismatrones en die dogtershulp u;it
wn minimum van 12 uur per etmaal met jn genadiglike

ieen dag per week vry, met ander woorde win, werksweek
van ses dae"

Alhoewel alle salarisskale en kerwe onder
verdenki.ng staan, wil skrywer sle.gs "n ontleding maak
van die salaris, werksure en verantwoordelikheid van
dle dogtershulp en di.t In vergelyk bring met die-
selfde aspe.kte.betreffende die. arbeid van die nie-
blanke mans.

Die salaris van di.edogt.e.rshulpword aange-:
*gee,·'as·R480 X' 60 ..........600 per'annum .., Dre werk van

."hierdie peesone behels te alle tye die groot verant-
woordelikhe.id om babas en kleuters groot te maake
Hierdie g-rootmaakp'rosesbehels ouersorg in al die
verskillende fasette, terwyl 'n deeglike toesig van
vroeg soggens tot na slapenstyd saans die taak omlyn~
Oor die graad van ver'antwoordeLfkhe td hoef skrywer
seker nie verder uit te wy nie, behalwe om te sê dat
bogenoemde verantwoordelikheid aanvaar word teen die
absolute minimum van 12 uur per etmaal",

In vergelyking met die arbeid van die nie-
blanke mans wat "n maksimum van 7 uur per etmaal: werk

I

en wie se werksweek 5 dae behels, terwyl die.verant-
woor-de.LfkheLdsgr-aadnouliks die zero-kerf oorskry,
sou groot verskille betreffende die vergoedingsaspek
verwag word , Ontstellend egter dat die nf.e+b'Lanke



- 137 -
mans se gemiddelde salariskerf R424-84 per annum is,
terwyl die hoogste bestaande kerf RS07 per annum is"

Dit is wel waar dat die blanke personeel
vry inwoning en LosLes geniet, terwyl die nie-blanke
mans slegs vry inwoning geniet:J)maar in die geheel
gesien roep die hele toestand tot radikale hervorming"

Soos die diensvoorwaardes tans is, is dit
bykans onmoontlik om van die matroneskap by Ons Kin-
derhuis 'n beroep te maak., Na goeie oorweging het
skrywer tot die gevolgtrekking gekom dat die gratis
huisvesting vir baie as wn tydelike uitvlugsoord dien,
maar dat hierdie tydelikheid selde of ooit die vier-
jaarkerf oorskry" Alvorens daar dus nie gunstige
diensvoorwaardes betreffende salarisse en werksure is
nie sal dit onmoontlik bly om 'n gevestigde personeel
by Ons Ki.nde'rhud.ste verkry, en skrywer wil herhaal
dat die werk altyd persone sal trek wat "n tydelike,
toevlugsoord benodig.,

Daar moet onthou word dat Ons Kinderhuis
geen gewene kosskool in die ware sin van die woord is
nie" Elke huisvader en -moeder tree as plaasver-
vangende ouerlike sorg op en hierdie feit vereis dan
ook dat slegs bekwame persone die poste sal beklee"
Die vraag is nou net~ hoe kan die ten volle gekwa-
lifiseerde persobeel verkry en behou word met; die ge~
noemde materiële vergoeding?

Skrywer wil met hierdie betoog geen indruk
van "n eLe materialisme wek nie" Die belangrikste
oorweging is dat.die taak by Ons Kinderhuis in die
eerste plek deur die liefde vir die saak sal geskied,
met ander woorde die diensmotief is belangriker as die
loonmotief :Jl maar helaas sal die loonmotief nooit bui te
rekening gelaat kan word nie"
506,,2.,3..KWALIFIKASIES VAN DIE PERSONEELLEDE~

Uit die aard van die bespreking in die vorige



~ 138 ~

hoofstukke, behoort dit vir die leser duidelik te wees
dat die uiteenlopende pligte van die huisouers en die
ander personeellede beslis vereis dat slegs ten volle
gekwalifiseerde personeel in die poste aangestel sal
word"

Daar word dan ook gevind dat die inrigting
wel betreffende enkele spesialiteitsdienste oor die
dienste van hoogsgekwalifiseerde persone beskik, maar
as die huisouers ter sprake kom, dan word daar geen
opleidingsve.reiste geste.l nd.e, Tog word daar voor-
keur gegee aan opgelei.de persone, maar as gevolg van
probleme in verband met diensvoorwaardes het die be-
stuur gewoonlik geen wye.keuse nie en dit kan dus ge-
beur dat kunsmatige opvoeders wel in derglike poste
gevind word.

Indien dit wel gebeur dat 'n persoon met geen
sielkundige of maatskaplike. agtergrond as huishoof aan-
gestel sou word, kan dit verstaan word dat die opvoe-
dingswerk koersloos kan raak"

Indien slegs persone met 'n sosiologiese,
sielkundige en opvoedkundige agtergrond verkry kon
word, sou dit prakties moontlik wees om al die beskik-
bare feite in verband met elke individu aan diesulkes
openbaar te-maak" Indien die opgeleide huisouers oor
die lêer van elke kind onder hulle sorg beskik, kan
die opvoedingsproses meer planmatig en doelgerig ge-
skied.

Gunter verklaar dat die ware opvoeder oor wn
goeie kennis van sowel die kind asook wn goeie kennis
van die kinder- en opvoedkundige sielkunde moet beskik,
want 'kennis baar liefde en kennd.s en liefde is die
enigste sleu·tels tot die ber'eiking van opvoedkundi.ge
doel.stelli:ngsf!I 1
________ ""'_....,,_ ...... ..... __.....__._._........_~_'3<_. __ ...._.....,__~_,......,_ lWW_t

1.
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Dit sou egter geen doel dien om die persoon

wat oor geen opvoedkundig-sielkundige agtergrond be-
skik van agtergrondsfeite, in verband met die kinders
te voorsien nie, aangesien evaluering van die gege-
wens nie professioneel kan geskied nieo In hier-
die laaste geval sal daar dus geen sprake wees van
opvoeding geskoei op kennis van die individu nie, en
dan kan die hele opvoedingsproses maar net bevraag-
teken word"

Skrywer wil dan wn verdere aanbeveling doen,
nlo dat slegs ten volle gekwalifiseerde personeel as
huishoofde oorweeg sal word, maar om wn aanvraag te
verseker, sal die voorwaardes drasties moet verander"
50602"4,, WERKSURE EN VERLOF:

'n Baie goeie kenmerk van die personeel en
ook 'n bewys dat die diensfaktor die swaarste weeg,
is te bespeur in die feit dat 89,47% van die onder-
vraagdes tevrede is met die bestaande werksure en ver-
lofvoorwaardes"

Hieruit kan df.e af'LeLdLng, gemaak word dat Ons
Kinderhuis oorwegend deur wn personeel. bedien word wat
ernstig is met die werk wat daar gedoen word" Indien
die erns van die saak besef word, sal die opvoedings-
taak 'n liefdestaak word en indien dit bereik word,
sal maksimale personeeldiens geskied"

":kDie getalleverdeling is reeds getabuleer,
maar skrywer wil graag die opvoedkundige implikasies
daarvan ontleed"

Tabel 11 het die kindergetal per huis voorge-
stel en daarvolgens blyk dit dat die gemiddelde getal

* Supra, p, 129 (tabel 11)"
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kinders per huis (Babahuis word uitgesluit), 28,13 is.
Die vraag ontstaan nou~ is die huisouers in staat om
die volle opvoedkundige verpligting teenoor al 28 kin-
ders in hulle huis na te kom? Skrywer wil verklaar
dat dit nie met die beste wil van die wêreld gedoen
kan word nie lO In hi.erdie verband toon die ondersoek
dan ook dat 77~78% van die huisouers hulself onbekwaam
voel om die algehele opvoeding van 28 kinders te be-
hartig"

Daar moet onthou word dat die huisouers van
Ons Kinderhuis as die plaasvervangende ouers ageer ..
In die grootste persentasie van die gevalle moet die
huisouers die hele opvoedingsproses van die individu,
van suigelingskap' tot en met die ouderdom van 18 jaar,
waarneem. So moet ook die opvoedingsfondament in die
meeste gevalle deur die huisouers van die tehuis gelê
word ..

Weens·die feit dat die plasing van die kin-
ders nie op'grond van hulle ouderdomme geskied nie,
word kinders van' elke ontwikkelin~sfase in elke huis
aangetref. Dit maak die opvoedingsproses nog meer
gekompliseerd, aangesien die opvoeder hom voor-edurend
moet reoriënteer ten ops igte van sy benadering van die
verskillende ontwikkelingsfases ..

Skrywer voel dus verplig om in die belang van
die opvoedrag van die kdrider-s in die tehuis aan te be-
veel dat die getal hud.scuez-s , en dus ook die getal
huise, moet vermeerder- sodat elke huis 'n maksimum
kindergetal, van 1,5 toon,

5.6.4. GESELSKAPKAMERS:
Daar is gevind dat die ver'skillende huise nie

oor doeltreffende geselskapkamers beskik nie" Opvoed-
kundig word die kinde'rs beslis deur hie'rdie toedrag
van sake benadeel, want die so belangrike kommunika-
sie tussen die geslagte kan nie normaal geskied nie.,
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Indien sodanige geselskapkamers bestaan, kan die kin-
ders besoekers ontvang en kan gesonde sosiale verkeer,
wat die vorm van geor-gan t.see'rde spe Le.t j Les , musiek-
waardering en samesang kan aanneem:llgeskied@

Ve.rder: sal die blote bestaan van so "n kamer
in elke huis wn groter gevoel van huislikheid mee~
bring". Ameublement vir so vn vertrek kan die mini-
mum van wn aantal gemakstoele, fingoed voorsiende tyd-
skrifrak en !n tafel waar bordspele moontlik is, wees,
terwyl sindelike gordyne en ~n sagte tapyt die huis-
like atmosfeer sal afrond",

Die bestaan van so wn vertrek in elke huis
sal die aangryp van elke uithuisigheidsgeleentheid op-
voedkundig beperk en gesonde sosiale verkeer sal gesti-
mule.er word .e

5 ~7 • SAMEVATTING:
In hierdie hoofstuk is deurgaans probeer om

die tehuis, Ons Kinderhuis, betreffende die algemene
organisasie en beheer aan die leser voor te stel@

Benewens die samestell ing van die Bestuur is
die personeelopset ook ontleed" Die gevolgtrekking
toon dat, al wor-d die kinders in die tehuis as die be-
langrikst.e komponent; geag, die waarde van die perso-
neel nie onderskat mag wor-d nie.. Die personeel vorm
die spil waarom die hele organisasie en veral die op-
voedingsaspek r'otreer, So gesien, blyk dit dat die.
eerste doelwit van die tehuis die vestiging van wn ge-
lukkige, ge.kwalifiseerde en roepingsbewuste personeel
moet wees",

Wat die kinders betref, is die bevinding dat
die.grootste persentasie uit huise afkomstig is waar
maatskaplike euwels stremmend op die normale kinder-
ontwikkeling ingewerk het" Van hierdie euwels vorm
drankmishruik "n primêre ve'rnietig:ingsfaktor, terwyl
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godsdienstige afvallighei.d die gesinsverbrokkeling
t Lpee'r, As gevolg van die genoemde gesinsonstabi'-
liteit beland 285 kinders tydens die ondersoek in Ons
Kinderhuis, en hulle, tesame met die.huisouers, vorm
wn baie belangrike onderdeel van ons volksopvoeding",

Dit blyk ook dat die kinders geen passiewe
aandeel in die hele organisasie van die tehuis het
nie.. Hulle word deeglik betrek deur enkele roetine-
pligte en dra ook hulle deel by om sindelikheid en ver-
fraaiing van die tehuis te bewerkstellig" Ook beskik
die kinders oor wn aandeel betreffende die beheer van
die verskillende huise by wyse van wn goed georgani-
seerde prefekstelse10 Op hierdie manier word le:ier-
eienskappe van jongs af by die kinders gekweek en die
opvoedkundige' vrugte word reeds gepluk as dit bevind
word dat die tehuis jaar na jaar ook skoolleiers op-
lewerlJ

Om egter die opvoedkundige aspek tot groter
hoogtes uit te bou, is ~it noodsaaklik dat daar beslis
akademiese vereistes aan huisouers geste], moet word",

I

Om egter die dienste. van diesulkes te verkry, sal
daar ~n deeglike hersiening van die bestaande diens-
voorwaardes moet wees sodat die matrone.skap, benewens
wn roeping, ook wn beroep en lewenstaak kan word"

Verder sal die kindergetal wa"t aan die,ver-
skillende huisouers opgedra word beslis moet verrrdri-
der, sodat individuele aandag kan geskied en die in-
dividu dus in staat gestel sal word om unieke poten-
sialiteite maksimaal te ontplooi0

Gesien in die lig van die huislike omstandig-
hede waarin die kind hom tydens die, pre-kinderhuissta-
d Ium bevind het, kan besef word dat Ons Kinderhuis
tot wn groot mate te kampe het met wanaangepaste kin-
ders" Hf.e'rdLe wanaangepastheid veronderstel dat die
kinders oor sekere persoonlikheidstrekke beskik wát



nie sosiaal-aanvaarbaar is nie" Daarom dan ook dat
- 143 -

daar na die deursnee-kinderhuiskind as sosiaal-gestrem
verwys kan word"

In die volgende hoofstuk sal hierdie wanaan-
gepastheid as wn kinderhuisfaktor ontleed word en daar
sal veral gelet word op die rol van die ouerhuis as om-
gewingsinvloed wat die sosiale gestremdheid te weeg
bring" Hierdie ontleding gaan steeds gedoen word teen
die agtergrond van die feite wat in hoofstuk 3 van hier-

*die studie aan die lig gekom het.,
Indien die oorsake van die ongéwenste persoon-

likheidstrekke duidelik word, sal daar voortgegaan word
om in. die daaropvolgende hoofstukke die taak van Ons
Kinderhuis in hierdie verband beter te evalueer"

* Supra, pp"·42-77,,
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WANAANGEPASTHEID AS ij N BELANGRIKE FAKTOR

IN DIE LEWE VAN DIE

601" INLEIDING:

Baie opvoeders verkeer onder die wanindruk
dat die grootste behoefte van die ontwikkelende kind
slegs !n.smag na vakkennis iso In die huidige eeu
van spesialisasie op haas elke gebied van die lewe,
val die klem dan ook veelal op verstandsontwikkeling
en kennisverwerwingo

Miskien :isdit so dat wn kind gedryf moet
word om die hoogste akademiese kwalif:ikasies te be-
reik, maar dan vind d:ie opvoeder dat daar stremmende
faktore is wat negatief inwerk op die verstandelike
vormingsproseso

Dit is so dat die verstandsvermoë die belang-
rikste kenmerk van menswees is~ maar om die realiteit
nie te misken nie, moet daar verklaar word dat die
mens geskape word as ~n religieuse persoonlikheid met
wn veeldimensionele onderbou en hy moet dan ook met
die oog hierop opgevoed wor-d, KompartementeIe afba-
kening in die opvoedingsproses sal dus nie afstuur op
die geïdealiseerde einddoel van die opvoeding nieo

Daar is dus slegs een uitweg wat die opvoe-
dingsnorme sal eerb ï.ed.fg , nl, die mens moet as "n tota-
liteit opgevoed wordo So het die opgroeiende kind
nie slegs in verstandspotensiaal nie:i)maar beskik hy
ook oor ander latente en patente potensiaLiteite en
funksies wat ontwikkel moet worda

Anders gesproke kan daar baie stremmende fak-
tore wees wat ~n negatiewe invloed op die vormingspro-
ses uitoefena Die opvoeder moet dus, as wn integrale
deel van sy beplande opvoedingsproses, diagnosties te
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werk gaan om hierdie stremmende faktore te ontdek en
uit die weg te ruim of minstens so te kanaliseer dat
die opvoedingsproses doeltreffend kan verloop~

Betreffende die kindertehuis het die opvoeder
met wn groep individue te doen wat gedurende hulle be-
langrike vormingsjare fisies, psigies, sosiaal, ens.
verwaarloos is~ Hier was dus geen sprake van !n tota-
liteitsopvoeding nie; daarom dan dat hulle as sorgbe-
hoewend na wn tehuis verwys is~ Waarom word die te-
huise soos Ons Kinderhuis dan as wn toevlugsoord ge-
bruik om tot die redding van diesulkes te kom? Teo-
reties word die vraag baie maklik beantwoord, nl~ om-
dat daar geglo word dat hierdie inri5ting maksimale
geleenthede aan die opvoedingsgestremde bied om aan
homself sosiale aanpasbaarheid te verseker~

In hierdie hoofstuk word dan die verskynsel
van wanaangepastheid by die kind in die kindertehuis
ontleed deur veral ag te slaan op die ouerhuis as die
belangrikste omgewingsinvloed0
6020 DIE BEGRIPPE "GOED AANGEPAst' EN "WANAANGE-

PASTHEID".
6.2.1", DTE BEGRIP "WANAANGEPASTHEID".

Die begrip "wanaangepastheid" staan in noue
verband met sosiale aanvaarbaarheid en sosiale optrede.
Vedder verklaar dan ook in hierdie verband:

Voor een gelukkig leven is het van
uitermate groot belang" dat men in
goede harmonie met zijn-medemensen
leeft. De mens die de soepelheid
van geest mist om tot deze harmonie
te komen~ heeft het moeilik~ Hij
ondervindt dat zijn medemensen ham
niet aanvaarden, hij wordt uitge-
stoten en moet als een eenzame zijn
weg gaano 1

10 Vedder~ R,,~ Kinderen met Leer- en Gedrag~moeiliik-"~. --~ ---heden, p., ,L.JO.
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Wanneer wn persoon nie in staat is om sy be-

hoeftes op wn sosiaal-aanvaarbare wyse te bevredig nie
en hy die daaglikse probleme wat in enige individu se
lewe voorkom nie suksesvol die hoof kan bied nie, is
daar van "wanaangepastheid" sprakeo Vedder verklaar:

~ de geestelijk gezonde mens is
in staat zich aan veranderende om-
standigheden aan te passeno De
mens die dit niet kan, is geeste-
lijk niet gezond , 1

Die daaglikse lewe is vir so wn persoon te
•veel; hy voelonveilig en verstote en onttrek hom aan

alle sosiale gebeurlikhede~ met die gevolg dat hy
sosiaal-gestrem raako So wn persoo~ is altyd onge-
maklik in enige geselskap en hy kan dus nie goed met
sy medemens assosieer nie ..

In plaas van "n harmonieuse ge.estesontwik-
keling val so "n persoon terug op kunsmatighede wat hy
toepas om die leemtes in sy eie lewe aan te vul.. So
is daar kunsmatighede soos kompensasie (terg, boelie,
grootpraat, verwaandheid, misdadigheid, enso), rasiona-
lisasie (ud.tsceL, goedpraat, ens c ), projeksie (fout
vind, kritiseer en ontmoediging), egosentrisme (om die
aandag te vestig op eie prestasie en die eie ek), ter-
wyl "n baie blatan.te kunsmatigheid voorkom as negati-
visme; dus weJ..ering,rebellie~ aggressiwiteit en kop-
pigheid ..
602,,20 DIE BEGRIP "GOED AANGEPAS"o

Kortliks en tereg sou daar beweer kan word dat
die term "goed aangepas" slegs die teenoorgestelde van
"wanaangepastheid" is~ maar verdere toeligting is nood-
saaklik om groter helderheid te verkry"

Die goed aangepaste individu sal hom in die
moeilikste situasie op die mees aanvaarbare wyse laat

1.. Vedder , R"" .Q£. cito, po 1580
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geld.. So ~n persoon is te alle tye in volle beheer
van sy emosionele lewe sodat hy ~n gesonde geestesba-
lans handhaafo

Hierdie persoon gaan die lewe met vertroue
tegemoet, assosieer vrymoediglik met sy sosiale om-
gewing en andersyds is hy ook ten.volle aanvaarbaar
in sy assosiasies0

Daar moet egter onmiddellik gemeld word dat In

volkome aangepaste mens dus op 'n volmaakte mens dui,
en dit helaas kan nie waar wees as die skeppingsver-
haal volkome begryp word nieB

Dit beteken dus dat die opvoedingsproses nooit
volledig kan wees nie omdat die volmaakte mens nooit uit
die proses kan uitkristalliseer nie~ Wat wel van be-
lang is, is om te weet dat daardie persone wat in 'n
hoë mate aan die aanpassingsvereistes voldoen, wel as
geslaagde opvoedingsprodukte beskou kan word"
603" DIE ROL VIiliDIE OUERHUIS AS OMGEWINGSINVLOED~_w_~ _

Cole en Hall beweer tereg~
A careful and experienced observer
can make a shrewd guess about a
child's parents from noticing his
behavior when he is away from them,
because the child reflects to some
extent at least the environment in
which he has lived and the treat'-
ment he has received.. 1

Deur' "n verdere agtergrondsanalise kan daar
nou pr-obee-rword om die oorsake vir die wanaangepast-
heid by die kind in Ons Kinderhuis te peil. Aange-
sien Ons Kinderhuis as die ouerhuis vir die kindexs
fungeer, moet hierdie agtergrond ontleed word en 'n
'l"ehabilitasieprogram daargestel wor'd,
_______________ ., w- ____
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603~1~ EKONOMIESE TOESTANDE:*

Armoede is ~n primêre faktor by die ontwik-
keling en vaslegging van wanaangepastheid.. Ekonomiese
stremming veroorsaak wn gevoel van onsekerheid en ver-
al minderwaardigheid0 Langner en Michael se ontleding
van die ekonomiese probleem van huisgesinne genoodsaak
hulle om te verklaar:

The atmosphere of the economically
deprived home showed a tendency to
be associated with increased mental
health risk i.nlater life. 1

So i~ die gebrek aan die noodsaaklike lewens-
middele (hier nie net voedsel, kleding en behuising
nie, maar ook die gebrek aan middele om die talente
uit te bou) , verantwoordelik om die rninderwaardigheids-
gevoel te vestig~
merkings deur maats
gevolg hê om in die

So 'n persoon is sensitief vir op-
en kan as kompensasie misdaad tot
behoeftes te voorsien~

Uit die ondersoek het dit geblyk dat een be-
trokke vader weens die diefstal van voedsel gevonnis
is, Die r'ede vir hi,erdie optrede was om sy kinders
te versorg, Hier kom "n belangr.ike lewenst'ragiek na
vore, 'nl, ekonomtese ontberings wat "n groot persenta-
sie van die bevolking laat wu'rg~

Ook werk fi,nansië1.epz-ob'l.ame swak behuising
in die hand!* Hierdie toest.ande is geensins bevor-
derlik vir' die so nodige gesonde gesinsverhouding nie"
Persoonlike verfyndheid 'wo~rdafgest.omp en die huislike
opvoeding ly onei,ndlg skade.

1.
'*

Langner~ T"S., Michael, S.T., 0B.c:lt.m~p@ 2351'1
In hierdie ve~rband kan weer verwys word. na die alge-

mene bespreking in verband ·met: hierd.i,eprobl.eem op
pp" 72, 73 (3113 (112 Il 2), en di,e dire,kte verband daar-
mee betreffende ouerinkomste soos weergegee op
po 122 (tabel 3)0

Supra, po 121 (tabel 2)~**
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Gesonde ontspanning en vermaak kom ook nie tot

volle reg binne di.e ekonomies-gestremde gesinslewe nie
sodat ongewenste gedragsuitinge in baie gevalle die
kompensasie vorm om di.e betrokke behoeftes te bevredig"
6030210 DIE OUER/KIND-VERHOUDING GEDURENDE DIE

KLEUTERTYDPERK~
Die beginfase in die kinderontwikkeling is ui-

ters belangrik, aangesien die fondament hier gelê word
vir die daaropvolgende lewensontwikkelingQ Alle er-
varings voortspruitende uit hierdie fase is prirnêr-
bepalend wat betref die per-soon'LfkheLdstruktnnrr van
die individu~

So is die moeder/kind-verhouding van die aller-
grootste belang omdat die emosionele verhouding wat
hieruit voortspruit die kind se gevoel van lewensvei-
ligheid en -sekerheid bepaal~

Die vader Zkrnd-verbcudtng is eweneens belang-
rik, aangesien die vader die simbool van ste'rkte en
navolging v'ir die kind is ~

Daa'r kan beweer' word dat die kl.eucerperuode
by uit-stek "n sosiale aanpase Lngs tydper-k is ~ Afge-
sien van die feit dat die kind gedurende hie'rdie fase
sy bekwaamhede en vaardighede ontwikke1.~ is dit ook die
belangrike tydper-k waarin lewenskonsepte vasgelê wordo
Uit tabel 1'* is dit duf.de'l.Lk dat die kind se konsep .....
vorming feitlik sendee uitsonde'r'ing gebaseer word op
belewenisse wat ernstige wanaangepastheid tot gevolg
kan hêCl
6.303. TUGU'ITOEFENING:L&&LSS- _

Tug i,s en Ch'ristelik"'aan:vaa'I'bareopvoedings-
hulpmiddel ; dog in die hand.e ven die persoon wat nie
----------------~,---------------* Supra, pull8 0
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die aanvaarbare tugn<orme toepas en eerbiedig nie, is
dit wn doemfakto! wat kinderlewens permanent kan skaad ..

So is ouers soms te st.reng of te toegeeflik
as gevolg van morele swakheid.. Oormatige en onbe-
rekende straftoedi.entng vertroebel die waters waarin
die familiebootjie vaar sodat die harmonieuse gesins-
verhoudings teen die rotse te pletter loop ..

Te min tugtigIng werk losbandigheid in die
hand en hierdie losbandigheid is die voorloper van on-
beheerbaarheid ,.•..., laasgenoemde "n oorsaak van sor-gba-
hoewendheid", So is onbestendige optrede deur een of
albei die ouers bale nadellg vir di e opvoeding van. dt.e
ktnd, 'Laasgenoemde leeT om ouers teen mekaar af te
speeï, en sodoende sy s In te kr y, Van werkLike op~
'Voed:lng kan daar dus geen sprake wees nie ~

Tabel :l toon aan dat: 14 k:inde'l"'fJt,f! Ons K1nde'r'''''
hui,s bei,and het: as gevolg van aanranding deur die vadee ~
t,~rwy'l, daa',F 4 ktnde'rs is wat as gevolg van hulle enbe ...
heet"baa;rheid in die tehuis beland het a Dit is wn di"'"
'r,ekte {janklag teen die gesmal.ewe dat die t:ugverhou ...
dins ni,@ na wense was nie, '"

Omda~ die mens wn onvolkome wese is wat maat'
altyd g@n@ig tot die verkeerde l~iil sal die vestiging
van b@gyippe soos 2rSl£1t &!s~illl1U£iil ,verml~~(lr;.slell~-
h~~~ ell w~s.£er'b,!edi,giU& nie altyd sonder die tug
as mo'tiv6',ringsfGktor' kan geskied uien Die korrekte
8eb',t~"u:tl{van die tug as motiveT"ingA f,f:1kto\'" vevoceaaak
dat die kind te alle tye sal besef dat oort-redings
nie ongestraf bly nie" Op hierdie maniel" leer die
kind die ware betekenis van bogenoemde begf.'ippe ~ maa't,;
m~e:r, l:H~gprebee» hy om uit d le kennis van bogenoemde
b~8'r1.ppe ijn eJ£ ()r~elJkheid:ll sUfdJ!~)iplin!~~ie ver....'
antwoo'r~~_l fkheicl en un £~ ge_§_~g~jt~x.biediging na te
st'l"eefl'l

lndien die tug as mot.rvermgsmtddel verkeer-
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delik aangewend word, sal die kind se konsepvorming
in verband met bogenoemde begrippe ook wanvoorstel-
lings van die realiteit wees.. In so ~n geval kan self-
dissipline, "n eie ordelikheid, "n eie verantwoor>
delikhei.d en wn eie gesagseerbiediging nooit volgens
die aanvaarbare wetmatige patroon uitkristalliseer nie
en die resultaat van die ouer/kind-relasie is die kwe-
king van wanaangepaste individueo
6" 3 "·4,, .WANAANGEPASTE OUERS ~

Respek en agting vi.rdie ouers vorm die basis
en motivering vir die totstandkoming van selfrespek en
selfdissipline.. Ouers wat losbandig lewe, hulleskul-
dig maak aan drankmisbruik en misdadigheid, kan geen-
sins aanspraak maak op die respek en agting by hulle
kinders nie" Genoemde gedrag deur die ouers kan ook
die vestiging van sinoniemlike wanaangepastheid by die
kind te weeg brings

Hurlock onderskryf die bogenoemde stelling
met, :

The child uses his parents as
models for his adjustment to
lifeo If his parents are not
well adjusted this gives the
child a poor model to imitate
and is likely to lead to problem
behavior similar to that of his
parent s , 1

6 Q 3 (!) 5 e OUERS WAT HULLE KINDERS VERWERP ~

Ter oriëntering kan die siening van Montagu
in hierdie verband as rigsnoer dien" Dit word ge-
doen omdat die Christen glo dat l) indien die liefde.s-
band tussen die onderlinge gesinslede bestaan, ver-
werping van die kinders nooit sal plaasvind nie"

L Hurlock, E eB., Child Develop!!!ent,p, 481"
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Love it would seem~ is the principal
developer of the potentialities for
being human~ it is the chief stinrulus
to the development of social compe-
tence~ and the only quality in the
world capable of producing that sense
of belongingness and relatedness to
the world of humanity that every
healthy human being desires and
develops a 1

Kinders kan bewustelik en ook onbewustelik deur
hulle ouers verwerp worda Dit kan vorms aanneem waar-
van verwaarlosing, emosionele koudheid~ verlating,
dreigende verwyte:> ongunstige vergelyking met ander kin-
ders en oo'rmati§e straf die ve'rnaams te komponente is e 2
Indien tabel 1 bestudeer wor-d , is dï.c opmerklik dat, met
slegs enkele uitsonderings, al die kinders van Ons Kin-
derhuis die ongelukkige produkte van ouerlike verwerping
iso

Wanaangepastheid by hierdie kinders word ver-
toon deur die kind se gehruikmaking.van aandagtrekkende
meganismes om simpatie te verkryo Ook kan die kind
simptome ontw.ikkel wat normaalweg by die psigopaat aan~
getref word, nlo emosionele onstabiliteit en wn alge-
hele gehrek aan wn skuldgevoelo Vroeë diagnose van
die verwerpingsfaktor word deur Bowley voor-gahou, nl,
dat die verstoteling wn buitengewone begeerte vir voed-
sel en allerhande lekkernye vertoon, terwyl hierdie op-
trede slegs die begeerte en verlange na ouerliefde sim-
boliseero 3

10

*
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Geldenhuys sê dat ouerskap een van die lief-
likste gawes is wat die mens van God ontvang het en
tog is dit onbegryplik dat daar nog die dwase ouers be-
staan wat onwillig is om ouerskap te aanvaar~ Hierby
aansluitend kan daar verklaar word dat die voorkoms van
wanaangepastheid onder die jeug u:iters beperk sou wees
indien die ouers van !n 'Volk te alle tye bereid sou wees
om die volle verantwoordelikheid van die Goddelike gawe
van ouerskap te aanvaare

6..3.6.. ONGEWENSTE PERSOONLIKHEIDSPATRONE BY DIE OUERS:
6.3 ..6.1.. DIE DOMINERENDE OUER:

Hierdie ouer regeer met "n :,"sterhanden geweld
is die fondamentsteen. van sy opvoedingspatroon. Die'
kind word in rigtings geforseer wat deur die ouer ge-
idealiseer word; dus word eie individualiteit, die
grootste bate van die unieke mens, totalitêr onderdruk.

Newcomb sê dat hierdie gedwonge onderdanigheid
tot mislukking gedoem is~

A man convinced against his will
is of the same opinion still~ 2

Soms word onredelike eise aan kinders gestel
en die gevolg daarvan is die vaslegging van !n angsge-
voel in die kinderhart. Hierdie angsgevoel kan in
die kind se latere lewe ontwikkel tot gesagsverwerping
bloot om ontslae te voel van die onderdrukte individua-
liteit gedurende die kindfase,s

6.3.6020 DIE OND§RDANIGE.OUE~:
Hie,rdie ouer gee toe aan alle eise van die

kind met die gevolg dat die kind 'n ongeba1ansee'rde
persoonlikheid ontwikkel wat lei tot opse'tlike enge-

1.
2.

Ge1denhuy s, N ..I) Die op~'r'oeiende Kind, pp , 9,10 lt

Newcomb, T.MCI, Social' 8ycho10gy, p. 243<11
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hoorsaamheid, verwaandheid en onbeleefdheide Wanaan-
gepastheid in die vorm van onbeheerbaarheid kan hier-
uit voortspruit ~ laasgenoemde ~n belangrike faktor
rakende hierdie ondersoeko
603e6o3~ DIE SENUWEEAGTIGE OUER:

Hierdie ouer is weer gespanne, rusteloos en
prikkelbaar; raak maklik ontsteld en is dikwels impul-

trede skep "n angsgevoel en v-rese by die kind sodat die
so noodsaaklike lewensekerheid ontbreek" So word 'n
pessimistiese lewensbenadering by die kind vasgelê so-
dat dit vir laasgenoemde altyd moeilik sal wees om
struikelblokke te oorkomm
6.3~6.4. DIE PRUTTELRIGE OUER~

In hierdie gesinsituasie word daar voortdurend
fout: gevind sodat ontydige en somtyds onge regverdt.ge
straf die kind se lot is. Hierdie toedrag van, sake
skep konflikte en spanning wat wanaangepastheid by die
kinders te 'weeg brings Die kind soek aandag en simpa-
tie en as kompensasie ontwikkel hy aggressiewe reaksies
en grootdoenery soos Lf.eg, steel, boelie, beskadiging
van eiendom, enss

By hf.erdde ouer is daar geen kompromie nie;
sy woord is wet. Hierdie optrede skaad die kind se
sekuriteitsgevoel en daar is geen samewerking binne
die huiskr'ing niee. Die perfeks:i.onist:i,eseouer stel
te hoë eise aan die kind en laasgenoemde sit die beste
voetjie tuis voor, maar ontpop as sLo'rdIg, traak-my-
nie-agtig en vernielsugtig weg van die huismil:ieu..
6.3.6.60 DIE BES:rTL:rKE_Q~B::

Hur'loek verklaar dat ouers wat oorbeskermend
t.eencor-hulle kinders optree slegs die kiem van ooraf-
hanklikheid by laasgenoemde kweekol
t •. Hurloek, E.B., Ope cit", p , 505.,
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In hierdie ouerhuis word die kind totaal van

wn eie kritiese denke en individualiteit beroof" Die
kind ontpop later as !n wanaangepaste, altyd~afhank~
like mens wat deur die getyvloe.d van die latere lewe
na willekeur rondgeskommel wordo Aanpassing ten op-
sigte van individuele handhawing in die sosiale stroom
kan nie geskied nie en die resultaat is wn normlose
produk van ouerlike besitlikheido
6 ..306 ..70 DIE ONVERSOENLIKE OUER~

Voor-tdirr'endeherinnering aan foute en oor-
tredi.ngs van die verlede bring 'n voortdurende skuld-
gevoel en onsekerheid by die kinders te weeg" Hier-
die kinders ontwikkel "n permanente rrJnderwaardig-
heidsgevoel wat dwars in die weg van aanpassing lêo
6.306080 DIE TEMPERAMENTELE OUER~

Wispelturige emosionele uitbarstings van lief-
de afgewissel met vyandigheid en somtyds wreedheid voer
die kind tot innerlike konflik en onsekerhei.d" Hier-
die toedrag van sake kan di.egrondslag lê vir baie van
die bestaande persoonlikhei.dsproblemeo Dit is vir die
kind onmoontlik om onder hie.rdie omstandighede "n kennis
van wat reg en verkeerd is op te bou en hy sal sy latere
sosiale optrede altyd bevr-aagteken , terwyl die.vrees van
sosiale verwe.rping altyd "n deel van sy lewe sal wees ,
6040 KINDERS MET SPESIALE AANPASSINGSPROBLEME~

604 ..1 0 KINDERS MET LIGGAAMLIKE PROBLEME~

Hierdie faset is reeds in hoofstuk 3 behandel
en verder toon tabel 1 ook aan dat daar 161 gevalle van.*verwaarlosing van kinders voorgekom heto Baie van hier-
die kinders kon egter ~ indien hulle betryds mediese behan-
deling ontvang het van hulle liggaamlike stremminge. ont-
slae ger-aak het"

* Vergelyk "in hierdie ver-band hoofstuk 3, pp" 42-77,
asook die hoofre.des vir sorgbehoewendheid soos
weergegee op pe 11.8 (tabel 1)0
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Verder kan dit net genoem word dat die kind

met liggaamlike gebreke ook nie altyd sy behoefte om
miskien op sportgebied te presteer, kan bevredig nie."
Hierdie feit kan tot wanaangepastheid lei deurdat die
kind die een of ander afwykende gedragspatroon begin
var-toon , soos ~ algehele onttrekking, seLf'beteusthe.Ld,
minderwaardigheidsg.evoel~ asosiale optrede en selfs
vrees. Die kindkan. ook aggressief word, temperamen-
teel wees, aandag~rekkende meganismes openbaar en ge-
spanne wees ..

Die kern van die hele situasie is dat die kind
deur die opvoeding gelei moet word om sy gebreke te aan-
vaar en daarmee saam te leef.. Die genoemde tabel l

Ihet egter aangetioon dat weinig van die kinders enige
yorm van positiewe le:id:ingtuis ontvang het met die
gevolg dat die kiem van wanaangepasthei.d ongestoord
kon wortel skiet"
6.4.2. DIE MINDER BEGAAFDE KIND:

Die kind wat nie op akademiese of sportgebied
kan uitblink nie is ook baie vatbaar vir wanaangepast-
heid" So 'n kind kan wn sterk minderwaardigheidsge-
voelontwikkel en gefrustreerd raak omdat die presta-
sies hom voortdurend ontwyk" Vedder waarsku dat nie
elke kind wat minder begaafd is moeite ondervind om
hom in die sosiale lewe te handhaaf nie"l Die opvoeder
is verplig om met hierdie siening saam te stem, maar die
"nie elke. kind" van Vedder veronderstel tog baie pro~
bleemgevalleo
6,,50 DIE ADOLESSENTE TYDPERK~

Daar moenie bloot aan hierdie tydperk gedink
word as wn biologiese veranderingsfase in die mens se
lewe nieo Hierdi.e fase is belangrik in 'soverre dit
nie net ge.s Lageryphe Ld kondisioneer nie, maar ook ver-
antwoordelik is vir emosionele rypheid'en sosiale aan-

le" Vedde.r-, R, ~ op" cLt,~ p, 28"
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passing.

Daar kan egter nie beweer word dat die indi-
vidu se emosionele lewe uitsluitlik tydens hierdie
fase vasgelê word nieG Nee, sy emosionele rypheid
en sosiale aanpasbaarheid tydens hierdie fase sal
ten nouste afhang van faktore strekkende sedert vroeëre
tyee So sal die adolessent se benadering ten opsigte
van sekere aangeleenthede ten nouste saamval met sy
persoonlikheidstruktuur, terwyl laasgenoemde se kern
reeds lank voor die puberteitsjare gevorm is..

Is die puberteitsjare 'n probleemfase? Die
hedendaagse beskouing is dat hierdi.e fase nie nood-
wendig deur probleme en konflikte gekenmerk behoort
te wees nie" Teregkan dan ook verklaar word dat
hierdie fase van die gelukkigste in die mens se lewe
behoort te wees ..

Wat egter in die geval van die kind in die
tehuis aandag verdien, is die feit dat hierdie fase
wel baie hoë eise aan die individu stel~ Hierdie
eise genoodsaak positiewe leiding aan die individu en
indien hierdie leiding ontbreek, kan die gevolge ver-
pletterend-nade.lig op hom inwerk ..

Uit die studie tot dusver kan afgelei word dat
die adolessente tydperk vir baie van die kinders 'n
probleemfase is en diegene wat hi.erdie fase tuis deur-
gebring het, kan tekens van wanaangepastheid vertoon"

Daar word ook by die adolessent spesifieke
emosionele patrone aangetref.. Emosionele aangepast~
heid sou beteken dat die adolessent sy eie emosies
begryp en weet hoe om dit te beheer. Hierdie toe-
stand kom nie somaar vanself nie, maar is die produk
van selfondersoek en bepeinsing.. Verder moet die
adolessent reaksies van die sosiale kring op sy emo-
sies evalueer en belangriker nog respekteer sodat hy
normatief te werk sal gaan om sy eie emosionele patroon
te formuleer"
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605",10 DIE SOSIALE ONTWIKKELING VAN DIE
ADOLESSENT:

60501,,10 VERHOUDING TEENOOR DIE OUERS~
Uit hierdie verhouding kan die adolessent baie

baat vind tot persoonlike aanpassingo Die waarheid is
egter dat in die geval van die kind in die tehuis daar
grotendeels sprake van 'n ouer/kind-konflik was~ Ger-
des beweer·dat daar veral 5 faktore is wat bepalend in
hierdie konflik is, nlo die emansipasie van die kind;
eise vir meer onafhanklikheid as wat die ouers bereid
is om toe te staan; afkeer van metodes van dissipline
deur die ouers gebruik wat die adol~ssent as kinderag-
tig beskou; gedurige kritiek oor die ouer deur die
adolessent en die,generasie-konflik (die verskil in
ontwikkelingstadium tussen ouer en kind",)1

In al hierdie probleme behoort die adolessent
gelei te word maar ook beheer te word sodat hy ~n ge-
sonde gesinsverhouding kan aankweek"
605" L. 2" VERHOUDING TEENOOR ANDERE BUITE DIE GES IN:

Voor die adolessente tydperk het wn geformu-
leerde sosiale verhoudingnie veel saak gemaak nie,
maar gedurende hierdie fase is hierdie verhoudings-
kwessie 'n knelpunt wat noukeurig uitgesorteer moet
word., Indien hierdie verhouding vir die adolessent
wanfunksioneer, sal dit sy groepsaanpassing dienoor-
eenkomstig benadeel en hom dus as sosiaal-gestrem ag-
terlaat~
6,,6., SAMEVATTING:

Vir 'n finale ontleding van die kind wat hom
in Ons Kinde+:hui.sbevind, moes di.e faktor van wanaan-
gepastheid en die voorkoms daarvan onder die kinders
bespreek word ..
1" Gerdes, LeCe, Die Adolessensie met besondere veEWY-

sing na emosionele en sosiale aanpassing, ·vgI"
OntwikkelingsielkUnde : Sielkunde-Biblioteek 1,
pp ..'44, 450



huis oor die nodige opvoedingsmiddele? Hoe word die
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Daar is bevind dat by die grootste persentasie

van die kinders in die.tehuis daar wel faktore in-kiem
teenwoordig is wat sosiale gestremdheid, dus sosiale
wanaangepasthei.d, veroorsaak~ Die grondoorsake hier-
voor moet eerstens gesoek word in omgewingsinvloede
waar die ouerhuis geen geringe rol speel niee

So gesLen , behe.1s die taak van Ons Kinderhuis
in df,e eerste plek rehabilitasie waar die. individu her-
aktiveer moet word ten opsigte van sy/haar taak as bur-
ger(es) van Suid-Afrika"

Hierdie rehabilitasieproses kan alleenlik be-
werkstellig word deur die kinders op te voed in die
Christelik-nasionale beginsels van hulle volk ..

Sekere vrae sal nou opduik wat beantwoording
vereis, nl,,:hoe gaan Ons Kinderhuis te werk betref-
fende die opvoe.ding van die kinders? Be.skik die te-

religieuse-, morele-, sosiale-, estetiese- en liggaam-
like ontwikkeling van die kinders as opvoedkundige
doelstellings uitgebou?

Eers tens sal !n ontleding van die opvoedkun-
dige doelstellings dus noodsaaklik wees, want dit sal
die kriterium wees waarvolgens evaluasie van die op-
voedingswerk kan geskied"

In die volgende hoofstuk word die opvoedings-
kriterium dan ontleed wat die basis sal verskaf ter
evaluering van die opvoedingspraktyk"
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Algemeen"
Dfe lewens- en. wêreldbeskouing as "n i,nte-
gnaLe deel. van d:ie opvoed'tngspxektyk,
Df.e noodsaaklikheid van opvoeding",
D:1.enoodsaaklikheid van Christelik'-'nasionale
opvoeding.
Di,e mag en grense 'van die opvoeding"
Die kind se u,ite',rste je'ugdigheid@
Die berefki,ng van d:le self'opvoedingsideaal~
Begre'nsing as gevoï.g van die vryhatdsbe-
glnsel"
Di,e ktnd se aangebere aanleg ~
St',t'emme'n.deomgew:i:ngsLnvl.oede.,
Die sondige natuur van die mens@
D:1eopvoedkundige doelstellinge lO

:Pe','C'soonl.:i.khe:1,dsopvoedingas sub-doeLace lLtng ,
Di,e 'relig:leuse opvoeding as sub-doe.Ls t.e.Lf Ing ,
D:i.ewaa:r'agtige geLoof in God as sub-doeLscet>
1:1:'11,g.
Die sedeli.ke opveedrag. as sub"'doelstelling@
Die kweek 'van !n gewenste gesagsver,houding
as sub"·'doelstell:i.ng@
Estetiese, cpvoedfng as sub""'doel.stellin,gll
Di,e ekonomt.ese opvoeding as sub'..doelstelling.
Sosiale opvoeding as suh""doelstell'ing~



7c6~9
7,,6,,10
706011

7,,6,,12
7..6,,13

7,,6014
7..6..15

Beheerste taalgebruik as sub-doelstelling~
Die kulturele opvoeding as sub-doe l.stel.Lfng,
Die verstandelike opvoeding as sub-doelstel-
lingo
Gevoelsopvoeding as sub-doelstelling ..
Opvoeding tot liggaamsbeheersing as
sub-doelstelli.ng"
Natuuropvoeding as sub-doelstelling"
Opvoeding in nuttige tydsbesteding as
sub-doelstelli.ng"
Opsommend"
Samevatting ..
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DIE KRITERIUM VIR DIE OPVOEDING VAN DIE
KIND IN DIE KINDERTEHUIS

7",10 ALGEMEEN~
Deelivan hierdie studie het gehandeloor die

eksterne faktore wat verantwoordelik is vir die vestiging
van die bestaande kinderhuiseo Die maatskaplike euwels
wat gesinsdegenerasie in die hand werk, asook die in-
vloed van hierdie euwels op die normale ontwikkelings-
gang van die kind, het aandag geniet",

Die bestaan en algemene fv-rksIoner-Lngvan een
van die tehuise, nl" Ons Kinderhuis, is ook by die eerste
gedeelte van hierdie studie inge.sluitom "n oorsigtelike
beeld te verskaf in verband met die algemene organisa-
sie van hierdie kindertehuise0

Die tweede gedeelte van hierdie studie handel
uitsluitlik oor die opvoedkundige doelstellings van hier-
die tehuise met besondere verwysing na die interne op-
voedingstaak van Ons Kinderhuis"

Alvorens die opvoedingswerk aan die tehuis ont-
leed kan word:l)sal daar sprake moet wees van wn kriterium
waarvolgens die taak van Ons Kinderhuis in hierdie ver-
band geëvalueer kan wordo

Hoofstuk 7 dien dan ook as die maatstaf waar-
volgens alle opvoedingswerk in die.algemeen en die op-
voedingswerk van Ons Kinderhuis in die besonder geëva-
lueer kan word om die geslaagdheidsgraad te bepaal"
7020 DIE LEWENS- EN WêRELDBESKOUING AS wN INTEGRALE

DEE:LVAN DIE OPVOEDINGSPRAKTYK~
Om wn ontleding te maak van die opvoedings-

praktyk van.Ons Kinderhuis" sal die ontleding slegs
volledig wees indien daar ook ruimte aan die opvoedings-
teorie en die gevolglike ineengevlegtheid met die be-
trokke lewens- en wêreldbeskouing~ afgestaan word"
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Die praktyk vorm die laboratorium vir alle

sonder dat teoretiese formulering geskied het nie~
Die praktyk sal dan ook die aanvaarbaarheidsgraad en
die toepassingsmoontlikhede van die teoretiese son-
der twyfel bepaal~

So gesien, kan die teoretiese dan as die oor-
sprong van die praktiese bestempel word" Wat is dan
die oorsprong van die teoretiese? Sou dit gesetel wees
in menslike beredenering en gedagte-ordening?

Die teoretiese se grondliggende oorsprong is ge-
setel in die wese van wn bepaalde Jewe.ns- en wêreld-
beskouing" Hierdie lewens- en wêreldbeskouing kan
ook van mens tot mens en van volk tot volk verskil"
Die bepaalde lewens- en wêreldbeskouing van wn mens
of wn volk is weer gesetel in die betrokke mens of
volk se mensIGod-relasie~

So huldig die Christelike lewens- en wêreld-
beskouing die mening dat God die Skepper van die heel-
al is en daarom moet alle gebeure binne die heelal tot
Sy eer ge skï.ed,

Die Christelike Lewens+ en wêreldbeskouing
vereis dus en erken dat God die Bron van alle goeie
dinge is" God is dus die oorsprong van die lewens-
en wêreldbeskouing; Hy is dus ook die oorsprong van
die teoretiese- en die praktiese opvoeding"

Die mens is dus verplig om sy denke, kultuur,
taal, sosiale omgang, ekonomiese bedrywighede, skoon-
heidsgevoel:lJ gesagshandhawing~ liefdesuitinge en ge-
loofservaring, so in te rig dat dit te alle tye tot
eer van Sy naam sal geskied"

Geen opvoedingsbedrywighede kan dus bestaan
sonder 'n teoretiese formulering nie en hierdie teo-
rie word weer gebou op ~n bepaalde lewens- en wêreld-
beskouing0
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Die opvoedingspraktyk streef dus na die om-

hoogleiding van die kinders; dus wn diens aan die on-
volwassene om tot wasdom en rypheid te kom sodat die
hoogste lewensdeug~ nl~ wn lewe tot eer van God, wn
unieke belewenis in elke mensehart sal wees.
7.3.. DIE NOODSAAKLIKHEID VAN OPVOEDING:

God skape die mens na Sy beeld en vestig hom
met 'n bepaalde doelop aardeG Die mens het dus ~n
bestemming en die veronderstelling is dat die mens se
tydelike lewe op hierdie aarde wn voorbereiding vir
sy ewige eindbestemming moet weeS0

Kriekemans sê dat opvoeding beslis noodsaak-
lik is omdat die mens nie vanself tot geestelike en
menswaa~dige volwassenheid kan kom nie ..1

In die geboorte van die mens lê ook opgesluit
die.noodsaaklikheid van die opvoeding" Anders as die
dier, word die mens as wn hulpelose wese gebore.. Die
mens is dus noodsaaklik onderworpe aan opvoedende be-
skerming, omdat daar vn lang tydperk verloop voordat
volwassenheid bereik word"

Die doopformulier verwys ook na hierdie tyd-
perk van onvolwassenheid, asook die noodsaaklikheid van
die opvoeding vir die onvolwassenes:

Ten derde~ beloof u en is dit u voor-
neme om hierdie kinders, as hulle tot
hulle ve.rstand gekom het, elkeen syne,
in hierdie leer na u vermoe te onder-
rig of te laat onderrig? *

God eis dus wn positiewe inmenging aan die kant
van die volwassene om die nodige leiding deur middel van
die opvoeding aan die onvolwassene te verskaf ..

i"
*

KrLekemans , A@, Algemene Pedagogiek, P0 65"
Sien in hierdie ver and die DOOPFORMULIER, en wel die

derde vermaning aan die ouers" -
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Die kind word gebore as wn liggaamlike afhank-
like en geestelike onselfstandige wesee Hy beskik nie oor
die nodige kennis aangaande die verbondsgedagte nie,
maar tog is hy wn deel. van die genadeverbond van God
met die mens en kan hy daarom nie uitgesluit word nie~

Die onvolwassene, wie se verstand, oordeels-
vermoë en besef van die sedelike, nog onontwikkeld is,
kan dus nie onderskei tussen wat reg en verkeerd is nie
en opvoeding is dus noodsaaklik om 'n ordelike Christe-
like lewensontwikkeling te bewerkstellige
7&4e DIE NOODSAAKLIKHEID VAN CHRISTELIKrNASIONALE

OPVOEDING:
Die voorafgaande bespreking dui op die nood-

saaklikheid van wn Christelike opvoedinge Omdat God
die Begin van die skepping is, is Hy ook die Einde
daarvane Opvoeding moet dus Teosentries wees; dus
gerig wees om in Sy diens te staane

Die opvoeding moet egter ook Christelik-nasio-
naal wees sonder om nasionalisme te ver-absoLut ear,
Elke volk het wn eie taal, kultuur, geskiedenis en tra-
disies. Die onvolwassene is nie in staat om hierdie
tradisies, kultuur, geskiedenis en taal, te begryp niee
Alleen deur die positiewe leiding en voorligting van
die volwassene; dus opvoeding, kan die ware implika-
sies van sodanige begrippe by die' onvolwassene vasge-
lê word.

Verabsolutering van die nasionale, mag egter
nooit geskied nie, want die nasionale opvoeding moet te
alle tye gefundeer wees in die Christelike waarhede~
Die nasionale besittings kan dus nooit as absoluut soe-
werein bestempel word nie; daarom kan daar nooit sprake
wees van nasionale Christelikheid nie, nee, Christelike
nasionalisme :ls die enigste wagwoord ,
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7..5", DIE MAG EN GRENSE VAN DIE O'FvOEDING:

Weens die bestaan van 'n groot verskeidenheid
van lewens- en wêreldbeskouings, is daar dan ook talle
denkrigtings wat verskillende teorieë huldig in verband
met die mag en grense van die opvoeding ..

Sommige denkrigtings beweer dat die opvoeding
tot alles in staat is; dus almagtig is, terwyl andere
beweer dat die opvoeding feitlik tot niks in staat is
nie; dus totaalonmagtig is ..

Die empiriste glo, dat weens die feit dat alle
kennis op,ervar.ing gebaseer.is, feitlik alles denkbaar
met die kind se opvoeding bereik kan word.. Die empi-
riste staan dan ook in hulle opvoedingsleer as die £2ll-

imiste bekend.
Die nativiste, daarenteen, glo dat erflik-

heidsfaktore 'n beslissende rol in die mens se lewe
speel; gevolglik saL die opvoeding weinig kan bewerk-
stellig. Met hierdie siening onderskei hierdie denkers
hulle as volslae pessimiste betreffende die opvoedings-
leer~

Die Christen-denker glo dat die opvoeding ener--
syds nie tot alles nie, maar andersyds ook nie tot niks
nie, in staat is~ Hierdie toegewing dat die opvoeding
nie almag.tig is nie, veronderstel dat daar faktor-e aan-
wesig is wat die mag van die opvoeding begrens~
7,5.1. DIE KIND SE UITERSTE JEUGDIGHEID:

Gedurende die suigelingsfase veet ocn die kind
'n passiewe benadering met betrekking tot die opvoeding.
Die kind kan nog nie begryp nie en kommunikasie blyk on-
moontlik te weeSg

Daar kan nooit bewee'r word dat die omgewings-
invloede tydens hierdie fase absoluut niks bereik nie ..
Die gewconcevormtng en dressuur wat die leerproses van
hierdie tydpe'r'kkenmerk, is "n belangrike stap voren-
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toe in die bereiking van selfstandigheid" Gunter ver-
~aar dan ook in verband met hierdie lewensfase:

Hierdie voor-opvoedingsfase is 'n
belangrike voorwaarde en voorbe-
reiding vir die kind se opvoeding
in die ware sin later, en as soda-
nig is dit van die allergrootste
belang vir sy geestelike grootwor-
ding~ 1

7,,5e2e DIE BEREIKING VAN DIE SELFOPVOEDINGSIDEAAL:
In die beginfase van die kind se lewe is hy

totaaL afhanklik van die leiding van sy meerderes" Na-
mate "n eie selfstandigheld bereik word, ontwikkel die
subjektiewe oordeel en die drang na selfopvoeding kry
gestalte",

Hierdie oorgaan van opvoeding tot selfop-
voeding.,.vind nie eensklaps plaas nie en die bewus-
wording van 'n eie verantwoordelikheid en die aanvaar-
ding van 'n eie vryheid is !n geleidelike deurbraak op
die weg van volwassenheid~

Indien die individu dus die lewe van selfop-
voeding. betree, skud hy die inmenging van buite gelei-
delik af; dus word die mag van die opvoeding begrens ..
"7 e 5"3 • BEGRENSING AS GEVQLG VAN DIE VRYHEIDSBEGINSEL :

Die mens is nie as 'n robot geskape wat in
slaafse navolging moet optree nieo Menswees behels
vryheid van denke en dade en daarom dan ook dat elke
mens ·'nunieke wese as gevolg van sy individualiteit-
struktuur, is",

Die mens besit die vryheid om deur eie,
unieke beslissing, keuse en daad sy opvoedbaarheid te
bepaale Al word die beste opvoedingsgeleenthede aan
die kind gebied, kan dit nog gebeur dat hy die lewe as
'n mislukking betree, want deur eie beslissing sal die
gebruik wat daar van die opvoedingsgeleenthede gemaak

1",Gunter, C",F"G", Aspekte van die Teoretiese Opvoed-
.kunde, p e 198"
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word, bepaal worde

7Q5~4~ DIE KIND SE AANGEBORE AANLEG:
Verskillende kinders vertoon verskillende op-

voedingsmoontlikhede" Die begaafde kind besit ~n hoë
graad van opvoedingsmoontlikheid" Die verstandelik-
vertraagde en ander sub-normale kinders besit beperkte

om die idioot en die imbesiel tot dieselfde peil as die
genie te ontwikkel nie", Ook kan die persoon wat geen
talent in klavier vertoon, nooit tot wn knap pianis ge-
dryf word nie G

Hierdie talentgawes of aangebore aanleg van
die mens, bepaal sy opvoedingsmoontlikheid met die ge-
volglike opvoedingsgrensee
7e 5"5 <'I. STREMMENDE OMGEWINGS INVLOEDE:

Sosiale verskynsels wa-tdie opvoeding.begrens,
*is ·reeds breedvoerig. behandele Genoeg om hier te kon-

stateer dat finansiële probleme, kerklosheid, verwaar-
losing, misdadigheid, werkloosheid, ensG. afbrekend in-
werk op alle opvoedingswerk.
7",5"6,,,DIE SONDIGE NATUUR VAN DIE MENS:

Die strewe van die opvoeding is om die mens
tot volmaaktheid te bring" Hierdie hoogste doelstel-
ling kan egter nooit bereik word nie, aangesien die son-
dige natuur van die·mens van hom !n beperkte wese maak"

Om hierdie rede kan die opvoeding die mens help
om "n waardiger en beter wese te word, maar nooit "n vol-
maakte wese nie", Die opvoeding is daarop ingestel .om
die hoogste lewenswaardes by die mens tuis te bring,·
maar laasgenoemde se sondige natuur werk voortdurend
degenererend in sodat volkome deugdigheid nooit deur
die opvoeding bewerkstellig- kan word nie ..

* Supra, ppo 64-75 (3,,3)~
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Die mens se verlossing en sy seëviering oor

die kwaad, kan alleen bewerkstellig word deur die uit-
reddende genade van God" Selfs na sy bekering en weder-•
geboorte, ontwyk die volmaaktheid nog die mens" Hy sal
steeds midde in die lewenstryd verkeer en die welslae
van hierdie strydvoering is alleen maar afhanklik van
die Genade van God"

Die opvoeding word dus begrens deur die son-
dige natuur van die mens en die kwade kan nooit deur
die opvoeding uitg.eroei word nie" Die opvoeding is
dus in staat om baie te bereik, maar oppermagtig is
dit beslis nie"
7"6,, DIE OPVOEDKUNDIGE DOELSTELLINGE:

Streng gesproke bestaan daar slegs een alles-
oorheersende opvoedkundige doelstelling, nl" om die

teitsopvoeding te loods, is daar sprake van aub=doeI>
steilinge wat almal saamwerk om die totaliteitsideaal
te verwesenliko
7 "6,, 1" PERSOONLIKHEI_DS.OPVOEDING. AS SUB- DOELSTELLING:

Die begrip "persoonlikheid" het ~n verskeiden-.
heid. van betekenisse: wetlik, grammatikaal, eties,
religieus, ekonomies en sielkundig" Die sielkundige
benaderings wissel tussen diegene wat dit definieer
as wn stimulus en ander wat dit as wn respons bestem-
pel, asook sommiges wat "n tussen-in-veranderlike daar-
van wi.l maak"

Die st Lmul.us=defLn Lêr-Lng word selde deur siel-
kundiges gebruik, terwyl die definiëring van pers oon-
likheid as die somtotaal van alle response weer te
breed Ls ,

Dit blyk dus dat die middeweg van persoonlik-
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heid as 'n tussen-in-veranderlike meer die algemene

1siening weergee.,
Greene, en andere verklaar,dat dit moeilik is

om 'n bepaalde definisie aan die begrip "persoonlik-
heid" te koppelomdat dit die mees omvattende term is
wat in 'n bespreking in verband met die mens gebruik
kan word ..2

Van Rensburg kom tot die gevolgtrekking dat
persoonlikheid die integrasie en organisasie binne 'n
individu is van al sy eienskappe wat sy gedrag bepaaL 3

Daar kan dus verklaar word dat persoonlikheid
'n aangebore en aangekweekte fisiest~ sowel as geeste-
like krag is wat die hele menswees behels en die indi-
vidu se eiesoortige optrede in alle omstandighede be-
paal..

Die mens se hele optrede, sy doen en late, al
sy besluite en handelinge op elke lewensterrein, word
deur sy besondere religie bepaal. Persoonlikheids-
opvoeding.gaan dus hand aan hand met die besondere
relig.ie~ Die Christelike persoonlikheidsopvoeding
het dus ten doelom die kind te help om die Christe-
like religie, die toonaangewende stukrag vir sy hele
lewe van handeling te maak~4
7,,6~2..DIE RELIGIEUSE OPVOEDING AS SUB-DOELSTELLING:

Die onvolwasse kind se verhoudiing tot God
word gekenmerk deur 'n gebrekkige kennis, insig en be-

1. Smith, HeC", Personality Development, pp..39,40"
2.. Greene, H eA", Jorgensen, AeN", Gerberich, J eR~,

Measurement and Evaluation in the Secondary
School, p..280..

3.. Van Rensburg, J..A"Je, Sielkunde, p" 349"
4.. Erasmus, OeC e , Te.oretiese-Opvoedkunde, Deel 2,

p, lO" -
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grip" Die opvoeding moet die nodige leiding in hier-

*die verband verskaf ..
Di.ekind moet tot die besef gebring word dat

hy in belangrike plek in die Christelike. mensegeslag be-
klee en as sulks moet hy sy hele lewe in die diens van
God en sy medemens stel"

Onder leiding van· "n Christelike gesag, moet
die kind al sy lewensfunksies as "n kanaal vir die uit-
lewing van die Christelike religie sLen, So sal hy be-
sef dat die Christelike reLigie die maatstaf is vir die
hele doen en late van die mens ..
7.6,,3., DIE WAARAGTI.GE GELOOF IN GOD AS SUB-

DOELSTELLING~
Die opvoeding moet die verskil tussen geloof

en religie duidelik uitbeeld.. Di.evorm en inhoud van
. I

die geloof word deur die Christelike religie bepaals
D,iegeloofsfunksie van die mens staan in noue

verband met die vurigheid van die mens se godsdi.ens-
tige lewes Hierdie. godsdi.enstige lewe van die mens
behels die bywoning van die eredienste, bidure, wn
persoonlike gebeds Lewe , belydenisaflegging en huis-
godsdiens ..

Die,Christelike religie moet die mens dring
om te alle tye in gemeenskap met God te verkeer by
wyse van wn gereelde en daadwerklike inskakeling in
al die verskillende fasette van die godsdienstige lewe e

Deur die geloofslewe put die Christen die
nodige motivering om wn godvrugtige lewe te lei", Die
opvoeding moet die kind dring om in God te glo en dus
te besef dat God en die sonde nie saamgaan nie", Om
dus tot eer van God te lewe~ beteken om die oue natuur
te kruisig ..

* Infra, ppo221-228 (8"6),,
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Die opvoeding moet ook die kind onder die be-

sef bring dat Christus die mag van die sondedood ver-
breek het; daarom is die mens bevoorreg om die Ewige
Lewe te kan beërwe"
7"6",4,, DIE SEDELIKE OPVOEDING,AS SUB-DOELSTELLING:

Die,kind kan a.Ll.eenonder die gesagsleiding
van dLe. opvoeding, tot "n bewuswording van die ware
sedelikheid kom"" God is die oorsprong van alle ware
sedelikheid"
delikheid aan",

Sy gebooie dui die weg van die ware se-

'n Gehoorsame uitlewing van die Wet van God im-
pliseer die regte sedelike lewensbepadering", Die le-
wensuitinge wat in st'~ydmet die Wet van God verkeer,
impliseer 'n verkeerde sedelike bewussyn by die mens",

Deur die opvoeding leer die kind dat die ge-
loof in God die waarborg is ,vir die morele daad.. Al-
leen die mens wat deur die geloof die Wet van God eer-

goeie lê opgesluit in: liefde teenoor die medemens;
naastediens; die beoefening van geduld; spontane
vriende:Likheid;. sagmoedigheid; beginselvastheid;
getrouheid; eerlikheid; regverdigheid; grootmoedig-
heid en onbaatsugtigheid"

Die opvoeding moet dus in die eerste plek die
kennis van die goeie by die kind tuisbring" Vervol-
gens moet die kind in die goeie geoefen word en in
hierdie oefening, word die liefde vir die goeie, vas-
gelê ..

Die Christen glo dat al die goeLe gawes wat
hierbo genoem word~ slegs deur die Genade van Chris-
tus verkry kan word en dus genadegawes is" Die op-
voeding wat egter in die diens van God st.aan, vorm die
kinderhart, sodat dit ontvanklik sal wees vir hierdie
genadegawes en die kind se hele lewe positief bein-
vloed sal word"
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7 e 6 e 5 $ DIE KWEEK VAN 'N GEWENSTE GESAGSVERHOUDING
AS SUB-DOELSTELLING:
Die opvoeding is verantwoordelik vir die kweek

van die deug van onderdanigheid by die jeug0 Hierdie
onderdanigheid veronderstel nie wn slaafse gesagseer-
biediging nie, ma.arword gebore uit die bestaan van 'n
eie gewetensgesag by die kind0

Die kind moet opgevoed word om die gesagswette
te verstaan en veral die doel daarvan te begryp.. So.
moet hy onderdanig we.esaan die owerheid, sy ouers, die
kerkgesag en skoolgesag" Die gesag van die gemeenskap
en die gepaardgaande behoorlikheidseise moet eerbiedig
word ..

Ook is die kind nie slegs 'n passiewe onder-
danige nie, nee, deur die regte voorbeeld en perio-
dieke berispingmoet hy help om gesag te handhaaf"
Ander mag dus nooit in sy teenwoordigheid wette oortree
sonder om vermaan te word nieo

Die kind moet tot die besef gebring word dat
gesagseerbiedig:ing nie net "n juridiese aangeleentheid
is nie, maar dat elke wetmatigheid op alle lewenster-
reine, ingesluit word", Op hierdie manier besef die
kind dat deur 'n eie gesagseerbiediging elke mens in
groot deel bydra betreffende sy eie lewensgeluk"
7",6"6,, ESTETIESE OPVOEDING AS SUB-DOELSTELLING:

Die e$tetiese opvoeding behels die ontwikkeling
van goeie smaak by die kf.nd, Vervolgens word die kind
geleer om kuns te waardeer, terwyl die talente en skep-
pende vaardighede ook ontdek word"

Indien 'n goeie smaak en waardering vir die
skone van die kind besit neem, sal hy gedring word
om die skone harmonie op alle lewensterreine te be-
vorder" Omdat skoonheid veredelend, verrykend en
verheffend op die menslike gees inwerk, is dit dan
ook 'n inherente deel van menswees ..
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Estetiese opvoeding poog nie slegs om waar-

dering vir die skone op die meer bepaalde kunsterreine
by die kind vas te lê nie 0 Benewens W n goeie smaak
en waardering vir musiek~ die beeldhoukuns~ skilder-
kuns en poësie, moet die skoonheid op elke ander lewens-
terrein raakgesien, waardeer en bevorder wordo

Die skoonheid van die natuur, die wonder van
'n kosmiese heelal~ die menslike liggaam as skeppings-
wonder, die grasie en vaartbelyning wat die diereryk
kenmerk, selfbeheerste gedragsuiting, verfyndheid van
denke en taalgebruik, harmonieuse funksionering van
alle samelewingsverbande, beheerste en bestendige be-
hoeftebevrediging, ordelike gesagsee,,:,biediging,wn waar-
derende en normgehoor.same liefdeslewe en wn allesoor-
heersende geloofslewe ~ hierdie, en nog veel meer
lewenswaardes, word deur die estetiese opvoeding by
die kind vasgelêo
7"60 7 o DIE EKONOMIESE OPVOEDING.AS SUB-DOKLSTELLING:

Spaarsaamheid moet as lewensideaal in elke
kind ingegravee.r word" Die ekonomiese opvoeding moet
die vernietigende gevolge van verkwisting aan die kind
openbaar, nl ..volksverarming en voortdurende ekonomiese
afhank.l.Lkhedd, Verder is misdaadverskynsels soos dief-
stal, êgskeiding, kinderverwaarlosing en selfs moord en
selfmoord, direkte u.itvloeisels van ekonomiese spanning
weens verkwisting"

Buitensporige verkwisting deu.r individue ta-
kel dus die hele volk af, sodat die gesondheidspeil
weens ondervoeding, asook wn lae kultuurpeil, die volk
afstomp tot liefdeloosheid, wetteloosheid en estetiese
verwaarlosing ..

Voorligting in verband met die direkte be-
sparing van geld om sodoende die nasionale ekonomie
uit te bou, moet geskied.,; Ook moet die kind leer
dat indirekte besparing soos eerbied en beskerming
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van persoonlike artikels en publieke eiendom, 'n ge-
sonde ekonomiese ge.steldheid van "n volk st Imul.ee r ,

Bogenoemde voorligting moet steeds geskied te-
same met die waarskuwing teen vrekkerigheid", So sal
die .noodsaaklike finansiële bystand aan die staat, kerk
en algemene liefdesdiens nie skade ly nie"

Die ekonomiese faktor geld nie slegs vir die
materiële sy van die lewe niee Die kind moet opge-
voed word om sy Lt.ggaamakragt.e, woo'rde, ontspanning
en tyd op diemees ekonomiese manier aan te wend",

Die kind word opgevoed met ,nie besef dat hy
!n lid van df.e plaas.like gemeens kap is o Hierdie
plaaslike gemeenskap bet unieke vraagstukke en dit
is noods.aaklik dat elke. individu "n positiewe aan-
deel in die welsyn van die samelewing moet hê"

Die verbreding..van die veld van sosiale op-
voed Lng.; is ook daarin geleë dat die kind moet besef
dat diepl.aaslike_ gemeenskap nie al gemeensk~p is nie",
Daar is verskillende soorte gemeenskappe in Suid-
Afrika en elkeen het !n eie kultuur, terwyl taal en
geloofsverskille ook bestaan.

Verantwoordelike ~n aktiewe lidmaatskap geld
dus nie net op die plaaslike terrein nie, maar geld
ook op die breër nasionale terre:in~ Die kind moet
dus weet dat hy ook 'n goeie burger van die staat
moet wees. Hy moet dus daarop ingestel wees om 'n
gesonde perspektief, betreffende'die staatslewe te
ontwikkel", Demokratiese beginsels moet 'n eie er-
varing word en ook politieke en stemregyerpligtinge
moet verantwoordelik beoefen word"

Die kind moet besef dat Suid-Afrika oor be-
langrike Christelik-nasionale kultuurerfenisse beskik
wat as kosbaar bestempel en bewaar moet word, terwyl
dit steeds uitgebou en aan.die nageslag oorgedra moet
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wor'd,

Uit eie ervaring en deur positiewe leiding,
kom die kind tot die besef dat wn individu van die massas
onderskei kan word, maar nooit geskei kan word nie;
daarom kan liefdesdd.ens, estetiese harmonie, gesags-
eerbiediging, alle denke, taal, kultuur, liggaamsakti-
witeite en selfs tydsbesteding slegs in sosiale ver-

1bande voltrek wo~do
Ook poog die sosiale opvoeding om by die kind

positiewe sosiale gesindhede te kweek. Hierdie ge-
sindhede veronderstel dat die kind insig sal verkry met
betrekking tot die bestaande aktuele sake, soos die ras-
seprobleem in Suid-Afrika0

Die kind moet verstaan dat menslike vryheid,
lewensgeluk en lewensregte, ~n voorreg van elke mens,
ongeag sy kleur, taal en geloof iso So gesien, is
alle mense gelykwaard!.g, maar aS gevolg van wesenlike
kultuur- en beskawingsverskille, kan almal nooit gelyk
wees nie.

Die tradisionele vooroordeel moet by die kind
verander en vervang word met in gees van billikheid en
regverdigheid teenoor alle rasse, met ander woorde haat,
agterdog, verkleinering en wn gees van magsoorheersing,
moet plek maak vir medemenslike liefde wat daarop inge-
stel moet wees om 'n demokratiese vryheid vir die ganse
mensdom te ver-kry ,

Aangesien sosiale gesindhede nie in volledige
sosiale opvoeding impliseer nie, moet die sosiale op-
voeding ook sosiale vaardighede en bekwaamhede by die
kind inkorporeer. Die menings van ander mense moet
gerespekteer word, terwyl elke medeburger die. volste
reg op sukses en prestasie gegun moet word.
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Sosiale takt en vertroue moet by die kind pos-

vat sodat koëper at.Lewe ondernemings en groepsaktiwiteite
se waarde besef sal word.. Bekwaamheid om 'n werklike
deelname te hê aan groepsaktiwiteite is nodig, want an-
dersins word die kind afgesonder en raak hy sosiaal-
gestrem~ Leierskapeienskappe moet dus ook by die kind
ontwikkel word, terwyl die leier moet besef dat sy op-
trede altyd van emosionele stabiliteit, planmatigheid,
doelgerigtheid en 'visie, moet getuig~ Die pad van
leierskap is die pad van grootmoedigKeid en selfopof-
fering, terwyl goeie maniere en konsiderasie vir die
gevoelens van die medemens onontbeerlik is"

Baie belangrik is ook dat dï,esosiale opvoeding
die kind sal leer om te waak teen die oordrewe vorm wat
sosiale deugde kan aanneem. 'n Gees van snobisme mag
nooit posvat nie en leierskapsvoorregte behels nie die
afdwing van die eie wil op die medemens nie. Die demo-
kratiese ideale moet te alle tye die kardinale Christe-
like beginsels eerbiedig en mag ..dus nooit in liberalis-

trede teenoor ander rasse en kulture mag nooit ontaard
in 'n gees van negrofilisme nie ..

gewenste
stellig.

Ten slotte moet die sosiale opvoeding ook die
internasionale verhoudinge by die kind bewerk-
Net soos in die geval van die kleiner gemeen-

skap, is die Suid-Afrikaanse volk van die ander volkere
te onderskei, maar nooit te skei nie.. Die sosiaal-
aangepaste individu besef dus dat inte'IJlasionalever-
standhouding en kommunikasie, bydra tot die bevorde-
ring van wêreldvrede en die geluk van die ganse mens-
dom.,
7.6..9. BEHEERSTE TAALGEBRUIK AS SUB-DOELSTELLING:

Taalbewustheid moet; van jongs af by die kind
ingeskerp wor'd, Hy moet weet dat deur sy t.~alge-
bruik, hetsy die geskrewe of gespr-oke woord, sy hele
lewensgesindheid, houding en opvoeding, aan sy mede-
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mens bekend word"
So gesien, is taal seker die belangrikste ken-

mer-k van menswe.es sodat daar altyd gestreef moet word
om s'u Lwer en korrek te skryf en te praat e Die kind
moet leer om sy gedagt-egang ordelik en beheersd uit te
druk sodat hy die nasionale karakter van sy taal altyd
sal handhaaf en uitbou~

Taal is dus die medium waardeur alle opvoeding
geskied; dus beklee die moedertaal 'n primêre plek in
die karaktervormingsproses van fn bepaalde volk~

Die kind moet ook geleer word dat die volkome
beheer van fintweede taal onontbeerL.Lk is vir sy gees-
tesvorrning in 'n land soos Suid-Afrika~

Wat die algemene taalgebruik van 'n kind be-
tref, moet hy geleer word om te beséf dat dit suiwer
gepraat moet word; dus moet anglisismes altyd as 'n
onding bestempel word" Die 'kind moet ook tot die. be-
sef gehring word dat sy taalgebruik altyd van beskaafd-
heid moet get.uf.g , Taalgebruik moet dus ge.vrywaar word
van aanstellerigheid en verhewendheid, terwyl eenvoud
en natuurlikheid nagestreef moet word ..

Ook moet die kind hom weerhou van vuil taal
en grappies, skindertaal en belastering.. Ook vlei-
taal moet spaarsamig gebruik word sodat lofbetuiginge
nie afstootlik sal wees en Lr-rï.tasI.e tot gevolg sal
hê nie e

Venter sê van die moedertaal:
Kenni.s van die. moedertaal is die
sine qua non vir volle beskaafd-
heid, en hy wat sy moedertaal min-
ag of nie. ken nie.~ sal nooit op
algehele beskaafdheid aanspraak
kan maak nie" 1

1" Vent er, E ..A., ,Moedertaalonderrig: wn H@dlei-
ding, p e 20 e
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7",6..10" DIE KULTURELE OPVOEDING AS SlJB-DOELSTELLING:

Die kulturele opvoeding van die kind is daar-
op gemik dat hy sal besef dat kultuur "n nasionale be.-
grip is en dus altyd die bes it van !n bepaalde volk is e

Die kulturele opvoeding verhelder dus die kul-
tuurprestasie van die, verlede vir di.e nageslag. Ver-
der word die kind gelei om ook die bestaande kultuur'-
patrone te waardeer en ui.t te bou, asook om visie te
verkry in verband met die toekomstige geïdealiseerde
kulturele ontwikkeling"

Die kind moet besef dat die bepaalde kerkstyl,
wette, moraal, kunsvorrne., taalprestasies , gewoontes,
sedes, wetenskap, monumente, skole en sport, wn volks-
eie is wat gesamentlik deur die begrip "kultuur" om-
sluit woed ,

'n Liefde vir die vaderlandse geskiedenis,
moet by die kind geïnkorporeer wo'rd, omdat dit by

bewustheid moet fn kenmer-k van elke individuele lid
van 'n volk wees sodat daar gesamentlik aan die kul-
tuurprojek van die <~olk gewerk kan word e

Die individu moet ook die kultuur toets aan
die Christelik-religieuse norme en so die draer en uit-
bouer van fn Christelik-nasionale kultuur word~ Die
bestaande kultuur moet dus nie. sonder meer meganies
aanvaar word nie sodat die individu verplig is om ele-·
mente wat indruis teen die Christelike beginsels, uit
die volkskultuur te probeer uitroei",

Die kind moet' gelei word om te besef dat kul-
tuurdiens fn onbaatsugtige liefdesdiens aan sy volk is.
Kultuurbevordering kan nooit om eie gewi.n geskied nie,
want die heil van die toekomstige geslag is primêr op
die spel.. So vorm die kultuur wn eenheidsband tussen
die geslagte om die Chr~stelik-nasionale volksbeginsels
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*en -ideale nie te laat degenereer nie ..

7,,6,,11. DIE VERSTANDELIKE OPVOEDING AS SUB-
DOELSTELLING:
D:ieverstandelike opvoeding van die kind be-

die proses van kennisvermeerdering is die kind.geen pas-
siewe ontvanger nie, maar is ook deelnemer om sodoende
deur selfontdekte kennis sy gees te verryk"

Die skool ve'rvu.l "n belangrike taak om deur
middel van vakinhoude die kennis-van die individu te
verbreed.. Ook behels die opvoeding van die skool nie
slegs kennisoordraging deur middel van vakinhoude nie,
maar ook kennis aangaande gedrag, sedelikheid, gesind-
heid, gesagsonderdanigheid enalle ander feitlike in-
ligting wat bydra tot die vorming van positief-gein-'
spireerde karakters op skool..

Kr.iekemansverklaar tereg dat verstandelike op-
voeding nie slegs die taak van die skool is nie"l Die
kind moet besef dat kennis wn mens se hele lewe verryk
en dat dit intellektuele satisfaksie bied. Sonder ken-
nis word die mens afgesto~p tot 'n vormlose jellie-ag-
tigheid wat homself op geen lewensterrein kan la~t geld
nie ..

Omdat die ware kennis nie die kennis is wat
by die kind ingedril word nie, is die verstandelike op7"
voeding daarop ingestelom die kinderdenke te ontwik-
kel" Die kind moet logiese begrippe en oordele kan
vorm sodat hy homself as '0. kritiese maar ook logiese,
regdenkende mens kan onderske~0

Subjektiwiteit moet by die kind vasgelê word
sodat redenasievermoë versterk kan word .. Sonder om

Kr'Lekemans , Ae, Ob" cite~ p0L58~Infr~ pe 235 (ta el 13), asook p, 236 (tabel 14) e
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blatant indoktrinerend te werk te gaan, moet die op-
voeder die subjektiewe oordee I en redenerings van die
kind kanaliseer sodat dit in harmonie met die Christelik-
nasionale norme en lewensopvattinge salontwikkel ..
7",6..12. GEVOELSOPVOEDING AS SUB-DOELSTELLING:

Die kind moet tot die besef gehring word dat
sy hele emosionele lewe; dus sy gevoelslewe in verskil-
lende begeertes en neigings altyd van stabJliteit moet
getuige Op al die lewenste.rreine moet sy lewensuitinge
van beheerstheid getuig en geen gevoelsuiting mag onge-
kontroleerd plaasvind nie ..

Die gevoelslewe van d.iekind moet altyd eg en
menslikwees en nooit van gekunsteldheid getuig nie ..
Om hierdie rede moet oordrewe sentimentaliteit en fyn-
gevoeligheid uit die geesteslewe verban\word"

Die kind moet verder geleer word om te waak
teen 'n oordrewe skuld.gevoel. Hy moet weet wanneer
hy oortree het en dan 'n ware berou toon en sy straf
soos 'n man dra ..

Aan die ander kant moet hy besef dat sy ge-
voelsuitinge, wat die gevolg is van uite·rmatige vreug-
deservaring, altyd gekultiveerd moet wees en allermins
in lawaaierige uitbarstings geseteL moet wees ~

Die kind moet ook gelei word sodat hy die ver-
moë sal verkry om heerser van sy eie t~perament te
wees. Onbeheerste woede-uitbarstings·.is,skadelik vir
die individu. se sosiale aanpassing terwyl die persoon
wat sy temperament kan beteuel, die respek van sy
medemens afdwing.

Coetzee sê dat toorn van alle gevoelsuitinge
seker die meeste in die kinderle.we voorkOTI1e Toorn-
aanvalle is uiters nadelig vir die mens se gesondheids-
toestand terwyl vaardigheid, liggaamlike reaksies, rus-
tige oordeel en verstandigheid omvergewerp word.. om
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hierdie rede is dit die plig van die opvoeder om die
kind van jongs af te leer om sy toorn onder beheer te
bring., Tog beklee toorn 'n regmatige plek in die
sosiale en persoonlike lewe"

fn Mens wat nooit kwaad kan word
nie, is sekerlik te suggestibiel
en ook te pap om sy lewenstryd
te stry , 1

Die gevoelsopvoeding moet ook die skadelik-
heid va.nvoortdurende kwellinge en droefheid by die
kind tuisbring" Hierdie kwellinge ontneem die kind
van die so belangrike genieting van die lewensvreugde
sodat hy later verval in "n gees van pe.ssIrni.smeen
egoisme"

Telder verklaar dat die meeste van die mens
se probleme wat kxceLl.Lnge veroorsaak "n verband toon
met sy lewenshouding.. Dit is omdat die mens se lewe
nie eenvoudig, ootrnoedf.g en gelowig is nd.e, 2

Hierbyaansluitend verklaar Telder verder dat
baie mense deur vrees die pad byster raak.. Elke mens
wil graag sy goe.Le vriende behou; ook is hy bang dat
goeie fam:ilieverhoudinge,yertroebel sal raak" Verder
is mense bang om finansiële nood te deurstaan of dat
hulle sosiale aans:Ï!ensal daal.. Daar is slegs een
weg waardeur die mens van sy vrees verlos kan word, nl ..

.. II e tO ti e dat men Christus in zijn
hart als Here heiligt; Hem erkent
als zijn Heer en Eigenaar en Koning
en Beschermer" 3

Weatherhead se finale konklusie in verband
met die kwellingsprobleem van mense is!

L. Coetzee, J.C .., Inleidiny tot die Algemene E!!!Qiriese
0avoedkunde, pp. 170-' 73.,

Te.1~er, BIO,Reformatorisch Leven, p,24e

Ibid", p.,40"2"
3 ..
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....,."if we do put our trust in
the wisdom of God and in His power
to help and guide us, we are never
completely mystified as to which
is the right way to take.. 1

Dit is nie die doel van die gevoelsopvoeding
om die kind se gevoelslewe af te stomp sodat wn gees
van gevoelloosheid en onverskilligheid sal posvat nie"
Om hierdie rede moet die opvoeding hom distansieer van
oorgedissiplineerdheid en oordoenerige tez'egwysInge as
opvoedingswerktuie" Siniese lewensbeskouings moet ver-
ander wor~ sodat die kind die werklike doel van die ge-
voelsopvoeding sal verstaan.

Die kern van die gevoelsopvoeding is dat die
kind van egoisme verlos sal word sodat altruistiese
neigings die selfsugtige. neigings sal oorhe.erse

Emosionele onstabiliteit benadeel die geestes-
gesondheid en die eindresultaat kan 'n ongebalanseerde
wese wees wat van inrigtingversorging afhanklik is"

Die gevoelsopvoeding van die kind het dus ten
doelom die kind te help om emosionele aangepastheid
te verkry ~ die primêre faktor wat lewenstevrede.n-
heid en -geluk in die hand werk ..
7"6.13,,, OPVOEDING TOT LIGGAAMSBEHEERSING AS SUB-

DOELSTELLING:
Kohnstamm verklaar dat liggaamlike opvoeding

nie die opvoeding van slegs die liggaam veronderstel
nie, maar opvoeding van die hele persoon,,2 Die kind
moet besef dat d:iemens se liggaam wn geweldige in-
vloed op sy hele lewe uitoefen" Die liggaamsgesteld-
heid van die mens affekteer ook sy verstand, gevoels-
uitinge en elke daad wat die mens verrig.3

1",
2"

Weatherhead, LeD., psycholo~* and Life, pG 273"
Kohns camm, ·P..H., 'persoonlitW .eid in Wording: Schets

ener Christelijke Opvoed nde~ p. 540"
Kriekemans, A., 9P.,cit." p , 128"3"



1...
***
***

K.riekemans, A.. , op. cit", pp"
Infra~ pp" 228-232 (8" 7) 0

?u¥:ra, p" 113, ll~ ('5..4 ..4"1,,)
.In .ra~ pp.. 232,-235 ( 8"8),,

136, 137"
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Om hierdie rede moet die liggaam fisies gesond
gehou word" "n Ge.sonde leefwyse moet nagestreef word en
daar moet positief meegedoen word om die volksgesondheid;
dit is die bestryding en voorkoming van siektes, op wn

*hóé peil te hou"
Ook die liggaamlike optrede van die mens het 'n

groot invloed op sy hele lewe" Die kind moet geleer
word om 'n goeie voorkoms en liggaamshouding aan te
kweek" Flinkheid en wakkerheid van beweging, netheid
en versorgdheid moet die liggaam en die bewegings daar-*..~van kenmerk"

Aktiewe deelname in sport is belangrik omdat
sportmangees en die nuttige besteding van vrye tyd be-
sef en uitgebou word" Verder beteken sportdeelname
harde werk en deursettingsvermoë·om bepaalde tegnieke
baas te raak en die moontlikheid bestaan dat die waar-
de van hierdie deugde ook op ander lewensterreine be-

d **~"sef sal wor Ol

Kriekemans verklaar ook dat hedendaagse ~port
beskou kan word as die weerspieëling van die volk se
kultuur, terwyl die sportveld vele deugde vir die mens
inhou soos die verkryging van wilskrag, geduld, taai-
heid, selfbehe.ersing, moed, matigheid, ridderlikheid
en kameraadskaplikheid.1.

Die waarde en perke van netjiese kleredrag
moet ook deel.van die kind se lewe word" Kleredrag
verraai soms dieperliggende lewenshoudings en daarom
moet kleredrag altyd van goeie. smaak en netheid ge-
tuig ..

:Mode-verandering mag'nooit summier verwerp
word nie, maar uitspattighede en lIlodegrillewat aan



'n liefde vir die natuur te openbaar" Die mens is
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belaglikheid grens, moenie as aanvaarbaar beskou word
nie ..

Ook betreffende grimering en versiering van
die liggaam moet die kind opgevoed word om goeie onder-
skeid te kan maak tussen die verfynde aanwending van
kosmetiese kuns en die oordoene.rige liggaamsontsiering
as gevolg van oppervlakkigheid en geestelike armoede"
Telder sê dan ook dat die mens altyd moet onthou dat hy
as totale mens die beeld van Christus vertoon", As
Christene mag die mens van matige versiering gebruik
maak,' maar wanneer; versiering. van pronkerigheid, hoog-
moed en .praa1sug getuig, ..kan die mens nooit die beeld
van Christus vertoon nie",l

Di.e.kdnd.rnoet .van jongs af besef dat die lig-
gaam as die..t.empe1 van. God bestempel word en as soda-
nig moe.t dit altyd beantwoord aan die Skriftuurlike
norme.
7.6.14.. NATUUROPVOEDING.AS SUB-DOELSTELLING:

Van jongs af moet die kind opgevoed word,om

deur God in die natuur gestel en eersgenoemde het dan
ook 'n besondere verantwoordelikheid te'Ê!noordie na-
tuur.

Die kind moet geleer word om :1ndie eerste
plek 'n gesindheid van beskerming en bewaring teenoor
die natuur te ontwï.kkel., Om di.t te kan doen, moet
kennis aangaande die natuurverskynsels aan die kind
voorgehou word" Hi.e',rdi.ekenn:is sal die wonder' van
'n Hoër' Hand agter alles by die kind tuisbring en die
estet:lese bekori.ng van di.e natuur sal geniet en bewaar
word. Hlerdie esteti.ese openbar-Ing van God ·seAlmag
deur die natanrrvexskynse ls, sterk ook die geloofsver-

1. Telder, B., .2P" ci.te , p , 37"



Alles het sy bepaalde uur
elke saak onder die hemel
'n tyd <>s" ••(Prediker 3:1.)

en vir
is daar
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troue by die kind" Hy leer dat die rustigheid van die
natuur gemoedsrus bring en dat ontspanning in die nat~ur
le.wenskragtigheid en lewensgenot beteken ,

Kinders moet dus aangemoedig word om hulle deel
by te dra betreffende die verfraaiing van die natuurID
Natuurbewaring en -verfraaiing bring innerlike genot en

*vrye tyd word ten beste bestee.
706"1.5,, OPVOEDING IN NUTTIGE TYDSBESTEDING AS SUB-

DOELSTELLING:
Tyd is 'n kosbare gawe van God aan die mens~

Dit word aan die mens toevertrou om
dit nuttig en ekonomies te gebruik"
gevoed word om hierdie kosbare gawe
te verstaan"

daarmee te werk en
Die kind moet op-

se moontlikhede reg

In die eerste plek moet hy leer dat daar 'n
tyd vir alles is" Soos die prediker dan ook sêF

Vervolgens moet die kind tot die besef ge-
bring word dat tyd nuttig gebruik moet word en nooit
vermors moet word nie" Verveeldheid lei tot die onder-
gang van die mens se gees en inisiatief, en het dikwels
kwaaddoen tot gevolg.. Tyd wat vermors is, kan nooit
weer ingehaal word nie en spyt daaroor kom altyd te
laa6" Die kernwaarheid van Spreuke 6~1.0,11, moet in
die kinderhart ingegraveer word, nl. :

Nog 'n bietjie slaap, nog 'n
bietjie sluimer, nog 'n bietjie
hande vou om uit te rus! So
kom dan jou armoede soos 'n
rondloper en jou gebrek soos 'n
gewapende man"

* Supra, p. 110 (5,,3e:1:1), asook pe 131 (5,,5,,4,,:1).*~~Sien ook Prediker 3 ~2~8.,
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Oorhaastigheid van woorde" dade en gedagtes,

is ook 'n vermorsing van tyd en daarom moet besinning
altyd die handeling voorafgaan"

Tydsopvoeding veronde.rstel ook dat die kind
geleer word om altyd betyds te weese Stiptelikheid
getuig van bedagsaamheid en is wn groot faktor waar-
volgens karakterevaluering geskied"

Die kind moet leer dat uitstel slegs afstel
tot gevolg het en daarom mag versuiming van pligte
nooit plaasvind nie" Die gelukkige mens is die be-
sige mens wat tydsbe.planning "n deel van sy lewe maak
sodat ledigheid hom nie skuldig maak aan die misken-
ning van die tydsgawe van God aan die mens niee
7,,7. OPSOMMEND:

Die kompartemente1e behandeling van die ver-
skillende opvoedingsdoelstellings impliseer nie dat
die kind ook in dieselfde kompartemente verdeel mag
word nie., Elkeen van die genoemde sub-doelstellings
is nou ineengeskakel met die res sodat al die sub-
doelstellings gesamentlik maar slegs een hoofdoelstel-
ling idealiseer, nl~ die ontwikkeling en opvoeding van
die volle persoonlikheid van die individu.. Die kind is
wn ondeelbare wese en hierdie totaliteit mag nooit mis-
ken word nie.

Die af sonder-Lf.kebehandeLf.ng van die verskil-
lende aspekte van menswees, is dus bloot van uit teo-
reti.ese gronde gedoen, maar die realiteitswaarde van
die opvoeding lê daarin dat al hierdie verskillende
aspekte 'n onlosmaaklike eenheid vorm om die hele kind
op te voed:

vir elke goeie werk volkome
toegerus" 1

1.. Van Loggerenberg, NeT e , Jooste, A.,J",C",op@ci~,,.),p e 36..
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7e8., SAMEVATTING~
Hoofstuk 7 is in alle opsigte die kriterium

waarvolgens die opvoedingswerk van Ons Kin<:lerhuisge-
evalueer kan word"

Die feite wat in hierdie hoofstuk aan die lig
gekom het, stel besondere hoë eise aan die opvoeder.,
Die persoon wat dus met opvoedingswerk besig is, moet
self 'n fyn opgevoede mens wees wat sy werk doelgerig
benader sodat dit van planmatigheid en wetenskaplik-
heid sal getuig.

Om die opvoedingswerk aan die tehuis dus doel-
gerig en wetenskaplik uit te bou, moet die opvoeders
dus planmatig te werk gaan sodat die kind in sy totali-
tei,t betrrek sal word ,

In die volgende, hoofstuk sal die opvoedings-
proses van ons Kinde'rhuis dan ontleed word om sodoende
vas te stelof die t.ehuis wel voorsiening maak met be-
trekking tot dfe totaliteitsopvoeding van elke individu
onder S01:'g.



8..1
8.1.,1
8 ..1.,2
8 ..1.,3
8.1.,4
8,,1,,5
8..1..6
8..1..7
8,,10~
8et2
8et2.1

8.,2.2
8.2.2 ..1
8.2.2.2
8.2.2.3
8et2.2..,4
8.,2.3
8.2.4
8.3
8..3.1
8.3 ..2
8.3.3
8.3.4
8.4
8.4,,1
8.4.2
8.4.3
8.4.4.,
8.4.5
8.4.6
8. .s,
8.5.1

H 0 0 F S TUK -VIII

DIE OPVOEDINGSTAAK VAN DIE TEHUIS

Keuring van die huisouers/opvoeders ..
Die kerkverband van die huisouer/opvoeder ..
Die agtergrond van die aansoeker(s) ..
Die kwalifikasie.s van die aansoeker (s)e

Vorige ondervinding.
Die ouderdom van die aansoeker(s).
Die huwelikstaat van die aansoeker(s) ...
Die:persoonlike onderhoud"
Die proeftydperk ..
Die ekonomiese gesteldheid van die tehuis.
Die noodsaaklikheid van 'n gesonde finan-
stële toestand.,
Trustgelde en die besteding daarvan ..
Ontspannings- en onthaalfondse.
Lektuur- en projektorfondse ..
Opvoedingsfondse0
Algemene fondse.
Algemene huishouding"
Opsommend.,
Die opvoeder/kind ....verhouding ..
Die kweek van 'n gewenste gesinsverhoudinge
Die sentiment van haat.
Die sentiment van liefde.
Individuele aandag.
Die tugstelsel van die tehuis ..
Algemeen"
Is 'n doeltreffende t'ugst.e.LseL noodsaaklik?
:Mag een mens die ander tugtig?
Tugtoepassing by die tehuis.
Die oorsake van oortredings ..
Opsommend ..
Voorligtingsdienste,.
Die begrip "voorligting" ..



8.,5 ..2
8",5,,3

8,,5 ..3,,1

8,,5,,3,,2

8.,5.,3,,3
8,,5,,304
8"5,,,4
8 ..5..5

8,,5 ..5.,1
8.,5 ..5 ..2
8 ..5 ..5 ..3
8..5.,5,,4
8.5!1'5 ..5
8.6
8.,6..1.
8 ..6~2
8,,6..3
8,,6,,4

8..6..4.1
8 ..6.,4,,2

8 ..6 ..4 ..3
8,,6.,4 ..4
8 ..6 ..5

8",6,,6
8..7
8",7 ..1.
8",7,,2
8..7,,3
8",7",4

Die doel van die voorligtingsproses ..
Hoe verkry die voorligter/opvoeder kennis
aangaande die individu?
Inligting verkry wanneer die kind die tehuis
betree ..
Inligting verkry uit gestandaardiseerde
toetse"
InLigting verkry van die kind seLf ,
Inligting soos verkry uit ander bronne e

Die omvang van die voorligtingsprogram ..
Die kooperatiewe aspek van die voorlig-
tingsproses ..
Die Dt.rekteur e

Die.kliniese sielkundige"
Skoolvoorligtingsdienste ..
Die personeel van die tehuis ..
Die kinders self.
Die geestelike versorging van die kinders"
'n Leemte in die kinderlewe.,
Die godsdiens van die kind ..
Die behoefte aan positiewe leiding",
Die doel met die geestelike versorging
van die kinders e

Die kennis van God die Skepper"
Die ganse menslike geslag het deel aan die
erfsonde ..
Die verkryging van die genade van Gode
Die hulpmiddels tot gemeenskap met God0
Die opvoedkundige implikasie.s..
Opsommend ..
Gesondheidsdienste ..
Die noodsaakLikheid van gesondheidsdienste.,
Die omvang van die gesondheidsdiens ..
D'ï.eaard van die pr'obLeme,

Die algemene funksie.van die kLiniek e



8.,7 ..5

8..8
8..801
8 ..801,,1

8 ..8,,1.,2
8 ..8,,1..3
8..8..1.,4
8 ..8,,1,,5
8..8..2
8,,8,,3

8..8..3..1
8.8.3.2
8.9

Opsommend"
Die buitemuurse bedrywighede van die kinders ..
Die invloed van sport op die deelnemer"
Die invloed van sportdeelname op die gesond-
heid en liggaamsontwikkeling ..
Die invloed op die sosiale aanpassing ..
Die invloed op die emosionele lewe ..
Die invloed op akademiese pr'estasLe,
Die motiveringswaarde van sport ..
Die omvang van sportdeelname by die tehuis ..
Die verenigingslewe en kulturele bedrywig-
hede van die kinders ..
Die omvang van die bedrywighede ..
Die opvoedkundige waarde ..
Samevatting"
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DIE OPVOEDINGSTAAK VAN DIE TEHUIS

8..1...KEURING VAN DIE HUISOUERS/OPVOEDERS:
Uit die voorafgaande bespreking in verband met

die opvoedkundige doelstellings, is dit duidelik dat
daar uiters selektief te werk gegaan moet word betref-
fende die aanstelling van die huisouers"

Daar word vandag, betreffende die opvoeding
van die jeug van ons volk, besondere hoë vereistes aan
die onderwyser/opvoeder gestelomdat daar geglo word
dat die vorming van die jeug slegs op hoogs gespesia-
liseerde vlak tot sy volle reg kan kom"

Verbasend egter dat hierdie siening nog nie
tot alle gemeenskapsvlakke deurgedring het nie, want
soos daar tevore opgemerk is, bestaan daar streng ge-
sproke geen minimum opleidi.ngsvereistes waaraan huis-

do h' ld' *ouers van aa,e te,rn.se moet vo oen ru,e e

As gevolg van die bogenoemde tekortkoming is
die keuringvan.die huisouers geen benydenswaardige
taak nie" Skrywer besef terdeë dat kwalifikasies
geen absolute waarborg vir doeltreffendheid is nie,
maar tog moet daar erken word dat die gekwalifiseerde
persoon beslis wn groter opvoedkundige moontlikheid in-
hou as die ongekwalifiseerde persoon"
a.r,i , DIE KERKVERBAND VAN DIE HUISOUER/OPVOEDER:-._ .....,.._. w _ ,......_ _

D:ieeerste vereiste wat aan die aansoekers
om huisouerskap gestel word, is aktiewe lidmaatskap
aan die bedrywighede van die N.G" Kerk"

* ~upra, pp ..137-139 (5"6 e 2 e 3)0
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Aangesien die tehuis onder die direkte beheer
van die N"G" Kerk staan~ kan dit begryp word dat slegs
lidmate van hie.rdie kerk in aanmerking vir huisouer-
skap kan kom"

Uit die aard van hulle pligte is hierdie lid-
maatskap baie belangrik" Die huisouers is verplig om
in hulle godsdienstige opvoeding die kinders vertroud
te maak met die beginsels van die NeG~ Kerk" Hulle
moet ook die kinders na al die byeenkomste (eredienste
enbidure), vergeselom sodoende die korrekte voorbeeld
aan die jongeres te stel"

Huisouers wat dit moeilik vind om die Christe-
like beginsels positief uit te leef se aanstelling is
gewoonlik ook van korte duur"

Gunter omskryf die Christelike opvoedings-
ideaal met :

--- die opvoeding van die kind
deur die hulpverlening en lei-
ding, onderrig en persoonlike
beinvloeding van sy opvoeders
tot 'n volle, nuttige en vrug-
bare lewe van arbeid en diens
saam met en vir die medemens
in die wêreld tot eer van God" 1

Om die bogenoemde opvoedingsdoel té verwesen-
lik, moet hulle, van wie die leiding, onderrig en per-
soonlike beinvloeding uitgaan, persoonlik bewus wees
van die eie wedergeboorte, want dan alleen kan die
verlossingsheerlikheid me.tvolle entoesiasme en oor-
gawe deur onde.rrig en voorbeeld aan die kinders voor-- *gehou word~
8" 1." 2" DIE AGl'ERGROND VAN DIE AANSOEKER(S):

Alleen aansoeke wat vergesel word van gewaar-
merkte getuigskrifte van wn leraar asook van 'n per-
soon wat van goe.ie gedrag kan getuig, word oorweeg ..
Op hierdie wyse kan daar redelik selektief te werk
gegaan word om te verseker dat slegs huishoofde wat
1.. Gunter, C"F"G", Aspekte van die Teoretiese Opvoed-

kun.de, p" 173"* Infra, pp" 224-227 (8"6..4),,
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die barmhartigheidsaak ten volle op die hart dra, vir
die poste oorweeg sal word",
8"1 ..3,,, DIE KWALIFIKASIES VAN DIE AANSOEKER(S):

Daar is tevore opgemerk dat akademiese kwali-
fikasies nie Hn vereiste is betreffende die aanstelling

*van huishoofde nie", Daar word egter gevind dat opge-
leide persone beslis voorkeur geniet wat die aanstel-
lings betref. Die staat moedig ook die aanstelling
van ten volle gekwalifiseerde persone aan by wyse van
salarissubsidie, indien wn bewys van die kwalifikasies
verskaf worde

Akademiese kwalifikasies wat in hierdie verband
erken word, is onderwys, maatskaplike werk en verpleeg-
kundee Daar word dan ook 'vandie nege bestaande huis-
hoofde twee aangetref wat as maatskaplike werksters, en
twee wat as onderwyseresse gekwalifiseer is..
8..1..4. VORIGE ONDERVINDING~

Alhoewel vorige ondervinding ook nie 'n ver-
eiste is nie, word voorkeur egter aan persone gegee wat
reeds kennis van die werk dra"

Onderv'LndLng is "n baie belangrike maatstaf,
aangesien die persoon reeds oor wn eie kennis aangaan-
de die behandeling van kinders beskik" Verder bied
dit "n stewige fondament aan hulle,wat oor die aanstel-
ling moet besluit, om deur navraag betreffende die
vorige werk, meer van die persoon se opvoedingshoedanig-
hede te wete te kom",
8..:1e5" DIE OUDERDOM VAN DIE AANSOEKER(S):

Alhoewel daar geen ouderdomsbeperking geld

ring in lewensjare bring gewoonlik emosionele rypheid

* Supra, pp" l37~139 (50682"3),,
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en verstandigheid, terwyl wn groter verantwoordelik-
heidsin ook gewoonlik dLe ouer persoon se lewe tipeer",

Verder word daar geglo dat die middeljarige per-
soon wn groter mate van ouerlike respek by die kinders
sal afdwing as dié persoon wat in lewensjare wn klein
verskil met die kind vertoon",

Opvoedkundig gesproke, is wn groter ouderdoms-
verskil bes.1iseen faktor wat verantwoordelik is vir die
daarstell.ing van "n goeie opvoedingsklimaat e

So word. daar dan ook nie by die tehuis huis-
hoofde onder die ouderdom van 25 jaar aangetref nie ..

8" 1" 6 e DIE HUWELIKSTAAT..VANDIE AANSOEKg_R(S) :

... Hie'r geld ook nie bepaalde vereistes nie, maar
daar word besli.s voorkeur gegee aan getroude persone
wat van 'n gelukkige huwelikslewe kan getutg ..

Daar word tereg geglo dat !n egpaar grot er
stewigheid, aan die opveeddngswer'k verleen as alleen''''
Lopeza s . .D.ie,kinders moet aanvoel dat hulle, tesame
met die huisouers , "n groot gesin ve'rteenwoordigct :rn~
dien 'n "pa" oncbreek, word die ges tneve'rbend ve'rste'ur
en dieself:de leemtes wat in "n vaderlose huisgesin ge-
'voel wcrd , tree :1.'0 die tehuis na vor'e ,

Ons K:lnde'r'huis i,s dan ook ge1:ukkig em 1'n agt
van d:1e 'nege hu:lse 001:' d:le, dienste van egpaxe t:e be-
skik.

Daar word ook meld:l'ng ge:maak.van "n "ge Iuk-
kige, huwe1.i,ksle,we". Dit. is eweneens 'noodsaaklik, aan-
gesien, die g':r'oots'te gros k1:nde',rs 'u~t ge,s:lnne afko'mstig
is waa'r 'konf11.k.t,e voort,d:u're'nd h1jl.le deel was Cl lndien
daar nou ook one'n:l,gheid t'usse,n die huisvader' en -moede'r
moet wees, sal die emcadone Le spanning 1''0 die kind
slegs 'V'oor'tgesit wor'd en sou die in'rigtingve'rso'rging
ook diesel.fde leemt.es as die i vorige gesinslewe van
die ki:nders ve,r'toon.
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So Wo gebrek aan wedersydse liefde tussen die

huisouers belemmer die emosionele ontwikkeling van die
kind en sal hom ook heeltemalonseker maak van sy so-
siale aanpassingsre.aksies e

Hierdie toedrag van sake moet voorkom word en
daarom i.shuweliksharmonie wI;\ absolute vereiste vir
huisouerskap"
8"1.~7 co DIE PERSOONLIKE ONDERHOUD:

Die persoonlike onderhoud is wn belangrike
maatstaf waarvolgens "n aansoeker geëvalueer word"
Die persoon se persoonlikheid en algemene lewensuitkyk
word so bepaal en die vraesteller met die nodige ag-
tergrond kan baie gou die koring van die kaf skeio
8.1.080 DIE PROEFTYDPERK:

Al word al die bogenoemde. faktore in ag ge-
neem, kan dit steeds gebeur dat totaal onbekwame per~
sone hulle in die posisie van huishoofde bevind", As
laaste beperkende maatreël is alle aanstellings onder-
worpe aan vn proeftydperk van DRIE MAANDE en dit het al
i1'1 die verlede gebeur' dat wn persoon se dienstydperk na
drie maande verval het en nuwe aanstellings gemaak iso

QTE EKONOMIESE.GESTELDHEID VAN DIE TEHUIS~
802", L,..DIE NOODSAAKLIKHETD VAN..~N GESONDE FINANSIëLE

TOESTAND~
Omdat finan.si.ëLedruk so stremmend inwerk op

die norma1.e ontwikkelingsproses van die mens~ kan dit
begryp word dat kinders om hierdie rede sorgbehoewend

*kan raako
**So is tabel 3 dan ook wn belangrike bewys

dat die kinders van die tehuis ernstige probleme in
hierdie verband ondervind heto

,*
**
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Die veronderstelling is dat die tehuise waarin
sorgbehoewende kinders geplaas word nie dieselfde leem-
te as die.kind se vorige omgewing mag vertoon nie '"
Daarom dan ook dat daar van hierdie tehuise verwag word
om, ook wat die ekonomiese gesteldheid betref, probleem-
vry te wees"

Dit is jamme.r dat die jaar1 ikse verslag van die
kindertehuise aan die Sinode van die Oranje-Vrystaat aan-
toon dat, weens stygende koste, dit al moeiliker gaan ·om
die finansiële sake van die tehuise te laat klop" So
meld Ons Kinderhuis dat dit bykans onmoontlik is om die
bedryfskoste binne die perke van die bestaande bronne
van inkomste te hou", 1.

Hierbyaansluitend lui die ve.rslag van die
Gedenk-kinderhuis te Ladybrand:

Dit sal jammer wees as ons die stan-
daard van versorging moet afbring
weens gebrek aan die nodige fondse", 2

Die staat is gelukkig ten volle bewus van die
styging in lewensduurte", Die jongste bagr'otLng maak
dan ook voor-s ï.enfng in hi.erdie verband sodat die staat
se bydrae per kind per jaar van R288-00 verhoog is tot
R336-00.

Daar word vertrou dat hierdie positiewe stap
van die staat ook tot die privaatsektor sal deurdring
sodat ekonomiese stremming nie wn faktor van kwelling
vir die bestqande tehuise sal word nie"
802",2. TRU§TGELDE EN DfE B~STEDINg DAARY,@:

Die fondse van Ons Kinderhuis is in trus t op-
geneem om in sekere bepaalde behoeftes van die tehuis
te voor-s Len,

1. ..

2"
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8"2,,201,, ONTSPANNINGS~ EN ONTHAALFONDSE~

Hierdie fondse toon die volgende verdeling:
(1) Onthaalfonds;
(2) Spesiale Onthaalfonds;
(3) Ontspanningsgeriewefonds;
(4) D"J" Meiring-trustfonds;
(5) Vakansie-oordfonds;
(6) Glenmore-standfonds ..

Die SPESIALE ONTHAALFONDS i.sdaargeste.l om die
kinders in staat te stelom alle puik uitvoerings by te
woon .. Die D"J ..Meiring-trustfonds, asook die Glenmore-
strandfonds word aangewend om di.ekinders een keer per
jaar na een of ander vakans Le+oo'rd te neemz Gedurende
die jaar 1970 toon hierdie twee fondse dan ook wn ge-
samentl:ike uitgawe van R4 225-00 ..

Die VAKANSIE-OORDFONDS is in die lewe geroep
om in eie vakansie-oord vir die kinders aan te lê en
op 28/2/71 toon df,efonds al die stewige kredietbalans
van R8 435-87" Daar kan maar net gehoop word dat die
ideaal van !n eie vakansie-oord binne afsienbare tyd In

werklikheid sal word"
8"202 ..2,, LEKTUUR- EN PROJEKTORFONDSE~

Hier word die volgende verdeling aangetref:
(1) Christelike. lektuurfonds ;
(2) Projektorfonds;
(3) Biblioteekfondso

Die PROJEKTORFONDS stel geld beskikbaar vir
die huur van opvoedkundige films om aan die kinders te
vertoon, terwyl die ander twee genoemde fondse ge.en
toeligting genoodsaak nie"
8,,2,,2..3.. OPVOEDINGSFONDSE~

Daar bestaan twee opvoedingsfondse wat die be-
skikbaarstelli.ng van beurse en lenings vir die kinders
ten doel het, nl" die Maria de Roos-opvoedingsfonds en
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die General Boere~hulpfonds.. Die gesamentlike kre-
di.etbalans van die twee genoemde opvoedingsfondse be-
loop al reeds die mooi bedrag van R14 551-69 op
28/2/71",

8,,2..204.. ALGEMENE FONDSE:
Verdere fondse wat aandag vereis, is onder

meer
(1) Kinderverjaardagfonds;
(2) Sakgeldfonds;
(3) Rommelverkopingsfonds ;
(4) Pieter de Waalfonds;
(5) Dewald en Tielman Roosfonds;
(6) Uitbreidings- en vervang tngsfonds ;
(7) Roestorff-kinderfonds;
(8) Kleuterskoolfonds ..

Die ROMMELVERKOPINGSFONDS, PIETER DE WAAL-
FONDS~ DEWALD'EN TIElMAN ROOSFONDS en ROESTORFF-
KINDERFONDS kan volgens goeddunke in enige verband aan-
gewend word, terwyl di.eres geen verduideliking verg
nie.

Die totale besteding uit al die genoemde fond-
se beloop R8 684-50'vi.rdie jaar geëindig 28/2/71 ..
8 e 2"3.. ALGEMENE HUI SHOUDING:

Volgens die gekonsolideerde staat van inkomste
en uitgawe vir d:ie jaar geëindig 28/2/71, was die uit-
gawe van die tehuis, sonder dat waardevermindering in
berekening g.ebring is, R96 302-58 wat op wn eenheids-
koste van R321~00 per kind per jaar duie Indie,nwaar-
devermindering in berekening gebring word, verander die
uitgawe na R110 943-98 wat op wn eenheidskoste van
R369-81 per kind per jaar dui ..

Van bogenoemde beseed Ing het die staat "n by-
drae van R288=00 per kind per jaar bygedra, terwyl die
bedrag van R66-10 per kind per jaar van die verskil-
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len.de gemeentes en vriende ontvang iSe

Populêr gestel~ beteken dit dat die besteding
per kind per jaar RL5~71 meer is as waarvoor die in-
komstebronne voorsiening maak.. Vir die 300 kinders
van die tehuis beloop die tekort dus R4 713-00 per
jaar~ wat besli.snie op !n rooskleurige toekoms dui
nie ..

Dit wil voorkom asof die stedelike bevolking
n.og geensins dieselfde barrnhar-t.LgbeLds Leuse as die
plattelander openbaar nie.. In vergelyking met die
drie ander bestaande Vrystaatse kindertehuise is die
bedrag per kind per jaar wat van gemeentes en vriende
ontvang word~ buite verhouding laag in Bloemfontein.,

Die ander kindertehuise toon bedrae van
R173-30; RL36-24 en R128-78 in hierdie verband aan,
teenoor die R66-10 van Ons Kinderhuis te Bloemfontein"

Skrywer wil di.ehoop uitspreek dat hierdie
toestand spoedig sal verander en dat Piek se opsomming
in verband met die noodsaaklikheid '\Tanbarmhartigheids-
diens tot elke lidmaat van die NeG ..Kerk, sal deur-

*dring ..
8"2.4,, OPSOMMEND~

Na noukeurige beatruder-Lng , blyk dit dat die
versorging van die kin~ers van die tehuis tot dusver
geen fi.nansië1e stremmi.nge ondervind het nie" Die
kinders word van geen opvoedkundige geleenthede weer-
hou nie, sodat aan elkeen die geleentheid gebied word
om 'n normale lewe te voer ..
8.3. DIE OPVOEDER/KIND-VERHOUDING~
8",3,,1..DIE KWEEK VAN wN GEWENSTE GESINSVERHOUDING:

Daar is tevore opgemerk dat kinders van die-
~tc*selfde gesin saam in een huis gegroepeer word e Op'-

p. 94 (die LmpLtkas ï.e) ,
pp. 130, 131 (505,"3)~***
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voedkundig gesproke is hierdie feit van baie groot be-
lang, aangesien die kinders hulle juis in die tehuis
bevind omdat hulle produkte van 'n onstabiele gesins-
lewe is..

So gesien, het die huisouer/opvoeder wn baie
belangrike taak om toe te sien dat daar binne elke
huis wn Christelik-aanvaarbare gesinsverhouding heers"
Die opvoeder Zkfnd-ve'rhoudfng sal dan ook tot "n groot
mate die verhouding van die re.svan die huis teenoor
mekaar bepaal"

Die bestaan van 'n gewenste gesinsverhoudi.ng
binne elke huis is 'n moet om die bestaande wanopvat-
ting wat daar by die kind in hierdie verband mag heers,
teen te werk en te verandera
8 ..,3.,2" DIE SENTIMENT VAN HAAT:

Indien die kind in die tehuis beland, kan 'n
gevoel.van antipatie teenoor almal in die tehuis van
hom pesit neem.. Hierdie wrok teenoor almal mag ge-
setel wees in faktore wat tydens die pre-kinderhuis-
stadium nadelig op die kind se vormingsproses ingewerk
het, soos 'n lewe van liefdeloosheid, stiefverhoudinge
en mishandeling .. Verder kan di.ehaat en antipatie
gesetel wees in faktore binne die raamwerk van die te-
huis self" So word die onbeheerbare kind nou aan
strenge toesig en beper-kende maatreëls onderwerp, so-
dat hierdie beperking van vryhe.de negatiewe re.aksie
veroorsaak ..

Die opvoeder moet in die eerste plek !n op-
trede van antipatie verwag". Hy moet besef dat hy
slegs deur sy eie optrede die toestand kan vererger
of verbeter. Die kind moet tot die besef gebring
word dat hy vir sy eie beswil in die tehuis beland
het en dat die opvoedingsproses slegs ten doel het om
aan hom die hoogste aanpassingstoerusting te verskaf"
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8" 3" 3" DIE SENTIMENT VAN LIEFDE:

Die heel eerste doelwit van die opvoeder moet
dus wees om die sentiment van haat te kanaliseer en ge-
leidelik te vervang met die sentiment van liefdee Om
dit te bewerkstellig, moet daar by die kind sentimente
van vriendskap- en l1espek gekweek word ..

Die opvoeder wie se optrede teenoor die kin-
ders van liefde en respek getuig, sal vind dat hier-
die sentimente algaande ook sterker by die kind sal
posvat"

Die apostel se besinning oor die liefde (vgle
1 Korinthi.ërs 13: 1-13), stel alle aardse verhoudinge

as die maatstaf van die opvoeder dien om wn wenslike
verhouding tussen opvoeder en kind daar te stel"

So is die liefde lankmoedig en vriendelik
(vers 4); dus is die liefde in staat om verdraagsaam
en geduldig te wag op dit wat mag gebeur, terwyl dit
steeds vriendeLik bly", Verder handel die liefde nie
onwelvoeglik nie (vers 5); dus maak dit niemand se
gevoel seer nie. Ook word die, liefde nie verbit-
terd nie (vers 5); dus word innerlike toorn uitge-
sluit., Belangriker nog dat die liefde nie die kwaad
toereken nie; dus word daar nie planne gesmee om ge-
lede kwaad te vergeld nieQ Die liefde bedek ook alles,
glo alles, hoop alles en verdra alles (vers 7)" Hier
word nie gesuggereer dat die liefde onwillig is om tus-
sen die waarheid en die leuen te onderskei nie, nee, die
liefde wek wedersydse vertroue, terwyl die "hoop" ver-
ondersceL dat daar slegs die beste verwagtinge van die
geliefde gekoester word.. Ook is die liefde in staat
om alles te verdra; dus alles wat hy te ly mag hê, te
bowe te kom ..



Hy maak hierdie bewering nadat hy,vind dat die omgewing
en vriende, van kinders 'n baie swak invloed op hulle uit-
oefen.. Die omgew:ingsinvloede op die kind is reeds te-
vore bespree~*en te oordeel na die tabel :inverband met
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80.3",4.. INDIVIDUELE AANDAG~

Die hu:isouers is daarop ingestelom hulle
onder alle omstandighede by die individuele behoeftes
van die kinders in te skakel.. Dit is soms moeilik
om~ weens die getalle per huis, hierdie beginsel ten

* 'volle uit te lewe ~ maar elke huisouer besef dat per-
soonlike belangstelling in die individu se doen en
late, die sleutel is vir die totstandkoming van !,n
gesonde wedersydse, verhouding"

So word daar gevind dat elke huisouer te alle
tye bereid is om,behu.lpsaam te wees waar persoonlike
probleme opduik" Kinders wat in die hospitaal beland,
word deur die huisouers besoek.. Ook word sportbyeen-
komste van die kinders, waar moontlik~ bygewoon, ter-
wyl daar "n vurige, belangstelling is betre,ffende die
skoolvordering, van elke kind" Aanmoediging vorm
baie belangrike fondamentsteen om die kinders van die
huishoofde se belangstelling te verseker"

So is een van die eerste feite wat die be-
soeker aan die tehuis tref beslis die goeie gees 'wat
deel van die tehuis geword het ..
8,,4~ DIE TUGSTELSEL VAN DIE TEHUIS~
8.4..1..ALGEMEEN~

Valentine beweer~
It would seem~ then" that in many
cases a !problem' child may be-
come satisfactorily Wadjusted'
through a change to a favourable
environment ~ 1

! 'n

1..

***

Valentine~ C..W.., The Difficult Child and the Problem
of D:iscieline, pe 39"

Supra~ pp. 139, 140 (5"6..3),,
SUP!1!.~ pp e 64, 65 (3"3)..
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*die sorgbehoewendheidsfaktore~ moet daar verklaar word
dat die d:issiplinefaktor ~n wesenlike -probleem van die
kinders gedurende hulle pre-kinde.rhuisstadium was"

Valentine waarsku egter dat·die term "dissi-
pline" nie identies met straf en nog erger lyfstraf,
is nie" Dissipline kan in die meerderheid van gevalle
gehandhaaf word sonder enige strafoorwegingo1

In die ondersoek het dit geblyk dat onnodige
straf, wat somtyds wn aanrandingsvorm aangeneem het,
tuis as diss:i:plinemaatreëltoegepas is. Die uiteinde
was dat net die teenoorgestelde uitwerking by die kin-
ders verkry is as waarvoor gehoop is.

Hierdi.e feit het dan in baie gevalle ook ver-
oorsaak dat die kinders uit die ouerhuiS verwyder is
en in plaasvervangende sorg geplaas is" Dit sou ver-
onderstel dat die kindertehuis se tug en dissipline-
grondslag as psigologies-korrek sou fungeer.
8.4.2.. IS fN DOELTREFFENDE TUGSTELSEL NOODSAAKLIK?

As die Woord van God vanaf die begin bescu-:
deer sou word, tref die skeppingswonder die leser on-
middellik" God skape die mens volmaak en sonder son-
de ~. sonder enige rimpel of smet van die hedendaagse
realiteit. God wil egter nie die mens verrobot nie en
gee daarom aan laasgenoemde die kritiese denke" Hier-
die kritiese denke lei dan ook tot die ongehoorsame val
van die mens.. Tesame ook met Adam, val die hele mens-
dom. Hierdie laaste waarhe.id word deur die hele ge-
skiedenis van die Heilige Skrif bespeur.. Saul, Moses,
Salomo en ook 'n Dawid, laasgenoemde die man na God se
hart~ val in die sonde en moet dus getugtig word ..

God verklaar ook baie duidelik dat die v:e.r~
keerde dinge nie ongestraf mag bly nie" Hy vergewe

1.. Valentine, C..W .., The Difficult Child and the Problem
of DiSciÏ~.ine, pe. 53",

Supra, p•. 18 (tabell) ..........*



- 206 ~

dus~ maar straf beslistelik" As daar oorsigtelik ge-
oordeel word, moet verklaar word dat "n doeltreffende tug-
stelsel nodig is.. Verder toon die verskriklike lot van
Eli~ nl ..die doodstraf, as die tugproses nie gehandhaaf
w0rd nie, dat ~n doeltreffende tugstelsel nie net'nodig
is nie, maar beslis essensieel is vir 'n Christelik-
georiënteerde samelewing ..
8,,4&3.. MAG EEN MENS DIE ANDER TUGTIG?

God onderskei Hom as Wo. Absolute Gesagdraer om-
dat Hy die Skepper van alles en almal is" God dele-
geer egter wn demokratiese gesag aan die mens as Hy
verklaar: "Heers oor die hele aarde e" So stel God
rigters, en later konings oor Sy volk aan ; en hierdie
leiers word met gesag toebedeel, terwyl hulle ook die
tugtiging van die volk moes waarneem ..

Van Loggerenberg stel dit treffend as hy ver-
klaar:

Die mens is dus medewerker van
God en hy moet sy opdrag uit
liefde te.enoor God aanvaar en
dit in gehoorsaaniheid ten uit-
voer bring" 1

So mag die mens nooit sy gesag as outonome
tugmiddel bestempel nie, want hy tree namens God op en
God is Liefde.. Soos van Praag dit stel:

Het hoogste gezag is het gezag
van de Liefde,
zij overwtnt; alle dingen """ 2

Om hierdie rede verklaar die. Almagtige dan
ook aan alle mense~

Laat elke mens hom onderwerp aan
die magte wat oo~ hom gestel is,
want daar is geen mag behalwe van
God nie, en die wat daar is~ is
deur God ingestel.. (ROMEINE l3~1)

10 Van Loggerenberg, N ..T.~Eerste Stappe in die Filoso-
fie van die Opvoeding~ pe 13..

20 Van Praag, He, De Zin de,..!Opvoeding, POl 51"
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8"4,,4,, TUGTOEPASSING BY DIE TEHUIS~
Die uitgangspunt by Ons Kinderhuis is dat die

kinders opgevoed moet word tot ware Christelike burger-
skap in die leër van Christus op aarde.. Te verstane
dus dat, spruitende uit die voorafgaande bespreking,
tug 'n integrale dee1.van die opvoedingsproses van die
tehuis uitmaak"

Gedurende personee 1.ver-gaderdrigsverkry hier-
die aspek van die opvoeddrigspxoses dan ook heel dikwels
"n primêre plek op die agenda; So bestaan die reëling
dat lyfstraf slegs in die ud.ter-st;egevalle aanwending
regverdig en indien dit we'ltoege.pas word, tot "n mak-
simum van twee houe beperk moet word~ Waar twyfel ont-
staan in verband met die strafaanwending, moet die saak
na die Direkteur verwys word vir finale hantering. Ver-
der moet elke. oortreding, met volledige besonderhede in
verband met die aard en die straf aangewend, in 'n
strafboek opgeteken worde Laasgenoemde boek word ge-
reeld,deur die Direkteur gekontroleer"

Wat die toepassing van ander strafrnetodes be-
tref, word die huisouers toege.laat om volgens eie dis-
kresie te handel" Sodoende word daar nog metodes
soos .(1)tug met die woord (berisping) en (2) die op-
legging van strafwerk, aanget-ref..
8..4..5.. DIE OORSAKE VAN OORTREDINGS:

Daar is reeds tevore in die bespreking in ver-
band met die organiese en omgewingsdeterminante van ge-
drag, sowel as in die behandeling van die oorsake van
wanaangepastheid by die kinders, op die oorsake van ge-
dragsafwykings gelet,.

Kennis van hierdie determinante van gedrag is
noodsaaklike kennis waaroor die opvoeder in Ons Kinder-
huis moet beskik, aangesien dit die hele tugbenadering
beinvloed"
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So is d.aar afwykende gedrag wat gewortel is
in fisiologiese probleme*, vorige huislike omstandig-

**hede ,ens ..wat die opvoeder voortdurend dwing om af-
wisselend te werk te gaan", Verder moet die opvoeder
deeglik kan onderskei tussen die aangebore persoonlik-
heidsdefekte en die verwerfide persoonlikheidseienskappe,
sodat die aangewende terapie in verhouding tot die ag-
tergrondsamestelling van die individu sal wees"
8,,4&6.. OPSOMMEND:

Die tugproses van Ons Kinderhuis word inder-
daad toegepas om die li.e£desnormevan die tug te eer-
biedig.~ Voorbeelde van buitensporige lyfstraftoe-
diening word nie aangetref nie en waar lyfstraf wel
toegepas word, is die persoon wat vir die toediening
verantwoordelik is, te alle tye bewus van die reali-
teit van die ·oortreding. Ook wat die beperking van
die aantal houe .by lyfstraftoediening betref, kan met
waardering van gepraat word, aangesien die ernstiger
gevalle. wel deur die Direkteur self gehanteer word ,
Hierdie laaste maatreël is noodsaaklik omdat daar in
die verlede wel sprake was'dat lyfstraf in tehuise on-

van die laasgenoemde feit, beskerming aan die kinders
verleen word omdat sommige opvoeders' maar te gene Ig
is om df.e grense van strafvoorskrifte na willekeur te
oorskry"

Daar moet ook gewaak word om vir elke bepaalde
oortreding 'n bepaalde straf voor te skryf" Elke oor-
treding moet dus afsondez-Lfk en volgens persoonlike ken-
nis van die oortreder, benader word e Dit kan dus mak-
lik gebeur dat twee kinders wat presies dieselfde oor-
treding begaan het nie dieselfde straf sou kry nie"
Coetzee sluit hierbyaan met :

***
Supra, pp ..156,157 (6"4 01. ) e

Supra, pe 148 (603,,) ..
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Vir ons kennis van die vorme van oor-
treding en vir die behandeling van
oortredinge is dit absoluut noodsaak-
lik dat ons enigsins diep en breed
sal ingaan op die faktore wat die
oortreding in die lewe geroep heto 1

8050 VOORLIGTINGSDIENSTE~
8,,501~ DIE BEGRIP "VOORLIGTING"o

Shertzer en Peters verklaar:
Actually:> guidance is both a cón-
cept and a processo As a con-
cept~ guidance is concerned with
the optimal development of the in-
dividual, both for his own satis-
faction and for the benefit of
societyo As a processS) guidance
includes the gathering of substan-
tial knowledge of the developing
characteristics and patterns of
the biosocial beingo 2

Vandag se voor Lï.gt.Lng is daarop ingestelom
die individu wat besig is om sy belangstelling en ver-
moë uit te brei, al die hulp en leiding te bied wat hy
mag nodig kry om sy doel te bereiko

Vir .Mortensen en Schmuller behels voorligting
daardie deeL van die totale opvoedkundige program wat
ingestel is om spesiale geleenthede vir die individu
te skep, sodat hy daarvolgens sy volle vermoë en be-
kwaamhede kan ontwikkel en benuto3

-------=--------------
Coetzee, JoCo~ Inleiding_tot die Algemen~Praktiese

Opvoedkunde, po 2450
Schertzer, Bo l)Pet.ers , H"J 0~ Guidance Uechnig~

for individual appraisal ailcI~£pment3 ppo s, 10"
Mortensenl) DoG", Schmuller, AoMo~ Guidance in Todayws

Sc,!:!£ols,p , 3~
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'n Baie belangrike aspek van die voorligtings-

proses word deur Du Toit beklemtoon, nL dat voorligting
~n sielkundige proses is wat plaasvind onder deskundige
leiding0 Hy gaan voort om te beweer dat goedbedoelde
raadgewing, bemoediging en aansporing, hoewel dit nut
mag hê, nooit as professionele voorligting beskou kan

1word nie0
Dit sou dus onmoontlik wees om die voorligtings-

aspek by Ons Kinderhuis te ontleed indien daar nie op die
gespesialiseerde dienste van die skool in hierdie ver-
band gelet word nieo

Die tehuis beskik oor die dienste van in deel-
tydse kliniese sielkundige en hy, tesame met die skool-
dienste, sorg dan ook vir die nodige spesialisasieo

By Ons Kinderhuis is voorligting in proses waar-
in die individu se persoonlikheidsprobleme ook besondere
aandag kry0 Elke kind moet dus gelei word tot selfken-
nis ~ laasgenoemde verskaf die materiaal vir eie diag-
nose van die ego-probleme asook toekomstige problemeo

Die kerngedagte is dat die mens 'n skepsel van
God is en dat elke individu wn doelop aarde heto
Hierdie doel is gefundeer in die ewige raadsplan van God
met die menso Die mens se persoonlikheidseienskappe
moet dus gerig word om, in die diens van God, doelgerig
te weeso So is die voorligting van Ons Kinderhuis dan
'n mensgerigte werktuig met wn Goddelike wegwyser ~
'n diens aan die doellose om homself vir die dinamiese
en ingewikkelde eise van die gemeenskap korrek te oriën-
teerQ

Die jeug van vandag en veral die kinders van
die tehuis, bevind hulself in in wêreld waarin konflik-
te en allerlei ide.ologieë aan die orde van die dag is 0

Hierdie toedrag van sake maak die werklikheid vir die
jongmense gekompliseerde Hulle word in hulle denke en

le Du Toit~ J"M" Skoolvoorligtingsdienste, (Deel 1)~ po2 ..
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formulering van lewensbeskouings oorrompel deur die eise
van die tyd" Wanpraktyke, onder andere kerklosheid,
sedeloosheid, gesinsprobleme~ drankmisbruik, die ver-
dowingsmiddeleuwel en talle ander onreëlmatighede van
die permissiewe wêreld~ poog daagliks om van die jeug
van vandag wn verrotte~ verlore massa te maak"

Die jeug vra hulself baie vrae af, soos~ wat
moet ek doen? Wat is my moontlikhede? Het ek ook "n
doel en "n bestaansreg? Die fe.it is dat hulle worstel
met al hierdie dinge. en dat hulle, as deel van die ge-
heel, hulself nie kan afsonder nie; hulle is deel van
die verwarring ..
805020 DIE DOEL VAN DIE VOORLIGTINGSPROSES:

Voorligting.by die tehuis staan in diens van
die opvoeding en daar word gepoog om die individu te
lei om hom of.hqar die beste in die lewe te laat aan-
pas.. Dit is dus nie wn proses wat afgebaken kan word
en beperk kan word tot die skolastiese opleiding van
die kind nie" Die individu se aanpassing moet so ge-
rig word sodat hy nie net op skool nie~ maar ook in sy
latere lewe, doelgerig sal wees",

Soos daar reeds opgemerk is, is die eise van
die gemeenskap, vir beide skoolkind asook die na-skoolse
jongmens, gekompliseerdo Vir Prince en Roux is daar

1dan twee hoofdoelwitte, nl" :y:oorkomingen genesing",
Die "voorkoming" veronderstel dat die kind se

latente persoonlikheidsprobleme vroegtydig ontdek en
opgeklaar sal word", So moet daar aan die individu wn
breë raamwerk verskaf word waar binne hy sy toekomstige
probleme. die hoof kan bied"

Wat die "genesing" betref, moet die kind sy

1" Prince~ S",Jo, Rouxl) A",So~ Voorligtingsielkunde,
(Noo 6), pp" 38, 39",
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innerlike psigiese kragte heraktiveer en in die regte
rigting voortstuur~

Die voorligtingsproses het dus ten doelom die
kind te lei tot die ontwikkeling van ~n beter en nuwe
geïntegreerde persoonlikheido Di.ekind moet dus ~n
goed aangepaste mens wees.wat in staat is om sy mede-
mens reg te verstaan en hulle swakhede te aanvaar omdat.
hy persoonlik bewus is van sy eie onvolkomendheido

Tyler onderskryf dit met:
It represents a way in which
people can work together to
understand our common human
life and at the same tLme to
enrich ito 1

Ook vir Me Daniel is die doel van voorligting
die kweek van regdenkende, produktiewe, selfstandige
en gelukkige mense wat vol selfvertroue vir die toekoms

2iso
Opsommenderwys kan die geidealise.erde doel van

Ons Kinderhuis se voorligtingsprogram dus omskryf word I

deur weer eens Sher-tzeren Peters se siening te noteer,
nlo om die kinders te help om:
(1) uit die verwGl,rringorde te skep;
(2) homself te verstaan wat betref sy belangstellings,

talente en ook sy behoeftes;
(3) sy medemens te leer ken en om wn bevredigende

verhouding tussen hulle op te bou en te bewaar;
(4) insig te verkry om dus in sy latere lewe "self-

genesend" te kan optree;
(5) sy vryhede te verstaan en so te rig dat hy wn

3eie onafhanklikheid kan verkry"

le. Tyler, LoEo ~ Thg Work of the Counselor~ p , 390

20 Mc Daniel, Ho Bo ~ Snartel ~ G:'A" Guidance in the
Modern School~ po 140 --

3.. Shertzer, B<,>~Peters~ HoJ0~ £E"c~o~ pp , 9,100
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805"3,, HOE VERKRY DIE VOORLIGTER/OPVOEDER KENNIS
AANGAANDE DIE INDIVIDU?
Uit die voorafgaande bespreking is dit duidelik

dat die voorligter/opvoeder oor die basiese kennis aan-
gaande elke individu onder sy sorg, moet beskik, want as
gevolg van die individualiteitsbeginsel van die Skepping
is dit onmoontlik om volgens wn vaste patroon te werk te
gaan",
8"5,,381,, INLIGTING VERKRY WANNEER DIE KIND DIE TEHUIS

BETREE~
Oor elke kind wat na die te.huis verwys word, be-

staan daar Wo. volledige lêer wat alle nodige feite in ver-
band met eersgenoemde bevat"

Inligting soos~ beroep van vader en/of moeder;
oorsake vir sorgbehoewendheid; fisiese en psigiese ge-
steldheid van die hele gesin; skoolverslae van die be-
trokke kind; die L.K" (indien al bepaal) van die gesin;
ekonomiese omstandighede van die gesin; omgewingstoe-
stande waarin die individu hom bevind het; behuisings-
toestand van die. gesin; grootte van die gesin; kerk-
verband en huistaal, verskaf baie beslis "n stewige fen-
dament waarop die voorligtingsprogram gebou kan word"
8"5,,3.2,, INLIGTING VERKRY UIT GESTANDAARDISEERDE

TOETSE:
Daar is ~n groot verskeidenheid toetse ter be-

skikking.om inligting aangaande die kind te bekom, te
wete: verstandstoetse, aanlegtoetse~ persoonlikheids-
toetse, skolastiese prestasietoetse, ens"

D:ieware opvoedkundige bes e.f dat "n individu
nie tet ijnsyfer te herlei :isnie, sodat Munn dan eok
verklaar
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Personality is more than a mere
summation of measurable aspects"
It is an integration, a blend,
an organized who le 0 :1

Alles in ag genome blyk dit asof die korrekte
interpretering van hierdie toetsresultate grootliks kan
bydra om die individu te ontleed en te verstaan" Zeran
en Riccio moedig dan ook die voorligter aan om van hier-
die toetse gebruik te maak" 2

Daar word dan ook gevind dat die skool en die
deeltydse sielkundige tot ~n groot mate van gestandaar-
diseerde toetse geh.ruik maak om die noodsaaklike inlig-
ting aangaande die individu te bekomo
8.503,,3~ INLIGTING VERKRY VAN DIE KIND SELF:

Indien die voorligter daarin slaag om 'n warm
wedersydse atmosfeer te skep en die opregte en blywende
vertroue te handhaaf, sal hy essensië~e inligting be-
kom met 'n persoonlike onderhoud" Dit moet die vorm
van 'n outobiografie aanneem", So sal die voorligter
te wete kom hoe die kind homself sien.. Vir die kli-
niese sielkundige is hierdie bron van inligting van
primêre belang en Vrydagmiddae word dan ook gebruik om
deur middel van persoonlike onderhoude, inligting van
die kind self te bekom"
8,,5 e 304'0 INLIGTING SOOS VERKRY UIT ANDER BRONNE:

In hierdie verband moet di.e waardevolle inlig-
ting genoem word wat deur die personeel van die dagskool
en mede-ki.nde.rhuispersoneel verskaf kan wor'd, Anekdo-
tiese verslae aan hulle wat die voorligtingsprogram han-
teer met betrekking tot individuele gevalle:l)neem min
tyd in beslag, maar kan met: vrug in die voorligtings-
proses gehruik word ..

1. Munn., N ..L e , Psychology, p , 1600
2" Zeran, F "Re, Ri.ccLo , A"c., Organ_!zation and Adminis-

tration of Guidance Services, pogo
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8..504" DIE OMVANG VAN DIE VOORLIGTINGSPROGRAM:

Vir Cox, Duff en McNamara sluit die veld van die
program gesondheidsvoorligting, beroepsvoorligting, op-
voedkundige voorligting en rasseverhoudingsvoorligting

1in..
Koos en Kefauver verdeel die veld van voorlig-

ting in 4 hoofgroepe~ nlo opvoedkundige voorligting,
sosiale voorligting, beroepsvoorligting en morele voor-
l· t' 2a.g arig ,

Dit is dus duidelik dat voorligting wn beson-
der breë omvang'het.. Daar is haas geen vertakking van
die opvoeding wat nie hand aan hand met voorligting gaan
nieo Indien die voorligtingsprogram dus daain slaag
o~ die kinders suksesvol te betrek, kan laasgenoemde wel
die hoogste vorm van aangepastheid bereik"
80505.. DIE KOoPERATIEWE ASPEK VAN DIE VOORLIGTINGS-

PROSES:
Cox, Duff en McNamara benadruk die feit dat

die loodsing van die voorligtIingsprogram nie slegs die
werk van een persoon kan wees nie" 3 Ook die voorlig-
tingsdiens van Ons Kinderhui.s moet dus van kooperasie
getuig indien dit suksesvol wil wees"

Daar is dan ook wn hele aantal persone wat by
hierdie saamwerkidee betrek moet word om sodoende wn
ontwikkelende en dinamiese program van die voorligtings-
dienste te verkry"
8.505o1.oDIE DIREKTEUR~

Die Direkteur staan aan die hoof van Ons Kin-
derhuis en daarom moet hy al die fasette van die voor-
ligtingsproses probeer moontlik maak" Sy verpligting~
behels onder!meer om te organiseer, aan te moedig en
om die toestande waaronder die voorligtingsproses ge-

10 Cox, WoL .., Duff, JoCo, McNamara, Mo, Basic Principles
of Guidance, p" 1.5"

20 Koos, L"Vo, Kefauver, G~N", Guidance in Secondary
Schools, po 200

30 Cox, W"Lo, Duff, JoC", McNamara, Mo, .9E-ZEit.,p, 790
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loods word, voortdurend te evalueer en te probeer ver-
betero

Die eerste oogmerk vir die Direkteur moet die
wete wees dat daar ~n leemte bestaan wat voorligting
noodsaaklik maak , Die bestaan van so "n leemte is 'n
werklikheid by die tehuis~ Indien die Direkteur be-
sef dat die kinders wel vODrligtingsdienste nDdig het,
is die sekerheid daar dat hy sy aandag en tyd sal wy
Dm hierdie diens aan die inrigting te inkorporeer~

Daar word dus van die Direkteur verwag om m
bekwame, navDlgingswaardige en geëerde persoon te wees
wat daadwerklike leiding aan die personeel kan h:iede
Elkeen van die personeellede het 'n spesifieke taak
wat voorligtingsdienste betref en hulle mDet dus by
die program betrek word~

Baie aanbevelings word ook deur die gespesia-
liseerde dienste, SODS die skoolvoDrligter en die kli-
niese sielkundige, gedDen en die Direkteur het die taak
Dm hierdie aanbevelings, met inagneming van die behDef-
tes van die tehuis, toe te pase

Die Direkteur moet Dok toesien dat die nDdige
fasiliteite beskikbaar is Dm die voorligtingsprogram
doeltreffend te laat funksioneer0 SO. mDet die nodige
lokaal vir individuele ondexhoude , asook dLe nodige
meublement ten ops Lgt;evan liassering, beskikbaar wee s,
NDodsaaklike apparaat, veral vir die dDeleindes van
spelterapie en vir die genesing van bedbenatting, is fak-
tore'~~,wat,indien dit ontbreek, die werk van die kli-
niese sielkun.dige baie kan strem~

Die Direkteur behoDrt oDk sy personeel aan te
moedig om so veel mDontlik van elke kind te wete te
kom.. Elke moontlike afwyking waarvan hy alleen bewus
is~ moet in kamera·met die persDne~1 bespreek word, so-
dat onsimpatieke voor-oo'rdeeI kan verander tot;simpa-
tieke belangstelling aan die. kant van die per'sonee L,
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80505"2.,, DIE KLINIESE SIELKUNDIGE:
Die Britannica-paneel omskryf die term "kli-

niese sielkunde" met:
Clinical psychology is concerned
with the assessment and allevia-
tion of the problems of persons
who are defective or emotionally
ill" 1.

Die kliniese sielkundige klassifiseer sy werk
onder drie, hoof'gr-oepe, nl" ~igodiagnose, ~igoterapie
en navorsing.

Die diagnose van die sielkundige is gebaseer
op bedrewenheid betreffende die administrasie en inter-
pretasie van diagnostiese toetse~ asook die persoonlike
onderhoudo

Ps Lgot er-apf,everonderstel die sistematiese be-
handeling van die kliënt om psigiese stremming die hoof
te biedo

Verder moet die sielkundige voortdurend met
navorsing besig wees, aangesien individuele verskille
nooit wn normale gang van sake veroorsaak nie"

Ons Kinderhuis beskik oor die dienste van wn
deeltydse, kliniese sielkundige" Hierdie woord "deel-
tydse" wek groot kommer, nie alleen by die inrigting
nie, maar ook by die klill:.iesesielkundige self" So
spruit die volgende besinning uit die jaarlikse verslag
van die kliniese sielkundige dan ook~

Reeds :in "n vorige verslag is aange-
voer dat die sielkundige eintlik ijn
volwaardige lid van die personeel
moet wees~ aangesien dit skakeling
met al die aspekte van die kinder-
huis sal vergemaklik.. 2

L, §ncyclopaedia Britannica~ vo l., rs, po> 7540
20 Ons Kinderhuis: verslag van sielkundige diensteo
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Daar is beslis wn behoefte aan wn voltydse ge-

kwalifiseerde sielkundige om die wye veld wat die tehuis
bied, volledig te deko

Vanaf Januarie tot Augustus 1971 is 15 gevalle
met wn verskeidenheid van probleme deur die sielkundige
gehanteer, nlo swak skoolprestasie~ moontlike gebruik
van dwelmmiddels:l) bedbenatting" aggressiewe gedrag, be-
wussynsversteurings, oormatige seksuele belangstelling
en neerslagtigheido Sekere van bogenoemde gevalle is
ook deur die sielkundige vir mediese behandeling verwyse

Betreffende die kooperatiewe aspek meld die siel-
kundige dat die behandeling van elke geval altyd geskied
het in noue samewerking met die Direkteur" die verskil-
lende h:uishoofde~ die kliniek en die dagskole"

Probleme wat ondervind is, is onder andere die
gebrek aan apparaat, nl" vir spelterapie en bedbenat-
ting, terwyl 'n vertrek vir waarneming (speelkamer) met
wn tweerigting-spieël ook die diagnose baie sou verge-
makliko

Intussen is 'n speelkamer (hierbo omskryf) reeds
vo.lt.ood.,terwyl "n apparaat vir die, genesing van bedbe-
natting ook reeds aangekoop en in gehruik iso

Wat die navorsingsaspek van die sielkundige be-
tref, word daar die volgende aanbeveling deur die ge-
noemde persoon gemaak:

In die vsLd van die Ontwikkelingsiel-
kunde word tans baie aandag gegee aan
die ontwikkeling van intellektuele poten-
siaal in die geval van die kleutero Dit
is dan ook my beskeie mening dat die toe-
passing van die ontwikkelingsprogram on-
dersoek behoort te word , 1

Al is die tyd van die kliniese sielkundige baie
beperk, word daar nogtans reusewerk by die tehuis ver=
rig, maar die aard en wese van die tehuis genoodsaak be-
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slis wn voltydse diens in hierdie verbando
8..5"5,,3,, SKOOLVOORLIGTINGSDIENSTE:

Die skool is verantwoordelik vir die loodsing
van wn gespesialiseerde voorligtingsdiens en wel.met be-
trekking tot skolastiese voo.rligting~ wat op sommige ge-
biede in oorleg met die Direkteur moet geskied" Hier
kom ter sprake: studiemetodes; skoolvakkeuse; soort
skool, skoolvordering en skoolverlating"

Verder bied qie skool voor-Lfgcï.ngad Lens aan
met betrekking tot ~ persoonlikheidsontwikkeling, loop-
baankeuse~ vryetydsbesteding, wenslike gesinsverhou-
dinge~ gemeenskapsdiens~ gewenste rasseverhoudings en
bevordering van persoonlike.aanpassing"

Omdat die tehuis as plaasvervangende ouersora
fungeer, moet die skool dan ook te alle tye in noue
samewerking met;eersgenoemde verkeere Veral met die
plasing van kinders in hulpskole, asook die probleme
van skoolvordering en skoolverlating, word daar voort-
durend in oorleg met die Direkteur van die tehuis, be-
plan"
8"5 e 5.,4,,~I§. PERSQNEE:L VtlliDIE TEHUIS:

Die individuele personeellede ontvang van
owerheidsweë gede l.egee'rdeouerlike gesag, Dit plaas
dan ook wn groot verantwoordelikheid op elkeen se
skouers in soverre elkeen roepingsbewus moet wees om
slegs die beste vir elke kind onder sy of haar sorg,
te bekom"

Aangesien die par-s onaeL nie opgeleide en dus
gespesialiseerde voorligters is nie~ kan nie van hulle
verwag word om gespesialiseerde dienste in hierdie ver-
band te lewer nie" Nogtans kan elkeen sorgdr-a dat hy
of sy "n positiewe deel bydr-a om positief-geinspireerde
burgers vir die Republiek van Suid~Afrika te kweek ..

Die belangrikste aspek wat elke personeellid
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moet besef~ is dat hy of sy te alle tye met die bestaan-
de gespesialiseerde dienste moet saamwerk" Elke lid
van 'die personeel het dus ~n aktiewe deelname aan die
voorligtingsprogram.. Oplettendhei.d en die analitiese
benadering van elke individu is noodsaaklik om vas te
stel wat elke kind se houding, gedrag en vermoë is"
Probleemkinders kan met kollegas en veral met die siel-
kundige, bespreek word in ~n poging of kooperasie nie
moontlik vir hom insig kan gee nie$

Elke personeellid moet dus wn emosioneel-
aangepaste individu wees wat bewus moet wees van die
invloed van sy eie karakter op die kinders", Daar moet
te alle tye gewaak word teen negatiewe invloede wat van
die volwassene kan uitgaan",

Verder moet elke personeellid sorgdra dat vrye-
tydsbesteding ten beste ontplooi word ~ hier deur die
aanmoediging van stokperdjies en belangriker nog, ak-
tiewe deelname en belangstelling in hierdie aktiwiteite
van die kind.

Die taak van die personeeI kan slegs met een
woord beskryf word, nl, kooE_erasie.. Hulle moet die kin-
ders aanmoedig om van.die bestaande gespesialiseerde
dienste gebruik te maak"
8.,5..5..5" DIE KINDERS SELF~

Stoops en Wahlq:ui,stverklaar tereg dat die
jonger mens baie langer afhanklik is van volwassenes
as enige dier", Die meeste mense is afhanklik van ander
mense vir advies~ ondersteuning en die oplossing van
hulle probleme ..1 Indien die kind egter nie bereid is
om sy volle samewerking te gee nie, sal die ondersteu-
ning en advies van die.volwas sene nie help om die be-
staande. probleme op te los nie"

L, Stoops, E e ~ Wahlquist~ G.L .., ,EEinciples and Practices
in Guidance, pp" 234, 235"
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Die kinders self is en blyaltyd die belangrik-
ste medewerkers in die voorligtingsprogram.. Sonder hulle
sou voorligting onnodig wees en sonder hulle samewerking
sou die hele program misluk",

Lofquist en England beskrywe die deelname van die
kind in die voorligtingsproses as volg:
(1) hulle moet wn aandeel in die beplanning hê;
(2) hulle moet toestemming gee tot alle benaderings; 1.

Die kind moet dus nie in 'n posisie ingedwing
word nie, hy moet uit eie vrye wil konfereer"

Die kind moet vertroue hê in die aanbieders van
die voorligting, dan sal hy hom in volle oorgawe aan die
voorligters openbaar.. Die kind het ook 'n eie ver-
antwoordelikheid om homself te dissiplineer", Hy moet te
alle tye bereid wees om verantwoordelikheid vir sy ge-

.__drag te aanvaar en hy moet sy potensiaal self probeer
besef en dus sy besluite daarop baseer"

Verder het die kind nie net !n plig teenoor
die tehuis en homself, asook sy skool nie, maar hy het
ook "n plig teenoor sy gemeeriskap , nl",om sy vermoëns
tot voordeel van sy gemeenskap en sy land te ontwikkel"
8,,6.. DIE GEESTELIKE VERSORGING VAN DIE KINDERS:
8 ..6,,1.. !N LEEMTE IN DIE KINDERLEWE:

Tabel.4 het aangetoon dat die ouers van die
kinders van die tehuis almal aan een of ander kerk be-

*hoort" Word daar egter nader ondersoek ingestel, is
die bevinding dat hier, feitlik sonder uitsondering,
sprake was van dooie lidmaatskap; d~s weinig of geen

**belangstelling in die aktiwiteite van die kerk nie"
Sonder die liefde en die kennis van God sal

1." Lofquist LeRe, England, G"W e , _Problems in Vocational
Counseling, pe 16"

Supra, p, 123"
Supra, 124- (tabel 5)"***
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die mens altyd doelloos op die oseaan van die lewe rond-
dobber .. Sonder die godsdienssin verloor die mens die
kerndoe L van sy bestaan op aarde" Indien die mens se
lewensdoel misken word, verval hy in sy denke en raak
hy verstrik in die valse ideologieë van die sondige
wêreld.

Aan die ander kant vorm die drang na die God-
heid "n basiese behoefte by die mens , Selfs by die
barbaar word hierdie drang aangetref waar son en maan
aanbid word" Duidelik dus dat hierdie drang ook by
die jong kind sal bestaan" Wat meer is: hierdie be-
hoefte moet bevredig word, want anders raak die kind
geestelik sorgbehoewend en sy hele lewe word negatief
beinvloed ..

Die ware godsdienssin verskaf die motivering
vil;"'n toegewyde lewe tot eer van die Allerhoogste"
Indien hierdie motivering ontbreek, is die lemnte wat
in die kinderlewe ontstaan van so 'n aard dat die hele
toekoms in duisternis gehul ls..
8..6.2., DIE GODSDIENS VAN DIE KIND:

Die kind beweeg deur verskillende lewensfases
Ialvorens In tydperk van 'volwassenheid bereik word" So

maak die mens ook 'n verskeidenheid van fases deur om
go~sdienstige volwassenheld te bereik" Daarom dan ook
dat daar na dle geestelike versorglng van die kinders
verwy$ kan word as 'n proses om hulle tot godsdiensti~e
volwassenh~i.d te lel..

Die jong kind se Godsbegrip is byna mitolo-
gies van aard .. Hy aanvaar God as 'n groot, sterk per-
soon wat alles kan doen.. Dle afwesigheid van die kri-
tiese denke gee aan die kind 'n aanvaarding sonder kri-
tiek ..

Met die":ontluiking van die kritiese se<ieli~e
'I -bewussyn, begin die klnd se m~tologiese sienlng plek-

maak vir die realiteitsiening betreffende die Godsbe-
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gripe Hy besef nou dat God uniek is en nie met wn
mens vergelyk kan word nie",

Die jong adolessent bou vir homself wn eie gods-
dienssiening wat, of gegrond is op die siening van sy on-
middellike omgewing, of wn produk is van sy eie denke.,
Geestelike volwassenheid is nog nie bereik nie en dit
kan gebeur dat die adolessent se lewe gekenmerk word
de\lr opeenvolgende uiterstes soos wn vurige belangstel-
ling in die godsdiens en dan weer 'n skynbare koudheid
teenoor alle vorms van godsdiens. Laasgenoemde houding
kan maklik posvat indien die adolessent gebuk moet:gaan
onder teleurstellings", Hy kan ook nie die vrug van die
godsdiens bespeur nie en is daarom baie vatbaar vir kri-
tiek indien die teleurstellings van die lewe toeslaan",

So gaan die adolessent ook deur die fase van
die intellektualisme" Hy probeer om alles, ook die
godsdiens, met sy ve.rstand te detrr'gr-ond, So word hy
dan ook somtyds wantrouig teenoor die godsdiens omdat
geloofsaanvaarding nog nie volkome posgevat het nie",
8,,6..3.. DIE BEHOEFTE AAN POSITIEWE LEIDING:

Daar is beslis geen lewensfase wat 'n groter
behoefte na die regte leiding op godsdienstige gebied
vertoon, as juis die.adolessente tydperk nie e Gedu-
rende hierdie fase beleef die jeug groot onstabili-
teit en daarom is die opvoeder verplig om~ deur indi-
viduele aandag, die regte godsdienstige leiding te ver-
skaf"

So moet die opvoeder homself ten eerste ver-
gewis van die opvoede.ling se godsdienstige pr-obLeme ,

terwyl ~n simpatieke benadering die. leuse moet wees 0

Die opvoeder wat nie bewus is van die godsdienstige
skommelinge wat van die opvoedeling se geestelike lewe
deel uitmaak nie, sal nie in staat wees om aan Laasge+
noemde wn vaste spyse te verskaf nie",
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8,,6.,40 DIE DOEL MET DIE GEESTELIKE VERSORGING
VAN DIE KINDERS:
Die enigste manier om die doel met die gees-

telike versorging van die kinders te kan voorstel, is
om dit te doen deur te verwys na die grondleerstellinge
van die Calvinisme"
8,,6,,401... DIE KENNIS VAN GOD DIE S!fEPPER:

Die hoofsom van die menslike kennis bestaan uit
twee hoofkomponente, nl" die kennis van God en die ken-
nis van die self"

Wat egter deur Calvyn beklemtoon word, is die
feit dat die mens nooit tot ware kennis van homself kan
kóm alvorens hy nie vir God gevind het nie", Sodra die
mens vir God gevind hetll word sy eie regverdigheid en
self-toegekende wyshe.id "n walglike dwaasheLd,

Indien die mens vir God gevind het, raak hy
met huiwering vervul, omdat hy hom onwaardig voel in
God se teenwoor'dLghe Ld-v= sb sien die mens sy eie ge-
ringheid raak. God maak ook die mens se nietigheid
aan hom bekendo Laasgenoemde feit is by Abraham, die
vader van alle gelowiges, te bespeur:

Kyk tog ek het dit gewaag om met
die Here te spreek alhoewel ek
stof en as is..

(Genesis 18:27)
Ook "n Job voel homself ver-agtende

Daarom verag ek myself en het be-
rou'in stof en as"

(Job 42:16)
8'..6,,4,,2.. DIE GANSE MENSLIKE GESLAG HET DEEL AAN

DIE ERFSONDE~
As die gawes wat tydens die skepping aan die

mens gegee is, reg verstaan word:JIsal dit begryp word
dat die natuur van die mens ongerep en wonderbaarlik
sou wees indien die sonde nie tussenbeide getree het
nie.



Ag, kan maar wn reine voonkom uit
"n onreine? "
Nie een nie.

(Job 14:4J
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Na die sondevalontstaan egter !n ellendige

toestando Die mensdom is verneder, selfvertroue is
vernietig en skaamte het sy erfdeel geword" Wat is
die gevolg? Die mens moet he·rnieude pogings aanwend
om God te vind" God het gegee en Hy het geneem; daar-
om is die weg tot ware saligheid by Hom alleen te vindeo

Romeine 5:19 leer dat, deur die ongehoorsame
val van Adam, alle mense tot sondaars gestel is" Die
ganse menslike geslag is dus aan die vloek onderwor-
pe ~ dit word die erfsonde genoemo Erfsonde be-
teken dus die ve.rdorwenheid van die menslike natuur
wat voorheen rein en heilig waso

Job verklaar dat hierdie sonde oorgeërf is,
want:

So gaan die verdorwenheid van ouer tot kind en van ge-
slag tot gesLag., sod.at almal, sond.eruitsondering, van
hulle geboorte af, besmet is"

Is die ganse mensd.om d.annou vir ewig ver-
lore? Nee, die genadige God, groot van goedertieren-
heid, straf, maar sal nooit verstoot nie, want God is
Liefde.

Die opvoeder moet hom ten doel stelom al hier-
die waarhede aan die opvoedeling voor te hou sodat laas-
genoemde, deur die gelowige aanvaarding daarvan, geeste-
like volwassenheid kan bereik ..
806 ..4 ..3.. DIE VERKRYGING VAN DIE GENADE VAN GOD:

Die opvoedeLing moet tot die besef gebring
word dat God se genade alleenlik wn persoonlike werk-
lil<heid kan word deur geloofsaanvaarding en die werking
van die Heilige Gees.. So verkondig die apostel Johan-
nes dat die mens deur die geloof die voorreg het om kin-
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ders van God genoem te word~

(Johannes 1:12)
Die opvoeder het dus as opvoedingsdoel ook

die verkondiging van die geloof in Godo Die kind moet
-gelei word om te glo in God die Vader; in Christus die
Seun; in Christus wat gesterf het; in Christus wat op-
gestaan het; in die Heilige Gees; in die Christelike
Kerk ~. dus ook aan die gemeenskap van die Heiliges;
in die vergewing van sondes; in die wederopstanding
van die vlees en in wn ewige lewe ..

Die grootste wonder van die skeppingsverhaal
is baie beslis die verlossing van die mens deur Chris-
tus wat gesterf het., Die doel van die opvoeding is
om aan die kinders hulle besondere deelgenoo~skap in
hierdie verlossingsverhaal te verkondig, sodat hulle
sal besef dat hulle nie uitgesluit is van die Ewige
Lewe nie e

8"6"4 ..4.. DIE HULPMIDDELE TOT GEMEENSKAP MET GOD:
By Ons Kinderhuis vind die geestelike versor-

gingvan die kinders dan ook vergestalting in die by-
woning van die eredienste, Sondagskool, katkisasie, kin-
derkrans en die Pinksterbidure, terwyl die beoefening
van huisgodsdiens en stiltetye ook belangrike hulpmid-
dele tot gemeenskap met God is..
8.6..5., DIE OPVOEDKUNDIGE IMPLIKASIES:

Die geestelike versorging van die kinders van
die tehuis verskaf aan hulle die nodige toerusting in
verband met hulle religieuse vorming.. Hulle verkry
die nodige kennis van God en besef dus dat wn saligheid
buite Chri.stus "n valse ideologie Ls, Verder kom hulle
tot die besef van die verderflike menslike natuur weens
die erfsonde, maar die wete van die uitreddende genade
van Christus, verskaf die motivering om vir Hom te lewe
en te werk"

Verder geskied die sedelike vorming van die
kinders op 'n positiewe wyse as die volle implikasies



Ten slotte dra die geestelike vormï.ng van die
kind ook baie by tot sy verstandelike vorming" Die Bybel
is dan ook die enigste bron van ware kennis en die geo-
grafiese, historiese~ sedelike en religieuse kennis wat
daarin opgeteken is" bied aan die kind die geleentheid
om 'n eie oordeel te ontwikkel ..1
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van die Wet van God tot hulle deurdring" Hulle be-
sef dat die hoogste vorm van sedelikheid nie wn mens-
geformuleerde wetmatigheid is nie, maar dat die norme
vervat is in die ordonnansies van die Skrifwoord"

Die geestelike versorging lê ook die este-
tiese norme in die kindergemoed vas, want die Woord
van God is die mees reële bron van die estetiese~

Ook vind die sosiale vorming van die kind
plaas, omdat die gewenste. onderlinge verhoudings van
die mensdom so duidelik in die Skrif voorgeskryf word",
Die kind kom onder die besef van die ware betekenis
van gesag en hie'ruit ontwikkel die verhoudings onder-
daan tot owerheid~ kind tot meerdere, kind tot kind,
blank tot nie-blank, maar ook man teenoor vrou
Laasgenoemde wat aan die kinders soms "n hele open-
baring bied.

Wat die liggaamlike vorming van die kinders be-
tref, dra hulle geestelike ve.rsorging baie by om die
waarde van die liggaam te besef" Die Skrif bestempel
dan ook die liggaam as die tempel van God" Die 'kind
kom onder die besef van die ver~anklikheid van die lig-
gaam, maar tog is daar sprake'van die wederopstanding
van die vlees; dus moet die liggaam ook waardig wees om
as die tempel van God bekend te staan",

1. Bin~le,. H",J"J"'J Metogiek vgn Godsdiensonderrig op die
Ml.ddelbare Sl<O~pp., 2I~ 22~23"
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Die Christendom is so gewoond om wn tydelike
godsdiens te handhaaf0 Die gebed is wn hedendaagse
tweeledigheid sodat dit in die oggend en aand geskied0
Die gejaagde lewe verhoed die mens om deur die dag met
God te praato Die kind moet besef dat hy nie slegs
somtyds met 'God moet verkeer nie, maar elke oomblik
PletHom moet wande l,

hy die
telike

Hi.e.rud.t; blyk dit dat.die gebede, huisgodsdiens
en die gesamentlike kerklike byeenkomste, aangevul be-
hoort te word met toewyd Lng elke oomblik" Wat die kind
ook al doen en waar hy hom ook al bevind ~ alles moet
tot eer 'van God geskied"

Van die opvoeder moet dus ook verwag word dat
jeug uit ~,oortuiging salonderrig in die Chris-
beginsels. Daar word vertrou dat elke opvoeder

wat vir die kinde:rs in die tehuis se geestelike versor- .
ging verantwoordelik is deur die geloof voorbereid is om
die volle verantwoordelikheid, na die beste van die mens-
like vermoë, te aanvaar",
8.7" GESONDHEIDSDIENSTE:
8.7,,10 DIE NOODSAAKLIKHEID, VAN GESONDHEIDSDIENSTE:

Die doe'lvan hoofstuk 3 van hierdie studie was·
gedeeltelik om die gevare van organiese. abnormaliteite
vir die mens te ontleed.. Daar is dan ook sonder twy-
fel vasgest.el dat organiese defekte nadelig inwerk op
die kind se normale ontwikkeling en ernstige persoonlik-
heidsprobleme kan ontstaan"

Verder is daar bevind dat die loods ing van ge-
sondheidsdienste 'n tweërlei doel het, nl",voorkoming
en geneU.ll8. Or'ganf.ese probleme by kinders moet dus
vroegtydig.~ontdek word en uit die weg geruim word om
psigiese s'ër,emminge,te verlig en te voorkom", ,

* SUEr~, pp. 110, 111 (504",1), 113, 114 (5",4"4,,1),,



~o702o DIE OMVANG VAN DIE GESONDHEIDSDIENS:

~ 229 -
Uit die gegewens van tabel 1* is dit duidelik

dat die gesinsverhoudings van so wn aard was dat voor-
siening in verband met die gesondheidsaspek weinig aan-
dag ontvang heto Die gevolg hiervan is dat gesond-
heidsprobleme as oorsaak van wanaangepastheid dringende

**aandag vereis heto
Ons Kinderhuis is dan ook verplig om doeltref-

fende g.esondheidsdienste.aan die kinders te lewer om be-
staande~ asook toekomstige probleme~ die hoof te bied.,
In hierdie verband verskaf die bestaande gesondheids-
diens wn baie belangrike opvoedkundige diens om wanaan-
gepastheid te voorkom.,

Die gesondheidsaspek van die kinders van die
tehuis word veral gekenme.rkdeur gespesialiseerde dienste0
Daar vind dan ook wn noue samewerking tussen die kliniese
sielkundige en die verpleegsuster plaas, terwyl die ge-
neeshere se bydrae nie oorskat kan word nieo

Die kliniese verslagboek van die verpleegsuster
toon dat daar gedurende die jaar 1971.aandag aan 933 ge-
valle gegee iso Hierdie syfer verteenwoordig in alle
ops~gte die beleid van die tehuis~ nl" om te sorg dat
gesondheidsprobleme nie wn stremmende faktor in die weg
van die opvoeding moet wees nie 0

Die 933 gevalle waarvan melding gemaak is, ver-
teenwoordig alle klagtes in verband met die gesondheid
waaraan aandag gegee is"

Skrywer wil" slegs om aan te sluit by die be-
spreking in hoofstuk 3~ daardie gegewens tabuleer wat
die kiem van wanaangepastheid in wn hoë mate besito

* Supra, p~118o
** Supra, ppo 156~ 157 (6Q401)o
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Tabel 12 verteenwoordig dan die aard van die

probleme wat gedurende die jaar 1971 vir mediese behan-
deling verwys is"
TABEL 1.2: GESONDHEIDSPROBLEME VAN DIE KINDERS GE-

DURENDE DIE JAAR 1971

AARD VAN DIE VERWYSING GETAL VERWYSINGS
VELKLINIEK 151
GEHOORPROBLEME 80
ORTOPEDIES: BENE EN

VOETE 24
Oë 12
TANDE 48
MANGELS 29
NEUS 9
KLIERE 5
BREINGOLFTOETSE 23
SEKSUELE KLAGTES 4

TOTAAL 385
-

Daar was dus :intotaal 385 verwys Lngs wat, in-
dien medie.se aandag nie ontvang is nLe, die normale ont-
wikkelingsgang van dLe kinders kon skaad"

Die gr-oot.st;e probleem van die k:inders blyk ge-
setel te wees :invelkwale, waar puisies en vlekke die

* ,grootste sondebok :is" Verder word 'n ontstellende hoë
syfer, nlo 80, betreffende gehoorprobleme aangetref"
Die vernaamste probleem hier is lopende ore asook talle
klein perforasies van die oortrom., Die ontdekking van
hi.erdie perforasies in d:ie beginstadium is van die
grootste belang aanges ien dit dan volkome genees kan
word" Indien daar egter nie betyds opgetree word nie,
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*kan die toestand later slegs chirurgies herstel word0
Been~ en voetprobleme slui.t in die voorkoming

**of genesing van x-bene en spiergebreke", As genesende
maatreël, word die dra van ortopediese (opgeboude)
skoene by talle.kinders aangetref ~ terwyl die geves-
tigde gevalle van beenstutte gebruik maak om die
probleem te oorkom ..

Visuele probleme sluit 12 gevalle in en selfs
i.nBabahuis word gevalle aangetref waar wn bril as her-

·°1 d ***stelmaatree ien~
Daar is ook 48 gevalle van slegte tande wat

h **~'(*aandag geniet et. Inspeksie van die tande word
gereeld gehou om hierdi.e probleem te bekamp.

:Mangel- en adenoi.ede-ontsteking kom algemeen
onder die kinders voor en verwydering van hierdie or-**~'(**gane is "n algemene ve.rskynsel by die tehuis"

Betreffende klierprobleme:l)kan daar net verwys******word na wat tevore in hierdie ver-band opgemerk is"
Die seksuele. klagtes spruit uit aanpassings-

probleme ten opsigte van geslagsake, terwyl 23 brein-
golftoetse gedurende die jaar afgeneem :iso
8"704,, DIE ALGEMENE FUNKSIE VAN DIE KLINIEK~

Daar word elke oggend voor skool kliniek ge-
hou en elke kind wat probleme Van enige aard het, word
deur die verpleegsuster ondersoek.. Noukeurige aante-
kening van elke geval word in die kl:iniekboek gemaak
van elke kind se probleem, en indien mediese behande-
ling vereis word, word daar onmiddellik met die nodige
reëLings voortgegaan"

*
*********.***********

Supra, p , 58, (3 ..2 e 5"1., 2 ) e

Supra, pp ..60, 61 (3 ..205,,203)0
Sup~, pp" 56, 57 (3.,2e 5"10 1)e

Supra, pp ..59, 60 (3.2,,5..2 ..2)0
Supra,p ..59 (3.,2.,5.,201)",
Supra, PP0 53~56 (3 ..204).,
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Na hierdie kontrole word die Babahuis deur die
verpleegsuster besoek en deeglike kontrolering in ver-
band met die gesondheidstoestand van elke kind vind
plaas ..

Een keer per maand word elke kind in die te-
huis se massa bepaal sodat massaverlLes onmiddellik
ontdek word en die oorsake daarvan uit die weg geruim
kan word. Inspeksie van die tande vind driemaandeliks
plaas sodat probleme~ selfs nog voor klagtes ontvang
word~ ontdek kan word" Alle nuwe toelatings tot die
tehuis word so gou moontlik vir wn algehele mediese
ondersoek geneem om die personeel en die verpleegsuster
ten volle op hoogte te laat kom van nie liggaamlike toe-
stand van elke kind in die tehuis 0

8,,7.,5.. OPSOMMEND:
Die gesondheidskontrole van die kinders van

deling van afwykings geskied op die bes moontlike wyse
sodat die organiese defekte wat moontlik herstel kan
word, nie die kinderlewens ongestoord kan aftakel nie",

Opvoedkundig gesproke dra die doeltreffende ge-
sondheidsdiens van die tehuis beslis 'n groot deel by om
die aanpassingsproses te vergemaklik",
808., DIE BUITEMUURSE BEDRYWIGHEDE VAN DIE KINDERS:
8,,8,,1...DIE .INVLOED VAN SPORT OP DIE DEELNEMER:
I

Die persoon wat om een of ander rede nie aan
sport kan deelneem nie~ ondervind wn noemenswaardige
leemte in sy lewe", Omdat sportdeelname nie slegs die
liggaam nie~ maar ook die gees:lJverryk, is daar sommige
mense wat beweer dat die sportman ge.woonlik onmiddellik
van die nie-sportman onderskei kan wordo
8..8,,1,,1..DIE INVLOED VAN SPORTDEELNAME OP DIE GESOND-

HEID EN LIGGAAMSONTWIKKELING:
Die persoon wat aktief aan sport deelneem, het
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beslis wn voordeel wat gesondheid en liggaamlike ont-
wikkeling betref teenoor hulle wat nie deelneem nie"

Die grootste waarde wat sport aan die mens
bied, is fiksheid" Hierdie fiksheid van die liggaam
het wn ewe goeie uitwerking op die geestelike fiks-
heid .. Die fikse persoon beskik oor goeie eienskappe
soos krag, uithouvermoë~ vinnige reaksie, wn goed ge-
vormde postuur en goed funksionerende organe" Op
psigiese gebied voel die persoon lewenslustig en wak-
ker, terwyl sy produkt.iwiteit "n besliste toename ver-
toon ..

Die persoon met liggaamlike gebreke wat nie
herstel kan word nie, leer algaande om hierdie ge-
breke te omseil sodat dit nie strernrnendop sy mens-
like gees sal inwerk niee Deelname aan sport ruk
hom weg van sy voortdurende gedagtes ten opsigte van
sy gebrek en hy aanvaar nuwe gesindhede wat sy ont-
wikkeling sLegs kan bevoordeel"
808.:1..?. DIE INVLOED OP DIE SOSIALE AANPASSING:

Deelname aan sport .help om sosiale kontak te
bevorder" Dit help die teruggetrokke deelnemer om
weg te kom uit sy wêreld van afsondering en beskroomd-
heid.. So gee sportdeelname aan die kinders gemeen-
skaplike belange sodat gesprekke onder mekaar hulle
lewens onbewustelik verruim" Daar word saam beplan,
saam geoefen en saamgewerk om gemeenskaplike. ideale
uit te bou ..

Dit is nou maar 'n eienskap van die mens om
graag te wil deelneem aan sosiale gebeure en sport-
deelname bevredig hierdie. behoefte in "n groot mate"
8,,8,,:1..3.. DIE INVLOED OP DIE EMOSIONRLE LEWE:

Sport help die dee Lnemer ook om emosionele
stabiLiteit te bekom. Situasies van frustrasie,
blydskap, terneergedruktheid en teleurgesteldheid is
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nie onbekend in die sportwêreld nie 0 Die pe.rsoon wat
sy humeur op die sportveld verloor, Leer algaande dat
hy slegs homself daardeur benadeelo Sportdeelname kan
un persoon help om wn goeie beheer oor sy emosies uit
te oefen en die toegewyde sportman kan dit wat hy op
die sportveld leer ook na die ander lewensituasies oor-
dra o:msodoende emosionele voLwas senhe Ld te ber'eï.k,
8,,8..1,,4.. DIE INVLOED OP AKADEMIESE PRESTASIE:

Daar kan nie beweer word dat deelnemers aan
sport :meer ver-st and verkry nLe , maar as gevolg van lig~
gaamlike en ge.estelike fiksheid kan die bestaande po-
tensiaal beter benut word omdat wn gevoel van groter
lewenslus van die fikse sportman besit neem"

Die sportman besef ook dat hy alleen :metvolle
toewyding en harde werk die boonste sport van die sport-
leer kan bereik en hierdie besef kan veroorsaak dat
deursettingsver.moë ook op akademiese gebie.d sal posvat",
8.8"1,,,50 DIE MOTIVERINGSWAARDE VAN SPORT:

Die wenner sal altyd geprys word en die.mate
van prestasie sal die ondersteunergetal bepaal", Al
het die individu geen punte tot sy span se oorwin-
ning bygedra nie, kry hy steeds~ as gevolg van die feit
dat hy 'n lid van die wenspan is, groot erkenning"

Sonder sosiale erkenning sal die :mens nooit
volko:me gelukkig wees nie en indien die erkenning wel
geskied, voel die persoon dat hy wel wn staanplek in
die sosiale lewe geniet ~ dit is uiters belangrik
vir sy sosiale aanpassing en veral vir die jeug is die
motiveringswaarde van sport baie belangrik"

Die besonderse waar'de van sportdeelna:me is
in die feit geleë dat die verloorder ook nog erken~
ning ontvang vir wat hy gedoen het", Sportmangees
ontwikkel dus sodat die nederlaag as wn tydeLike te-
rugslag bestempel word en daar volgende. keer harder
probeer word",
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8,,8020 DIE OMVANG VAN SPORTDEELNAME BY DIE TEHUIS:
TABEL 13 ~ SPORTSOORTE EN DE~ TE ONS KINDERHUIS-',' .

SPORTSOORT AANTAL DEELNEMERS

RUGBY 80
ATLETIEK 116
NETBAL 34
SWEM 54
TENNIS 10
KRIEKET 12
BOKS 37
JUDO 32
KARATE 2
SOKKER 2
GIMNASTIEK 20

TOTAAL 399

Tabel 13 onderskryf een feit baie duidelik, nl~
dat die kinders van die tehuis baie sportbewus iso
Atletiek, wat albei die geslagte deelnemers insluit,
kry beslis die grootste aftrek, terwyl die rugbyvuur
warm brand in die harte van die se'Un~.. Die belang-
stelling in tennis sal beslis wn groot toename toon
indien die tehuis se voorge.stelde bane eers voltooi is 0

Daar moet ook gemeld word dat drie van die kinders hulle
provinsie op die sportgebied verteenwoordig en die moti-
vering wat van hulle uitgaan, toon re~ps groot dividende
in die oefeningeo

DIE VERENIGINGSLEWE EN KULTURELE BEDRYWIGHEDE
VAN DIE KINDERS:

8..8..3..1. .. DIE OMVANG VAN DIE BEDRYWIGHEDE~



het daaraan deelgeneem .. Die operettegroep het wn
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TABEL 14 ~ DIE VERENIGINGSLEWE EN KULTURELE BEDRYWIG-
HEDE VAN DIE KINDERS

VERTAKKING AANTAL KINDERS
BETROKKE

VIOOL :1
KLAVIER 9
BALLET 1
SANG :13
OeVeS. JEUGKOOR 1
BLOEMFONTEINSE

SEUNSKOOR 1
KERKKOOR 70
STUDENTE-KLUB ; :131
LANDSDIENS 32
TONEELGROEP 20
LEIERSKAPKURSUS 3
VO'L1{SPELE 48

TOTAAL 330
.._~..

"

Tabel 14 toon dat die kander-s van die tehuis
daadwerklik probeer om by die kultuur- en verenigings-
lewe in te skakeL, Daar is vanjaar ook "n baie suk-
sesvolle oper'et.t.eop di.eplanke gebring en 63 kinders

toer deur die O ..VeS ..onderneem en gunstige verslae is
ontvang in verband met die gehalte daarvan ..
8"8e3.2., DIE OPVOEDKUNDIGE WAARDE.:

Dit sou op hierdie stadium onnodig wees om
weer "n volledige beeld te ver-skaf in verband met die
waarde wat die deelname aan die verenigingslewe en
kultu:rele bedrywighede vir die kind inhou" Enkele ge-
dagtes in hierdie verband behoort, die waarde doeltref-
fend genoeg te illustreero
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Belangstelling in viool, klavier, ballet,

sang en ander kunsvorms ontwikkel in die eerste plek
!n goeie smaak by die kind" Nie alleen word die
smaak ontwikkel nie, maar die kinders leer om die kuns
te waardeer en dit te geniet" Dan bied die kind se
deelname ook aan hom die vermoë om besondere begaafd-
hede te ontdek om vervolgens gemotiveerd te wees om
die talente ten volle te ontplooi"

Die kinders se deelname aan die Studente-klub
se bedrywighede, verdien egter spesiale vermeldings
Die Departement van Maatskaplike Werk aan die U"O"V ..S"
maak dit vir die studente moontlik om Ons Kinderhuis
twee middae per week te besoek" Die kinders wat aan
hierdie klub behoort, word dan in kleiner groepies ver-
deel, elk met 'n student aan die hoof.. Die doelstel-
lings van hierdie klub is om sake van aktuele belang
met die kinders te bespreek en die onderwerpe wat in-
gesluit word, is: die gevare van dwelmmiddels; wens-
like gesinsverhoudings; wenslike rasseverhoudings en
etiket, om maar !n paar te noem"

Hierdie diens van die studente aan die te-
huis dra baie daartoe by om die voorligtingsproses aan
te vul.. Die blote feit dat daar al 131 kinders is wat
by di.e bedrywighede betrek word, toon dat die poging In

essensiële bydrae lewer met betrekking tot die opvoe-
ding van die kinders e

Die soeklig het in hierdie hoofstuk op die op-
voedingswerk wat daar in die tehuis gedoen word, geval"

Die persone wat vir die opvoedingswerk verant-
woordelik is, is mense wat streng gekeur is alvorens
hulle toegelaat is om die tehuis te betree" Op hier-
die manier word die versekering verkry dat slegs hulle
wat die barmhartigheidsgevoel ondervind, die taak van
huisouerskap sal aanvaar"
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Die huisouers moet in die eerste plek sorg dat
daar te alle tye wn goeie verhouding tussen hulle en die
kinders onderling bestaan0 Om dit te kan doen, moet
die huisouers besef dat kwaad nie met kwaad verge.l~ moet
word nie" lndien sommige kinders dus wn gees van anti-
patie openbaar~ moet die huisouer sorgdra dat die haat-
sentiment geleidelik, deur simpatieke benadering, met
die sentiment van liefde vervang word0

Die tugstelsel van die tehuis is so geformu-
leer dat die liefdesnorme van die tug eerbiedig word,
dit wil sê straf word nie uitgesluit nie, maar die aan-
wending daarvan geskied nooit in wn wraakgesindheid nieo

Wat die finansiële aspek betref, is die bevin-
ding dat die ve.rsorging van die kinders "n hoë stan-
daard handhaaf, maar om hierdie standaard vol te hou,
sal die inkomstebronne vermeerder moet word ..

Die bestaande voorligtingsdiens berus in die
hande van verskillende persone. Die kinders kry ge.-
spesialiseerde diens en diegene wat wil saamwerk, kan
die lewe met vertroue tegemoet gaan"

wn Baie belanRrike aspek van die opvoeding is
die geestelike versorging van die kinderso Vir die
meeste van hulle is die tehuislewe die eerste kennis-
making met die ware godsdiens0 Die tehuis probeer
dan ook om die kinders in alle opsigte vertroud te maak
met die ware feite in verband met die verkryging van
Christelike burgerskap ..

Die rol wat die gesondheidsdienste betref~
fende die opvoeding van die kinders spe.el~ mag nie
misken word nie" Daar word gepoog om die gesondheids-
probleme vroegtydig te ontdek of om die bestaande pro~
bleme uit die weg te ruimo Op hierdie manier word
daar verseker dat die kind se gesondheidstoestand nie
sy normale ontwikkelingsgang vertraag nie",
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Die waarde van die kï.nders se deelname aan
buitemuurse bedrywighede kan nooit opvoedkundig oor-
skat word nie" Die vurige belangstelling in sport,
di.e kultuur- en verenigingslewe, is wn bewys dat die
ki.nders van die tehuis die groot faktor van sosiale
teruggetrokkenheid reeds goed oorkom het"

Die groot vraag wat nou ontstaan~is of die
kinders beter daaraan toe is in die tehuis as wat die
geval tuis was" Om die antwoord hierop te verstrek,
moet die huislike agtergrond van die kinders vergelyk
word met die feite wat deur hoofstuk 8 aan die lig
gebring is ..

Oor die uitslag van die vergelyking kan daar
by niemand enige twyfel wees nie.. Die kinders in die
tehuis kry die beste behandeling denkbaar en geen geld
en moeite word ontsien 'Om aan hulle slegs die beste,
ontwikkelingsmoontlikhede te bied nie" Tuis is hulle
van baie voorregte ontneem en in baie gevalle was die
moeite te groot om die versorging van die kinders na
behore te behartig"

Die gevolg van die kind se vorige gesinslewe
w~s die vestiging van wn toestand van sosiale ge-
stremdheid" Ons Kinderhuis, daarenteen, sluit die
sosialiteitsbeginsel weer vir die kinders oop en be-
nader die opv;c>edingsveld vanuit alle rigtings om aan
die volk van Suid-Afrika goed aangepaste individue te
lewer wat volwaardige burgers en burge.resse van hulle
land sal wees"
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GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS SPRUITENDE

UIT HIERDIE ONDERSOEK

Die eerste deel van hierdie studie waarin die
maatskaplike euwel van gesinsdegenerasie behandel is,
het aangetoon dat die ouers van hierdie kinders groot-
liks daarvoor verantwoordelik is dat laasgenoemde. sosiaal-
gestrem geraak heta

Die term "sosiaal-gestrem" dui !n toestand aan
waarin die kinders verval het en wat hulle van !n pry-
senswaardige staanplek in die lewe beroof.. Die gesins-
lewe van die kinders, voordat hulle die kindertehuis be-
tree net, het die faktor van wanaangepastheid in-kiem
teenwoordig gehado

Die omgewing waarin !n mens opgroei, oefen 'n
fenomenale invloed op hom uit, sodat hy in die formu-
lering van 'n eie waarde- en sedeleer baie gou sy her-
koms openbaaro

Die bestaande maatskaplike euwels word vandag
op !n simpatieke wyse deur die rehabilitasiedienste be-
nader, maar die gemeenskap neem steeds in houding van
antipatie in teenoor die beoefenaars van hierdie euwelso
Die persoon wat dus strydig handel met die bepaalde

.norme van die gemeenskap, sal deur laasgenoemde uit die
samelew:ingsgang verstoot word ..

In die Skrifgesk:iedenis blyk dit dat hierdie
mense dikwels gestenig of summier doodgeslaan iso
Vandag word die dronkaards, sedeloses, kinderm:ishande-
laars, dwelmmiddelverslaafdes, moordenaars, misda-
digers en ander afvalliges as ftn potensiële gevaar vir
die voortbestaan van die gemeenskap bestempelo Hier-
die persone word dus' deur die gemeenskap verwerp sodat
hulle geen aans:ien en deel het aan die bedrywighede
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van die gemeenskap nie; dus raak hulle sosiaal-gestrem",
Die kern van die saak is dat hierdie mense

weet en aanvoel dat hulle verstotelinge is en dit ver-
oorsaak dat hulle later glad nie meer omgee wat die res
van die gemeenskap van hulle dink nie", Die bereiking
van hierdie toestand is baie gevaarlik, want so word In

toename van laakbare gedrag gevestig"
Die jeugjare is baie beslis die vernaamste tyd-

perk in die lewe van 'n mens waarin sy lewens- en wêreld-
beskouing gevestig word.. Die kind wat dan in 'n omge-
wing van losse. sedes, mishandeling, kerklo~:tteiden wet-
teloosheid opgroei, se lewens- en wêreldbeskouing sal
dan ook die stempel van wanopvatting vertoon, sodat hy
ook in sy latere lewe die tekens van sosiale gestremd-
heid sal vertoon~

Daar is dus een manier waarvolgéns sosiale ge-
stremdheid voorkom of gerehabiliteer kan word en dit is
om die kind uit die korrupte omgewing te verwyder en
hom in 'n ander omgewing te plaas waar hy in staat sal
wees om sy lewe so in te rig of te verander dat hy as
volkome aangepaste individu sy plek in die gemeenskaps-
lewe sal kan volstaano

Om hierdie rede word 'n verskeidenheid kinder-
tehuise en meer bepaald kinderhuise, in Suid-Afrika aan-
getref", Die doel van hierdie tehuise is dan om aan die
kinders die geleentheid te bied om hulle, sonder die
negatiewe invloede van buite, vir die lewe van 'n vol-
Wassene voor te berei",

Die kindertehuis is dus daadwerklik besig om
die kinders op te voed volgens die Christelik~pasionale
norme van die gemeens~ape Op hierdie wyse word daar
gehoop om die toestand van sosiale gestremdheid te
elimineer en dus pos:itief-ge.ïnspireerdeburgers en bur-
geresse vir Suid-Afrika te kweek",
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Die tweede gedeelte van hierdie studie is dan
ook gewy aan wn ontleding van die opvoedingsproses van
een van die kindertehuise, nl" Ons Kinderhuis ..
9 ..1.., BEVINDINGS TEN OPSIGTE VAN POSITIEWE RESULTATE:

9",1.,1. e DIE TERREIN EN ALGEMENE FASILITEITE:

Van die 101 huisgesinne wat deur die ondersoek
betrek is, het soveel as 85 gesinne of geen behuising

*nie of onder swak behuisingstoestande gelewe., Swak
behuising oefen beslis ~n demoraliserende invloed op
die kinders uit en is grotendeels verantwoordelik vir
die vestiging van 'n gevoel van minderwaardigheide

Die terrein en woongeriewe by Ons Kinderhuis
staan in skerpe kontras met dié waaraan die kinders
gewoond was", 'Die terrein is netjies en die woonge-
riewe kan as uiters modern beskryf word" Verder is
die betrokke huisouers daarvoor verantwoordelik dat
die binnenru.urseuitleg van elke huis van sindelikheid
en huislikheid getuig" Hierdie toestand wek beslis
behui.singstrots by die kinders en die wyse waarop hulle
die huistakies verrig, weerspieël hierdie gevoel baie
dui.delik"

Daar word gevind dat die meeste kinders wat
die tehu.isvir die eerste keer betree, ~n growwe gees
van vandalisme openbaar. Die heilsame invloed van
die omgewing genoodsaak hulle egtrerom baie gou hulle
benadering "te verander en om ander lewenswaardes aan
te kweek" Selfs in Babahu:isword 'n waardering vir
die mooie sonder veel moeite by die kleuters gevestig
en die waarderende sentiment oorheers beslis die be-
skadigingsmotiewe"

Die kinders word ook ingeskakel by die ver-
fraaiingstendens van die tehuis., Die tuinuitleg van

* Supra, p..121. (tabel 2)0
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elke huis is dan ook die trots van elke kind en die vry-
'willige versorging daarvan, kom vry algemeen onder die
kinders voor" Hierdie vestiging van 'n liefde vir die
.natuur by die kinders dra grootliks daartoe by dat die

.' *estetiese waardes besef en ul.tgebou wordo
Op sportgebied bied die tehuis wn verskeiden-

heid moontlikhede aan die kinde.rs om die so belangrike
sportbehoefte te bevredig" Hierdie behoefte is tuis
nie bevredig nie en het;daartoe bygedra om ''0 toestand
van sosiale gestremdheid te vestig"

Die tehuis, da'~renteen, maak gehruik van er-
kende sportafrigters en stel sodoende elke kind wat be-
'langstel en aanleg vertoon, in sta~t om die hoogste

**sport van die leer op sportgebied te bereiko
9..1,,20 GESPESIALISEERDE .DIENSTE AAN DIE KINDERS:
9G1,,2,,1..DIE KLEUTERSKOOL:

Die waarde van ''0 kleuterskool in die lewe van
'n jong kind kan nooit oorbeklemtoon word nie.. Al
spelende word die gewenste lewenswaardes by die jong
kind vasgelê.. Tuis sou die kinders hierdie belang-
rike onderdeel van die opvoeding'moes ontbeer, maar by
die tehuis bestaan wn uitstekende kleuterskooldiens om
die kindêrs skoolryp te maak, en om die aanpassingspro-
ses te stimuleer" Die kleuters van die tehuis is dan
ook bevoorreg om hulle in die puikste kleuterskool in
Bloemfontein te bevind"
9.:1..2..2" DIE DAGSKOLE:

Die dagskole wat deur die kinders bygewoon .
word, maak deur middel van gedifferensieerde onderwys,
voorsiening in die individuele behoeftes van die kin-
ders" Behalwe die openbare skole, woon sommige kin-
ders ook die Dr ..Bohmer-voorberoepskool en die Lettie

***
Supra, pp ..186, 187 (7"6,,14),,
Supra, pe 232 (808)"
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Fouché-sentrum vir verstandelike vertraagde kinders,
bYe

Die beleid van die tehuis is dan ook dat elke
individu dié soort onderwys ontvang waarby hy/sy die
meeste kan baat"
901"2 ..3,, SIELKUNDIGE DIENSTE~

Die deeltydse kliniese sielkundige verrig !n
groot taak om individuele aanpassing te be:vorder" Tuis
moes die kinders hierdie gespesialiseerde diens ontbeer
en hulle moes Ln hulle aanpassingsprose.s baie keer ge-
bruik maak van d:ieleiding van ander wanaangepaste mense",

Die sielkundige hantering van die kinders se
probleme aangaande swak skoolprestasie, aggressiewe ge-
drag, neerslagtigheid en seksuele wanaangepastheid, werp
beslis dividende af en die aanduiding is dat die op-
voedkundige waarde van hierdie diens wn groot voordeel
vir die kinders inhou.
90102.4", DIE GESONDHEIDSDIENSTE:

Die faktor van verwaarLos Ing betreffende die
*kinders se lewe tuis , het tot gevolg gehad dat die nood-

saaklike aandag aan di.egesondheid van die kinders,nie
plaasgevind het nie" Daar is gevolglik aangetoon dat
organiese versteurings, indien dit verontagsaam word,
die kiem van wanaangepastheid in wn hoë mate besit-:-*

Die puik gesondheidsdiens wat die tehuis aan
die kinders lewer, eLimineer hierdie aanpassingswaag-
stuk, aangesien daar gepoog word om te sorg dat gesond-
heidsprobleme nie die weg van normale ontwikkeling ver-
sper nie"

Gesondheidsprobleme kan dus selde indien ooit,
verantwoordelik wees vir die voorkoms van wanaangepast-
heid onder die kinders van die tehuis",\

***
Supra, PlO 118 (tabel 1.)"
Supra., pp" 156, 157 (6"4,,,1)10
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901,,2.,50 DIE BESTAANDE VOORLIGTINGSDIENS~
Dit sou verkeerd wees om te beweer dat die

kinders, LndI.enhulle.nie in die tehuis beland het nie,
geen voorligtingsdiens sou ontvang het nie" Voorlig-
ting vorm 'n integrale deel van elke skoolleerplan en
elke skoolgaande kind word hierby betrek"

Wat egter op hierdie stadium baie duidelik is,
is dat voorligting nie net die taak van een instansie
of persoon kan wees nie., Voorligtingsdiens fungeer op
wn kooperatiewe basis en die skool behartig maar net
een deel van die voorligtingsproses. Die ouers en die
kinders het elkeen !n spesifieke aandeel aan die voor-
ligtingsproses en indien hierdie aandeel misken word,
vertoon die proses groot gapings wat onherstelbare
skade kan aanrig.

Die kooperatiewe basis waarop die voorlig-
tingsproses berus, veroorsaak dan ook Bn uitstekende
diens in hierdie verband by die kindertehuis" Die
Direk.t:leur,kliniese sielkundige en die huisouers besef
terdeë dat hulle eie aandeel die geslaagdheid van die
diens sal bepaalo

Die kinders word gemotivëer om van die be-
staande dienste gebruik te 1I!aaken hulle word aange-
moedig om uit eie vrye wil te konfereer., Die ge-
slaagdheid van die voorligtingsprogram word dan ook,
weerspieël in die kinders se aktiewe deelname in die

*doen" en late van die Strudentie+k.Lub ,

Daar kan dus tereg beweer word dat die in-
woning in die tehuis vir elke kind wn groter voordeel
inhou as sy verblyf in die vorige omgewing"
9"1.3,, DIE GEESTELIKE VERSORGING VAN DIE KINDERS~

Die skynbare ignorering van alle godsdiens-
tige byeenkomste waarvan tabel 5 g~'~Uig: het dan "n

***
SUEra, pp" 236l! 237 (tabel 1411)asook 8"8,,3,,2),,
Supra, p,124"
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groot leemte in die kinderlewens aan die lig gebring"
Uit prinsipiële gronde moet skrywer verklaar

dat wn koudheid teenoor die godsdiens slegs degenererend
op die mens se lewe kan inwerk" Indien die kind dus
nie van moederskoot af vertroud gemaak word met die
Christelike beginsels nie, sal hy koersloos in die
lewe voortstrompel, omdat hy nooit die ware doel van
die mens se bestaan op aarde kan deurgrond nie",

Ons Kinderhuis kom dan ook tot redding van
hulle wat nog nie oor die ware godsdienssin beskik nie",
Die bywoning van die eredienste, Sondagskool, katkisa-
sie, Pinksterbidure en huisgodsdiens~ stel die kinders
in staat om 'n eie godsdienssin op te bou, geskoei op
die lees van die Protestants-Calvinistiese grondleer-
stellinge",
9..1",4" DIE KULTUUR- EN VERENIGINGSLEWE VAN DIE KIN-

DERS~
Indien tabel 14 bestudeer word: dan is die on-

vermydelike vraag maar weer: hoe sou die tabel daar
uitgesien het indien die kinders hulle nog in die ouer-
huise bevind he.t? Oor die antwoord hierop hoef daar
seker nie op hierdie stadium gespekuleer te word nie"

By die tehuis kry die kinders die geleentheid
om hulle talente te ontwikkel" Op hierdie manier word
hulle nie alleenlik ingeskakel in.die bedrywighede van
die gemeenskap n.ie,maar word leiereienskappe ook ont-
plooi, sodat sommige se latere lewe grootliks hierdeur
beinvloed word ..

Deur hulle deelname aan al die aktiwiteite,
kry hulle ook erkenning van die kant van die gemeen-
skap en sosiale erkenning streel die eie ego, sodat
beskroomdheid en minderwaardigheid die wyk moet neem"

* Supra, p, 236..
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ALGEMEEN:
9 ..1,,5"11..DIE EKONOMIESE GESTELDHEID:

Te oordeel aan die finansiële strermninge wat
*in die ouerhuise geheers het , belewe die ktnders in

die tehuis wn tydperk van finansiële welvaart~
Finansiële stremming genoodsaak ontberings op

talle lewensterreine en die tehuislewe word gekenmerk
deur die afwesigheid van sodanige ontberingse Geen
geldelike nood staan in die weg van die kinders om
hulle te weerhou van ~n normale ontwikkeling nie"
Selfs nadat hulle di.etehuis verLaat., kan die bestaan-
de opvoedingsfondse finansieel vir die verkryging van

**lewensideale sorg ..
Die kleredrag van die kinders is van die beste

en voedselvoorsiening geskied volgens gebalanseerde
diëte wat deur dieetkundiges opgestel is~ Wat die
voorsiening van die tydelike lewensmiddele betref, kry
die kinders die beste behandeling denkbaar ..
9..1..5..2.. DIE KEURSTELSEL VIR DIE HUISOUERS:

Deurdie strenge keuring van die huisouers,
word die opvoeding van die kinders slegs aan die beste
toegeruste persone toever-tirou., Die uitgangspunt van
die teh:uisbestuur is dat die huisouers die kinders uit
eie oortuiging salopvoed ..

Belangrike aspekte. wat dus ter sake is, is
dat die huisouers Christene moet wees wat te alle tye
bereid sal wees om alles in belang van die kinders op
te offer ..

***
Supra, p ..122 (tabel 3)"
$upra, pp" 199, 200 (8"202,,3),,,

Die kinders vind baie gou uit dat die huis-
ouers 'n positiewe belangstelLing in elkeen se doen en
late het" Hierdie feit veroors aak dat "n gevoeL van
wedersydse respek en vertroue die algemene gees van
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die tehuis omskryf.,
Die kinders kom ook in die tehuis onder die

besef van die betekenis van ware dissipline.. Aan-
randing en mï.shandel.Lng, wat die deel van sommiges tuis
was, is 'n terrein wat nog nooit deur die tehuis be-
tree is nie <I Die.liefdesnorme van die tug word eer-
biedig; die verkeerde dinge word gestraf, maar 'n
wraakgesi:ndheid is afwesig ..

Die prefekstelsels van die verskillende huis-
ouers bied aan die kinders 'n medeseggenskap in bestuur-
sakee Die oënskynlike geringe takies en voorregte van
die prefekte, is verantwoordelik vir die ve.stiging van
'n eie verantwoordelikheid en 'n selfdissipline, ter-
wyl leiereienskappe gestimuleer en ontwikkel word"
9..1..5.3., DIE SAAMGROEPERING VAN GESINSLEDE:

Die verskillende lede van 'n gesin bevind hulle
altyd saam in een huis.. Op hierdie manier poog die te-
huis om vir die voortbestaan van die gesinsband te sorg"

Die kinders wat die tehuis betree, is almal
produkte van "n onstabiele gesLnsLewe , In die prak-
tyk bevind die gesinslede hulle in dieselfde slaapkamer
en aan dieselfde etenstafeIe Teoreties word die waar-
de van gewenste gesinsverhoudings voortdurend beklem-
toon en daar word gevind dat die band van liefde tussen
die onderlinge gesinslede daagliks versterk word0
9.20 BEVINDINGS TEN OPSIGTE VAN SEKERE LEEMTES:

Daar bestaan sekere leemtes in die hele opset
van kindertehuise wat noukeurige aandag vereis"
9,,2.1.0 DIE AFWESIGHEID VAN !N.EIE VADER EN MOEDER~

Alhoewel die tehuis alles moontlik vermag om
as plaasvervangende ouer, slegs die beste vir die .kin-
ders te verkry, sal hierdie "plaasvervangende ouer"
nooit die plek van die.eie ouer volkome in die kinder-
hart kan inneem nie ..
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Een betrokke seun het dan ook aan skrywer gesê
dat hy maar te goed besef dat hy tuis. sonder liefde be-
handel is, maar indien sy ouers hom sou kom haal, sal hy
hulle met ope arms ontvang"

Hierdie woorde weerspieël die gevoel in baie
van die kinderharte en verteenwoordig die lewenstragiek
van gesinsverbrokkeling in Suid-Afrika.,

Sommige kinders kry die geleentheid om hulle
ouerhuise gedurende vakans ies te besoek en die opge-
wonde afwagting wat daar heers as die skole sluit, ver-
tel die verhaal van 'n smag na ouerliefde wat deur niks
en niemand verander kan word niee
9..2..2.. DIE WISSELENDE PERSONEEL~

Dit blyk onmoontlik te wees om personeellede
oor lang tydperke te behoue Die faktore wat hiertoe
aanleiding gee, is reeds bespreek en vereis geen her-

*haling nie.
Kinders raak gewoond aan die optrede en be-

skouings van ~le huisouerse Indien hulle egter voort-
durend te kampe het met 'n wisselende personeel, raak
hulle verward, aangesien geen twee huisouers presies
dieselfde opvattinge huldig nie. Die kinders moet
elke keer van voor af leer om saam te werk en sodoende
word die opvoedingskontinui,teit onderbreek en die op-
voedingsproses benadeel.
9..2.3.. GEKWALIFISEERDE HUISOUERS~

Die geïdealiseerde toestand sou wees dat
slegs per-sone wat deeglik onderleg is in die begin-
sels van die opvoedkunde, vir huisouerskap kan kwali-
fiseer ..

Aangesien die opvoedi.ng van die kinders die
primêre doelstelling van die tehuis is, kan dit moei-

* Supra, 1.33-141 (5..6)"
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lik aanvaar word dat huisouerskap nie ook 'n gespesiali-
seerde diens is.nie.,
9..2.,4", DIE SIELKUNDIGE DIENSTE:

Daar bestaan beslis by die tehuis 'n dringende
behoefte aan wn voltydse sielkundige~ Die deeltydse
diens wat wel beskikbaar is, vervul wn noodsaaklike be-
hoefte, maar die wye veld wat steeds braak lê, kan baie
beter bewerk word indien da.~r oor die dienste van 'n
voltydse gekwalifiseerde persoon beskik word0

Daar word vertrou dat die onlangse aanstel-
ling van 'n voltydse maatskaplike werkster, hierdie
nood aansienlik sal verlig"
9".2e5" DIE GElAL KINDERS PER HUIS:

Opvoedkundig gesproke is "n getal van 28 kin-
ders per huis nadelig om al die opvoedingsverpligtinge
ten opsigte van elke kind na behore na te kom ..

Individuele aandag is die basis van 'n ge-·
sonde opvoedingsproses, maar hoe groter die getal
individue, hoe moeiliker sal dit wees om hierdie be-
ginsel ten volle uit te lewe",
902~6e DIE GEBREK AAN GESELSKAPKAMERS:

'Elke jongmens het 'n begeerte na 'n mooi ge-
meubileerde plek waar vriende ontvang kan word", Die
gebrek aan sodanige vertrekke in elke huis is 'n leem-
te wat beslis .aandag vereis ..

Die bestaan van 'n geselskapkamer wat doeltref-
fend gemeubileer is, kan baie daartoe bydra om "n groter
mate van huislikheid ,aan elke huis te verleen.,

Ontspanningsaande wat die vorm van bordspele,
die luister na plate, of selfs lekker gesellige ge-
sels, aanneem, dra ook daartoe by dat die ledige uur-
tjie~ nuttig en doeltreffend omgekry word ..
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9.3" ENKELE AANBEVELINGS ~

Voortspruitend uit die enkele bestaande leem-
tes, wens skrywer enkele aanbevelings in hierdie ver-
band te doeno
1" Die bestaande rehabilitasiedienste moet, waar

nodig, uitgebrei, of anders verskerp word, om
die gesinsverval van die blanke Suid-Afrikaner
doeltreffend teen te werk. Die groot verant-
woordelikheid wat ouerskap te weeg bring, moet
deur elke moontlike konununikasiemedium beklem-
toon word, sodat alle ouers en voornemende
ouers, die volle implikasie van ouerskap sal
besef. Die feite wat hierdie studie aan die
lig gebring het insake kinderverwaarlosing,
dwing die skrywer om aS tugmaatreël vir die
skuldige ouers, swaarder strawwe te bepleit ..

2. Die bestaande df.ensvoorwaardes van die tehuis,
veral met betrekking tot die salarisse van die
huisouers, sal hersien moet word om ~n meer
realistiese vergoeding daar te stel sodat ge-
kwalifiseerde persone verkry en behou sal
word.

Dit is waar dat die diensmotief van die
huisouers beslis die loonmotief moet verdwerg,
maar die loonmotief kan nooit buite rekening
gelaat word nie en vereis in die geval van
die bestaande kindertehuise, wn deeglike her-
siening.

3. Die dienste wat die pas-aangestelde maatskap-
like werkster lewer, moet geëvalueer word, en
indien nodig, moet 'n voltydse hulp verkry
word om die groot veld wat Ons Kinderhuis hied,
suksesvol te dek.

4. Toekomstige beplanning sal daarop gemik moet
wees om die getal kinders per huis te ver-
minder, sodat daar werklik sprake van indivi-
duele aandag kan we,estt
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SQ Doeltreffende geselskapkamers by elke afsonder-
like huis, sal 'n groter atmosfeer van huislik-
heid aan elke huis verleen en gesonde wedersydse
verkeer stimuleero

6& Die saak van die kindertehuise moet landswyd ge-
propageer word, sodat die steeds stygende lewens-
koste nie later 'n bedreiging vir die lewens~an-
daard van di.etehuise sal word nie e Elke ver-
andering en verbetering is afhanklik van die
fondse wat beskikbaar is, en indien die in-
komstebronne nie vermeerder nie, lyk die toe-

*koms van die tehuise nie baie rooskleurig nieo

9840 SLOTOPMERKING:
Die barmhartigheidsdiens wat deur die be-

staande kindertehuise in die algemeen en Ons Kinder-
huis in die besonder, gelewer word, is in alle op-
sigte 'n diens tot eer van Gode

Die belangrikheid van die kinders van van-
dag, word te alle tye besef en die daadwerklike pogings
wat aangewend word om hulle van die nodige toerusting
te voorsien om die leiers van more te wees, is lof-
waardige

Daar kan tereg verklaar word dat die kinder-
tehuis, as plaasvervangende omgewing, al die geidea-
liseerde vezwagt.Lnge , i.nalle opsigte, oortref" In-
dien die kinders die hele opvoedi.ngsproses tuis moes
deurmaak, sou 'n toestand van wanaangepastheid en dus
sosiale gestremdheid, die deel van baie gewees het,,**

***
Supra, ppe 197 - 201 (8.2)e
Supra, pp. 237 - 239 (809)0
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Die kinders wat die tehuis verlaat, kan die
ken hoog lig en die lewe van die volwassene sonder vrese
betree, omdat die nodige toerusting daarvoor, deur 'n
fyn-beplande en omvattende opvoedingsproses, in hulle
ingegraveer iso

Om as aanmoediging te dien vir hulle wat hulle
lewens wy aan die opvoeding van die kinders in die be-
staande ki.ndertehuise, wil skrywer die woorde van Jaars~
ma aanhaal, nl, ~

Let us ever be mindful of the fact
that the King! s children must have
a royal education" 1",

1", Jaarsma, Cf)' Ftlndamentals in Christian Education,pp ..31, 32.,
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