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Opgedra aan: 

Die pleegkinders wat bereid was  

om hulleself met my te deel 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  --  LLoouuww  EE  ((22000066))  



 iii

DANKBETUIGING 

Ek wil graag my innige dank en waardering uitspreek teenoor die volgende persone wat my 
met hierdie studie aangemoedig en ondersteun het: 

 Prof. CSL Delport, my studieleier, vir haar insiggewende leiding en volgehoue 
ondersteuning. 

 NG Welsyn, Vanderbijlpark, vir toestemming vir die empiriese ondersoek. 

 Die Departement Maatskaplike Werk en Kriminologie aan die UP vir hulle geduld, begrip 
en die verlenging van die studietydperk. 

 Me Emmerentia Steyn vir die taalkundige en tegniese versorging van die manuskrip. 

 Lize-Marè, Rolene, Elsabe, Etta, Petro, Leonanda, Wikus en Pa Flip vir hulle moeitevolle 
arbeid met die tikwerk en rekenaarbystand. 

 My man en kinders vir hulle geduld en liefdevolle ondersteuning. 

 My ouers vir hulle onbaatsugtige liefde en diensbaarheid. 

 My familie en vriende wat in my bly glo het. 

 Charmaine vir haar gebedsondersteuning. 

EN BO ALLES AAN MY HEMELSE VADER WAT MY VOETE SOOS DIÉ VAN ’N RIBBOK 
GEMAAK HET EN MY OP HOË PLEKKE VEILIG LAAT LOOP HET! 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  --  LLoouuww  EE  ((22000066))  



 iv

OPSOMMING 

GESTALTSPELTEGNIEKE IN DIE ASSESSERING VAN DIE 

PLEEGKIND SE EIEWAARDE IN SY MIDDELKINDERJARE 

deur 

ELSABE LOUW 

STUDIELEIER: PROF CSL DELPORT 

DEPARTEMENT MAATSKAPLIKE WERK EN KRIMINOLOGIE 

GRAAD: MSD (Spelterapie) 
Die fokus van hierdie navorsing is pleegkinders. Die doel van die navorsing was om die 

benuttingswaarde van gestaltspeltegnieke in die assessering van die pleegkind se eiewaarde in 

sy middelkinderjare te evalueer. ’n Uitgebreide literatuurstudie is onderneem. Die 

middelkinderjare, die pleegkind, die gestaltbenadering, gestaltspeltegnieke en die assessering 

van die eiewaarde vanuit die raamwerk van die Departement Maatskaplike Werk en 

Bevolkingsontwikkeling se Project Go, is as teoretiese onderbou gebruik. 

Die navorser het gebruik gemaak van evaluerende navorsing binne die konteks van toegepaste 

navorsing ten einde die doel van die studie te bereik. Inligting is ingesamel deur middel van 

semi-gestruktureerde onderhoude, in die vorm van spelterapiesessies. Die navorsingsvraag 

was: “Hoe effektief kan gestaltspeltegnieke gebruik word om die eiewaarde van die pleegkind 

in sy middelkinderjare te assesseer?” 

Daar is van kwalitatiewe navorsing gebruik gemaak omdat die gevallestudie as 

navorsingsontwerp gedien het. Die navorsing het gefokus op vier komponente van eiewaarde, 

nl. geborgenheid (om te behoort), bemeestering, onafhanklikheid en medemenslikheid. 

Daar is gebruik gemaak van bestaande en aangepaste speltegnieke ten einde ’n reeks asses-

seringsonderhoude saam te stel vir die assessering van die eiewaarde van die pleegkind in sy 

middelkinderjare. Die navorsing het ses pleegkinders betrek, wat elkeen by ses assesserings-

onderhoude ingeskakel het. Die resultate het aangetoon dat die betrokke gestaltspeltegnieke 

wel effektief aangewend kan word om die eiewaarde van die pleegkind te assesseer.
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SUMMARY 

GESTALT PLAY TECHNIQUES IN THE ASSESSMENT OF THE 

SELFWORTH OF THE FOSTER CHILD IN MIDDLE CHILDHOOD 

by 

ELSABE LOUW 

SUPERVISOR: PROF CSL DELPORT 

DEPARTMENT OF SOCIAL WORK AND CRIMINOLOGY 

DEGREE: MSD (Play therapy) 

The focus of this research is foster children. The goal of the research is to evaluate the 

utilisation value of gestalt play techniques in the assessment of the foster child in his middle 

childhood. An extensive literature study was undertaken. Middle childhood, the foster child, 

the gestalt approach, gestalt play therapy techniques and the assessment of selfworth from the 

frame of reference of the Department of Social Affairs and Population Development’s 

“Project Go” was taken as the theoretical foundation. The researcher made use of evaluative 

research within the framework of applied research in order to achieve the objective. 

Information was obtained by means of semi-structured interviews in the form of play therapy 

sessions. The research question was: “ How effectively can gestalt play therapy techniques be 

utilised to assess the selfworth of the foster child in his middle childhood?” 

Qualitative research was used as the case study served as research design. The research 

focussed on the following four components of selfworth, namely belonging, independence, 

mastery and generosity. 

In this research existing and adapted play therapy techniques were used in order to put 

together a number of assessment interviews for the assessment of the selfworth of the foster 

child in his middle childhood. Six foster children were involved in six assessment 

interviews.The results confirmed that the specific play therapy techniques can be utilised 

effectively to assess the selfworth of the foster child in his middle childhood.. 
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HOOFSTUK 1 

AGTERGROND TOT STUDIE 

1.1 INLEIDING 

Die wetlike ingryping in die lewe van ’n gesin, kragtens die Wet op Kindersorg, 1983 (Wet 

No. 74 van 1983) het ’n traumatiese impak op die lewens van al die betrokkenes. Die hele 

gesin, die gemeenskap en selfs ook die geselskapsdiere word daardeur geraak. Die navorser 

fokus vir die doeleindes van hierdie studie op die kind. Baily en Baily (1983:44) beklemtoon 

dat die verwydering van betekenisvolle ander persone ’n groot verlies vir die kind is en 

gepaardgaan met sterk emosies soos vrees, woede, skuld, hartseer, depressie, eensaamheid, 

hulpeloosheid en soms ook verligting. Volgens die South African National Council for Child 

and Family Welfare (1996:60) het die verwydering, afgesien van hierdie emosies, ook die 

volgende uitwerking op die kind: 

• ’n Gebrek aan sekuriteit 

• ’n Verlies van die gevoel om te behoort (belonging) 

• ’n Verlies in selfbeeld 

• Gedrags- en aanpassingsprobleme 

• Ambivalente gevoelens teenoor ouers 

• Regressie in ontwikkeling. 

Die navorser is van mening dat al bogenoemde faktore ’n invloed op die kind se algemene 

ontwikkeling het en dus tydens professionele assessering in ag geneem moet word ten einde 

’n toepaslike intervensieprogram saam te stel. Daar word ervaar dat maatskaplike werkers in 

die praktyk dikwels slegs fokus op die verwydering van die kind uit die omstandighede wat sy 

welsyn bedreig. Die kind word meestal slegs deur gesprekvoering ingelig dat hy verwyder 

gaan word en word nie die geleentheid gebied om betrokke te wees by die keuse van 

pleegouers nie. Daar bestaan nie ’n toepaslike, praktiese, terapeutiese raamwerk vir die 

voorbereiding van kinders op verwydering, die passing by geskikte pleegouers en die bepaling 

van hulle prioriteitsbehoeftes nie. Die pleegkind word dus nie net as gevolg van sy huislike 

omstandighede geskaad nie, maar word dikwels in die praktyk verder deur die statutêre proses 

beseer. Die navorser het ondervind dat daar in die praktyk ’n leemte bestaan ten opsigte van 

die effektiewe assessering van die pleegkind se eiewaarde, ten einde ’n toepaslike 

intervensieplan op te stel. Met eiewaarde word in hierdie studie bedoel die kind se binding 
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met sy medemens, die mate waartoe hy onafhanklik kan funksioneer, sy gevoel van 

bemeestering en die wyse waarop/mate waartoe hy medemenslikheid uitleef (Brendtro, 

Brokenleg & Van Bockern, 1990:7). Hierdie studie fokus dus op die benutting van 

gestaltspeltegnieke in die assessering van die eiewaarde van die pleegkind in sy 

middelkinderjare. 

1.2 MOTIVERING VIR DIE KEUSE VAN DIE ONDERWERP 

Pleegsorg is gewoonlik die eerste alternatief wat oorweeg word indien die kind nie ingevolge 

die Wet op Kindersorg, 1983 (Wet No. 74 van 1983) in ouerlike sorg onder toesig van die 

maatskaplike werker herstel kan word nie.  

Volgens Huygen (2005) neem slegs ‘n klein aantal van die welsynsorganisasies in Gauteng 

deel aan die huidige statistiekstelsel insake kinders wat by maatskaplikewerk-dienslewering 

betrokke is. Die beskikbare statistiek omtrent die huidige aantal pleegkinders in 

Vanderbijlpark (as geografiese area vir hierdie studie) is  nie heeltemal betroubaar nie 

(Huygen, 2005). NG Welsyn, as organisasie waarbinne hierdie studie uitgevoer is, het die 

boekjaar 1 Februarie 1999 tot 31 Maart 2000 afgesluit met 208 maatskaplikewerksake, 

waarvan 31 pleegsorgtoesig was (14%). In vergelyking hiermee het NG Welsyn volgens du 

Plessis (2005) gedurende die tydperk Julie 2005- September 2005 235 maatskaplikewerksake 

hanteer waarvan 75 (31%) pleegsorgtoesigsake was. Die meerderheid is kinders in die 

middelkinderjare. Dit blyk dus dat pleegsorg ’n belangrike deel van maatskaplikewerk-

dienslewering uitmaak en steeds toeneem. 

Die Departement Welsyn en Bevolkingsontwikkeling se Project Go het ’n raamwerk opgestel 

vir die assessering van die pleegkind ten einde ’n individuele ontwikkelingsplan vir elke kind 

daar te stel. Die Departement vereis dat elke pleegkind die individuele assesseringsraamwerk 

voltooi en dat die maatskaplike werker dan, in samewerking met die pleegkind, die pleegouers 

en die biologiese ouers, vir elke kind ’n individuele ontwikkelingsplan opstel. Die navorser se 

praktykervaring toon aan dat hierdie werkswyse nie goeie resultate lewer met kinders in hulle 

middelkinderjare nie. ’n Verduideliking hiervoor vind die navorser in die woorde van 

Oaklander (1969:192-193): 

Children do not come into my office announcing, “This is what I want to work on 
today” ... They do not know what they want to explore, or work through, or 
discover about themselves. Most of the time they don’t even acknowledge that 
this is something they could do, or might even want to do ... So it is up to me to 
provide the means by which we will open doors and windows to their inner 
worlds. I need to provide methods for children to express their feelings, to get 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  --  LLoouuww  EE  ((22000066))  



HOOFSTUK 1 – AGTERGROND TOT STUDIE 

 3

what they are keeping guarded out into the open, so that together we can deal with 
this material. 

Die behoefte het gevolglik ontstaan om bestaande gestaltspeltegnieke by die vlak van die kind 

in sy middelkinderjare in pleegsorg aan te pas en te toets ten einde bepaalde komponente van 

die kind se eiewaarde op ’n meer genotvolle en effektief hanteerbare wyse te assesseer. 

Hierdie assessering moet deurlopend plaasvind vanaf die aanmelding van die gesin, tydens 

pleegsorgplasing en daarna ten minste jaarliks. In die praktyk bestaan daar nie ’n praktiese 

raamwerk vir die assessering van die pleegkind in sy middelkinderjare nie. Die navorser 

beoog dus om voortspruitend uit hierdie leemte ’n bydrae te lewer tot die inwin en uitbreiding 

van basiese, praktiese kennis oor hierdie onderwerp, ten einde die effektiwiteit van 

maatskaplikewerk-dienslewering te bevorder. 

1.3 PROBLEEMFORMULERING 

Volgens Huygen (2005), kanalisasiebeampte van die Departement Welsyn en Bevolkings-

ontwikkeling, Sebokeng, vind daar tans ’n toename in pleegsorg plaas. Huygen (2005) skryf 

dit toe aan die volgende twee faktore: die wettiging van privaat plasings by gesinne in die 

swart gemeenskappe,vigswesies en kinderhuise wat as gevolg van druk deur die Departement 

Welsyn en Bevolkingsontwikkeling kinders in pleegsorg uitplaas. Daar is ook volgens 

Huygen (2005) ‘n hoë persentasie mislukte pleegsorgplasings. Volgens die betrokkene het ’n 

kommissie van ondersoek na die pleegsorg van kinders onder leiding van die Departement 

Gesondheidsdienste en Welsyn in 1990 bevind dat daar ernstige probleme in die 

pleegsorgstelsel bestaan. Daar is onder andere bevind dat maatskaplike werkers as gevolg van 

’n gebrek aan kennis omtrent die behoeftes van kinders in verskillende ontwikkelingsfases, 

die skeiding van kinders en ouers onsensitief hanteer. Kinders word ook volgens dié 

bevindings nie voorberei op die verwydering uit die sorg van hulle ouers en die plasing in 

pleegsorg nie. Huygen (2005), wat ook by hierdie ondersoek betrokke was, is van mening dat 

die huidige swak ekonomiese omstandighede en toenemende druk op kinders, met spesifieke 

verwysing na groepsdruk en dwelms, beduidende faktore in die mislukking van pleegsorg 

is.Pleegsorgsake is meer gekompliseerd en onbeheerbare gedrag van pleegkinders sowel as 

afwykende gedrag neem toe. 

Die navorser wil vanuit haar maatskaplike werk praktyk ervaring met kinders in pleegsorg die 

hipotese stel dat die mislukking van pleegsorg toegeskryf kan word aan die gebrekkige 

aandag wat in die praktyk geskenk word aan die passing van pleegkinders in die geskikste 

pleegsorgsituasie, sowel as ontoereikende keuring en opleiding van pleegouers, wat weer 
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toegeskryf kan word aan die hoë gevalleladings van maatskaplike werkers. Die navorser is 

ook van mening dat pleegsorgtoesigdienste in die praktyk lae prioriteit geniet as gevolg van 

genoemde hoë gevalleladings en dat probleme met die pleegsorgplasings dus nie vroegtydig 

aangemeld word nie en krisisingryping dikwels genoodsaak word.  

Pleegkinders moet volgens Fein (in Fine, 1993:13) blootgestel word aan ’n effektiewe 

standvastige omgewing ten einde baat te vind by en te vorder in terapeutiese pleegsorg, 

aangesien hulle ’n nuwe tuiste moet aanvaar, oor verliese moet treur en weer by normale 

lewenspatrone geïntegreer moet word. Pleegkinders benodig ondersteunende terapie ten einde 

voortgesette konstruktiewe patrone te behou. Fahlberg (1994:178) sluit hierby aan en meld dat 

die kind gestimuleer moet word om sy gevoelens uit te druk en dat hy ook aanvaarding van 

hierdie gevoelens moet kry ongeag wat hulle is. Die kind moet van die begin van statutêre 

ingryping verseker word van gereelde kontak met die maatskaplike werker en van 

betrokkenheid by sy toekomsbeplanning. Plumer (1992:35) beklemtoon ook die 

noodsaaklikheid dat die maatskaplike werker in samevloeiing moet wees met die kind se 

gevoelens, die wêreld deur die kind se oë moet beskou en die situasie soos die kind moet 

beleef. Die maatskaplike werker het ook volgens Plumer (1992:44-45) die 

verantwoordelikheid sowel as die geleentheid om die kind te begelei deur die ervaring van 

plasing, op so ’n wyse dat ontwrigting van emosionele groei beperk word en die kind se 

selfbeeld bewaar, herstel of ontwikkel sal word. 

Op die huidige tydstip moet die volgende komponente van die pleegkind se eiewaarde 

volgens die Departement Welsyn en Bevolkingsontwikkeling se Project Go-raamwerk 

geassesseer word: 

• Om te behoort (Belonging) 

• Bemeestering (Mastery) 

• Onafhanklikheid (Independence) 

• Medemenslikheid (Generosity) 

Met eiewaarde word in hierdie studie bedoel die kind se binding met sy medemens, die mate 

waartoe hy onafhanklik kan funksioneer, sy gevoel van bemeestering en die wyse 

waarop/mate waartoe hy medemenslikheid uitleef (Brendtro, Brokenleg & Van Bockern, 

1990:7). 

Hierdie inligting word dan benut om vir die kind ’n individuele ontwikkelingsplan op te stel 

ten einde ook verdere intervensie te beplan.  Vanuit die praktyk blyk dit dat die huidige 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  --  LLoouuww  EE  ((22000066))  



HOOFSTUK 1 – AGTERGROND TOT STUDIE 

 5

werkswyse egter nie op die kind se ontwikkelingsvlak gerig nie en die kind dit nie as genotvol 

ervaar nie. Gevolglik blyk dit dat maatskaplike werkers nie daarin slaag om effektiewe 

assessering uit te voer nie.  

Ten einde die kind se samewerking te verkry asook sy bereidwilligheid om sensitiewe 

inligting mee te deel, moet daar op die kind se ontwikkelingsvlak toegetree word, deur 

gebruik te maak van projeksie-aktiwiteite. Oaklander (1969:193) meld in hierdie verband soos 

volg: 

Often projection will be the only way that the child will be willing to disclose 
herself. She may say things as a puppet or to a puppet that she would never say 
directly to me. Projections are useful for children who don’t talk because what 
comes out in a drawing, for example, can be very expressive and serves to ‘speak’ 
for the child. Projections are also useful for children who talk a lot because they 
serve to focus on what’s underneath all the talk. 

Hierdie studie fokus derhalwe op die evaluering van die benuttingswaarde van 

gestaltspeltegnieke in die assessering van die genoemde komponente van eiewaarde by die 

pleegkind in sy middelkinderjare  

1.4 DOELSTELLING EN DOELWITTE VAN STUDIE 

1.4.1 Doelstelling 

Om die benuttingswaarde van gestaltspeltegnieke in die assessering van die pleegkind se 

eiewaarde in sy middelkinderjare te evalueer. 

1.4.2 Doelwitte 

Ten einde hierdie doelstelling te bereik, is die volgende doelwitte voor oë gestel: 

• Om deur middel van ’n literatuurstudie pleegsorg as substituutversorgingsituasie vir die 

kind, die middelkinderjare as ontwikkelingstadium, asook gestaltspeltegnieke en 

mediums, te bestudeer. 

• Om deur middel van ’n empiriese studie die benuttingswaarde van gestaltspeltegnieke in 

die assessering van die pleegkind se eiewaarde in sy middelkinderjare te evalueer. 

• Om vanuit die bevindings van die resultate gevolgtrekkings en aanbevelings te maak ten 

opsigte van die benutting van gestaltspeltegnieke vir die assessering van die pleegkind se 

eiewaarde in sy middelkinderjare. 
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1.5 NAVORSINGSVRAAG 

Hoe effektief kan gestaltspeltegnieke in die assessering van die pleegkind se eiewaarde in sy 

middelkinderjare benut word? 

1.6 NAVORSINGSBENADERING 

Die navorser het van die kwalitatiewe navorsingsbenadering gebruik maak. Kwalitatiewe 

navorsing het ten doel die verkryging van insig in sosialisering en die betekenis wat mense 

aan die alledaagse lewe heg (Fouché & Delport, 2002:79). “It also produces descriptive data 

in the participant’s own written or spoken words. It thus involves identifying the participant’s 

beliefs and values that underlie the phenomena” (Fouché & Delport, 2002:79). Kwalitatiewe 

navorsing is ook volgens Fouché en Delport (2002:79) gefokus op nie-statistiese metodes en 

klein steekproewe wat dikwels doelgerig geselekteer word. Die navorser het deur middel van 

persoonlike onderhoude en waarneming die pleegkind se spelgedrag beskryf en interpreteer, 

met die oog op die assessering van sy eiewaarde. 

1.7 SOORT NAVORSING  

Hierdie studie het gebruik gemaak van evaluerende navorsing binne die konteks van 

toegepaste navorsing. Evaluerende navorsing word soos volg deur Rossi en Freeman (in De 

Vos, 2002:375) gedefinieer: “Evaluation research is the systematic application of social 

research procedures for assessing the conceptualisation, design, implementation and utility of 

social intervention programmes.”  

In hierdie studie is bestaande gestaltspeltegnieke toegepas en aangepas in onderhoude met 

pleegkinders in die middelkinderjare ten einde te bepaal of dit die maatskaplike werker in 

staat sal stel om hulle eiewaarde effektief te assesseer. Die benutting van gestaltspeltegnieke 

as assesseringswyse is dus geëvalueer. 

1.8 NAVORSINGSONTWERP 

Hierdie studie het binne die konteks van ’n eksploratiewe benadering gebruik gemaak van 

gevallestudies as kwalitatiewe navorsingstrategie. Fouché en De Vos (2002:139) dui aan dat 

eksploratiewe navorsing gebruik maak van observasies en/of ongestruktureerde onderhoude 

as data-insamelings-metodes. Vir Bless en Higson-Smith (in Fouché & De Vos, 2002:139) is 

die doelwit van eksploratiewe studies om insig te verkry in ’n situasie, fenomeen, gemeenskap 

of persoon. Hierdie doelwit is tipies wanneer: 
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• ’n Navorser ’n nuwe belangstelling ondersoek. 

• Die onderwerp wat bestudeer word relatief nuut en onbestudeerd is. 

• ’n Navorser die uitvoerbaarheid om ’n meer diepgaande studie te onderneem, wil 

ondersoek. 

• ’n Navorser metodes wil ontwikkel om in ’n meer diepgaande studie te gebruik (Rubin & 

Babbie, in Fouché & De Vos, 2002:139). 

Gevallestudie kan soos volg omskryf word:  

... observation of a process, activity, event, programme or individual bound within 
a specific time and setting. Three types of case studies each serve a different 
purpose: Intrincic case study aims at gaining a better understanding of an 
individual case. Instrumental case study elaborates on a theory or aims at aquiring 
a better understanding of a social issue, whereas collective case studies examine 
groups of cases, comparing cases and concepts and also extending and validating 
existing theories” (Fouché, 2002:276). 

Daar is in hierdie studie gebruik gemaak van bestaande en aangepaste speltegnieke ten einde 

’n reeks assesseringsonderhoude saam te stel vir die assessering van die eiewaarde van die 

pleegkind in sy middelkinderjare. Die studie het ses kinders betrek, wat elkeen by ses 

assesseringsonderhoude ingeskakel het. Die navorser het dus metodes ontwikkel vir ’n meer 

diepgaande studie deur gebruik te maak van die instrumentele gevallestudie met spesifieke 

benutting van ‘n onderhoudskedule as kwalitatiewe navorsingstrategie.  

1.9 NAVORSINGSPROSEDURES  

Hierdie studie het gebruik gemaak van die semi-gestruktureerde individuele onderhoud. 

Greeff (2002:302) dui aan dat hierdie metode die navorser en deelnemer baie meer 

buigsaamheid bied. Die navorser is ook volgens Greeff (2002:302) in staat om spesifieke 

interessante aspekte wat uit die onderhoud na vore kom, op te volg terwyl die deelnemer in 

staat is om ’n voller weergawe te gee. 

“With semi-strutured interviews the researcher will have a set of predetermined questions on 

an interview schedule, but the interview will be guided by the schedule rather than be dictated 

by it. The participant shares more closely in the direction the interview takes and he can 

introduce an issue the researcher had not thought of” (Greeff, 2002:302). In hierdie 

verhouding kan die deelnemer volgens Smith (in Greeff, 2002:302) beskou word as die 

kenner op die gebied en moet daarom die maksimum geleentheid gebied word om sy storie te 

vertel. 
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Tydens hierdie studie is ses kinders by ’n reeks van ses assesseringsonderhoude elk 

ingeskakel. Speltegnieke is as assesseringsaktiwiteite binne individuele onderhoude gebruik 

om die middelkinderjare pleegkind se eiewaarde te assesseer. Elke onderhoud is doelgerig 

beplan en die spesifieke aktiwiteite sluit by die beginsels, tegnieke en mediums van die 

gestaltbenadering aan. Elke onderhoud is op oudioband opgeneem en volledige verslae is 

geskryf. 

1.10 VOORONDERSOEK 

1.10.1 Uitvoerbaarheid van die ondersoek 

Die rekenaarsoektogte wat uitgevoer is, het aangetoon dat daar nog nie navorsing oor die 

gebruik van getaltspeltegnieke in die assessering van die eiewaarde van die pleegkind in sy 

middelkinderjare gedoen is nie. Die navorser was die maatskaplike werker gemoeid met 

pleegsorgtoesig by NG Welsyn, Vanderbijlpark, en die meerderheid van die pleegkinders 

verkeer in die middelkinderjare. Die navorser se respondente vir die navorsing het uit haar eie 

gevallelading gekom en spelsessies kon dus binne werksure plaasvind. Daar is toestemming 

vir die studie vanaf me S Theron, Direkteur van NG Welsyn, verkry. Toestemming tot 

deelname aan die studie is ook van elke kind se pleegouers verkry. Die onderhoude het in NG 

Welsyn, Vanderbijlpark, se speelkamer plaasgevind. Hierdie studie was dus in alle opsigte 

uitvoerbaar. 

1.10.2 Toetsing van die aangepaste speltegnieke 

Die toepassing van die ontwikkelde speltegnieke is vooraf formeel getoets. Vir hierdie doel 

het die navorser twee kinders wat nie deel uitgemaak het van die respondentegroep nie, vooraf 

op ’n individuele basis by ses sessies elk betrek. Die resultate was positief en geen 

aanpassings of veranderings aan speltegnieke vir die hoofondersoek was nodig nie. 

Verskeie speltegnieke is reeds vooraf op informele wyse deur die navorser getoets in haar 

onafhanklike en ekstra praktiese spelsessies wat deel uitgemaak het van die kursus 

MSD(Spelterapie). Hierdie inligting het die navorser gehelp met die ontwikkeling van 

speltegnieke vir die assessering van eiewaarde by die pleegkind. 

1.11 OMSKRYWING VAN POPULASIE, STEEKPROEF EN WYSE VAN 

STEEKPROEFNEMING 

Populasie word deur Seaberg (in Strydom & Venter, 2002:199) omskryf as: “the totality of 
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persons, events, organisation units, case records or other sampling units with which our 

research problem is concerned”. Die populasie van hierdie studie het bestaan uit al die 

pleegkinders op die gevallelading van die navorser, by NG Welsyn, Vanderbijlpark. 

Die navorser het gebruik gemaak van ’n kombinasie van gestratifiseerde en sistematiese 

steekproefneming. Stratifisering bestaan volgens Strydom (1994:61) daaruit dat die populasie 

in ’n aantal strata verdeel word waarvan die lede ten opsigte van ’n bepaalde eienskap 

homogeen is. Die navorser het die populasie in strata volgens die ontwikkelingsfases van die 

kind verdeel. Pleegkinders in die middelkinderjare (6-12 jaar) vorm die toepaslike stratum vir 

hierdie studie. Bless en Higson-Smith (1995:90-91) beskryf sistematiese steekproefneming 

soos volg: “The technique of selection, instead of relying on a random number table, is based 

on the selection of elements at equal intervals, starting with a randomly selected element on 

the population list”. Die navorser het voorsien dat nie alle pleegouers toestemming sou 

verleen dat die betrokke pleegkinders by die studie betrek mag word nie. Al die pleegouers 

met kinders in die middelkinderjare is genader vir toestemming en die kinders wie se 

pleegouers toestemming verleen het, het deel uitgemaak van die steekproeflys. Die lys is 

volgens die vanne in alfabetiese volgorde gerangskik en daar is op ’n interval besluit vir die 

seleksie van ses respondente. 

1.12 LEEMTES IN STUDIE 

Die volgende leemtes in die uitvoering van die studie is geïdentifiseer: 

• Daar is baie beperkte literatuurbronne beskikbaar met betrekking tot pleegsorg en dié wat 

wel beskikbaar is, is nie resent nie. Dieselfde leemte is ten opsigte van Project Go ervaar. 

Slegs een kernbronis as gevolg van die onverkrygbaarheid van meerdere bronne in die 

verband benut.  Resente oorsese bronne rondom pleegsorg is bekom, maar aangesien hulle 

pleegsorgstelsel van die Suid-Afrikaanse stelsel verskil, was baie van die bronne nie 

bruikbaar nie. Verskeie resente bronne met betrekking tot pleegsorg het weer nie die 

aspekte wat vir hierdie studie van belang is, bespreek nie. Die beperktheid van 

literatuurbronne en gevolglike integrasie van literatuur kan dus as ‘n ernstige leemte 

uitgewys word. 

• Elke kind het ses sessies bygewoon, maar die pleegouers was dikwels nie in staat om die 

kinders te vervoer nie. Die navorser was dus verantwoordelik daarvoor om die meeste 

kinders te vervoer. Hierdie taak was nie alleen tydrowend nie, maar het ook onbeplande 

kostes meegebring, aangesien die navorser van haar eie vervoer gebruik moes maak. 
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• Dit het geblyk dat die ses sessies nie voldoende was om alle onvoltooidhede wat in die 

sessies geïdentifiseer is, aan te spreek nie. Vanweë die hoë gevallelading van die navorser 

as maatskaplike werker wat die pleegsorgtoesigdienste gelewer het en die prioriteit van die 

statutêre dienste was dit nie moontlik om al die kinders op te volg na afloop van die studie 

nie. Daar is gepoog om van groepwerk gebruik te maak om hierdie probleem op te los, 

maar dit het misluk as gevolg van die swak samewerking van die pleegouers. 

Die kinders het tydens die sessies nuwe hanteringsmeganismes aangeleer en uitgetoets. 

Aangesien die kinders nie opgevolg kon word nie, soos reeds verduidelik, het die navorser 

geen beheer oor die instandhouding van die nuwe hanteringsmeganismes nie. 

• Die navorser het nie voorsien dat so ’n groot aantal pleegouers nie bereid sou wees dat 

hulle pleegkinders by die studie betrek kon word nie. Die steekproeflys was dus baie kort 

en twee van die kinders was ten tye van die spelsessies nog nie ses nie, maar het in die jaar 

ses geword. Hierdie twee kinders het moeiliker by die sessies ingeskakel. Sessie 1(b), wat 

bestaan het uit ’n kontrolelys wat die navorser saam met die pleegouers moes voltooi, was 

nie baie geslaagd nie, aangesien dit geblyk het dat die meeste pleegouers baie van die vrae 

nie kon beantwoord nie. Die gegewens uit die kontrolelyste verkry word dus nie as 

betroubaar beskou nie. 

Beide kinders wat tydens die voorondersoek betrek was, was in onafhanklike pleegsorg en 

nie by familie nie. Aangesien min van die pleegouers (soos reeds genoem) bereid was om 

hulle pleegkinders by die studie te laat betrek, was dit nodig om kinders wat in 

onafhanklike pleegsorg verkeer sowel as kinders wat in familiepleegsorgplasings verkeer, 

te betrek. Slegs een van die kinders wat tydens die empiriese ondersoek betrek was, het in 

onafhanklike pleegsorg verkeer. Die navorser het hierdie faktor buite rekening gelaat en 

sessie vyf moes vir die vyf kinders wat in familiepleegsorgplasings verkeer het, aangepas 

word. 

• Die oudiobande se klankgehalte was wisselend aangesien spelterapie sessies nie passief is 

nie en daar dikwels heelwat beweging plaasvind. Die navorser kon nie deurlopend op die 

bandopnemer fokus nie aangesien die spelterapie sessies aktiewe observasie vereis. 

Sommige kinders, veral die meisies het baie sagte stemme wat ook baie swak op band 

opgeneem word. Al die voorafgaande aspekte het die proses van verslagskrywing negatief 

beïnvloed, aangesien dit vereis is dat die verloop van die sessies so na as moontlik ’n 

verbatim weergawe moes wees. Die proses van verslagskrywing was dus ’n baie 
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tydrowende proses. 

• Die kinders se gemoedstemmings het gewissel en het soms die terapeutiese proses 

negatief beïnvloed. Laasgenoemde kan toegeskryf word aan die feit dat sommige kinders 

soms net nie hulle aandag by ’n spesifieke tegniek/die sessie kon bepaal nie. Aangesien 

daar egter ’n onderhoudskedule was wat naastenby gevolg moes word, was dit nie 

moontlik om altyd aansluiting by die kind se proses te vind nie. Daar is egter gepoog om 

buigsaam te wees ten einde aansluiting by die kind se proses te vind. 

1.13 ETIESE KWESSIES 

Die volgende etiese kwessies is belangrik om in ag te neem tydens navorsing: “harm to 

experimental subjects and/or respondents, informed consent, deception of subjects and or 

respondents, violation of privacy, actions and competence of researchers, cooperation with 

collaborators, release or publication of the findings and the restoration of subjects or 

respondents” (Strydom, 1998:24-34). 

Die navorser het die pleegouers en die pleegkinders ingelig dat daar tydens assessering 

pynlike herinneringe na vore mag kom, maar dat die kind se emosionele trauma met hom 

deurgewerk sal word. Alle relevante inligting is tydens die ondertekening van die 

toestemmingsvorms aan die pleegouers verskaf. Die navorser het te alle tye oop en eerlike 

kommunikasie gehandhaaf sodat misleiding van die respondente en hulle pleegouers 

uitgesluit kon word. Die beginsel van vertroulikheid is deurgaans, waar moontlik, gehandhaaf 

en respondente is betrek by besluitneming wat op hulle vertroulikheid betrekking gehad het. 

Die bevindings van die navorsing sal so akkuraat en volledig moontlik in ’n vaktydskrif 

gepubliseer word. Die navorser het akkuraat erkenning gegee aan bronverwysings wat 

gebruik is. Die respondente het waar nodig tydens die studie by die navorser ingeskakel vir 

terapie. ’n Skriftelike afskrif van die voltooide skripsie sal aan die organisasie waar die 

navorser werksaam was, voorsien word. Die navorser het nie tydens werksure die verwerking 

van data gedoen nie sodat werksproduktiwiteit nie skade gely het nie. 
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1.14 DEFINISIES VAN HOOFKONSEPTE 

1.14.1 Pleegkind 

Die Nuwe Woordeboek vir Maatskaplike Werk (1995:49) omskryf die pleegkind as ’n “kind 

wat volgens wetgewing in die sorg van ’n pleegouer geplaas is”. 

Karnik (2001:743) omskryf pleegkinders as kinders wat nie oor ’n bevoegde gesin beskik nie 

en wat daarom deur die staat en sy aangewysde families versorg moet word. 

Die navorser beskou die pleegkind as ’n kind wat deur ’n statutêre proses uit die sorg van sy 

biologiese ouers verwyder is en tydelik in die sorg van ’n pleegouer geplaas is. 

1.14.2 Gestaltbenadering 

Die volgende word rondom gestalt gemeld: 

“Gestalt therapists hold that a response to a situation must be ‘whole’, involving 
the totality of the person. An analysis of the different parts of an individual cannot 
provide an understanding of the whole. The whole is define and exists only by 
virtue of the interrelation of the parts. In forming a gestalt, we give meaning to 
what is happening to us. ...Through gestalt therapy the person may become fully 
functioning and self-supportive, and form a complete gestalt conducive to growth 
and psychological health” (O’Leary, 1993:10). 

Schoeman en Van der Merwe (1996:29) verwys na die fokus van die gestaltbenadering as 

healing through meeting. Die genesing verwys na die herstel van die geheel wat in die hier en 

nou plaasvind. 

Die gestaltbenadering glo dus dat die oplossing vir enige gegewe situasie binne die individu 

gesetel is. Gestaltterapeute fokus daarop om die kliënt se bewustheidsvlak te verhoog ten 

einde hom in kontak te bring met sy onvoltooidhede en deur bewustheid hom in staat te stel 

om sy “gestalt” te voltooi. 

1.14.3 Spelterapie 

Gouws, Louw, Meyer en Plug (1997:288) definieer spelterapie soos volg: 

’n Psigoterapeutiese tegniek waarmee die terapeut probeer om die kind die 
geleentheid te gee om op verbale en nie-verbale wyse uitdrukking aan sy 
gevoelens te gee. Daar word veronderstel dat die kind sy probleme op ’n 
simboliese wyse sal uitspeel, sy eie gevoelens sal leer ken en meer effektief sal 
kanaliseer, sal leer om ’n vertrouensverhouding met ’n ander persoon aan te 
knoop en dat afwykende gedrag gevolglik genormaliseer sal word. 

Die navorser beskou spel as die wyse waarop die kind kommunikeer. Ontmoeting op eie vlak 
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is een van die basiese beginsels in maatskaplike werk. Die terapeut wat dus met die kind wil 

werk, moet toetree tot die wêreld van spel en so met die kind kommunikeer. Speltegnieke is 

dus ’n vorm van spel wat vir die kind genotvol is, maar deur die terapeut gerig is op 

assessering van die kind se funksionering en uiteindelik op die instaatstelling van die kind om 

sy gestalt te voltooi. 

1.14.4 Assessering 

Die Vaktaalkomitee vir Maatskaplike Werk (1995:4) definieer assessering as die “proses van 

ontleding van faktore wat die individu, gesin, groep of gemeenskap se maatskaplike 

funksionering beïnvloed of bepaal”. 

Assessering is beide ’n proses en ’n produk volgens Zastrow (in Delport, 1992:109-110). As 

’n kognitiewe proses is assessering volgens Delport (1992:109-110) afgestem op die 

versameling, ontleding, sistematisering en sintetisering van relevante inligting rakende die 

betrokke kliëntsisteem. As ’n produk is assessering ’n verbale of geskrewe konstatering ten 

opsigte van die funksionering van die kliëntsisteem met die oog op die ontwikkeling van ’n 

intervensieprogram. 

Die navorser beskou assessering as ’n proses met die oog op die insameling van inligting 

rakende die kliëntsisteem. Aangesien die navorser beoog om gestaltspeltegnieke as 

assesseringsraamwerk te ontwikkel, is daar dus sprake van ’n produk. Ten einde die produk te 

ontwikkel, moet die ingesamelde inligting ontleed en gesistematiseer word sodat ’n sintese 

ontwikkel kan word. 

1.14.5 Eiewaarde 

Die Vaktaalkomitee vir Maatskaplike Werk (1995:58) definieer eiewaarde as ’n “persoon se 

persepsie en evaluering van homself en sy rolvervulling”. 

Die literatuur bied nie ’n akkurate definisie nie. Oaklander (1969:280-281) stel dit so: 

The definitions in the literature relating to children are vague and elusive, and 
they differ by individual interpretation. Many writers avoid defining self-concept 
but readily discuss the manifestations of a negative self-concept and the need to 
improve the child’s self-concept. A baby is not born with bad feelings about 
himself. All babies think they are wonderful. How a child feels about himself after 
a time, however, is certainly determined to a great extent by the early messages he 
gets about himself from his parents. In the final analysis though it is the child 
himself who translates those messages to himself. The child will select from the 
environment anything that will reinforce parental messages. 
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Eiewaarde is vir die navorser die persoon se beskouing van homself. Hierdie beskouing word 

egter sterk beïnvloed deur die opinies van die belangrike ander persone in sy lewe en die 

waarde wat hy daaraan heg.  

1.14.6 Middelkinderjare 

Turner en Helms (1991:6) beskryf die middelkinderjare as die tydperk van 6-9 of van 6-12 

jaar, na gelang van die gebruik van terme soos pre-adolessensie en laat kinderjare. Papalia en 

Olds (1981:257) definieer middelkinderjare as die tydperk van 6-12 jaar. Stutterheim 

(1993:23) meld die volgende omtrent die middelkinderjare: “Alhoewel dit ’n meer rustige 

tydperk is, is dit nogtans die tyd waarin patrone gevestig word en waarin die kognitiewe, 

sosiale, emosionele en selfkonsepontwikkeling gevorm word.” 

Vir die doeleindes van hierdie ondersoek word middelkinderjare omskryf as die tydperk van 

6-12 jaar waartydens daar veral ontwikkeling op die emosionele, sosiale, morele, fisiese en 

kognitiewe vlak is. 

1.15 INDELING VAN DIE NAVORSINGSVERSLAG 

Hoofstuk 1 dien as algemene inleiding en verskaf ’n uiteensetting van die 

navorsingsmetodologie wat gevolg is. In hoofstuk 2 word die literatuurstudie oor pleegsorg as 

substituutversorgingsituasie vir ’n kind bespreek. Die middelkinderjare as 

ontwikkelingstadium met spesifieke verwysing na geborgen-heid, bemeestering (mastery), 

onafhanklikheid (independence) en medemenslikheid (generosity) word in hoofstuk 3 

bespreek. In hoofstuk 4 word aandag gewy aan spelterapeutiese aktiwiteite en beginsels 

vanuit die gestaltbenadering. Hoofstuk 5 bestaan uit die ontwikkeling van ’n 

gestaltspelterapeutiese assesseringsraamwerk, sowel as die uiteensetting, ontleding en 

interpretasie van die empiriese data. In hoofstuk 6 word samevattende gevolgtrekkings en 

aanbevelings bespreek.  

Let wel: Ter wille van vlotheid en bondigheid word die persoonlike voornaamwoord “hy” en 

die besitlike voornaamwoord “sy” in die generiese betekenis gebruik om ook die vroulike 

vorm in te sluit, behalwe in die gevallestudies, waar die toepaslike manlike en vroulike 

voornaamwoorde gebruik word. 
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HOOFSTUK 2 

DIE KIND IN SY MIDDELKINDERJARE 

2.1 INLEIDING 

Ten einde die maatskaplike werker in staat te stel om die kind in sy middelkinderjare in 

pleegsorg te assesseer, is agtergrondkennis rondom die kind in daardie lewensfase 

noodsaaklik. Die maatskaplike werker wat met die kind in sy middelkinderjare werk, moet 

kennis dra van die normale ontwikkeling, sowel as die ontwikkelings- en gesinstake wat in 

die middelkinderjare bemeester moet word (Yssel, 1997:37). 

Die middelkinderjare is volgens Cunningham (1993:184) ’n oorgangsfase van die kleutertyd 

tot die primêre skoolouderdom. Die kind in sy middelkinderjare ondergaan ’n verskeidenheid 

veranderinge wat die volgende drie areas raak: die fisiese, die kognitiewe en die emosioneel-

sosiale. In hierdie hoofstuk word die ontwikkelingskenmerke van die middelkinderjare 

bespreek, naamlik fisiese ontwikkeling, kognitiewe ontwikkeling en die sedelik-religieuse 

ontwikkeling. Die ontwikkelingstake en gesinstake tydens die middelkinderjare word ook 

kortliks bespreek. Die klem sal geplaas word op die kind in die middelkinderjare se 

emosionele ontwikkeling, aangesien die eiewaarde van die kind in sy middelkinderjare in 

hierdie studie geassesseer word. Daar sal ook kortliks aandag geskenk word aan die sosiale 

ontwikkeling van die kind in die middelkinderjare.  

Elke ontwikkelingsfase het bepaalde implikasies vir professionele assessering. Daarom is dit 

en vir die doeleindes van hierdie studie noodsaaklik om die lewensfase van die 

middelkinderjare deeglik te bespreek. 

2.2 DIE MIDDELKINDERJARE 

Volgens Erikson (in Schaffer, 1996:52) verkeer die kind in die middelkinderjare (6-12 jaar) in 

die psigososiale krisis waar daar konflik tussen arbeidsaamheid en minderwaardigheid is. 

Gedurende die middelkinderjare moet die kind verskillende sosiale en akademiese 

vaardighede bemeester en word die portuurgroep baie belangrik. Indien die kind hierdie 

psigososiale krisis suksesvol oplos, word hy selfversekerd, maar as die kind nie hierdie 

lewensfase effektief bemeester nie, sal hy minderwaardig teenoor die portuurgroep voel. Dit 

is dus belangrik om eerstens op die algemene ontwikkelingskenmerke, ontwikkelingstake en 

gesinstake van die kind in sy middelkinderjare te fokus. 
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2.2.1 DIE ONTWIKKELINGSKENMERKE VAN DIE KIND IN SY 

MIDDELKINDERJARE 

Hoewel hierdie studie primêr fokus op die kind se emosioneel-sosiale ontwikkeling, is dit 

belangrik om ’n geheelbeeld van die kind se ontwikkeling in hierdie lewensfase te verkry. 

Daarom word daar kortliks aandag gegee aan die fisiese, kognitiewe en sedelik-religieuse 

ontwikkelingskenmerke. 

2.2.1.1  Fisieke ontwikkeling 

Die kind se groei word volgens Bender (1999:26) beïnvloed deur genetiese oorerwing, dieet, 

gesondheidsorg en fisiese oefening, en neem teen ’n egalige tempo af. Daar vind ’n toename 

in gewig in die middelkinderjare plaas. Die kind in sy middelkinderjare verken al meer sy 

omgewing namate sy motoriese vermoëns, kennis en onafhanklikheid toeneem. Hy is in staat 

om goed te koördineer, en dit hou verband met sy sukses op skool sowel as tussen sy 

portuurgroep. Sy bevoegdheid wat betref liggaamlike vaardigheid en sy strewe na die 

bemeestering van sy liggaamlike vaardigheid neem toe. Die kind se fisiese ontwikkeling 

spoor hom aan om sy omgewing te verken, wat weer ’n prominente rol in sy kognitiewe 

ontwikkeling speel (Bender, 1999:26). Daarom word kognitiewe ontwikkeling vervolgens 

kortliks bespreek. 

2.2.1.2  Kognitiewe ontwikkeling 

Op sewejarige ouderdom verkeer die kind se kognitiewe ontwikkeling volgens Piaget (in 

Schoeman, 1999:12) tussen die sogenaamde pre-operasionele en konkreet-operasionele fase. 

Daar kan van die kind verwag word om logies te begin redeneer. Hoewel hy die 

omkeerbaarheid van objekte begin verstaan, mag hy steeds intuïtief funksioneer. Hy het ’n 

ryk verbeelding wat hom in staat sal stel om fantasiespel te inisieer en te geniet. Hy beskou 

die wêreld egter steeds subjektief. 

Volgens Louw, Schoeman, van Ede en Wait (1992:330) bring die kind ’n groot deel van die 

dag by die skool deur, daar kan derhalwe verwag word dat sy kognitiewe vaardighede baie sal 

ontwikkel. In die skool leer hy skryf, lees en reken. Inligting word aan hom meegedeel sodat 

hy meer van die wêreld kan weet, en daar word van hom verwag om hierdie inligting te 

onthou en te gebruik om probleme op te los. Bender (1999:27) is van mening dat vakke soos 

tegnologie, aardrykskunde en taal aansienlik tot die kind se verbeelding en fantasie kan bydra, 

veral wanneer hy hierdie dinge vir homself vertolk en hulle met sy eie betekenisse beklee. 
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2.2.1.3  Sedelik-religieuse ontwikkeling 

Bender (1999:33) is van mening dat die kind in sy middelkinderjare se sedelik-religieuse 

ontwikkeling nog op konkrete en realistiese gronde berus. Daarom soek die kind na vaste, 

onveranderbare reëls wat letterlik verstaan kan word en hou hy vas aan bepaalde 

gedragskodes, byvoorbeeld dat jy nie mag steel, jok en afkyk nie. Regverdige, 

ooreenstemmende behandeling van almal is vir die kind in sy middelkinderjare belangrik. 

Sedelike oordeel en beredenering verbeter aan die hand van kognitiewe ontwikkeling. Op 

ongeveer agtjarige ouderdom ontwikkel hy ’n innerlike sedelike bewustheid en toon ’n groot 

belangstelling in godsdiens. In die graad 1-3 (basiese) fase beskik God volgens die kind oor 

menslike eienskappe. God word gesien as ’n uiters magtige wese aan wie ook sy ouers 

gehoorsaam-heid moet bewys (Bender, 1999:33). 

In sy middelkinderjare begin die kind geleidelik besef dat intensie ’n belangrike rol speel in 

reg en verkeerd en sy afname in egosentrisme stel hom in staat om te sien hoe ander sy gedrag 

beskou (Dacey & Travers, 1994:249). Die kind begin nou ook ’n egte gewete vorm (Bender, 

1999:33). 

Die kind in sy middelkinderjare kan dus onderskei word van kinders in ander 

ontwikkelingsfases aan spesifieke fisiese, kognitiewe en sedelik-religieuse eienskappe. Dit is 

belangrik om te onderskei watter take van die kind in die middelkinderjare verwag kan word. 

Daar word vervolgens kortliks aandag geskenk aan die ontwikkelingstake van die kind in die 

middelkinderjare. 

2.2.2 DIE ONTWIKKELINGSTAKE TYDENS DIE MIDDELKINDERJARE 

Pretorius (1994:96-101) identifiseer drie basiese ontwikkelingstake van die kind in sy 

middelkinderjare naamlik :  

• Die sosiale uitbeweeg uit die gesin na die portuurgroep toe 

• Die fisiese uitbeweeg na die wêreld van spel en arbeid, en 

• Die psigiese uitbeweeg na die wêreld van volwasse konsepte, logika, simboliek en 

kommunikasie. 

Elkeen van die drie basiese ontwikkelingstake omvat weer ’n aantal spesifieke 

ontwikkelingstake en word vervolgens kortliks uiteengesit. 

2.2.2.1 Die sosiale uitbeweeg uit die gesin na die portuurgroep 

• Die kind kan onafhanklik vriendskappe sluit. 
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• Die kind is in staat om met sy portuurgroep in sosiale verband te identifiseer, byvoorbeeld 

hy sal ’n speletjie kan speel en die reëls nakom. 

• Die kind bly steeds emosioneel afhanklik van sy gesin. 

• Die kind is in staat om die “gee en neem” beginsel in verskillende situasies toe te pas. 

• Die kind geniet sosiale aktiwiteite, byvoorbeeld sport, speletjies en funksies.  

(Bender, 1999:34) 

2.2.2.2 Die fisiese uitbeweeg na die wêreld van spel en arbeid 

Die kind is in staat om: 

• Te vang 

• Te gooi 

• Te skop 

• Te swem 

• Fiets te ry 

• Te klim  

• Te tuimel 

• Maklike gereedskap te hanteer. 

Die kind ontwikkel ’n positiewe selfbeeld en: 

• Beskik oor die vermoë om netjies te wees 

• Beskik oor die vermoë om sy liggaam op gesonde wyse te versorg. 

Die kind het ’n gesonde beeld van sy liggaam en seksualiteit en:  

• Begryp sy eie geslagsrol en handel daarvolgens 

• Tree toepaslik op volgens die verwagte sosiale norme 

(Bender, 1999:34). 

2.2.2.3 Die psigiese uitbeweeg na die wêreld van volwasse konsepte, logika, simboliek en 

kommunikasie 

Die kind kan: 

• Lees en skryf in die skool bemeester 

• Probleme rasioneel oplos 

• Berekenings maak en begin om wetenskaplike konsepte te verstaan 

• ’n Saak oordink en sy idees uitspreek 
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• Onafhanklik oor sy eie opinie dink 

• Onderskei tussen reg en verkeerd (indien konkreet) 

• Morele verwagtings verstaan, byvoorbeeld “jy mag nie steel nie” 

• Morele norme handhaaf deur nie te steel nie (Bender, 1999:34). 

Dit is duidelik dat die kind in die middelkinderjare in ’n aktiewe proses van ontwikkeling is 

en dat hy belangrike take moet aanleer. Hoewel die kind sosiaal wegbeweeg uit die gesin bly 

hy steeds emosioneel afhanklik van die gesin en is die gesin steeds die plek wat die meeste 

sekuriteit aan hom bied. Kruger en Du Toit (1991:125) is van mening dat die aanmoediging, 

steun, liefde en begeleiding van die ouers van die allergrootste belang vir die kind se 

persoonlikheidsontplooiing is. Derhalwe is dit belangrik om ook die gesinstake ten opsigte 

van die kind in sy middelkinderjare te beskou. 

2.2.3 DIE GESINSTAKE TYDENS DIE MIDDELKINDERJARE 

Die volgende gesinstake wat ’n invloed op die kind in sy middelkinderjare het, word deur 

Duvall en Miller (in Pretorius, 1994:104-105) as belangrik beskou: 

Om die kind se ontwikkeling te stimuleer, moet die kind aangemoedig word om: 

• Self te kies aan watter aktiwiteite hy wil deelneem 

• Aan buitemuurse aktiwiteite deel te neem 

• Kontak met sy portuurgroep te maak. 

Die gesin sosialiseer met: 

• Die uitgebreide familie 

• Lede van die plaaslike gemeenskap. 

Die gesin neem deel aan: 

• Godsdienstige aktiwiteite 

• Gemeenskapsaktiwiteite, byvoorbeeld jeug- en sportbyeenkomste en vergaderings. 

Die gesin bring tyd saam deur: 

• Naweke 

• Gedurende skoolvakansies 

• Na skool (doen huiswerk saam/speel saam). 

Die gesin is in staat om oor die meeste onderwerpe te praat. 

Ouers bied geleentheid om oor seksuele aangeleenthede te praat deur: 
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• Gestruktureerde besprekings oor byvoorbeeld masturbasie 

• Kinders aan te moedig om hulle gevoelens en idees oor seksuele aangeleenthede uit te 

spreek 

• Openheid te handhaaf oor seksuele aangeleenthede. 

Daar is konstruktiewe interaksie tussen die ouers: 

• Die ouers tree liefdevol teenoor mekaar op 

• Die ouers betoon liefde aan die kinders. 

Daar is stabiele huislike omstandighede: 

• Stabiele adres 

• Liefdevolle huislike omgewing. 

Die ouers stimuleer die kinders se opvoedkundige ontwikkeling deur: 

• Met huiswerk te help 

• Die kind toe te laat om aan gesinsbesprekings deel te neem 

• Kinders se vaardighede aan te moedig, byvoorbeeld lees. 

Die ouerskapstyl is hoofsaaklik: 

• Outoritêr (oefen algehele beheer uit) of 

• Demokraties (stel grense en bied geleentheid vir keuses) of 

• Permissief (weinig beheer en grense). 

Die kind in sy middelkinderjare kan dus duidelik uitgeken word aan bepaalde 

ontwikkelingskenmerke, bepaalde ontwikkelingstake en gesinstake wat ’n doelgerigte rol in 

die middelkinderjare speel. Aangesien hierdie studie fokus op die eiewaarde van die kind in 

sy middelkinderjare is dit van belang om die emosionele ontwikkeling van die kind in meer 

besonderhede te bestudeer. 

2.3 DIE KIND SE EMOSIONELE ONTWIKKELING IN DIE 

MIDDELKINDERJARE 

Vir die doel van hierdie studie is dit noodsaaklik dat die emosioneel-sosiale ontwikkeling van 

die kind teen die agtergrond van sy wyer sosiale omgewing sowel as die interaksie tussen 

hom en sy ouers begryp moet word. Die selfbeeld word gevorm deur die kind se emosioneel-

sosiale belewing en daarom is kennis hieroor belangrik. 

Volgens Turner en Helms (1991:276) vertoon die kind in sy middelkinderjare groter 

emosionele volwassenheid as in die kleuterjare. Dit beteken dat daar van hulpeloosheid na 
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onafhanklikheid en selfstandigheid beweeg word. Emosies word nou meer spesifiek en 

gesofistikeerd, en daar is ’n wyer verskeidenheid van emosies. Gesonde emosionele 

uitdrukking dui aan dat ’n mens nie skuldig voel oor jou gevoelens nie, maar dit eerder op ’n 

sosiaal aanvaarbare manier tot uiting bring. Die aanvaarbare graad van emosionele beheer en 

kanale vir die uiting van emosie reflekteer kinders se ontwikkelingsvlak en die emosionele 

norme van hulle gemeenskap. Die voorkoms van ’n emosionele trauma kan die kind blokkeer 

en sal dan ’n invloed hê op die kind se sosialisering, portuurgroepverhoudings en 

skoolvordering (Segoati, 1997:133). 

Ouer kinders leer gou dat emosies nie sommer tot uiting gebring moet word nie, veral nie 

negatiewe emosies nie. Die uiting van emosies is sosiaal aanvaarbaar vir die ouderdomsgroep 

waarin hulle beweeg. Hulle leer dat die groep woede-uitbarstings as kinderagtig beskou, dat 

om te onttrek as gevolg van vrees lafhartig is en dat om ander uit jaloesie seer te maak as 

swak sportmansgees beskou word. As gevolg van laasgenoemde leer ouer kinders gou om 

hulle uiterlike emosies beheersd uit te druk. Dit is eie aan die aard van kinders in hierdie 

ontwikkelingstadium om positiewe emosies te uiter. Die kind giggel, lag uitbundig, rol op die 

vloer en openbaar oor die algemeen ’n lewenslustige gees. Al word laasgenoemde volgens 

volwasse standaarde as kinderagtig beskou, dui dit aan dat die kind gelukkig is. Nie alle 

emosionele belewenisse in hierdie ontwikkelingstadium is egter positief nie. Woede-

uitbarstings, vrees en frustrasie kom ook voor. Meisies bars maklik in trane uit of het woede-

uitbarstings, terwyl seuns hulle ontevredenheid uitdruk deur nors en pruilerig te wees 

(Hurlock, 1980:165). Turner en Helms (1991:276) brei hierop uit en meld dat stereotipering 

in die gemeenskap die aard van emosionele ontlading beïnvloed. Dogters word gekritiseer as 

hulle fisiek aggressief raak en word dan “tomboys” genoem, terwyl seuns weer deur die 

norme van die gemeenskap geleer word om nie te huil nie, anders word hulle “sissies” 

genoem. Die navorser is van mening dat kinders as gevolg van die standaarde wat die 

gemeenskap stel ten opsigte van aanvaarbare wyses van emosionele uitdrukking, soms te veel 

emosies onderdruk.   

Die kind word verder, volgens Meyer, Moore en Viljoen (1988:168), in hierdie stadium die 

geleentheid gebied om erkenning te verwerf deur die bemeestering van akademiese take. 

Indien die kind nie daarin slaag nie, word ’n gevoel van minderwaardigheid ervaar, wat die 

kind se selfbeoordeling negatief beïnvloed en selfvertroue verminder. 

Dit is daarom belangrik dat alle spanlede wat by kinders betrokke is, sal poog om ’n kind se 

emosionele gedrag te begryp en die oorsaak van moontlike probleme uit die weg te ruim. 
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Daar moet gelet word op die invloed wat ’n positiewe atmosfeer op die opvoeding van 

kinders het. Wanneer die kind veilig voel en ervaar dat daar begrip vir sy emosies getoon 

word, sal dit ’n positiewe uitwerking op sy ingesteldheid teenoor akademiese vereistes hê 

(Bender, 2000:29-30). Die navorser is van mening dat die kind wat begrip en respek vir sy 

emosies ervaar, ’n algemene positiewe ingesteldheid sal openbaar.  

Erikson (in Corey, 1996:101) stel agt fases van ontwikkeling voor, naamlik: “Infancy, Early 

childhood, Pre-school age, School age, Adolescence, Young childhood, Middle age and Later 

life”. Die vyf fases wat betrekking het op die kind, word in Figuur 1 geïllustreer. Die vierde 

fase, naamlik skoolouderdom, is die fase waar die kind in die middelkinderjare verkeer. Dit is 

vir hierdie studie belangrik om daarop te let dat die kind in die middelkinderjare se grootste 

behoefte die behoefte aan eiewaarde is en dat bevoegdheid ’n belangrike rol speel. 
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Figuur 1: Erikson se eerste vyf fases van emosionele ontwikkeling gekombineer met Maslow se 
hiërargie van behoeftes (Smit, Roux & Van Zyl, 1997:5) 

Uit Figuur 1 is dit duidelik dat daar van geboorte af belangrike behoeftes in elke 

ontwikkelingsfase is wat vervul moet word. Die kind in sy middelkinderjare moet ambisie 

ontwikkel en het ’n groot behoefte aan eiewaarde, wat erkenning en waardering insluit. 

Die volgende elemente is tipiese kenmerke binne die konteks van die emosionele 

ontwikkeling van die kind in sy middelkinderjare: 
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• Water 
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• Besker- 
   ming 
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2.3.1 ’n Afname in egosentrisme en die ontwikkeling van empatie 

Saam met die verhoogde kognitiewe ontwikkeling kom daar, volgens Yssel (1997:38-39), ’n 

afname in egosentrisme by die kind voor. Hy begin empatie ontwikkel en kan begin om ’n 

ander se standpunt in te sien en sy eie te wysig. Louw, Gerdes en Meyer (1985:304-305) sluit 

hierby aan en meld dat daar in die middelkinderjare geleidelik ’n verandering in kinders se 

waarneming van ander mense na vore tree. Kinders word nou daarvan bewus dat mense se 

waarnemings en denke verskil en dat daar ’n verskil kan wees tussen wat iemand se bedoeling 

is en wat hy werklik doen en dat mense dieselfde gebeurtenis verskillend kan beleef. Kinders 

ontwikkel sensitiwiteit vir ander, wat beteken dat hulle ander se gevoelens in ag begin neem. 

Louw, Gerdes en Meyer (1985:305) dui aan dat die ontwikkeling van die kind se sensitiwiteit 

vir ander ook meebring dat hulle bewus word dat hy ook deur ander waargeneem word en dat 

mense op grond van hulle waarneming sekere afleidings kan maak wat hulle optrede teenoor 

die kind kan beïnvloed. Die kind besef nou dat hy deur sy gedrag sekere reaksies van ander 

mense kan ontlok. Dit bring mee dat die kind al beter toegerus word vir die eise wat sosiale 

deelname aan hom gaan stel. 

2.3.2 Periodes van verhoogde emosionaliteit 

In hierdie ontwikkelingstadium beleef kinders periodes van gereelde en intense emosies. 

Aangesien die emosies tydens hierdie periode meestal negatief is, word dié tydperk deur 

wanbalans gekenmerk. Gedurende sulke tye is kinders nie eintlik hulleself nie en moeilik om 

mee saam te leef. Hierdie periodes van verhoogde emosionaliteit kan veroorsaak word deur 

fisiese of omgewingsfaktore of beide (Hurlock, 1980:166). 

2.3.3 Vrees en liefde 

Volgens Stutterheim (1993:25) toon liggaamlike vrees ’n afname in hierdie lewensfase. Vrees 

hou in hierdie stadium verband met die onnatuurlike, met swak prestasie, eensaamheid of die 

dood van ouers. Turner en Helms (1991:276) stem hiermee ooreen en toon ook aan dat die 

vrees vir bespotting deur die ouers, onderwysers en vriende ontstaan en toeneem. Sommige 

navorsers beweer, volgens Turner en Helms (1991:276), dat plattelandse kinders meer geneig 

is tot vrese as kinders wat in stede woon. 

Kinders vrees verwerping aangesien hulle ’n groot behoefte aan liefde en aandag het. Kinders 

wat liefde en aandag ontvang, kan immers nie verwerp voel nie, maar sal geborge voel 

(Stutterheim, 1993:25-26). Volgens Stutterheim (1993:26) behels liefde in hierdie 
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ontwikkelingstadium dat kinders wat liefde ontvang, dit makliker kan gee. Yssel (1997:39) 

sluit hierby aan en meld dat kinders liefde moet ervaar om dit te kan gee. Kinders leer liefde 

by hulle ouers aan. Turner en Helms (1991:277) sluit hierby aan en sê dat aangesien liefde 

soveel abstrakte kwaliteite het, kinders dit nie ten volle kan verstaan voordat hulle kognitiewe 

vermoë volwassenheid bereik het nie. Kinders wat ouerlike liefde ontvang, beleef hulleself as 

belangrik. Skoolgaande kinders betoon liefde nie net meer deur soentjies en drukkies nie, 

maar ook deur gesprekke en deur te deel met ander. Aangesien egosentrisme agtergelaat word 

en hulle sensitiwiteit teenoor ander ontwikkel, word hulle uitdrukking van liefde al hoe meer 

volwasse.  

2.3.4 Woede en aggressie 

Turner en Helms (1991:277) bevind dat woede en aggressie dwarsdeur die middelkinderjare 

fisiek tot uiting gebring kan word. Uitbarstings gepaard met skoppe, stampe en slanery is 

algemeen. Kinders leer egter dat woede op ander maniere gekanaliseer kan word, soos deur 

beledigings, stryery en deur te vloek. 

Oaklander (1988:208) verklaar dat aggressie die mees gevreesde, onderdrukte en bedreigende 

emosie is, aangesien dit dikwels die belangrikste struikelblok tot ’n gevoel van eenheid en 

welstand is. Woede en aggressie word nie as sosiaal aanvaarbaar beskou nie en word as 

gevolg daarvan onderdruk, maar groei dan aan tot dit nie anders kan as om op die een of ander 

wyse na die oppervlak te kom nie.  

Yssel (1997:41) beskryf woede as die een emosie wat kinders se gesonde funksionering totaal 

negatief kan beïnvloed. Dit veroorsaak dat die kind self ongelukkig is en vertroebel alle 

sosiale interaksie met ander. Indien die kind nie op ’n sosiaal aanvaarbare wyse aan sy woede 

uiting kan gee nie, kan hy deur die samelewing geëtiketteer word, wat die bou van gesonde 

toekomstige vriendskapsverhoudings negatief kan beïnvloed. 

2.3.5 Jaloesie 

Jaloesie is volgens Yssel (1997:43) ’n emosie wat vriendskappe kelder omdat dit vryheid in ’n 

vriendskap belemmer. Indien daar ongesonde jaloesie by ’n kind voorkom, kan sy maat voel 

dat hy meer ruimte nodig het. Dit kan die vriendskap beëindig. Die junior primêre skoolkind 

se jaloesie is volgens Du Toit en Kruger (in Yssel, 1997:43) verskuil en kom na vore deur 

tergery, die vertel van leuens, afknouery, destruktiewe gedrag, dagdromery, kullery en 

sarkasme.  
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2.3.6 Humor en geluk 

’n Wye verskeidenheid situasies ontlok geluk, insluitend gevoelens van aanvaarding, 

vervulling en die ontwikkeling van nuwe vermoëns. Nuuskierigheid oor en oorwinning van 

die laerskoolomgewing verskaf ook geluk. Om saam met vriende en geliefdes te wees is ook 

’n bron van geluk. Geluk en humor is nou verwant aan mekaar. Aangesien die kognitiewe 

vermoëns ontwikkel het, kan kinders wanverhoudings, woordspelings en spitsvondighede 

verstaan. Omdat grappies van kognitiewe vermoëns afhanklik is, kan kinders se humor 

beskou word as ’n refleksie van hulle ontwikkelde verstand (Turner & Helms, 1991:227). 

Stutterheim (1993:26) sluit hierby aan en meld dat humor baie belangrik is vir kinders. Poetse 

bak en grappe vertel is gewilde aktiwiteite by hulle. 

Kinders se humor spruit hoofsaaklik uit hulle belangstelling in uitskeidingstowwe en 

seksualiteit. Grappe oor hierdie verbode en dikwels misterieuse onderwerpe help kinders om 

dinge te verstaan aangaande ’n onderwerp waaroor hulle te skaam is om te praat. Tydens 

hierdie fase word grappe gegrond op opgemaakte name wat ’n seksuele betekenis het, vertel. 

Kinders verminder vrese oor ’n verskeidenheid situasies deur middel van humor (Papalia & 

Olds, 1981:308-309). 

Yssel (1997:43) meld dat dit duidelik is dat die kind in die middelkinderjare sy wye spektrum 

emosies op ’n unieke wyse beleef en hanteer. Die spelterapeut moet tydens assessering of 

hulpverlening hiervan bewus wees sodat positiewe emosies versterk kan word en die kind 

begelei kan word om beheer oor sy negatiewe emosies te verkry. 

Selfbeeld is ’n belangrike aspek van die kind se emosionele ontwikkeling. Aangesien die 

navorsing gerig is op die assessering van eiewaarde, is kennis omtrent die ontwikkeling en 

invloed van die kind se selfbeeld baie belangrik. 

2.3.7 Selfbeeldontwikkeling in die middelkinderjare 

Die selfbeeld van die kind – hoe hy homself sien – is ’n belangrike aspek van spelterapie. Die 

wyse waarop ’n kind homself beleef, kan sy totale funksionering positief of negatief 

beïnvloed (Yssel, 1997:43). Selfbeeld vorm volgens die navorser ’n integrale deel van elke 

individu se menswees. Dit is nie slegs hoe jy jouself sien nie, maar ook wat jy dink van wat jy 

sien en hoe jy dink ander mense jou sien. 

Die mens se selfbeeld raak nooit voltooi nie, maar word lewenslank aan gewerk. Die selfbeeld 

bestaan uit die volgende dele: selfkonsep, selfaanvaarding, selfrespek/selfagting en 
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selfvertroue (Cilliers, 1990:18). Campher (1993:112) brei hierop uit en bevind dat die 

struktuur van die selfkonsep uit ’n groot aantal konstrukte of identiteite bestaan waarvan die 

volgende op die voorgrond is: fisiese self, akademiese self, sosiale self, waardeself, gesinself, 

en psigiese self. Ten einde volkome mens te word, moet die kind baie identiteite aanleer van 

sy babajare tot adolessensie. Die verskillende identiteite is gelyk in waarde en daarom is 

almal ewe belangrik. 

Navorsing deur Papalia en Olds (1981:318) met seuns van 10 – 12 jaar het aangedui dat die 

selfbeeld na aanleiding van die volgende vier aspekte ontwikkel: 

• Betekenis (die mate waartoe hulle goedkeuring en liefde ervaar deur mense wat vir hulle 

belangrik is) 

• Bevoegdheid (in die uitvoer van belangrike take) 

• Eerbaarheid (verkryging van morele en etiese standaarde) 

• Mag (die mate waartoe hulle hulle eie en ander se lewe beïnvloed) 

Oaklander (in Yssel, 1997:44) is van mening dat die kind nie oor die volwassenheid beskik 

om te diskrimineer nie en enige iets glo wat hy omtrent homself hoor. Baie van hierdie 

boodskappe is verkeerd en versteur sy gesonde ontwikkeling. Die proses waarin die kind 

inhoude kritiekloos vanuit sy omgewing inneem, word introjeksie genoem. Dit speel ’n 

belangrike rol in die groei en ontwikkeling van die kind. Introjeksie is boodskappe van die 

self en om in die wêreld te wees wat kinders omtrent hulleself inkorporeer. Die kind hoor 

indirek hy is lui of dom en glo dit. Hierdie introjeksies vernietig sy gevoel van die self, sy 

selfbeeld en selfagting (Oaklander in Yssel, 1997:44). 

’n Gunstige selfbeeld is volgens Papalia en Olds (1981:317) die belangrikste sleutel tot sukses 

en geluk. Yawkey (1980:37) sluit hierby aan en lig die kind wat begin skoolgaan se strewe na 

sukses uit. Kinders wil nou produseer en vaardig wees in die uitvoer van take. Die groep en 

bendes is nou baie belangrik. Kinders is ook baie lojaal teenoor vriende. Ouers kan hierdie 

tydperk as ’n beproewing beleef vanweë kinders se blindelingse navolging van die 

portuurgroep se reëls. Hierdie gedrag duur nie lank voort nie, aangesien die kind die 

geleentheid kry om gelykvormigheid te oefen en ook om by ’n groep in te skakel. Dit is 

gesonde bendelojaliteit en dien as ’n toetsbord vir die aanvaarding van reëls en wette. 

Hierdeur ontwikkel die kind ’n gevoel van selfrespek en respek vir ander en verkry hy al hoe 

meer selfvertroue (Yawkey, 1980:37). 

Die maniere waarop ’n kind homself beskou, beïnvloed sy gedrag. Oaklander (1988:281) 
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verduidelik dit soos volg: “... how we perceive and value ourselves determines to a great 

extent how we behave, how we cope with our life, how we manage ourselves.” Dit blyk dat ’n 

positiewe selfbeeld noodsaaklik is vir die kind se gesonde psigososiale aanpassing, optimale 

funksionering en aktualisering van sy potensiaal op alle terreine (Yssel, 1997:45). 

’n Swak selfbeeld word volgens Yssel (1997:45) gemanifesteer in gedrag soos ’n gebrek aan 

selfaanvaarding, ontkenning van eie vermoëns, maak nie vrede met swakhede nie, 

selfminagting, gebrekkige selfliefde, gebrekkige selfrespek en eiewaarde, gedurige 

selfverdediging, perfeksionisme of oormatige selfhandhawing, ’n behoefte om te wen, kul in 

speletjies, oordrewe grootheidswaan, gunswengedrag, antisosiale gedrag, selfkritiek, 

onttrekking of skaamheid, om ander die skuld te gee vir alles, om verskoning te maak vir 

enigiets, wantrou mense, selfsugtig, tree verdedigend op, ooreet, maak nie keuses nie, 

agtelosig in werk, onderprestering, dagdromery, uitermate spanning en angs, kort aandagspan, 

skoolfobies, beleef skool as onaangenaam, voortdurende probleme met onderwysers omdat 

hulle van hom verwag om beter te presteer as waartoe hy dink hy in staat is. 

Dit blyk dus dat die middelkinderjare gepaardgaan met meer emosionele volwassenheid, wat 

ook die verandering van hulpeloosheid na onafhanklikheid insluit. (Vergelyk Kruger & Du 

Toit, 1991:120; Louw, Van Ede & Louw, 1998:349.) Dit blyk dat die kind in sy 

middelkinderjare uit die gesin begin beweeg en al hoe meer sosiaal verkeer. Daarom is dit 

belangrik om die kind in sy middelkinderjare se sosiale ontwikkeling te bestudeer. 

2.4 DIE SOSIALE ONTWIKKELING VAN DIE KIND IN SY 

MIDDELKINDERJARE 

Sosialisering is ’n leerproses waardeur die enkeling ’n aanvaarbare lid van die samelewing 

word (Tweetalige Definiërende Woordeboek vir Maatskaplike Werk, 1984:44). Sosialisering 

kan ook soos volg omskryf word: “Proses waardeur die individu leer om aan die morele 

standaarde, gedragskodes, rolverwagting en rolvervulling in ’n bepaalde samelewing te 

voldoen” (Nuwe Woordeboek vir Maatskaplike Werk, 1995:61). 

Louw, Schoeman, Van Ede en Wait (1992:376) meld dat die horisonne van die kind in sy 

middelkinderjare dramaties uitbrei en dat die kind nou aan talle nuwe sosiale leerervarings 

blootgestel word. Bender (1999:30) brei hierop uit en dui aan dat sekere sosiale vaardighede 

noodsaaklik is om in die portuurgroep aanvaar te word. Die portuurgroep is dus ’n belangrike 

deel van die sosiale ontwikkeling van die kind in sy middelkinderjare.  
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2.4.1 Die portuurgroep 

Die portuurgroep speel vanaf die middelkinderjare ’n toenemend belangrike rol in die kind se 

lewe. Hy begin al meer waarde heg aan kameraadskap met portuurgroeplede, terwyl dit groter 

onafhanklikheid van die gesin impliseer (Louw, Schoeman, Van Ede & Wait, 1992:379). 

In hierdie lewensfase vorm kinders volgens Joubert (1997:132) groepe van vier of vyf. 

Kinders sluit uit eie keuse by die groepe aan en verlaat dit dan weer as hulle ontevrede met 

die interaksie of spel is. Volgens Du Toit en Kruger (in Joubert, 1997:13) verkies groepslede 

om onder leiding van ’n leier te speel. Dit is vir die kind van die uiterste belang om deel van 

’n groep te wees, hetsy ’n “klub” of ’n “bende”. Hartup (in Turner & Helms, 1991:289) se 

analise suggereer dat interaksie binne die portuurgroep verhoudings in die middelkinderjare 

verdiep. Stutterheim (1993:26) beklemtoon ook die belangrikheid van en aanvaarding deur 

die portuurgroep en wys daarop dat die kind ’n sensitiewe meedoener is. 

Die portuurgroep oefen dikwels dominansie op die ontluikende individu uit. Dit is gewoonlik 

in die geselskap van portuurlede dat kinders steel, rook, drink en ander antisosiale gedrag 

openbaar. Tydens die middelkinderjare word kinders baie vatbaar vir die invloed van die 

portuurgroep. Hoe hoër die kind se status in die groep, hoe minder sal hy of sy nodig hê om te 

konformeer. Wanneer inligting wat geëvalueer moet word, dubbelsinnig is, word die kind se 

oordeel sterk deur die portuurgroep beïnvloed. Dit hou ernstige implikasies in vir die individu 

wat probeer sin maak in ’n wêreld vol dubbelsinnighede (Papalia & Olds, 1981:311-312).  

Bender (2000:31) dui aan dat daar sekere eise is waaraan kinders oor die algemeen moet 

voldoen voordat hulle deur hulle portuurgroep aanvaar en in ’n groep ingesluit sal word. 

Faktore wat kan bepaal of ’n kind deur sy portuurgroep aanvaar sal word of nie, is onder 

andere die vermoë om ’n vriendskap aan te knoop en bekwaamheid op ’n bepaalde gebied, 

asook ’n positiewe reaksie op die aktiwiteite van die groep. 

Die navorser is van mening dat die portuurgroep as ’t ware tot die ontwikkeling van die kind 

bydra. Die kind leer nuwe gedrag aan, ontvang kennis en inligting, en leer die toepassing van 

reëls en regulasies in groepsverband ken. Tydens sy interaksie met die portuurgroep word die 

kind die geleentheid gebied om op gelyke vlak mee te ding, alhoewel nie alle kinders baat 

vind by kompetisie nie. Die kind word binne die portuurgroep die geleentheid gebied om sy 

eie vaardighede binne ’n sosiale omgewing te toets. Op hierdie wyse word sosiale interaksie 

bevorder en vaardighede soos probleemoplossing, inagneming van ander se opinies en 

onderhandeling word aangeleer en ingeoefen. 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  --  LLoouuww  EE  ((22000066))  



HOOFSTUK 2 – DIE KIND IN SY MIDDELKINDERJARE 

 30

Verskeie skrywers stem saam dat die portuurgroep bepaalde funksies in die kind se lewe 

vervul. Deur sy inskakeling by die portuurgroep leer die kind sekere basiese beginsels aan, 

naamlik sosiale strukture van leierskap, lojaliteit en idealisme. Konformiteit speel ook ’n 

groot rol. Die portuurgroep dien dus as ’n rolmodel vir die individu. Die groep stel standaarde 

vir selfervaring. Vanaf ongeveer ses jaar begin die kind homself met sy maats vergelyk. Die 

jong kind wat deur sy maats aanvaar word, sal homself aanvaar en positief oor homself dink. 

Die portuurgroep verskaf vir die kind ’n realistiese standaard waarteen hulle die ontwikkeling 

van hulle eie vermoëns kan meet. Buiten om hulleself deur middel van die portuurgroep te 

leer ken, leer kinders ook die wêreld ken. Hulle leer watter gedrag toepaslik is in verskillende 

situasies. Die portuurgroep help kinders om houdings en waardes aan te leer deur ’n bron te 

wees waar ouerlike waardes gesif kan word en besluit kan word watter om te aanvaar en 

watter om te verwerp. Die groep bied ook emosionele sekuriteit aan die individu. Somtyds is 

juis die feit dat jou vriend dieselfde tipe “bose” gedagtes en gedrag as jy openbaar, vir jou ’n 

bron van troos. Aanvaarbare geslagsrolle word binne die portuurgroep aangeleer (vgl. Papalia 

& Olds 1981:311; Louw, 1987:220). Cunningham (1993:212) brei hierop uit en dui aan dat 

kinders in die middelkinderjare wat minder gewild is, geneig is om hartseer en verwerp te 

voel en ’n lae selfbeeld te ontwikkel. Hierdie onpopulêre kind is geneig om probleme met 

geestesgesondheid te ontwikkel en vroeg die skool te verlaat. Wanneer hierdie kinders egter 

geleer word hoe om interaksie met ander te hê en daar aan hulle terugvoer gegee word oor 

hulle eie gedrag deur gebruikmaking van gestruktureerde ervarings van die portuurgroep, leer 

hulle om inligting oor hulleself te deel en om aanvaarbare voorstelle aan ander te maak 

(Cunningham, 1993:212). 

Die belangrikheid van die portuurgroep in die middelkinderjare is duidelik. Aangesien al hoe 

meer tyd saam met die portuurgroep deurgebring word, ontwikkel vriendskappe 

(Cunningham, 1993:211). Kindervriendskappe as deel van die sosiale ontwikkeling van die 

kind in sy middelkinderjare word daarom vervolgens bespreek. 

2.4.2 Kindervriendskappe 

Die belangrikheid van kinders se vriendskapspatrone neem toe namate hulle al hoe meer tyd 

weg van die huis af deurbring. Die wyse waarop kinders aan vriendskap dink, beïnvloed hulle 

redes vir die keuse van vriende. Hulle vermoë om ’n verhouding in stand te hou ondergaan 

baie veranderings tydens die middelkinderjare. 

Kinders heg nou waarde aan die deel van ervarings. Egosentrisme het vroeëre vriendskappe 
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gerem, maar vriendskappe wat tydens die middelkinderjare gevorm word, is hegter en meer 

betekenisvol. Dit is tydens die ontwikkeling van vriendskappe in die kinderjare dat individue 

leer hoe om vriendskappe te sluit en dwarsdeur die lewe te onderhou (Turner & Helms, 

1991:290).  

Selman en Selman (in Papalia & Olds, 1981:314-315; Dacey & Travers, 1994:270-271) 

propageer in dié verband die sogenaamde faseteorie. In fase 2, die sogenaamde Two-way Fair 

Weather Cooperation, wat strek van 6-12 jaar, erken kinders dat vriendskappe “gee en neem” 

insluit. Hulle sien dit egter steeds as die vervulling van baie selfgerigte belange in plaas van 

die algemene, gesamentlike belange van beide partye. Die feit dat hulle egosentrisme 

verminder het, stel kinders in staat om sommige van hulle persoonlike begeertes te laat vaar 

en ander se standpunte aan te neem. Meer sensitiwiteit vir ander, empatie en samewerking 

maak nouer bande tussen vriende moontlik (Turner & Helms, 1991:290). 

Papalia en Olds (1981:316) het bevind dat kinders mededeelsaamheid as ’n teken van 

vriendskap beskou wanneer een vriend ’n ander een voorsien van iets wat hy nie het nie. In 

hierdie ontwikkelingsfase beklemtoon kinders die ooreenkomste tussen vriende en lig 

gelykheid en wederkerigheid uit. Kinders raak bewus van die feit dat vriendskap nie sommer 

ontstaan tussen enige twee kinders wat by mekaar geplaas word nie, maar tussen mense wie 

se persoonlikhede by mekaar inskakel; hulle deel idees, gevoelens en belangstellings (Papalia 

& Olds, 1981:316). 

Selman en Selman (in Papalia & Olds, 1981:316; Dacey & Travers 1994:271) se fase 3, die 

sogenaamde Intimate Mutually Shared Relationships, dek ook ’n gedeelte van die 

middelkinderjare. In hierdie fase begin kinders ’n vriendskap beskou as iets met ’n lewe van 

sy eie. Dit is ’n voortgaande, sistematiese, verbonde verhouding wat meer behels as net die 

doen van dinge vir mekaar. Vriendskap word nou gekoester en die partye word besitlik oor 

die intieme band, wat dikwels eksklusiwiteit vereis. 

Papalia en Olds (1981:317) is van mening dat daar ’n sterk moontlikheid bestaan dat beide die 

onvermoë om met ’n portuurgroep oor die weg te kom en latere aanpassingsprobleme 

dieselfde basiese oorsprong het. Dit is egter duidelik dat swak portuurgroepverhoudings in die 

kinderjare enige probleme wat die persoon het, vererger. 

Die patroon wat onder kinders gevind word van vriendskappe met lede van dieselfde geslag, 

word in die middelkinderjare gehandhaaf. Hoewel beide geslagte hulle vriendskappe bou op 

gedeelde belange en aktiwiteite, is seuns tradisioneel meer kompeterend en meisies meer 
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samewerkend. Seuns toon ’n geneigdheid om die intimiteit en verbondenheid van 

vriendskappe te onderbeklemtoon. Seuns is meer groepsgeoriënteerd terwyl meisies een-tot-

een-vriendskappe sluit. Meisies gee meer uiting aan gevoelens teenoor mekaar as seuns 

(Turner & Helms, 1991:291). 

Daar is verskeie faktore wat kinders se keuse van vriende beïnvloed. Normaalweg kies hulle 

vriende wat hulle as ooreenstemmend met hulleself waarneem en wat in hulle behoeftes 

voorsien. Aangesien eerste indrukke deur voorkoms beïnvloed word, is kinders geneig om 

maats te kies wat vir hulle aantreklik is. Nabyheid aan die skool en woonbuurt is belangrik, 

omdat kinders in hulle keuse van ’n vriend beperk is tot ’n relatief klein area. Ouer kinders 

kies meestal vriende van dieselfde ouderdom en skoolvlak. Persoonlikheidseienskappe is ook 

belangrik in die keuse van vriende. Ouer kinders heg waarde aan opgewektheid, 

vriendelikheid, samewerking, goedhartigheid, eerlikheid, medemenslikheid, gelykmatigheid 

en goeie sportmangees in hulle vriende (vgl. Hurlock 1980:169; Dacey & Travers, 1994:269). 

Een van die belangrikste take van die middelkinderjare is om te leer hoe om vriende te maak 

en met ’n verskeidenheid kinders oor die weg te kom. Goeie sosiale verhoudings benodig 

sosiale vaardighede en moet soos ander vaardighede aangeleer word. Die vermoë om 

kindervriendskappe te sluit, asook meer blywende vriendskappe, word grootliks beïnvloed 

deur die patroon wat deur die gesin daargestel is (Dacey & Travers, 1994:270). 

2.4.3 Populariteit 

Die portuurgroep is saamgestel uit populêre en onpopulêre kinders. Populariteit word nie 

bepaal deur die hoeveelheid tyd wat kinders saam deurbring nie (Turner & Helms, 1991:290). 

Papalia en Olds (1981:312-313) kom tot die gevolgtrekking dat alle mense die behoefte het 

dat mense van hulle moet hou. Aanvaarding deur die portuurgroep is baie belangrik vir die 

kind in sy middelkinderjare en het ’n invloed op sy selfbeeld en sukses in die lewe. Populêre 

kinders is volgens Turner en Helms (1991:290) oorwegend slim, vriendelik en samewerkend. 

’n Groep wat met ’n bepaalde aktiwiteit besig is, kan deur ’n populêre kind betree word 

sonder om die aktiwiteit te onderbreek. Populêre kinders beskik ook oor meer 

persoonlikheidseienskappe wat deur hulle vriende as begeerlik beskou word. Papalia en Olds 

(1981:212-213) bevind dat populêre kinders neig om gesond en lewenslustig te wees, asook 

om in staat te wees tot inisiatief, aanpasbaarheid en konformiteit. Hulle is afhanklik, liefdevol, 

konsidererend en oorspronklike denkers. Populêre kinders handhaaf gewoonlik ’n stabiele 

selfbeeld en het nie ’n besonder lae of hoë selfbeeld nie. Hulle straal selfvertroue uit sonder 
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om oorheersend of verwaand te wees. Populêre kinders toon volwasse afhanklikheid van 

ander kinders. Hulle vra hulp wanneer hulle dit nodig het en goedkeuring wanneer hulle dink 

hulle verdien dit, maar hulle klou nie aan ander kinders vas nie. Mense voel goed in die 

geselskap van populêre kinders. Populêre kinders is geneig om fisiek aantrekliker te wees as 

onpopulêre kinders. ’n Moontlike verklaring hiervoor is dat die aantreklike kinders deur 

volwassenes voorgetrek is en so ’n hoër gevoel van eiewaarde opgebou het en dus aangename 

geselskap is (Papalia & Olds, 1981:312-313). 

In teenstelling hiermee is onpopulêre kinders dikwels baie aggressief en openbaar hulle 

ontoepaslike gedrag. Baie onpopulêre kinders beskik nie oor die kognitiewe en sosiale 

vaardighede wat noodsaaklik is vir harmonieuse sosiale interaksie nie. Die gevolge van 

verwerping deur die portuurgroep of onpopulariteit is opvallend. Kinders wat aanhoudend 

verwerp word of as onpopulêr beskou word, ly dikwels onder die negatiewe gevolge daarvan. 

Die eensaamheid wat met verwerping gepaardgaan en die onpopulariteit duur voort tot 

volwassenheid. Sommige ontwikkel selfs ernstiger probleme soos neuroses en misdadige 

gedrag (Turner & Helms, 1991:290). Papalia en Olds (1981:312-313) noem dat kinders om 

verskeie redes onpopulêr kan wees. Onpopulêre kinders is soms besonder fyngevoelig 

omtrent ’n spesifieke area van hulle lewe en toon dan aggressie en vyandigheid sonder enige 

rede. Hulle kan ook kinderagtig optree en op so ’n onvolwasse manier probeer aandag trek. 

Onpopulêre kinders is soms angstig en onseker en openbaar tot so ’n mate ’n gebrek aan 

vertroue dat hulle ander kinders afstoot omdat dit nie pret is om saam met hulle te wees nie. 

Onpopulariteit is dus hoofsaaklik die gevolg van bepaalde ontoereikende gedrag. Die oorsaak 

vir hierdie optrede moet dikwels buite die portuurgroep gesoek word, naamlik binne die 

gesin, waar die individu meestal sy rolgedrag aanleer. Omdat die kind in die middelkinderjare 

deur spel sosialiseer is dit belangrik om sosialisering deur spel te bespreek. 

2.4.4 Sosialisering deur spel 

Kinders se speelpatrone verander namate hulle kognitiewe, fisiese en sosiale vaardighede 

toeneem (Yssel, 1997:51). Spel wat sosiale vaardighede bevorder en ondersteun, is onder 

andere fantasiespeletjies, soos rolspel en dramatiese spel, asook bord- en balspeletjies. Tydens 

hierdie speletjies kan die kind se vermoë om mededeelsaam te wees, saam te werk en 

regverdigheid en empatie te toon, geëvalueer word. Spel in sosiale verband bied ook aan die 

kind die geleentheid om sosiaal aanvaarbare gedrag aan te leer en egosentrisme af te leer 

(Louw et al., 1992: 317). 
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Vryetydsbesteding word in die middelkinderjare in ’n groot mate deur speletjies gekenmerk. 

Hierdie speletjies het ’n sosiale karakter en word toenemend deur reëls georden. Daar is 

wenners en verloorders, en die uitkoms van die spel is belangrik. In hierdie tydperk moet die 

kind leer om wen en verloor op ’n sosiaal aanvaarbare wyse te hanteer (Louw, 1987:220). 

Turner en Helms (1991:292) voeg by dat hoewel skoolgaande kinders alleen speel, die 

geselskap van ander kinders meestal opgesoek word vir speelgroepe en word koöperatiewe 

vorme van spel aangemoedig. Speelgroepervarings leer kinders mededeelsaamheid, 

verantwoordelikheid teenoor mekaar en hoe om ’n leier se opdragte te volg, kweek 

selfvertroue in groepsverband en leer hulle hoe om sukses en mislukking te hanteer. Kinders 

wat ’n groep is, leer hoe ’n groep funksioneer en wat hulle eie rol binne die groep is. Hurlock 

(1980:171) meld ook dat verskeie sosiale vaardighede deur spel aangeleer word, wat kinders 

in staat stel om groeplidmaatskap binne die portuurgroep te geniet. Hoewel alle ouer kinders 

speel, is die wyse van spel meer individueel as gedurende die vroeë kinderjare. Ouer kinders 

se spelaktiwiteite en die tyd wat hulle daaraan bestee, hang af van hulle populariteit en of 

hulle aan ’n groep behoort. Die tipe buurt waarin die kind woon, bepaal ook die moontlikhede 

wat daar vir spel sal wees. 

Hughes (in Yssel, 1997:52) meld dat daar ’n afname in simboliese spel is, wat natuurlik 

verander in speletjies met reëls en wat ’n aanduiding is van aanpassing by die werklikheid. 

Groepspel met reëls kom baie in die vorm van georganiseerde sport voor. Dit is vir die kind 

tot voordeel ten opsigte van verhoogde fiksheid, sy selfbeeld en sy vermoë om met ander oor 

die weg te kom en saam te werk. Touspring en rolskaats is gewild en bevorder motoriese 

vaardighede by die kind. Die versameling van items, wat dan weer in die portuurgroep 

uitgeruil word, is ook vir kinders belangrik (Nash in Yssel, 1997:128). 

Spel vervul ’n belangrike rol in die kind se volwassewording en het die volgende belangrike 

funksies: Spel bied die geleentheid om fisiek met ander kinders kontak te maak, wat help om 

selfvertroue by die kind te ontwikkel; die kind kry die geleentheid om verskillende rolle te 

vertolk, sosiale vaardighede aan te leer, te kompeteer, energie te kanaliseer en so aggressie op 

’n sosiaal aanvaarbare wyse tot uiting te laat kom (Du Toit & Kruger, 1991:129). 

Spel is dus nie slegs ’n ontspannende aktiwiteit waaraan die kind óf kan deelneem óf kan los 

nie. Spel is belangrik vir die gesonde, gebalanseerde ontwikkeling van die kind. Deur spel 

leer die kind sosiale vaardighede aan, waarvan geslagsrolidentifisering een is. 

Geslagsrolidentifisering word vervolgens kortliks bespreek. 
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2.4.5 Spel en geslagsrolidentifisering 

Beide seuns en meisies is bewus van toepaslike gedrag vir die onderskeie geslagte. Sekere 

tipes spel pas dus by ’n bepaalde geslag en sal vermy word as dit as ontoepaslik vir ’n 

bepaalde geslag beskou word, ten spyte van persoonlike voorkeure. In hierdie 

ontwikkelingsfase word baie klem geplaas op die toepaslikheid van spel en sport op die 

geslagte. Navorsing het bevind dat daar hoofsaaklik ses verskille tussen seuns en meisies se 

spel is. Seuns speel meer buitenshuis as meisies, en ook in groter groepe as meisies, daar is 

groter variasie van ouderdomme in seuns se speelgroepe as in meisies s’n, meisies speel meer 

dikwels seunspeletjies as wat seuns meisiespeletjies speel, en seuns se speletjies duur langer 

as meisies s’n. Hierdie verskille in spel loop uit op verskillende sosiale vaardighede en 

gevolglik ontwikkel daar verskillende vermoëns. Dit is goed om die tradisionele geslagsrolle 

te onderskei (Hurlock, 1980:171). Turner en Helms (1991:292-293) sluit hierby aan en bevind 

ook dat skoolgaande kinders identifiseer met geslagsgekoppelde speletjies wat kenmerkend 

van hulle geslag is. Seuns verkies fisiek georiënteerde spel. Seuns se speelgoed vereis ook 

meer fisiese uitdrukking. Seuns is gewoonlik meer bewus van geslagsverskille as meisies en 

vermy voorwerpe wat as vroulik beskou word. Meisies is meer bereid om aan manlik 

georiënteerde aktiwiteite deel te neem. Beide geslagte kom bymekaar in geslagsgeordende 

speelgroepe. Seuns handhaaf meer rigiede stereotiepe houdings en opvattings. Druk vir 

geslagsgeoriënteerde spel word deur die ouers en die portuurgroep uitgeoefen. 

Dit is duidelik dat daar oor die algemeen nie vrywillige skakeling tussen seuns en meisies in 

die middelkinderjare plaasvind nie. Indien ’n kind in die middelkinderjare in gereelde 

skakeling met ’n lid/lede van die teenoorgestelde geslag is, kan dit dui op vroeë, ontoepaslike 

blootstelling aan man-meisie-verhoudings. 

2.4.6 Die invloed van die skool en die onderwyser op die ontwikkelende kind 

Die kind funksioneer nie alleen nie, maar is deel van sisteme, soos die gesin en die skool. 

Daarom is dit belangrik om die invloed van hierdie sisteme op die kind in sy middelkinderjare 

te bespreek. Toetrede tot die skool plaas die kind in ’n nuwe en komplekse sosiale omgewing. 

Die meeste kinders sien met afwagting uit na die bywoning van laerskool en sien elke jaar uit 

na die uitdagings van ontwikkeling wat die klaskamer bied (Turner & Helms, 1991:286). 

Volgens Louw (1987:220) is om skool toe te gaan een van die belangrikste gebeure in die 

sosialiseringsproses van ’n kind. Wanneer ’n kind skool toe gaan, brei sy sosiale en kulturele 

omgewing uit. Cunningham (1993:218) is van mening dat die begin van skoolbywoning een 
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van die grootste invloede op die middelkinderjare is. Die kind word met die toetrede tot skool 

voortdurend sosiaal deur sy portuurgroep geëvalueer, asook op ’n formele wyse deur sy 

onderwysers. Hierdie sosiale evaluering plaas die kind in sy middelkinderjare onder groot 

druk. 

Die skool bied die kind die geleentheid om sosiale vaardighede in die groep aan te leer en sy 

vrees vir nuwighede te oorkom. Die skoolomgewing stel die kind in staat om tot ’n groot mate 

onafhanklik genoeg te word om probleme sonder die hulp van sy gesin aan te pak. Hier raak 

die kind opgewasse vir sy wêreld. Individuele verskille en huislike agtergrond beïnvloed egter 

kinders se skoolaanpassing (Louw, 1987:220). 

Aangesien kinders steeds baie afhanklik van volwassenes is, raak hulle maklik geheg aan 

onderwysers. Dit is nie slegs omdat die onderwyser in baie opsigte as ’n plaasvervanger vir 

die ouers optree nie, maar omdat die onderwyser aan die kind die versekering gee dat 

volwasse gesag betroubaar is en dat die skoolomgewing veilig, stimulerend en bevredigend is. 

Deur die vervulling van hierdie behoeftes begin onderwysers ’n sterk invloed op kinders se 

gedrag uitoefen. In die opvoedingsproses en die manier waarop dit oorgedra word, dra 

onderwysers persoonlike houdings en oortuigings aan hulle leerlinge oor (Turner & Helms, 

1991:286-287).  

Onderwysers beloon sekere waardes in ooreenstemming met hulle persoonlike houdings en 

oortuigings. Botsings tussen die onderwyser en die kind kan so ontstaan indien die kind in die 

huisgesin die teenoorgestelde waardes aangeleer het. Onderwysers se gedrag beïnvloed 

gevolglik leerlinge se prestasie. Alhoewel die hooftaak en verantwoordelikheid van die 

onderwysers is om akademiese onderrig te gee, is hulle ook tot ’n mate verantwoordelik vir 

die psigologiese welsyn van die leerlinge. Daar is ’n direkte verband tussen onderwysers se 

gedrag en die leerlinge se selfkonsep en aanvaarding deur die portuurgroep. Onderwysers is in 

die ideale posisie om as rolmodel sowel as ’n versterker van kinders se sosiale interaksie te 

dien. Die voorbeeld wat hulle stel, die toon wat hulle aangee vir die portuurgroepverhoudings 

en die terugvoer wat hulle aan kinders gee, is belangrike invloede (Turner & Helms, 

1991:286-287). Die onderwysers se kenmerke, houdings en oortuigings oefen dus ’n invloed 

uit op die ontwikkeling van die kind se rolidentiteit.  

Kinders word ook blootgestel aan verskillende metodes van klasbeheer, naamlik van 

tradisionele maniere van leierskap tot meer liberale benaderings. Die algemene metodes van 

klasbeheer is geïdentifiseer as demokraties, outokraties of laissez-faire. Outokratiese leierskap 
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is geneig om hoofsaaklik twee tipes sosiale atmosfere te skep, naamlik aggressie of apatie. 

Navorsing het bevind dat daar ’n hoër voorkoms van geïrriteerdheid en aggressie teenoor die 

portuurgroep is in ’n atmosfeer wat geskep is in ’n outokratiese en laissez-faire klimaat as in 

’n demokratiese een. Outokratiese onderwysers is ook geneig om groter interpersoonlike 

spanning te kweek. Die motivering onder leerlinge in outokratiese klasse is geneig om af te 

neem wanneer die outokratiese onderwyser afwesig is. Leerlinge van demokratiese en laissez-

faire onderwysers maak meer dikwels aanspraak op aandag en goedkeuring as leerlinge in 

outokratiese klasse. Hoewel interpersoonlike verhoudings gewoonlik nie verskil op grond van 

onderwysstyle nie, het demokratiese en lassez-faire klasse meer ’n “ons” gevoel as hulle 

portuurgroeplede uit outokratiese klasse. Die afwesigheid van die demokratiese onderwyser 

het geen effek op die taakgeoriënteerde insette in die klas nie (Turner & Helms, 1991:287-

288). 

Verskeie skrywers (in Yssel, 1997:53) stem saam dat die skool as instelling ’n belangrike 

invloed op die ontplooiing van die kind se selfbeeld in sy middelkinderjare uitoefen. Die 

onderwyser as persoon, akademiese stres, sukses wat behaal word en geleenthede vir die 

ontwikkeling van gevoelens van bekwaamheid en eiewaarde is belangrike faktore wat hiertoe 

bydra. 

Die kind in sy middelkinderjare val volgens Cunningham (1993:209) in die stadium wat 

Erickson die sogenaamde “arbeidsaamheid teenoor minderwaardigheid” noem. Verskeie 

skrywers (in Yssel, 1997:54) is dit eens dat die bemeestering van vaardighede belangrik is vir 

die kind in sy middelkinderjare se strewe na bevoegdheid. Met die aanleer van vaardighede 

wat noodsaaklik is vir volwassewording, beskou die kind in sy middelkinderjare homself as 

bevoeg of onbevoeg. Indien die kind in sy middelkinderjare sy skolastiese take suksesvol kan 

voltooi, word ’n gevoel van arbeidsaamheid ontwikkel; daarteenoor kan mislukking tot 

minderwaardigheidsgevoelens lei (Yssel, 1997:54). 

Omdat die kind in sy middelkinderjare steeds deel van ’n gesin is, is dit belangrik om ook die 

invloed van die gesin en huislike omstandighede op hom te bestudeer. 

2.4.7 Die invloed van die gesin en huislike omstandighede op die ontwikkelende kind 

Die gesin word in nuwe perspektief geplaas deurdat die kind nou voltyds skool bywoon, meer 

interaksie met die portuurgroep het en verhoogde vlakke van onafhanklikheid het. Hoewel 

kinders steeds hulle ouers nodig het en baie op hulle steun, word hulle grense met die 

buitewêreld verbreed. Gevolglik verbreed hulle sosiale verhoudings met ander volwassenes, 
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soos interaksie met onderwysers, koshuismoeders en kampleiers (Turner & Helms, 

1991:282). Volgens Louw (1987:221) is die huis en die gesin egter steeds die belangrikste 

toevlugsoord vir die kind. 

Die onderhandeling van nuwe sosiale grense en die ouers se reaksie op die kinders se strewe 

na onafhanklikheid kenmerk hierdie tydperk as besonder uitdagend. Die meeste kinders wil 

meer tyd onafhanklik van die gesin deurbring en ouers word hierdeur bedreig. Dit is 

interessant om te sien dat kinders te midde van hierdie begeerte na sosiale onafhanklikheid ’n 

neiging toon om periodiek weer in afhanklikheid te verval alhoewel meestal privaat en op 

hulle eie voorwaardes (Turner & Helms, 1991:282). Schaffer (in Yssel, 1997:46) beskou die 

gesin (veral die ouers) as primêre sosialiseringsagente in die middelkinderjare. 

Volgens Louw (1987:221-222) is die ouers egter uiters belangrik as rolmodelle in die 

opvoeding van die kind. Die kind leer baie uit die voorbeeld wat sy ouers stel, die 

verwagtings wat hulle koester en die gedragswyses wat deur hulle versterk word. Die wyse 

waarop ouers optree en opvoed, kan ’n belangrike bydrae lewer ten opsigte van hulle kinders 

se selfbeeld, sosiale selfstandigheid en vermoë om morele kwessies te hanteer. Papalia en 

Olds (1981:324) sluit hierby aan en bevind dat kinders se houdings grootliks bepaal word nie 

net deur hulle ouers se werklike optrede nie, maar ook deur die kinders se beskouing van 

hulle ouers. Volgens Papalia en Olds (1981:324-325) is jong kinders gewoonlik banger vir 

hulle vaders as vir hulle moeders. Vaders is gewoonlik meer dominerend en minder 

versorgend. Kinders ouer as tien beskou egter die ouer van dieselfde geslag as meer 

bestraffend. Dit dui dalk op groter mededinging met daardie ouer of op meer hantering en 

dissiplinering deur die ouer van dieselfde geslag. Kinders beskou oor die algemeen hulle 

vaders as broodwinners en hulle moeders as tuisteskeppers en kinderopvoeders, selfs in 

gesinne waar beide ouers werk. Daar is bevind dat middelklaskinders in graad twee hulle 

moeders as meer aanvaardend beleef. Soos kinders ouer word, word verminderde aanvaarding 

deur beide ouers aangemeld. Sommige studies het bevind dat kinders van verskillende sosiale 

klasse hulle ouers verskillend beskou en sodoende reflekteer hulle verskillende wyses van 

behandeling deur hulle ouers. Ouers uit die middelklas is geneig om meer geduldig te wees 

ten opsigte van kinders se behoeftes en sal waarskynlik motiewe en intensies in ag neem. 

Hulle is meer aanvaardend en sal die kinders waarskynlik reghelp deur beredenering of deur 

’n beroep te doen op hulle gewete eerder as om hulle te slaan. Ouers uit ’n laer sosio-

ekonomiese klas, veral vaders, is geneig om meer rigied en outoritêr te wees en minder 

toeganklik vir hulle kinders. Tradisioneel was die laeklasvader se enigste rol in die 
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kinderopvoeding dié van uitdeler van straf, teenoor die middelklasvader wat meer soos ’n 

maat is. Mense op alle vlakke word meer bewus van kinders se behoeftes en vaders het op alle 

vlakke begin om ’n groter rol binne die gesin te speel (Papalia & Olds, 1981:324-325). 

Die middelkinderjare is ook ’n periode waarin die kind meer tyd alleen wil deurbring, besig 

met persoonlike sake of deur geheimsinnig te wees oor wat hy doen, beide binne die gesin 

sowel as weg daarvan. Die groeiende interaksie met ander stel kinders in staat om ’n oorvloed 

sosiale ervarings huis toe te neem, of dit nou stories oor die skool, sportbedrywighede of nuus 

van die bure is. Hulle toenemende vermoë tot sosiale kognisie stel hulle in staat om hulle 

huislike omstandighede met dié rondom hulle te vergelyk. Hierdie vergelyking lok heelwat 

vrae en moontlik teenkanting van ouers uit, byvoorbeeld: “Almal in die buurt doen dit, 

hoekom kan ek nie?” Ouerlike waardes en norme word getoets wanneer kinders idees en 

houdings huis toe neem wat verskil van dit wat binne die huis geleer word (Turner & Helms, 

1991:282-283). 

Hoewel kinders in ’n proses van losmaking van die ouers en die huisgesin is, kan die kind 

steeds nie as ’n individu op sy eie beskou word nie. Die kind bly deel van die gesinsisteem in 

interaksie met die lede van die sisteem. Die gesinsisteem het veral die funksie van opvoeder 

ten opsigte van die aanleer van toepaslike rolle binne die samelewing. Volgens Louw 

(1987:221-222) bied gesonde huislike omstandighede emosionele sekuriteit en is dit ’n bron 

van kameraadskap en plesier. Turner en Helms (1991:283) sluit hierby aan, deur die ideaal te 

stel dat jong kinders ’n gunstige huislike klimaat dwarsdeur die kinderjare, maar veral tydens 

die skooljare, moet beleef. Kinders het ongetwyfeld die leiding en ondersteuning van ouers 

nodig soos hulle die uitdagings van hierdie ontwikkelingstadium tegemoetgaan. Dit is ewe 

nodig vir die bereiking van persoonlike onafhanklikheid as vir die ander fasette van groei, 

soos die ontwikkeling van moraliteit, die daarstelling van gesonde verhoudings met broers en 

susters en die aanleer van gepaste geslagsrolle of die bou van houdings teenoor jouself. 

Gunstige huislike omstandighede is dié waar gesinne in staat is om warmte en aanvaarding 

aan die kind te verskaf. ’n Positiewe huislike klimaat bevat gewoonlik ’n konsekwente 

hoeveelheid dissipline, aanmoediging en bevoegdheid, en is ontvanklik vir die kind se 

groeiende behoeftes. Gesonde patrone vir die kind se ontwikkeling hang nou saam met die 

mate waartoe ouers liefde gee, kommunikeer en die behoeftes van hulle kind probeer 

verstaan. Indien hierdie kwaliteite daar is, sal kinders geneig wees om emosioneel stabiel, 

samewerkend en gelukkig te wees. Aan die ander kant word die kind wat sonder liefde 

grootword rusiemakerig, haatdraend, eensaam en onseker (Turner & Helms, 1991:283). 
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Turner en Helms (1991:283) beklemtoon die belangrikheid van liefdevolle ondersteuning in 

ouer-kind-verhoudings. Volgens hierdie outeurs is kinders uit versorgende gesinne geneig tot 

meer openlike kommunikasie, ’n groter mate van eerlikheid teenoor ander en groter 

aanpasbaarheid by lewenseise as kinders van nie-versorgende gesinne. Daarby weet kinders 

van versorgende gesinne ook dat hulle ouers sal luister as hulle praat en dat hulle as unieke 

individue beskou word. Verder weet hulle ook dat hulle idees nie as waardeloos beskou sal 

word nie. 

’n Harmonieuse gesinslewe en ’n positiewe emosionele klimaat is duidelik sigbaar in huise 

waar daar gedeelde verantwoordelikheid is. Daar word veronderstel dat gedeelde 

verantwoordelikheid ’n essensiële bestanddeel van gesonde gesinsverhoudings is. Deur in 

verantwoordelikhede te deel, leer kinders om te glo in hulle eie vermoëns om ’n bydrae te 

lewer. Hulle leer ook dat elke persoon in die gesin belangrik is en ’n verskil maak. Gedeelde 

verantwoordelikheid sluit alledaagse takies en verpligtinge in. Verantwoordelikheid sluit 

byvoorbeeld ook meegevoel met ander gesinslede se gevoelens in, om met mekaar oor die 

weg te kom en om na mekaar om te sien. Gedeelde verantwoordelikheid kweek ander 

positiewe eienskappe, soos respek, vertroue en versekering (Turner & Helms, 1991:284). 

Die verhouding tussen broers en susters is volgens Cunningham (1993:213-214) een van die 

belangrikste aspekte van die skooljare. Broers en susters leer hoe om konflik en woede binne 

intieme verhoudings te hanteer. Schaffer (in Yssel, 1997:47) meld dat die kinders in die gesin 

mekaar se ontwikkeling wedersyds beïnvloed, baie tyd saam deurbring en baie ervarings deel. 

Die verhouding tussen broers en susters word gewoonlik deur nabyheid, liefde en sensitiwiteit 

vir mekaar gekenmerk, ten spyte van onderlinge rusies. 

Die emosionele en sosiale ontwikkeling van die kind in sy middelkinderjare is nou bespreek, 

maar uit die spelterapieliteratuur blyk dit dat sekere algemene kenmerke van kinders tydens 

terapie in ag geneem moet word. 

2.5 ALGEMENE EIENSKAPPE VAN KINDERS WAT TYDENS TERAPIE MET DIE 

KIND IN SY MIDDELKINDERJARE IN AG GENEEM MOET WORD 

Die volgende algemene eienskappe van kinders moet tydens terapie in ag geneem word: 

• Die kind weet altyd as daar iets verkeerd is en sal hom dikwels verbeel dat dit erger is as 

wat dit in werklikheid is (Oaklander, 1969:185). 

• Aangesien die kind in ’n proses van groei is, is sy optrede onvolwasse en onryp (vgl. 
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Stutterheim 1993:4; Schoeman & Van der Merwe, 1996:7). 

• Verskeie skrywers (vgl. Stutterheim, 1993:5; Schoeman & Van der Merwe, 1996:7 en 

Moore [in Schoeman & Van der Merwe, 1996:7]) stem saam dat die kind in die 

middelkinderjare se aandagspan kort is. Moore (in Schoeman & Van der Merwe, 1996:7) 

verwys na hierdie eienskap as die “grasshopper mind”. 

• Die kind openbaar beperkte insig, aangesien sy intellektuele vermoëns steeds besig is om 

te ontwikkel. Die vermoë van die kind om verbande tussen gebeure en sy gevoelens te 

trek, is beperk (vgl. Stutterheim, 1993:4; Schoeman & Van der Merwe, 1996:7). 

• Schoeman en Van der Merwe (1996:7) is van mening dat die kind se selfidentiteit nog nie 

gevorm is nie en dat sy selfkennis beperk is. 

• Kinders maak gebruik van fantasie (vgl. Stutterheim, 1993:5; Schoeman & Van der 

Merwe, 1996:7). Volgens Schoeman en Van der Merwe (1996:7) is dit moeilik om te 

onderskei wanneer die kind besig is om die realiteit te skets. Die vermoë om tussen 

werklikheid en fantasie te onderskei is nog besig om te ontwikkel. 

• Schoeman en Van der Merwe (1996:7) is van mening dat somatiese en biologiese faktore, 

soos honger en dors, die oorsaak kan wees van ’n lae graad van frustrasietoleransie. 

• Die kind beskik nie oor die vermoë om ’n besluit te neem oor die duur van die terapie nie 

(Stutterheim, 1993:4). 

• Die kind is nie in staat om sy emosies te verbaliseer nie (Stutterheim, 1993:4). 

Dit blyk duidelik uit die literatuur dat die ontwikkelingsfase waarin ’n kind verkeer, van 

belang is wanneer die kind bestudeer word. Voordat pleegsorg as substituutversorging vir die 

kind in sy middelkinderjare bespreek kan word, is dit egter noodsaaklik om ’n samevatting te 

maak van die kind in sy middelkinderjare se emosionele en sosiale ontwikkeling, aangesien 

dit ’n belangrike fokus van hierdie studie is. 

2.6 SAMEVATTING 

• Die kind in die middelkinderjare groei toenemend fisies. Kinders word nou meer aktief en 

begin uit die gesin beweeg na die portuurgroep. 

• Die kind se kognitiewe vermoëns neem toe, sodat hy kan voldoen aan die eise wat die 

skool aan hom stel. Een van die belangrikste mylpale wat die kind in die middelkinderjare 

moet bereik, is die afname in egosentrisme sodat hy ander se standpunte kan begin insien. 
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• Die middelkinderjare is die fase waar arbeidsaamheid bemeester word. Onvervulde 

behoeftes word onvoltooidhede wat aanleiding gee tot emosionele blokkasies. 

• Die kind leer nou sosialiseringsvaardighede aan en begin onderskei tussen aanvaarbare en 

onaanvaarbare gedrag. 

• Die kind kom reëls na om straf te ontkom of beloning te verkry. Ouer kinders sal 

konformeer met reëls ten einde sosiaal aanvaarbaar te wees en kritiek van gesagsfigure te 

vermy. 

• Die kind in sy middelkinderjare leer om sy eie emosies te hanteer en ervaar nuwe emosies 

as gevolg van sy uitgebreide sosiale interaksie. 

• Die kind in die middelkinderjare se selfkennis en kennis van ander brei uit en vorm die 

grondslag vir probleemhantering en verhoudings- en intellektuele vaardighede, wat 

noodsaaklik vir suksesvolle en gelukkige groei na volwassewording is. 

Hierdie hoofstuk omskryf nie net die eiesoortige eienskappe van die kind in sy 

middelkinderjare nie, maar dui ook die invloed van huislike omstandighede op die 

ontwikkeling van die kind in sy middelkinderjare aan. In die konteks van hierdie studie is dit 

nou belangrik om pleegsorg as substituutversorgingsposisie vir die kind deeglik te bespreek. 
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HOOFSTUK 3 

DIE KIND IN PLEEGSORG 

3.1 INLEIDING  

Die huislike omstandighede van die kind in die middelkinderjare het ’n groot invloed op sy 

ontwikkeling, soos in hoofstuk 2 geblyk het, en daarom is dit belangrik om die impak van 

pleegsorg as substituutsorg op die kind in sy middelkinderjare te bestudeer. ’n Kind wat in 

pleegsorg geplaas word, word tydelik uit sy ouers se sorg verwyder en in ’n alternatiewe gesin 

versorg. Die pleegouers het die kind in hulle bewaring, maar die biologiese ouers behou die 

voogdyskap oor hulle kind. Die pleegouers behoort aan ’n deeglike keuringsproses onderwerp 

te word en behoort ook opleiding te ontvang om die betrokke kinders by te staan (Swanepoel 

& Wessels, 1992:17). Die pleegsorgplasing is ’n traumatiese gebeurtenis vir al die betrokke 

partye en behoort sensitief deur professionele persone benader te word. 

Ten einde die eiewaarde van die kind in sy middelkinderjare in pleegsorg vanuit die 

perspektief van maatskaplike werk te assesseer, is kennis omtrent die volgende aspekte 

rakende pleegsorg belangrik: 

• Die wetlike aspekte van pleegsorg 

• Deprivasie as oorsaak van die wetlike verwydering 

• Die profiel van die getraumatiseerde kind 

• Die rol van die maatskaplike werker tydens die verwydering van die kind en sy 

voorbereiding op die kinderhofverrigtinge 

• Die impak van die verwydering op die kind 

• Die dienste aan die kind na plasing in pleegsorg 

• Die invloed van pleegsorg op die kind se psigososiale ontwikkeling en in die besonder op 

die vorming van identiteit en selfbeeld. 

Om die kind in sy middelkinderjare in pleegsorg te begryp, is dit noodsaaklik dat hierdie 

faktore in detail beskou word. Die wetlike aspekte van pleegsorg word vervolgens kortliks 

bespreek. 
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3.2 DIE WETLIKE ASPEKTE VAN PLEEGSORG 

Die ideaal is dat elke kind binne sy gesin van herkoms moet opgroei. Nogtans gebeur dit dat 

maatskaplike werkers ten spyte van alle voorkomende insette, statutêr moet ingryp en die kind 

uit sy gesin moet verwyder. 

Die Wysigingswet op Kindersorg, 1996 (Wet 96 van 1996) lig die volgende gronde uit vir die 

verwydering van die kind uit sy ouers/voogde se sorg, naamlik wanneer die kind –  

i) verlaat is of geen sigbare bestaansmiddele het nie; 

ii) gedrag openbaar wat nie beheer kan word deur sy of haar ouers of die persoon in wie 

se bewaring hy of sy is nie; 

iii) in omstandighede woon wat waarskynlik sy of haar verleiding, ontvoering of seksuele 

uitbuiting kan veroorsaak of bevorder 

iv) woon in of blootgestel word aan omstandighede wat die fisiese, geestelike of 

maatskaplike welsyn van die kind ernstig kan skaad; 

v) in ’n toestand van fisiese of geestelike verwaarlosing is; 

vi) fisies, emosioneel of seksueel deur sy of haar ouer of voog of die persoon in wie se 

bewaring hy of sy is, misbruik of mishandel is; of 

vii) in stryd met artikel 10 onderhou word (onderhoud van sekere kinders weg van hulle 

ouers). 

Die behoud van die gesin met die ouer as versorger van sy eie kind of kinders was en is nog 

altyd van die grootste belang. Dit is baie duidelik dat die ouer primêr verantwoordelik is vir 

die versorging en beskerming van ’n kind vanaf babadae tot hy ’n tiener is. Daarom is dit 

noodsaaklik dat alles in die stryd gewerp behoort te word om te voorkom dat ’n kind van sy 

ouers geskei word (Information Guide for Social Workers on the Practical Application of the 

Child Care Act 74 of 1983, as amended, and Regulations, 1998:1). Mnookin (1981:193) 

beklemtoon dat drie beginsels in ag geneem moet word by die verwydering van ’n kind, 

naamlik: 

• Dit moet die laaste uitweg wees as die kind nie binne sy eie tuiste beskerm kan word nie; 

• Die besluit moet gebaseer wees op die standaarde wat daargestel is deur die reg met 

inagneming van die beslissing van die landdros; 

• Daar moet na afloop van die verwydering intensief en proaktief dienste aan die ouers 
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gelewer word, sodat die kind so gou moontlik teruggeplaas kan word.  

Vroeë intervensie begin wanneer ’n hoë-risiko-gesin geïdentifiseer word en intensiewe 

dienste aan die gesin gelewer word om die verwydering van die kind uit ouerlike sorg na 

alternatiewe sorg te voorkom. Ten einde reg te laat geskied aan vroeë intervensie, is dit 

noodsaaklik dat ’n welsynsorganisasie verseker dat die maatskaplike werker die kennis, insig 

en regte ingesteldheid het ten opsigte van die volgende uitgangspunte: 

• Die gesin is die natuurlike en logiese omgewing waarbinne ’n kind versorg en opgevoed 

moet word; daarom is dit noodsaaklik dat alles moontlik gedoen moet word om die gesin 

by te staan om as ’n aanvaarbare eenheid te funksioneer. 

• Vroeë intervensie sluit die assessering van die kind se ontwikkelingsbehoeftes in. 

• Die ouer-kind-band is van die grootste belang en is ’n aspek van die gesinslewe wat te alle 

tye tydens dienslewering in gedagte gehou moet word. Gesinsbande moet ontwikkel en 

versterk word deur ’n proses van opvoeding, ondersteuning en bemagtiging. 

• Die kind se belange kan nie op die hart gedra word as die gesin se belange nie op die hart 

gedra word nie. 

(Information Guide for Social Workers on the Practical Application of the Child Care Act 74 

of 1983, as amended and Regulations, 1998:4) 

Statutêre intervensie kan die kind se geloof in sy ouers se gesag skaad; daarom moet statutêre 

intervensie heel laaste oorweeg word. Statutêre intervensie kan alleenlik geregverdig word as 

die optrede en status van die ouers nie langer in die kind se beste belang is nie. Die 

Hooggeregshof, as hoogste voog van kinders, beskik oor die inherente gesag om in te meng 

en die ouerlike magte ongeldig te verklaar. Wanneer bewerings gemaak word dat ’n kind 

sorgbehoewend is, moet die kinderhof tydens die ondersoek bepaal of die kind 

sorgbehoewend is en moet dié feit tydens die hofverrigtinge gestaaf word. Die Kinderwet 

(Wet 74 van 1983) verskaf aan maatskaplike werkers ’n wye spektrum van magte, maar dit is 

noodsaaklik dat maatskaplike werkers besef dat hierdie magte uitgeoefen moet word binne 

bogenoemde vier hoekstene van die Kinderwet (Information Guide for Social Workers on the 

Practical Application of the Child Care Act 74 of 1983, as amended and Regulations, 1998:5). 

Wanneer daar tydens ’n kinderhofsitting bepaal word dat ’n kind geen ouer of voog het nie, of 

’n ouer of voog het wat nie opgespoor kan word nie, of die ouer of voog in wie se bewaring 

die kind is, nie in staat of geskik is om die kind te versorg nie, kan daar ingevolge artikel 15 
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van die Wysigingswet op Kindersorg, (Wet 96 van 1996) soos volg opgetree word: 

• ’n Aanbeveling kan gemaak word dat die kind herstel word of bly in sy ouers se bewaring 

of indien die ouers apart woon of geskei is, sal die ouer/voog deur die hof aangewys word 

na wie die kind na afloop van die hofverrigtinge sal gaan. Die kind kan ook na die persoon 

gaan in wie se bewaring hy was onmiddellik voor die hofverrigtinge. Die plasing geskied 

onder toesig van die maatskaplike werker wat aanbeveel het dat die persone in wie se 

bewaring die kind geplaas is, aan die voorgeskrewe vereistes voldoen. 

• Die kind kan ook in pleegsorg geplaas word onder toesig van die maatskaplike werker. 

Pleegsorg word beskou as ’n tydelike reëling waar die gesin van oorsprong opgebreek 

word sodat dienslewering kan plaasvind en die problematiek kan afneem voor die 

terugplasing van die kind. Ander alternatiewe reëlings is ’n kinderhuisplasing soos 

aangewys deur ’n direkteur-generaal, of waar probleemgedrag voorkom, kan die kind na 

’n nywerheidskool verwys word (vergelyk ook Nel, 1994:114). 

Die bevel ingevolge artikel 15 van die Wysigingswet op Kindersorg (Wet 96 van 1996) kan 

nooit langer as twee jaar duur nie en kan verkort word na gelang van die omstandighede. Die 

klem word hier geplaas op die feit dat die ouer die natuurlike reg en verpligting het om sy 

kind te versorg en dat die bevel nie van permanente aard is nie, maar dat die kind wat uit sy 

ouers se sorg verwyder is, weer so spoedig moontlik kan terugkeer. Indien dit nie moontlik is 

nie, sal permanensiebeplanning omtrent die kind se lewensomstandighede aandag moet 

verkry. Die Wysigingswet op Kindersorg (Wet 96 van 1996) maak nie voorsiening vir 

permanente pleegsorg nie, wat in die praktyk soms ’n ernstige leemte is. Onder bepaalde 

omstandighede waar die kind in substituutsorg verkeer, is die aanneming van die kind soms 

nie wenslik of moontlik nie. Die kind vorm egter ’n emosionele band met sy pleegouers, maar 

daar is geen aanduiding dat hy na sy biologiese ouers gaan terugkeer nie. Dit lei tot 

ontwrigting en spanning by al die partye wat betrokke is (Nel, 1994:109). 

Na aanleiding van artikel 16 van die Wysigingswet op Kindersorg (Wet 96 van 1996), 

saamgelees met regulasie 15, sal die bevel omtrent die verwydering van die kind uit sy ouers 

se sorg twee jaar na die datum van uitreiking verval, tensy daar vroegtydig ’n verslag van die 

maatskaplike werker oor die verlenging van die bevel voorgelê word. Die verlenging kan 

hoogstens vir ’n verdere twee jaar uitgereik word. Die verslag onderskryf die moontlikheid of 

wenslikheid om die kind in sy ouers se sorg terug te plaas. ’n Positiewe uitvloeisel van die 

verlenging van die bevel ingevolge artikel 16(2) is dat die pleegouer kragtens artikel 19(b)(v) 
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om die aanneming van die kind aansoek kan doen en die Kommissaris van Kindersorg afstand 

kan doen van die toestemming van die biologiese ouers. Daarom is dit baie belangrik dat 

pleegouers met groot sorg gekeur word (Nel, 1994:111). 

Dit blyk dus dat statutêre intervensie met die oog op die verwydering van ’n kind uit ouerlike 

sorg laaste oorweeg moet word en nie die ideaal is nie, maar die Wysigingswet op Kindersorg 

(Wet 96 van 1996) bepaal sekere standaarde waaraan ouerlike sorg moet voldoen. Indien daar 

nie aan hierdie standaard voldoen word nie, dui Artikel 14 van die Wysigingswet op 

Kindersorg (Wet 96 van 1996) die gronde vir verwydering aan. Ten einde hierdie gronde 

beter te verstaan word daar in die volgende afdelings aandag geskenk aan twee aspekte wat ’n 

belangrike rol in dié verband speel, naamlik: 

• Deprivasie en die gevolge daarvan op die kind 

• Die getraumatiseerde kind. 

3.3  DEPRIVASIE EN DIE GEVOLGE DAARVAN OP DIE KIND 

Kinders wat in pleegsorg geplaas is, was dikwels verwaarloos en in hulle ouerhuise aan 

deprivasie van die een of ander aard blootgestel. Deprivasie kan soos volg omskryf word: 

“Toestand wat gekenmerk word deur ’n gebrek aan fisiese, sosiale of emosionele 

ondersteuning soos byvoorbeeld inkomste, behuising, opvoeding en ouerlike sorg wat 

algemeen aanvaar word as noodsaaklik vir menslike bestaan” (Nuwe Woordeboek vir 

Maatskaplike Werk, 1995:11). 

Die Nuwe Woordeboek vir Maatskaplike Werk (1995:69) beskryf die verwaarloosde kind as 

’n kind wat as gevolg van opsetlike of nalatige gedrag of as gevolg van die onvermoë van die 

ouer, voog of versorger van emosionele, fisiese, psigiese en intellektuele groei en 

ontwikkeling weerhou word.  

Die navorser beskou verwaarlosing en deprivasie as sinonieme wat aandui dat ’n kind van die 

bereiking van sy ontwikkelingstake weerhou word deur sy ouer, voog of versorger, hetsy 

opsetlik of as gevolg van nalatigheid. 

Ten einde die impak van deprivasie op die kind in sy middelkinderjare te verstaan, is dit 

belangrik om kennis te dra van die verskillende tipes deprivasie en die gevolge daarvan. Die 

volgende vorme van deprivasie word kortliks bespreek, naamlik fisiese deprivasie, sosiale en 

kulturele deprivasie, en emosionele deprivasie.  
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3.3.1 Fisieke deprivasie of verwaarlosing 

Die navorser beskou ’n kind wat aan fisieke deprivasie blootgestel is, as ’n kind wat fisiek 

verwaarloos is. Fisieke verwaarlosing is volgens The APSAC Handbook on Child 

Maltreatment (2002:7) die vorm van verwaarlosing wat die wydste erkenning geniet en die 

algemeenste geïdentifiseer word. ’n Fisiek gedepriveerde kind is ’n kind wat opgroei in fisiese 

omstandighede waar daar ’n konstante gebrek aan geld, kos, klere en behoorlike behuising 

ondervind word (vgl. Van der Riet, 1985:38; The APSAC Handbook on Child Maltreatment, 

2002:7). 

’n Kind is van goeie fisiese versorging vir sy normale ontwikkeling afhanklik. Fisiese 

verwaarlosing word volgens Barnard (1988:96-97) gekenmerk deur die weerhouding van 

belangrike behoefte-bevredigende middele soos kos, klere, behuising, algemene 

gesondheidsorg en ook toesig en redelike beskerming. Indien die kind nie hierdie middele 

ontvang nie, ontstaan groeiprobleme of voedingsgebreke, soos gewigsprobleme, gebrekkige 

weerstand teen siektes en ongesonde eetgewoontes. 

Louw (1990:328) meld dat indien die kleuter byvoorbeeld aan fisiese deprivasie blootgestel 

word, dit die groei so vertraag dat die agterstand nooit werklik ingehaal word nie. 

3.3.2 Sosiale en kulturele deprivasie of verwaarlosing 

Ouers wat swak interpersoonlike verhoudings het, is swak rolmodelle vir kinders. Kinders in 

sulke omstandighede ervaar ’n gebrek aan betekenisvolle verhoudings, wat sosiale deprivasie 

veroorsaak (Van der Riet, 1985:38). Die sosiaal gedepriveerde kind staan uit vanweë sy 

onvermoë om verhoudings op te bou en bande te smee. Die kind word dus in ’n sekere sin aan 

opvoedkundige verwaarlosing blootgestel.  

Opvoedkundige verwaarlosing kan soos volg omskryf word: “Opvoedkundige verwaarlosing 

verwys na die gebrek aan genoegsame intellektuele stimulasie asook gebrekkige of 

onvoldoende seksuele voorligting” (Stutterheim, 1995:19).  

’n Meer omvattende omskrywing kom in The APSAC Handbook on Child Maltreatment 

(2002:7) voor: 

In the legal arena educational neglect refers to caregivers’ failure to comply with 
state requirements for school attendance. Among educators and mental health 
professionals it may also be used more broadly to encompass the parents’ lack of 
cooperation or involvement in their children’s schooling or the parents’ resistance 
to follow through with special programmes or interventions recommended by 
schools.  
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Die gesin waarin deprivasie voorkom, funksioneer dikwels geïsoleerd. Volgens Barnard 

(1988:104-108) kom swak taalgebruik, sterk taalgebruik, onvanpaste woordgebruik en swak 

verbalisering in sulke gesinne voor. 

Dit is duidelik dat die sosiaal en kultureel gedepriveerde kind ’n groot agterstand het ten 

opsigte van die normale ontwikkelingstake en dat die insette van die multidissiplinêre span in 

hierdie konteks noodsaaklik is. 

3.3.3 Mediese deprivasie of verwaarlosing 

Mediese verwaarlosing verwys volgens The APSAC Handbook on Child Maltreatment 

(2002:6) na die versorgers se versuim om voldoende mediese behandeling vir hulle kinders te 

voorsien, insluitend voorgeskrewe immunisasie, operasies of behandeling in gevalle van 

ernstige siekte of besering. Louw (1990:328) meld verder dat mediese probleme soms nie 

betyds by kinders gediagnoseer word nie, en indien wel, hulle nie die nodige behandeling kry 

nie. Dit kan ’n permanente ontwikkelingsagterstand by die kind veroorsaak. 

3.3.4 Deprivasie of verwaarlosing ten opsigte van geestesgesondheid 

Deprivasie op die gebied van geestesgesondheid verwys volgens The APSAC Handbook on 

Child Maltreatment (2002:7) na die versorger se weiering om gehoor te gee aan die aanbevole 

korrektiewe of terapeutiese prosedures. Dit is in gevalle waar daar bevind is dat die kind ’n 

ernstige emosionele of gedragsafwyking het. 

3.3.5 Emosionele deprivasie of verwaarlosing 

Emosionele deprivasie is volgens The APSAC Handbook on Child Maltreatment (2002:6) 

moeilik om te dokumenteer of te bewys, aangesien dit in die privaatheid van die huis 

plaasvind en geen duidelike fisiese tekens laat nie.  

Kinders wat verwerping deur hulle ouers ervaar, is emosioneel gedepriveerd. Roberts 

(1985:5) noem dat verwerping kinders waardeloos, minderwaardig en ontoereikend laat voel. 

Emosionele verwaarlosing sluit in insidente waar kinders byvoorbeeld iewers toegesluit word 

of waar antisosiale gedrag ooglopend goedgekeur word (Barnard, 1988:101-102). 

Vertraging in die normale fisiese groei en ontwikkeling van die kind, asook ’n agterstand in 

motoriese en spraakontwikkeling, word dikwels deur emosionele deprivasie veroorsaak 

(Hurlock, 1980:214). 

Die volgende aspekte speel ’n rol ten opsigte van die uitwerking wat emosionele deprivasie 
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op die kind het: 

• die graad van deprivasie 

• die ouderdomsfase van die kind 

• die persoon uit wie se sorg die kind verwyder word 

• die tydperk van verwydering 

• die persoonlikheid van die kind 

• die gesinsgrootte 

• die geboorte-orde van die kind en 

• die bevrediging van die behoefte aan liefde deur die substituutbron (Hurlock, 1980:216). 

Die emosioneel gedepriveerde kind het na die mening van die navorser nog nie werklik ’n 

veilige emosionele verhouding ervaar nie. Daar is dikwels nie in hulle liefdes- en 

vertroetelingsbehoeftes voorsien nie: “In its extreme form, however, emotional neglect can 

lead to non-organic failure to thrive. This produces stunted growth and physical illness or 

anomalies and is often fatal” (The APSAC Handbook on Child Maltreatment, 2002:6). 

 Die gevolg van uiterste fisiese, emosionele en sosiale deprivasie binne gesinsverband is dat 

die kind verwyder moet word, wat weer ernstige trauma vir die kind inhou, soos uit die 

volgende afdeling blyk. 

3.4  DIE GETRAUMATISEERDE KIND 

Stutterheim (1995:20) omskryf die getraumatiseerde kind as die kind wat in omstandighede 

funksioneer wat negatief is vir normale ontwikkeling en wat veral op emosionele gebied ’n 

negatiewe invloed kan uitoefen. Binne die konteks van hierdie studie is mishandeling en 

verwaarlosing die primêre elemente wat tot trauma by die kind aanleiding gee en wat deel kan 

uitmaak van die kind se leefwêreld. Die volgende tipes mishandeling kan geïdentifiseer word: 

3.4.1 Seksuele misbruik of mishandeling 

Seksuele mishandeling en misbruik kan soos volg gedefinieer word:  

The involvement of a child with or without the child’s consent with an adult (or 
age inappropriate adolescent) within the family or outside the family in sexual 
behaviour designed for the gratification of an adult or older adolescent, who has 
charge of the child, whether heterosexual or homosexual (The South African 
National Council for Child and Family Welfare, 1988:2). 

The APSAC Handbook on Child Maltreatment (2002:22) sluit by hierdie omskrywing aan en 

brei ook soos volg daarop uit: 
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Sexual abuse involves any sexual activity with a child where consent is not or 
cannot be given. This includes sexual contact that is accomplished by force or 
threat of force, regardless of the age of the participants, and all sexual contact 
between an adult and a child regardless of whether there is deception or whether 
the child understands the sexual nature of the activity. Sexual contact between an 
older and a younger child can be abusive if there is a significant disparity in age, 
development or size rendering the younger child incapable of giving informed 
consent. The sexually abusive acts may include sexual penetration, sexual 
touching or non-contact sexual acts such as exposure to voyeurism. 

3.4.2 Fisiese mishandeling 

Fourie (1995:17) omskryf fisiese mishandeling kortliks as enige vorm van fisiese besering of 

skade wat ’n kind nie per ongeluk opgedoen het nie, maar aan die hand van sy ouer of die 

persoon in wie se sorg hy verkeer. Fisiese mishandeling gaan gewoonlik gepaard met die 

uitdeel van straf wat op so ’n wyse geskied dat die kind ’n besering opdoen wat selfs tot die 

dood kan lei. 

Fisiese mishandeling kan volgens Sedlack en Broadhurst (in The APSAC Handbook on Child 

Maltreatment, 2002:22) soos volg omskryf word: 

Physical abuse is present when a child younger than eighteen has experienced an 
injury (harm standard) or risk of an injury (endangerment standard) as a result of 
having been hit with a hand or having been kicked, shaken, thrown, burned, 
stabbed or choked by a parent or parent-surrogate. 

3.4.3 Psigiese of emosionele mishandeling 

Psigiese of emosionele mishandeling kan omskryf word as “a chronic attitude or act on the 

part of a parent or caretaker that is detrimental to or prevents the development of a positive 

self-image in the child” (South African National Council for Child and Family Welfare, 

1992:78). Psigiese of emosionele mishandeling beïnvloed die kind se selfbeeld negatief. 

Hierdie mishandeling kan op die volgende wyses geskied: verwerping, weerhouding van 

liefde, emosionele aanranding, vernedering, oorbeskerming, dominering, ignorering en om die 

kind die sondebok te maak. Psigiese of emosionele mishandeling word baie moeilik bewys 

aangesien die kind nie fisiek beseer word nie. 

Psigiese mishandeling word soos volg deur The APSAC Handbook on Child Maltreatment 

(2002:81) omskryf: 

... a repeated pattern of caregiver behaviour or extreme incidents that convey to 
children that they are worthless, flawed, unloved, unwanted, endangered or only 
of value in meeting another’s needs. This includes: 

(a) spurning 
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(b) terrorizing 

(c) isolating 

(d) exploiting/corruption 

(e) denying emotional responsiveness 

(f) mental health, medical and educational neglect. 

Die navorser ervaar dat sekere van hierdie traumatiese omstandighede dikwels weggesluit is 

in die onderbewussyn van die kind, maar dat dit wel ’n negatiewe invloed op die kind se groei 

en funksionering uitoefen. Die maatskaplike werker of terapeut wat met die kind werk, moet 

haar vergewis van die trauma in die lewe van die kind en in staat wees om gedrag by 

volwassenes wat kinders mishandel, te identifiseer, asook om fisiese en gedragsindikatore by 

kinders waar te neem. Cronjé (1999:14-17) het in dié verband en veral binne die konteks van 

hierdie studie ’n waardevolle kontrolelys vir die identifisering en waarneming van 

verwaarlosing, emosionele mishandeling, seksuele molestering en fisiese mishandeling 

saamgestel, wat in Tabelle 1-4 hieronder weergegee word. 

Tabel 1: Kontrolelys vir verwaarlosing 

Gedrag wat algemeen 
waargeneem kan word in 
volwassenes wat kinders 

verwaarloos 

Gedragsindikatore  
by kinders 

Fisieke indikatore  
by kinders 

• Kan verwerpend teenoor 
kind optree, bv. los kind 
alleen in bed of kamer vir 
uitermatige lang tye 

• Kan kind se liefderike 
toenadering ignoreer, bv. 
weier om kind vas te hou 
of te reageer op kind se 
behoefte aan vashou 

• Kan aandui dat die kind 
onwelkom was en steeds 
onwelkom is 

• Kan aandui dat dit 
moeilik is om vir die kind 
te sorg, bv. beskryf kind 
as veeleisend of moeilik 
om te voed 

• Vertoon lusteloos en 
stel geen eise nie, bv. 
huil baie min. 

• Ongeïnteresseerd in 
omgewing 

• Baba toon min of geen 
beweging 

• Baba toon geen vrees 
vir vreemdelinge nie 

• Bedel of steel kos 

• Konstante moegheid, 
lusteloosheid of raak 
aan die slaap in die dag 

• Sê daar is niemand wat 
hom by die huis 
versorg nie 

• Gereelde afwesigheid 
van skool en 
slordigheid 

• ’n Kind wat ophou groei het 
of baie gewig verloor het, 
kan ly aan die “failure to 
thrive” sindroom”. Mediese 
assessering is noodsaaklik 
ten einde te bepaal of die 
sindroom organies of 
anorganies is. 

• Die volgende fisieke 
simptome is dikwels 
teenwoordig by kinders met 
“failure to thrive” sindroom: 

• Kind vertoon bleek en 
uitgeteer en wange is 
ingedoke 

• Kind se liggaamsvet-
verhouding is geweldig 
laag, bv. geplooide boude 

• Vel kan soos papier voel as 
gevolg van dehidrasie 
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• Kind openbaar 
destruktiewe gedrag 

• Ontoepaslike 
kleredrag, swak 
higiëne en konstante 
honger 

• Fisiese of mediese 
probleme wat nie 
aandag geniet nie 

• Uitgerekte braking en 
diarree 

• Kind het nog nie belangrike 
mylpale van 
ontwikkelingstadium bereik 
nie, bv. kan nog nie kop 
regop hou op 6 maande nie, 
kan nog nie loop op 18 
maande nie 

Tabel 2: Kontrolelys vir emosionele mishandeling 

Gedrag wat algemeen 
waargeneem word by 

volwassenes wat kinders 
emosioneel mishandel 

Gedragsindikatore  
by kinders 

Fisieke indikatore  
by kinders 

• Blameer die kind konstant vir 
teleurstelling en probleme van 
die lewe – kind word 
sondebok 

• Konstante verbalisering van 
negatiewe gevoelens oor die 
kind teenoor die kind en 
andere 

• Openbaar konstant 
verwerpende gedrag teenoor 
die kind. 

• Weerhou konstant fisiese en 
verbale toegeneentheid  

• Manipuleer, intimideer of 
koop die kind konstant om 

• Isoleer die kind konstant, bv. 
laat die kind nie toe om 
kontak met ander binne of 
buite die familie te hê nie 

 

• Ernstige depressie 

• Uitermatige onttrekking 
of aggressiwiteit 

• Uitermate inskiklik, 
goedgemanierd, netjies 
en skoon 

• Eksterne 
aandagsoekende gedrag 

• Openbaar uitermate 
geïnhibeerde spel 

• Enurese en enkoprese 
waarvan die 
oorsprong nie medies 
is nie 

• Gereelde 
psigosomatiese 
klagtes, soos hoofpyn, 
naarheid en 
abdominale pyn 

• Kind gedy nie 
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Tabel 3: Kontrolelys vir seksuele molestering 

Gedrag wat algemeen 
waargeneem word by 

volwassenes wat kinders 
seksueel molesteer 

Gedragsindikatore  
by kinders 

Fisieke indikatore  
by kinders 

• Is gewoonlik baie 
beskermend teenoor of 
jaloers op die kind 

• Ontmoedig kind om 
kontak met die 
portuurgroep te hê 
sonder toesig 

• Beskuldig die kind van 
seksueel uitlokkende 
gedrag 

• Kan huweliksprobleme 
suggereer of aandui 

• Misbruik alkohol en / of 
dwelms 

• Ontoepaslike seksuele spel 
binne ontwikkelingstadium, 
bv. duplisering van 
eksplisiete seksuele dade 

• Eksplisiete seksuele 
tekeninge of beskrywings 
wat ontoepaslik is binne die 
ontwikkelingstadium 

• Bisarre, gesofistikeerde of 
ongewone seksuele kennis 

• Promiskuïteit, prostitusie 

• Gereelde selfmoordpogings 

• Gereelde pogings om weg te 
loop van die huis 

• Vrees teenoorgestelde geslag 

• Seksuele uitlokking van die 
teenoorgestelde geslag 

• Onbereidwilligheid om aan 
sekere aktiwiteite deel te 
neem 

• Skielike verswakking in 
skoolprestasie 

• Swak portuurgroep-
verhoudings 

• Sosiale onttrekking 

• Regressie 

• Huil sonder rede 

• Fantasering (onttrek in 
droomwêreld) 

 

• Pyn of ongewone 
jeukerigheid van die 
genitalieë of anale area 

• Geskeurde, gevlekte of 
bebloede onderklere 
kan waargeneem word 
as die kind hulp nodig 
het by die toilet 

• Swangerskap 

• Besering van die anale 
area of die genitalieë 
bv. swelling, infeksie of 
kneusmerke 

• Geslagsiektes 

• Gereelde 
urienweginfeksies 

• Kind loop of sit moeilik
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Tabel 4: Kontrolelys vir fisieke mishandeling 

Gedrag wat algemeen 
waargeneem word by 

volwassenes wat kinders 
fisiek mishandel 

Gedragsindikatore  
by kinders 

Fisieke indikatore  
by kinders 

• Kan dikwels kla dat hulle 
sukkel om die kind te 
hanteer 

• Kan oor geen / min 
kennis van 
kinderontwikkeling 
beskik en / of 
onrealistiese verwagtings 
aan die kind stel, bv. dat 
die kind op 18 maande 
van die doek af moet 
wees 

• Kan vertel dat die kind 
geneig is om seer te kry 
of altyd jok oor hoe hy 
seergekry het 

• Kan min of geen fisiese 
of emosionele 
toegeneentheid teenoor 
die kind toon nie 

• Kan inkonsekwente 
verduidelikings verskaf 
vir die kind se beserings 

• Stel uit om mediese hulp 
te verkry 

• Kan onbekommerd 
voorkom oor die kind se 
welstand 

• Kan nie onthou hoe ’n 
besering opgedoen is nie of 
verskaf inkonsekwente 
verduidelikings 

• Loop gedurig weg van die 
huis af 

• Krimp ineen of deins terug 
as onverwags aangeraak 
word 

• Babas kan afwesig starend 
of ’n “frozen watchfulness” 
openbaar 

• Uitermate aggressief of 
uitermate onttrek 

• Openbaar uitermate 
onoordeelkundige 
aandagsoekende gedrag 

• Uitermate besorgd wanneer 
ander kinders huil 

• Bang om na skool huis toe 
te gaan 

• Wantrouig teenoor 
volwassenes 

• Destruktief teenoor die self 
en andere 

• Openbaar vrees vir 
alledaagse aktiwiteite 

• Beserings 
(kneusplekke, 
snyplekke, brandwonde, 
frakture ens.) wat nie 
konsekwent is met die 
verduidelikings nie. bv. 
uitermatige kneusing 
van een area. 

• Die teenwoordigheid 
van verskeie beserings 
in verskillende stadiums 
van genesing 

• Teenwoordigheid van 
verskeie beserings oor 
’n lang tydperk 

• Gesigsbeserings by 
babas en voorskoolse 
kinders, bv. sny- en 
kneusplekke en sere. 

• Beserings waarvoor 
daar nie ’n 
verduideliking is nie 

• Beserings wat nie 
konsekwent is met die 
kind se ouderdom en 
ontwikkelingsfase nie 

• Ontoepaslike klere om 
die liggaam te bedek 

Dit blyk dus uit die tabelle dat daar aanwysers is van die verskillende vorme van 

mishandeling en wat ook aandui hoe die kind in die proses van mishandeling geskaad is en 

hoe sy gedrag daardeur beïnvloed word. Indien ’n kind uit sodanige omstandighede verwyder 

moet word, is dit belangrik dat verdere trauma sover moontlik uitgeskakel moet word en die 

kind professioneel voorberei moet word op verwydering en alternatiewe sorg. Die 

maatskaplike werker speel ’n belangrike rol tydens die voorbereiding, verwydering en verdere 

hulpverlening aan die kind, soos in die volgende afdeling bespreek. 
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3.5  DIE ROL VAN DIE MAATSKAPLIKE WERKER TYDENS VERWYDERING   

VAN DIE KIND EN VOORBEREIDING OP KINDERHOFVERRIGTINGE 

Die navorser is van mening dat die voorbereiding van die kind op verwydering en die 

hulpverlening aan die kind tydens verwydering van kardinale belang is vir die kind se 

aanpassing, herstel en groei in die pleegsorgplasing. As gevolg van die hoë wisseling van 

maatskaplike werkers, asook die verdeling van dienste by welsynsorganisasies, word 

pleegkinders dikwels aan verskeie maatskaplike werkers blootgestel. Dit is die taak van die 

maatskaplike werker en terapeut wat by die pleegkind betrokke is, om vas te stel wat die aard 

van die hulpverlening aan die kind was voor en tydens verwydering. Indien die kind nie 

voorberei was of nie voldoende hulpverlening ontvang het nie, moet daar aan belangrike 

aspekte aandag gegee word, soos die redes vir verwydering, die behandelingsplan en ’n 

besoek- of kontakprogram. Die biologiese ouer en die kind beleef intense emosies tydens die 

kinderhofondersoek en die kinderhofafhandeling. Aandag moet tydens voorbereiding hieraan 

geskenk word. Die maatskaplike werker se verslag maak ook ’n belangrike deel van die 

voorbereidingsproses uit. Ten einde die maatskaplike werker se rol binne hierdie konteks te 

verstaan, is dit belangrik dat daar in meer detail op die volgende aspekte gelet moet word: 

• Kinderhofverrigtinge vanuit die oogpunt van die betrokke partye 

• Emosies wat tydens die kinderhofondersoek en kinderhofverrigtinge beleef word 

• Die rol van die maatskaplike werker se verslag in die voorbereidingsproses 

• Verantwoordelikhede van die maatskaplike werker voor en tydens plasing 

(Information Guide for Social Workers on the Practical Application of the Child Care Act 74 

of 1983, as amended, and Regulations, 1998:5-10). 

3.5.1 Die kinderhofverrigtinge  

Die kinderhofverrigtinge is ’n traumatiese ervaring vir al die betrokke partye, naamlik die 

ouer/voog en die kind. Die emosies wat die betrokke partye ervaar, kan nie geringgeskat word 

nie. Daar moet taktvol en realisties aandag geskenk word aan beide die ouers en die kind se 

vrese ten opsigte van hulle persepsies en verwagtings van die kinderhofverrigtinge. 

Voorbereiding van die ouer, voog en kind op die verskyning in die kinderhof is dus belangrik. 

Dit is verder noodsaaklik dat al die prosedures wat tydens kinderhofverrigtinge plaasvind, met 

die ouers en die kind deurgewerk word. Die kern van die saak is dat die ouer en die kind 

ingelig moet word oor hulle reg om aangehoor te word en wel op die volgende stadiums: 

• Voor enige verwydering oorweeg word 
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• Tydens verwydering 

• Tydens die opvolgende hersiening van aanhouding 

• Tydens die ondersoek wat op laasgenoemde kan volg 

(Information Guide for Social Workers on the Practical Application of the Child Care Act 74 

of 1983, as amended and Regulations, 1998:5-10). 

3.5.2 Emosies wat tydens die kinderhofondersoek en die kinderhofverrigtinge  

ervaar word 

3.5.2.1 Die ouer/voog 

Die praktiese belewenisse van die fisiese verwydering van ’n kind uit ouerlike sorg het 

langdurige implikasies, wat gepaardgaan met emosionele en psigologiese vrese by die ouers 

sowel as die kind. Hierdie vrese kan selfs letsels veroorsaak wat nie herstel kan word nie. 

Indien die aspekte rakende skeiding en die fisiese verwydering suksesvol hanteer word, sal 

die verwydering minder traumaties vir die ouer en die kind wees.  

Wanneer ’n ouer voor ’n Kommissaris van Kindersorg verskyn en ingelig word dat sy kind 

sorgbehoewend is, kan dit die ouer se onvermoë om sy ouerlike rol te vervul, uitwys. 

Gevolglik kan dit verdediging en weerstand by die ouer uitlok. ’n Ouer/voog moet die 

implikasies van die tydelike opheffing van sy ouerlike regte ná die kinderhofverrigtinge 

verstaan. Die ouer/voog moet ook ingelig word dat hy ondersteuning en leiding gebied sal 

word indien sy samewerking ontvang word, ten einde sy ouerlike regte binne die kortste tyd 

moontlik te herstel. Die hoofdoel van alternatiewe plasings is die voortgesette versorging en 

beskerming van die kind onder statutêre toesig (Information Guide for Social Workers on the 

Practical Application of the Child Care Act 74 of 1983, as amended and Regulations, 1998:6). 

3.5.2.2 Die kind 

’n Kind wat uit sy ouers se sorg verwyder word en in alternatiewe sorg geplaas word, ervaar 

gewoonlik intense ontsteltenis en pyn. Gevoelens van verlatenheid en hulpeloosheid is 

algemeen in so ’n situasie. Die gevoelens wat ontwikkel, sal beïnvloed word deur faktore soos 

ouderdom, die aard en omvang van die verhouding met die ouer en die kind se vermoë om te 

verstaan wat met hom gebeur. Die volgende is ’n lys van gevoelens en reaksies wat deur 

verskillende kinders in verskillende grade van intensiteit tydens die proses van verwydering 

en plasing ervaar kan word: 

• ’n kind ervaar ’n gebrek aan sekuriteit as gevolg van die verlies van ’n ouer 
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• die ontwikkelende kind se lewenslyn word ontydig verbreek en sy natuurlike gevoel van 

om te behoort, word verloor 

• die kind se eiewaarde word ernstig geskaad deur die gebrek aan identifikasie met ’n eie 

ouer 

• die kind sal waarskynlik deur fases van verset, wanhoop en afgetrokkenheid gaan 

• ’n kind kan probleme ervaar om aan te pas by sy nuwe versorgingsposisie 

• die realiteit van twee stelle ouers kan vir die kind te ingewikkeld wees 

(Information Guide for Social Workers on the Practical Application of the Child Care Act 74 

of 1983, as amended, and Regulations, 1998:7). 

3.5.3 Die rol van die maatskaplike werker se verslag in die voorbereidingsproses 

Die maatskaplike werker het die verantwoordelikheid om die kinderhofverslag met die ouer 

en ook met die ouer kind deur te werk. Indien die ouer en die kind nie daarin slaag om die 

aanbevole alternatiewe plasing van die kind te verstaan en te aanvaar nie, kan al die voordele 

van die behandelingsplan misluk. Ouers en hulle regsverteenwoordigers behoort toegelaat te 

word om die verslag te lees voordat dit by die kinderhof as bewysstuk ingehandig word. Dit is 

’n toegewing om die lees van die verslag voor die hofverrigtinge toe te laat, maar daardeur 

kan onnodige uitstel van die kinderhofverrigtinge verhoed word. Die Kommissaris van 

Kindersorg kan in laasgenoemde geval besluit dat die verslag nie tydens die 

kinderhofverrigtinge gelees hoef te word nie, of dat net gedeeltes gelees behoort te word. Die 

hof kan ook reël vir ’n tolk om te help tydens die verhoor, maar die maatskaplike werker moet 

die hof vooraf inlig omtrent die noodsaaklikheid van ’n tolk (Information Guide for Social 

Workers on the Practical Application of the Child Care Act 74 of 1983, as amended and 

Regulations, 1998:7-8). 

3.5.4 Verantwoordelikhede van die maatskaplike werker voor en tydens plasing 

Kontak tussen die maatskaplike werker en die kind behoort reeds in die kind se biologiese 

ouerhuis te begin. Dit is belangrik dat die maatskaplike werker die kind ken en weet wat sy 

vermoëns is om in ’n pleegsorgplasing aan te pas. Die maatskaplike werker behoort ook 

kennis te dra van die kind se ontwikkelingstadium, sy fisiese, psigiese, maatskaplike, 

religieuse en selfbeeldontwikkeling, en in staat wees om te bepaal hoe heg die ouer-

kindverhouding is. Die wyse waarop die skadelike invloede en ongunstige huislike 

omstandighede wat die kind beleef, sy ontwikkeling strem, moet deel uitmaak van die 

maatskaplike werker se verwysingsraamwerk. Daarom is ’n vertrouensverhouding tussen die 
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maatskaplike werker en die kind noodsaaklik, anders sal sy nie in staat wees om al hierdie 

inligting te bekom nie.  

Die maatskaplike werker is ook ’n belangrike skakel tussen die kind, sy biologiese ouers en 

die pleeggesin. Sy kan deur middel van tegnieke soos reflektering, ventilering, verduideliking, 

vraagstelling, gerusstelling en speltegnieke die verwyderingsproses aan die kind verduidelik. 

Die ouer kind behoort ook by die beplanning betrek te word sodat hy nie voel dat hy planloos 

rondgestuur word nie. Tydens die voorbereiding is dit belangrik om bande tussen die kind, sy 

biologiese gesin en die pleeggesin te vestig (vgl. Van Wyk, 1982:64-66; Information Guide 

for Social Workers on the Practical Application of the Child Care Act 74 of 1983, as 

amended, and Regulations, 1998:8-10). 

Aangesien jong kinders meestal angstigheid openbaar ten opsigte van onbekende persone en 

vreemde plekke, is pleegsorgplasing ’n traumatiese gebeurtenis. Die biologiese ouer kan hier 

’n belangrike rol speel deur die kind te ondersteun en sodoende die kind se angstigheid 

verminder. Die ouer kan die kind byvoorbeeld na die pleegouers se huis vergesel. Die ouers 

kan ook die kind se angstigheid verminder deur hom op die skeiding voor te berei (Palmer, 

1995:50-51). Die South African National Council for Child and Family Welfare (1996:41) 

meld verder dat die maatskaplike werker ouers moet begelei om soveel moontlik 

verantwoordelikheid te neem vir konstruktiewe deelname aan die kind se plasing. Die 

navorser is van mening dat biologiese ouers dikwels glad nie bereid is om te help om die kind 

voor te berei nie. Dit is egter belangrik om die biologiese ouer op so ’n wyse te betrek dat 

hulle steeds voel hulle speel ’n belangrike rol in hulle kind se lewe. Palmer (1995:50-51) 

meen dat dit belangrik is dat die biologiese ouers eerlik met die kind in gesprek moet tree en 

moet verduidelik waarom die kind verwyder moet word en dat die verwydering nie die kind 

se skuld is nie. Die navorser het ondervind dat die redes vir verwydering een van die grootste 

knelpunte in die lewe van die pleegkind is. Die biologiese ouers is selde bereid om 

verantwoordelikheid vir hulle foute te aanvaar en dra meestal verkeerde inligting aan die 

kinders oor. Die kinders (veral ouer kinders) is meestal bewus van die redes, maar as gevolg 

van lojaliteit teenoor die biologiese ouers skram hulle van die waarheid weg. 

Die maatskaplike werker wat die kind op plasing voorberei, moet volgens Plumer (1992:101) 

aan minstens die volgende aspekte aandag gee: 

• Die kind moet die geleentheid gebied word om ’n verhouding met die maatskaplike 

werker op te bou sodat wanneer sy hom deur die proses begelei, die kind nie uitermate 
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met vrees vervul sal wees nie. 

• Daar moet toenemend insig by die kind bewerkstellig word ten opsigte van die 

omstandighede wat tot plasing aanleiding gegee het. 

• Regstelling van foutiewe persepsies oor pleegsorgplasings en pleegouers. 

• Die kind moet die geleentheid gebied word om op elke aspek van die situasie te reageer. 

• Direkte hulp moet aan die kind verleen word met betrekking tot sy vrees en angstigheid. 

• Ondersteuning van sy ouers moet verkry word sover dit vir hulle moontlik is. 

• Die kind moet bewus gemaak word van sy eie en sy ouers se verantwoordelikheid ten 

opsigte van hereniging. 

• Die kind moet die geleentheid gebied word om die voornemende pleegouers te ontmoet en 

die huis te sien voordat hy geplaas word. 

• Die kind moet die versekering gebied word dat hy deurlopend ondersteuning van die 

maatskaplike werker sal ontvang. 

Die navorser is van mening dat die volgende praktiese aspekte ook belangrik is, as deel van 

die voorbereiding en die plasing self: 

• Die kind moet iets bekends van die huis af na sy nuwe huis saamneem, byvoorbeeld  

’n teddiebeer. 

• Die kind moet weet waar en wanneer hy weer sy biologiese ouers gaan sien. 

• Dit is vir die kind belangrik om oor besonderhede van sy biologiese ouers en homself te 

beskik. Dit sluit in foto’s van sy ouers, hulle verjaarsdae, kontakbesonderhede, sy eie 

geboortesertifikaat, babafotos’s en miskien ’n plakboek van sy belangrike mylpale. 

Indien die kind goed voorberei is, sal die verwydering minder traumaties wees, asook die 

impak op sy eiewaarde. 

3.6  DIE IMPAK VAN VERWYDERING OP DIE KIND 

Gedwonge verwydering is een van die mees verwoestende gebeurtenisse wat met ’n kind kan 

gebeur. Verwydering veroorsaak dat die kind gedisoriënteerd raak, wat lewenslange 

onstabiliteit vir hom kan veroorsaak. Indien die kind deur ’n hofbevel verwyder word, wis dit 

sy sekuriteit en gevoel van “behoort aan” uit, want hy word aan ’n vreemde omgewing 

blootgestel waar hy nie die versorger ken of vertrou nie. Alhoewel die kind moontlik nie by 

sy eie gesin veilig was nie, het hy ten minste geweet dat hy daar behoort. Verwydering uit 

hierdie bekende omgewing affekteer die kind en sy gesin en kan permanente negatiewe 
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psigososiale gevolge op die kind se latere lewe en eiewaarde hê. In baie situasies het die kind 

wat verwyder word, nie voldoende of geen vertroeteling ontvang nie en was hy die slagoffer 

van geweld en mishandeling. ’n Kind wat uit sodanige omstandighede kom, sukkel nog meer 

as die normale kind om alternatiewe versorging te aanvaar. Die kind weet intuïtief wanneer hy 

verwyder word dat hy nie in staat is om onafhanklik te funksioneer nie. Hy weet dat sy 

familie vir hom moet sorg en sy ervaring is dus dat sy gesin hom weggee of weggooi of dat 

hulle toelaat dat hy deur ’n maatskaplike werker weggeneem word. Hy vergeet van die 

gesinsverwaarlosing en spandeer al sy energie op die skuldgevoelens oor wat met hom 

gebeur. Die maatskaplike werker moet dus van hierdie gevoelens by die kind bewus wees 

(Plumer, 1992:44). 

Die maatskaplike werker moet voorts ook bewus wees van die kind se gevoelens van verlies 

en hoe hy dit ervaar. Dit is intens persoonlik vir die kind. Die werker kan hierdie pyn nie 

wegneem nie, maar sy kan aan hom oordra dat sy sy pyn verstaan en dit met hom wil deel 

(Plumer, 1992:44). 

Kinders gaan volgens Jewitt (in Fourie, 1995:27) deur drie kenmerkende fases tydens die 

verwerking van ’n verlies. Hierdie fases, met die bepaalde emosies tydens elke fase, toon ’n 

ooreenkoms met die rouproses en word soos volg in Tabel 5 uiteengesit: 
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Tabel 5: Die fases in die kind se verwerking van ’n verlies 

Eerste fase:  
Vroeë verdriet 

Tweede fase:  
Akute verdriet 

Derde Fase:  
Herorganisasie 

Gevoelens van skok, 
ontsteltenis en ontkenning 
kom voor. 

Gevoelens van verlange, 
soeke, disorganisasie en 
wanhoop kom voor. 

Na verloop van ongeveer 18 
maande vind integrasie van 
die verlies en verdriet plaas. 

Skok en gevoelloosheid kan 
’n paar uur tot ’n paar dae 
duur. 

Die kind neig om die 
negatiewe omstandighede in 
die ouerhuis te vergeet en 
hoop om terug te keer na 
omstandighede soos dit was. 

Die kind se selfvertroue 
neem toe en hy begin om sy 
selfbeeld weer op te bou. 

Die kind ervaar dat sy gevoel 
van sekuriteit in die 
afwesigheid van sy ouers 
bedreig word. 

Gebrekkige kontak met die 
biologiese ouer versterk die 
“fantasie” dat die 
omstandighede in die 
ouerhuis slegs positief was. 

Sekuriteit in die nuwe 
omgewing begin ontstaan. 

Die kind aanvaar nie dat sy 
ouers weg is nie en glo dat 
hulle sal terugkom 

Regressie in die kind se 
ontwikkelingsfase word 
waargeneem. 

Interaksie tussen die kind,  
sy nuwe gesin en die 
portuurgroep begin 
plaasvind. 

Die kind kan ambivalente 
gevoelens ervaar tussen die 
ouers en die pleegouers. 

Gebrekkige konsentrasie by 
die skool kom voor, die kind 
neig om hom te onttrek en 
passief te raak. 

Selfbeheer verbeter en die 
kind aanvaar sy nuwe 
omstandighede. 

Onbeheerbaarheid en 
hiperaktiwiteit kan voorkom. 

Die onttrekking en 
passiwiteit kan depressiwiteit 
veroorsaak en 
selfmoordgedagtes kan 
voorkom. 
 

Die kind se belangstelling in 
die lewe neem toe. 

(Aangepas uit Fourie, 1995:27) 

Die navorser is van mening dat dit juis tydens die kind se rouproses is dat hy dikwels verlore 

raak in die maatskaplikewerksisteem. Die maatskaplike werker en/of spelterapeut sowel as die 

pleegouers moet kennis dra van die kind se rouproses en die impak daarvan op sy eiewaarde. 

Die kind moet toegelaat word om te rou, en die pleegouers en ander belangrike persone in die 

kind se lewe moet bemagtig word om die kind deur die rouproses te ondersteun. Warmte en 

aanvaarding is belangrik vir die kind se verwerking van sy verlies. 

Die maatskaplike werker moet steeds na die afhandeling van die kinderhofverrigtinge dienste 

lewer ten einde die kind te ondersteun en ’n individuele ontwikkelingsplan saam met die kind 

op te stel. Die maatskaplikewerkdienste na plasing word vervolgens bespreek. 
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3.7  DIE MAATSKAPLIKEWERKDIENSTE NA PLASING IN PLEEGSORG 

In die professionele maatskaplikewerkpraktyk is dit dikwels eers na die finalisering van ’n 

pleegsorgplasing dat ’n deeglike assessering van die betrokke kind kan plaasvind. Die 

spelterapeut kan dan daadwerklik toetree en aspekte wat tydens assessering geïdentifiseer is, 

hanteer. 

Die navorser is van mening dat dit baie belangrik is om toekomsbeplanning in samewerking 

met die kind te doen. Stutterheim (1995:55) verwys na die plan van behandeling, wat die 

volgende aspekte moet insluit: 

• Doelstellings: Terugplasing / permanente beplanning. 

• Tydsduur waarin die doelstellings bereik moet word. 

• Fokuspunte van die plan: Skolastiese behoeftes, mate van gedepriveerdheid 

(ontwikkelingsbehoeftes), aanpassingsprobleme, persoonlikheidsontwikkeling en 

toekomsverwagting.  

• Take en verantwoordelikhede van die biologiese ouers, die kind, die pleegouers en die 

maatskaplike werkers wat betrokke is. 

• Die gevolge as die plan onsuksesvol is. 

Die kind het ’n behoefte aan kontinuïteit, veral met betrekking tot die kontak met die 

maatskaplike werker. Die kind moet bewus gemaak word van die volgende aspekte: 

• Wanneer hy weer met die maatskaplike werker kontak sal hê, hoe gereeld kontak sal 

plaasvind en wat die doel en voorwaardes van die kontak sal wees. 

• Wanneer hy weer kontak met sy ouers sal hê of inligting oor hulle sal bekom en onder 

watter voorwaardes. 

• Watter reëlings getref is ten opsigte van sy skoolbywoning, ontwikkelingsbehoeftes en 

mediese sorg. 

• Die struktuur waarbinne die kind, die biologiese ouers en die maatskaplike werker sal pas 

en kommunikeer. 

• Die waarde van ’n gesinsherenigingsplan 

(Information Guide for Social Workers on the Practical Application of the Child Care Act 74 

of 1983, as amended, and Regulations, 1998:11). 
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3.8  DIE INVLOED VAN PLEEGSORG OP DIE VORMING VAN DIE KIND SE 

IDENTITEIT EN EIEWAARDE 

Dit blyk uit al die voorafgaande inligting dat die verwydering uit ouerlike sorg en die plasing 

in pleegsorg ’n intense emosionele impak op die kind het. Die kind se identiteit is verweef 

met die identiteit van sy ouers en met verwydering word dit onderbreek. Kennis omtrent die 

invloed van pleegsorg op identiteitsvorming, eiewaarde en selfkonsep is dus van kardinale 

belang en behels kortliks die volgende: 

3.8.1 Die invloed van pleegsorg op die kind se identiteitsvorming 

Die pleegsorgplasing onderbreek die kind se verwerwing van outonomiteit binne sy gesin. Sy 

hoofbron van identiteitvorming word tydens verwydering weggeneem. Die kind het nie meer 

’n veilige hawe waarvandaan hy geleidelik sy vermoë tot onafhanklikheid kan toets nie. 

Sodoende word sy verlede en toekoms van mekaar geskei. Daar is niemand met wie hy sy 

herinneringe kan deel nie. Die kind se persoonlike geskiedenis ontwikkel nou nie meer 

opeenvolgend nie (Palmer, 1995:37). Die sukses van die pleegsorgplasing kan ondermyn 

word deur die onderbreking van die kind se identiteitvorming, aangesien sy vermoë om 

intieme verhoudings aan te knoop afhang van ’n stabiele identiteit (Palmer, 1995:38). 

Kinders in pleegsorg verbeur die geleentheid om ’n aaneenlopende ervaring van hulle ouers se 

lewenstyl en waardes te hê. Soms poog kinders om hulle ouers se lewenstyl na te boots en 

herskep dan die destruktiewe gedragspatrone binne die pleegsorgplasing. Hierdie reaksie kan 

egter ook by suksesvolle plasings voorkom waar daar goeie ondersteuning gehandhaaf word 

(Palmer, 1995:38-39). 

3.8.2 Die invloed van pleegsorg op die kind se eiewaarde 

Die kind wat verwyderd van sy gesin woon, beleef meestal intense verwerping deur die 

persone wie se opinie vir hom van groot belang is. Verwarring en verwerping kan teengewerk 

word deur die voortgaande familiekontak en gesinsonderhoude om konflikte deur te werk. 

Baie pleegouers vind dit moeilik om die kind se biologiese ouers te aanvaar, terwyl die 

gemeenskap neig om die bestaan van ’n ander gesin in die kind se lewe te ontken. Dit het tot 

gevolg dat ’n negatiewe beeld oor sy gesin en homself binne die kind vorm. Die kind ervaar 

sodoende moeilik aanvaarding deur sy pleegouers en die samelewing aangesien daar ’n 

gebrek aan aanvaarding van sy biologiese ouers is (Palmer, 1995:40). Kinders in pleegsorg 

kan ook minderwaardig voel teenoor die nuwe omgewing, naamlik die pleegouers se eie 
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kinders, die buurt en die skool. Die kinders wat geplaas word, kom meestal uit laer sosio-

ekonomiese omstandighede. Hulle is dus nuwelinge wat by hulle omstandighede moet aanpas 

en voel meestal “anders” (Palmer, 1995:41).  

Verwydering uit ouerlike sorg het meestal ’n negatiewe effek op die kind se eiewaarde en kan 

die wyse waarop die kind homself beskou, naamlik sy selfkonsep, negatief beïnvloed. 

3.8.3 Die invloed van pleegsorg op die kind se selfkonsep 

’n Verandering in ’n persoon se omgewing het tot gevolg dat ’n verandering sy selfkonsep 

intree. Onsekerheid kan by die pleegkind voorkom ten opsigte van hoe sy biologiese gesin 

hom beskou. Verdere onsekerheid kan ontstaan weens vorige moontlike swak aanpassing in 

’n pleegsorgplasing. Die kind ervaar ook onsekerheid oor sy aanvaarbaarheid of 

onaanvaarbaarheid in sy omgewing weens die nuwe tradisies en waardes wat van sy eie 

gesinskultuur verskil (Palmer, 1995:42). Verskille in sosio-ekonomiese klas tussen die 

biologiese gesin en die pleeggesin kan identiteitsverwarring tot gevolg hê. Die kind wat 

aanvoel dat sy pleegouers nie sy biologiese ouers respekteer nie, sal dalk self sy biologiese 

ouers vermy en hom van hulle onderskei. Dit veroorsaak ’n verlies van lidmaatskap binne ’n 

gesin en ’n toenemend onstabiele identiteit by die kind (Palmer, 1995:43). 

Die kind in pleegsorg toon veral twee behoeftes, naamlik die instandhouding van 

gesinskontak en die behoefte aan ondersteuning binne die pleegsorgplasing. Die 

instandhouding van gesinsbande bring kontinuïteit in die kind se lewe en help hom om die 

gevolge van verwydering teen te werk (Palmer, 1995:59). Indien daar nie gepoog word om 

die bande in stand te hou nie, kan gevoelens van verlies, verlating, verwerping en skuld 

voorkom. Kinders wat verhinder word om ’n verhouding met hulle biologiese ouers te vorm, 

sal geïnhibeer voel om ’n verhouding met hulle pleegouers aan te knoop aangesien hulle 

moontlik dislojaal teenoor hulle biologiese ouers kan voel (Palmer, 1995:60). 

Die navorser se praktykervaring toon dat die grootste krisis in die pleegkind se lewe is om te 

aanvaar dat die gebrekkige kontak met sy biologiese ouers, sy biologiese ouers se keuse is. 

Die gebruik van foto’s en die maak van ’n lewensboek sal, volgens die navorser, hierin van 

groot waarde wees. 

Die invloed van pleegsorg op die kind se selfkonsep kan dus aanvanklik negatief wees. Die 

maatskaplike werker moet in haar begeleiding van die kind in pleegsorg hieraan aandag gee. 
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3.9  SAMEVATTING 

• Dit blyk uit beide die literatuur en die praktyk dat die kind in pleegsorg in verskeie opsigte 

geskaad is vanweë blootstelling aan verskillende vorme van deprivasie en trauma. 

• ’n Weldeurdagte passing van die kind by geskikte pleegouers is van kardinale belang vir 

die kind se herstel, groei en ontwikkeling. 

• Die maatskaplike werker moet kennis dra van die impak wat verwydering op die kind het, 

sodat sy hom op ’n kundige wyse daarop kan voorberei en deur die rouproses kan begelei. 

• Die eienskappe van die kind as kliënt en die gevoelens van die kind in pleegsorg moet 

tydens terapie met die pleegkind in ag geneem word. Die maatskaplike werker het ook ’n 

belangrike rol om na die pleegsorgplasing te vervul. 

• Dit is duidelik dat die pleegkind dikwels as gevolg van deprivasie ontwikkelings-

agterstande het, sowel as mediese toestande wat moontlik nie gediagnoseer is nie. Daarom 

is dit noodsaaklik dat ’n multidissiplinêre span by ’n totale assessering en 

behandelingsplan vir die kind in pleegsorg betrek word. 

• Uit die literatuur het dit voorts geblyk dat die verwydering van ’n kind uit ouerlike sorg en 

die plasing in pleegsorg ’n besondere invloed op die identiteitsvorming, eiewaarde en 

selfkonsep van die pleegkind het. Binne die raamwerk van hierdie studie word op die 

eiewaarde en assessering daarvan gefokus, soos volledig bespreek in die volgende 

hoofstuk. 
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HOOFSTUK 4 

DIE ASSESSERING VAN DIE PLEEGKIND SE 

EIEWAARDE IN SY MIDDELKINDERJARE GEBASEER 

OP PROJECT GO 

4.1 INLEIDING 

Ten einde ’n sinvolle bespreking oor die assessering van die eiewaarde van die pleegkind in 

sy middelkinderjare deur middel van speltegnieke te voer, word hierdie hoofstuk in drie 

afdelings ooreenkomstig die belangrikste fokusareas verdeel, naamlik assessering, eiewaarde 

en speltegnieke. 

In die eerste afdeling word die konsep assessering, soos deur verskillende professies gebruik, 

bespreek. Assessering is ’n begrip wat deur verskillende professies gebruik word en verskeie 

betekenisse het. Die navorser gaan assessering kortliks vanuit die literatuur beskou en dit dan 

met speltegnieke in verband stel. 

In die tweede afdeling word die aspek van eiewaarde bespreek. Soos reeds in hoofstuk 1 

vermeld, word die assessering van die eiewaarde van die pleegkind in sy middelkinderjare 

uitgevoer binne die konteks van die bepaalde beleid van die Departement Gesondheid en 

Welsyn, wat algemeen as Project Go bekend staan. Die konsep eiewaarde sal kortliks vanuit 

die raamwerk van Project Go bespreek word. 

Afdeling drie konsentreer op speltegnieke as die “gereedskap” wat gebruik gaan word om die 

pleegkind se eiewaarde te assesseer. Die navorser ondersteun die gestaltbenadering omdat dit 

struktuur aan die terapie verleen en help om die kind in die hier en nou te hou en tot 

heelwording van sy totale menswees te begelei. 

4.2 DIE KONSEP ASSESSERING  

Assessering is volgens verskeie skrywers ’n proses (vgl Case & Dalley, 1992:150-153; Howe-

Murphy & Charboneau, 1987:204; Francisco-La Grange & Joubert, 1988:7). Assessering 

word verder deur Francisco-La Grange en Joubert (1988:5) wesenlik beskou as ’n analisering 

van die probleemsituasie om ’n basislyn te bekom waarteen vordering gemeet kan word. 

Assessering behels dan ook nie “hoekom” vrae nie, maar wel “wat”, “wanneer”, “waar” en 

“hoe” vrae (Francisco-La Grange & Joubert, 1988:7).  
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Dit blyk verder dat Howe-Murphy & Charboneau (1987:204-205) assessering ook as deel van 

die terapeutiese proses beskou waartydens inligting omtrent die individu ingesamel word ten 

einde ’n individuele terapeutiese program saam te stel. Tradisioneel blyk assessering ’n 

“sielkundige” term te wees wat die gebruik van verskeie toetsbatterye impliseer (vgl. 

O’Connor, 1991:149-152 & Howe-Murphy & Charboneau, 1987:204-209.) Volgens 

Schoeman (1996:71) mag nie alle projektiewe toetse deur spelterapeute uitgevoer word nie en 

kan die diagnostiese akkuraatheid van sulke toetse bevraagteken word. Indien ’n projektiewe 

toets egter as ’n kreatiewe en ekspressiewe medium benut word, is dit waardevol vir die 

spelterapeut en skep dit die geleentheid om elke kind se uniekheid te respekteer. Die kind 

word die geleentheid gebied om definitiewe stellings oor homself te maak aangesien projeksie 

nou saam met dialoog gebruik word (Schoeman, 1996:71). 

Assessering kan dus omskryf word as ’n proses met die oog op die insameling van inligting 

rakende die kliëntsisteem. In die konteks van hierdie studie is die doel om die eiewaarde van 

die pleegkind in sy middelkinderjare deur middel van speltegnieke te assesseer met die fokus 

op aktiwiteite en tegnieke wat by die kind se ontwikkelingsvlak pas. 

Die waarde van speltegnieke blyk duidelik uit die woorde van Grieve (1992:86): “The value 

of utilizing play-based assessment lies not only in that play is a natural and pleasurable 

activity for children but also because the quality of children’s play reflects the emergence of 

maturity skills.” Smith (in Yssel, 1997:64) meld dat kinderspel ’n besondere vermoë het om 

katarsis te laat plaasvind. Die kind word deur spel begelei om sy eie gevoelens uit te druk en 

te openbaar. Dit is egter belangrik dat spelaktiwiteite as deel van speltegnieke by die kind se 

ontwikkelingsvlak moet pas ten einde suksesvol as assesseringsmedium aangewend te word 

(Yssel, 1997:64). 

Vir die doeleindes van hierdie studie moet ’n uiteensetting van dit wat geassesseer moet word, 

naamlik die eiewaarde van die pleegkind in sy middelkinderjare en wel vanuit die raamwerk 

van Project Go, aan die orde kom. 

4.3 ASSESSERING VAN DIE PLEEGKIND SE EIEWAARDE VANUIT DIE 

RAAMWERK VAN PROJECT GO 

Volgens Oberholzer (2000) is Project Go die ontwikkelingsmodel gebaseer op die werk 

Reclaiming Youth at Risk van Brendtro, Brokenleg en Van Bockern (1990). The Antecedents 

of Self-esteem van Coopersmith (1967) is deur Brendtro, Brokenleg en Van Bockern 

(1990:44-45) gebruik om die boustene van eiewaarde te identifiseer en te definieer. Die 
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assessering van die eiewaarde van die pleegkind in sy middelkinderjare word dus vanuit 

hierdie raamwerk uitgevoer en is gebaseer op die sogenaamde Circle of Courage, wat die 

volgende betekenis inhou: 

Die kweking van eiewaarde is een van die primêre doelwitte in die sosialisering van kinders 

en ook in gespesialiseerde werk met risikokinders. Sonder ’n gevoel van eiewaarde is ’n kind 

uit enige kulturele of gesinsagtergrond kwesbaar vir ’n verskeidenheid sosiale, psigologiese 

en leerprobleme (Brendtro, Brokenleg & Van Bockern, 1990:44-45). 

Die volgende vier komponente word volgens Coopersmith (in Brendtro et al., 1990:35) as 

noodsaaklik beskou vir die bou van eiewaarde in die kinderjare, naamlik betekenisvolheid 

(significance), bekwaamheid (competence), mag (power) en agtenswaardigheid (virtue). 

Hierdie komponente word volgens Coopersmith (in Brendtro et al., 1990:35) soos volg 

gedefinieer: 

• Betekenisvolheid (Significance) 

“Significance is found in the acceptance, attention and affection of others. To lack 

significance is to be rejected, ignored, and not to belong” (Coopersmith in Brendtro et al., 

1990:35). Betekenisvolheid word dus gekoppel aan ’n gevoel van “om te behoort”, wat 

beteken dat die kind duidelikheid moet hê oor sy identiteit ten opsigte van godsdiens, kultuur, 

familie, vriende en hoe hy by hierdie aspekte inpas (Primo, 1999). 

• Bekwaamheid (Competence) 

“Competence develops as one masters the environment. Success brings innate satisfaction and 

a sense of efficacy, while chronic failure stifles motivation. Knowing that you can do things, 

no matter how small the skill is that you have mastered – that is meaningful to the self and 

others” (Coopersmith in Brendtro et al., 1990:35).  

• Mag (Power) 

“Power is shown in the ability to control one’s behaviour and gain the respect of others. 

Those lacking power feel helpless and without influence” (Coopersmith in Brendtro et al., 

1990:35). Primo (1999) brei hierop uit deur te noem dat dit gaan oor ’n gevoel van 

onafhanklikheid wat jou in staat stel om die wêreld te verander. 
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• Agtenswaardigheid (Virtue) 

“Virtue is worthiness judged by values of one’s culture and of significant others. Without 

feelings of worthiness, life is not spiritually fulfilling” (Coopersmith in Brendtro et al., 

1990:35). 

Brendtro et al. (1990:35-36) meld verder:  

“Traditional native educational practices addressed each of these four bases of 

self-esteem: 

• significance was nurtured in a cultural milieu that celebrated the universal 

need for belonging; 

• competence was ensured by guaranteed opportunities for mastery; 

• power was fostered by encouraging the expression of independence and  

• virtue was reflected in the pre-eminent value of generosity.” 

Dit blyk dus dat die konsepte om te behoort (belonging), bemeestering (mastery), 

onafhanklikheid (independence) en medemenslikheid (generosity) gefundeer is in die 

opvoedkundige gebruike van die tradisionele inboorling. Project Go se beginsels is dan ook 

op hierdie gebruike geskoei.  

Vervolgens sal daar in meer detail aandag geskenk word aan die definiëring van die bostaande 

konsepte soos binne die betrokke raamwerk van toepassing en wat ook vanuit Project Go as 

assesseringskomponente beskou word. 

4.3.1 Assesseringskomponente vanuit die raamwerk van Project Go 

4.3.1.1 Om te behoort / geborgenheid (Belonging) 

Volgens Brendtro et al. (1990:37-38) moet kinders hulleself beskou as verbonde aan almal 

met wie hulle gereelde kontak handhaaf. Sodoende word hulle geleer om bestaande bande te 

eer en verhoudings te vorm met persone wat buitestanders is. Om te behoort is een van die 

belangrikste faktore in die vorming van identiteit. “The ultimate test of kinship was behavior, 

not blood; you belonged if you acted like you belonged” (Brendtro, et al., 1990:37-38). 

In Tabel 6 word die karaktereienskappe wat as indikatore ten opsigte van die komponent “om 

te behoort” dien, uiteengesit. Hierdie indikatore kan dan ook as kriteria benut word in die 

assesseringsproses. 
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Tabel 6: Karaktereienskappe as indikatore van funksionering ten opsigte van “om te 

behoort” (Brendtro et al., 1990:47) 

 

Normaal Verwronge Afwesig 

Geheg 
Liefdevol 
Vriendelik 
Intiem 
Gemeenskapsin 
Samewerkend 
Vertrouend 

Bendelojaliteit 
Hunker na toegeneentheid 
Hunker na aanvaarding 
Promisku 
Aanhanklik 
Weerloos t.o.v. kultus / sektes 
Oorafhanklik 

Nie verbonde nie 
Op die hoede (Guarded) 
Verwerp 
Eensaam 
Afsydig 
Geïsoleerd 
Wantrouig 
 

4.3.1.2 Bemeestering (Mastery) 

Dit is belangrik dat kognitiewe, fisiese, sosiale en geestelike bevoegdheid ontwikkel word. 

Die aanleer van selfbeheersing moet reeds vroeg by kinders geskied (Brendtro et al., 

1990:49). Die volgende aanhaling (uit Brendtro et al., 1990:51) vat die essensie hiervan vir 

die navorser saam: “The simple wisdom of Native culture was that since all need to feel 

competent, all must be encouraged in their competency. Striving was for attainment of a 

personal goal, not being superior to one’s opponent.” In Tabel 7 word die karaktereienskappe 

wat as indikatore ten opsigte van die komponent “bemeestering” dien, uiteengesit. 

Om te behoort Om te behoort
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Tabel 7: Karaktereienskappe as indikatore van funksionering ten opsigte van 

bemeestering (Brendtro et al., 1990:48) 

 

Normaal Verwronge Afwesig 

Presteerder 
Suksesvol 
Kreatief 
Probleemoplosser 
Gemotiveerd 
Volhardend 
Toereikend (Competent) 

Oorpresteerder 
Arrogant 
Soek risiko’s 
Verneuk 
Werkolis 
Aanhoudend 
Misdadige vaardighede 

Kan nie presteer nie 
Ingestel op mislukking 
Vermy risiko’s 
Vrees uitdaging 
Ongemotiveerd 
Gooi maklik tou op 
Ontoereikend 
 

4.3.1.3 Onafhanklikheid (Independence) 

Die belangrikste aspek wat binne hierdie konteks ter sprake is, is dissipline. Die doel van 

eksterne dissipline is die bou van interne dissipline. Elke persoon moet homself verantwoord 

ten opsigte van selfopgelegde doelwitte en nie soseer die eise van andere nie. Glasser (in 

Brendtro et al., 1990:55) dui die kern aan met die volgende stelling: “Discipline never really 

succeeds if it does not recognize the universal need of all persons to be free, to be in control 

of themselves, and to be able to influence others.” 

Hall (in Brendtro et al., 1990:42) omskryf die betekenis van onafhanklikheid soos volg:  

I can remember … a toddler trying to open a door to a cabin. He could not make 
it. This was a big, heavy door, and he was shoving and shoving. Well, Americans 
would get up and open the door for him. The Blackfoot Indians sat for half an 
hour while that baby struggled with that door, until he was able to get it open 
himself. He had to grunt and sweat, and then everyone praised him because he 
was able to do it himself. 

Die navorser lei hieruit af dat ouers en terapeute hulle daarop moet instel om die kind die 

geleentheid te bied om take self te voltooi. Die voltooiing van take sonder hulp sal 

onafhanklikheid by die kind bevorder en moet erkenning kry. In Tabel 8 word die 

karaktereienskappe wat as indikatore ten opsigte van die komponent “onafhanklikheid” dien, 

uiteengesit. 

Bemeestering Bemeestering 
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Tabel 8: Karaktereienskappe as indikatore van funksionering ten opsigte van 

onafhanklikheid (Brendtro et al., 1990:49) 

 

Normaal Verwronge Afwesig 

Outonoom 
Selfversekerd 
Selfgeldend 
Verantwoordelik 
Selfbeheer 
Selfdissipline 
Leierskap 

Diktator 
Roekeloos (Macho) 
Boelie ander 
Seksueel losbandig 
Manipulerend 
Rebels 
Ondermyn gesag 

Onderdanig 
Gebrek aan selfvertroue 
Minderwaardig 
Onverantwoordelik 
Hulpeloos 
Ongedissiplineerd 
Beïnvloedbaar 
 

4.3.1.4 Medemenslikheid (Generosity) 

Brendtro et al. (1990:57) meld dat: “Prestige was accorded those who gave unreservedly, 

while those with nothing to give were pitied. To accumulate property for its own sake was 

disgraceful.” Die navorser is van mening dat Selye (in Brendtro et al., 1990:59) die essensie 

saamvat in sy stelling: “Altruism is the ultimate resource for coping with life’s conflicts, for 

in reaching out to help another, one breaks free from preoccupation with the self.” 

In Tabel 9 word die karaktereienskappe wat as indikatore ten opsigte van die komponent 

“medemenslikheid” dien, uiteengesit. 

Onafhanklikheid Onafhanklikheid 
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Tabel 9: Karaktereienskappe as indikatore van funksionering ten opsigte van 

medemenslikheid (Brendtro et al., 1990:50) 

 

Normaal Verwronge Afwesig 

Onselfsugtig 
Gee om vir ander 
Mededeelsaam 
Lojaal 
Empaties 
Pro-sosiaal 
Ondersteunend 

“Noblesse oblige” 
Oorbetrokke 
Speel martelaar 
Ko-afhanklik 
Oorbetrokkenheid 
Slaafsheid (servitude) 
Gebondenheid 

Selfsugtig 
Liefdeloos 
Selfliefde 
Dislojaal 
Verhard 
Antisosiaal 
Uitbuitend 
 

Om te behoort, bemeestering, onafhanklikheid en medemenslikheid is die vier komponente 

van eiewaarde wat volgens Project Go as belangrik geïdentifiseer is. Eienskappe is onder elke 

komponent uitgelig wat indikatore sal wees van die kind se tipe funksionering ten opsigte van 

’n bepaalde komponent, naamlik in terme van normaal, afwesig of verwronge. Dit is egter 

belangrik dat ’n algemene bespreking van die assessering van eiewaarde binne ’n 

maatskaplikewerk-konteks geplaas word ten einde van toepassing te wees op die pleegkind. 

4.3.2 Assessering binne ’n maatskaplike ontwikkelingskonteks 

Project Go is gerig op assessering vanuit ’n maatskaplike ontwikkelingskonteks en behels ’n 

spesifieke proses (Marais, 1999:6). Binne hierdie maatskaplike ontwikkelingskonteks is dit 

eerstens belangrik om kennis te dra van die betekenis van die konsepte ontwikkelings-

assessering en ontwikkelingsprogram. 

4.3.2.1  Konseptualisering van ontwikkelingsassessering en ontwikkelingsprogram  

• ONTWIKKELINGSASSESSERING 

Ontwikkelingsassessering is daarop gerig om vas te stel waar die sirkel sterk en heel en waar 

dit gebroke is vir ’n spesifieke jong persoon (Marais, 1999:6). Daar moet vasgestel word by 

watter van bogenoemde assesseringskomponente die kind se ontwikkelingsbehoefte is. 

Medemenslikheid Medemenslikheid 
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• ONTWIKKELINGSPROGRAM 

Op grond van die ontwikkelingsassessering moet daar ’n ontwikkelingsprogram vir elke 

pleegkind opgestel word. Die doelstelling van hierdie program is die herstel van die sirkel en 

die versterking van die areas wat nie problematies blyk te wees nie. Volgens Marais (1999:6) 

is daar twee soorte planne waarvolgens die intervensiedoelstellings geformuleer word, 

naamlik:  

Versorgingsplan 

Hierdie plan word deur die maatskaplike werker wat vir ’n betrokke pleegsorgsituasie 

verantwoordelik is, opgestel nadat ’n ontwikkelingsassessering gedoen is. Hierdie plan is 

gebaseer op die langtermynbeplanning vir die toekoms van die kind en kan slegs by ’n 

formele hersiening elke ses maande verander word. Indien die kind binne die wetlike sisteem 

moet skuif, vergesel sy versorgingsplan hom en verander nie. Slegs die individuele 

ontwikkelingsplan wat die korttermyndoelwitte bevat, verander. Die kind, versorgers en/of 

voogde is veronderstel om ’n afskrif van hierdie versorgingsplan te hê. Die versorgingsplan 

vorm die basis van al die programme wat in die kind se lewe geïmplementeer word (Marais, 

1999:7). 

Individuele ontwikkelingsplan 

Volgens Project Go moet daar eers ’n verhouding met die kind gebou word voordat daar met 

assessering en die implementering van ’n aksieplan begin kan word. Die individuele plan 

bestaan uit die identifisering van die kind se ontwikkelingskragte en ontwikkelingsbehoeftes 

en die formulering van spesifieke, duidelik geformuleerde en tydgekoppelde doelstellings. Vir 

elke doelstelling moet ’n spesifieke persoon aangedui word wat verantwoordelik is vir die 

bereiking daarvan. 

Die assessering is dus ’n proses wat uit bepaalde stappe bestaan wat soos volg uiteengesit kan 

word (Marais, 1999:7). 

4.3.2.2 Stappe in die assesseringsproses 

Die stappe in die assesseringsproses behels kortliks die volgende:  

Stap 1: Kontakmaking 

Dit is die eerste keer wat die maatskaplike werker die kind ontmoet. Dit is belangrik dat die 

kind se vertroue van die eerste ontmoeting af gewen en gebou moet word. Die doel is om die 
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kind emosioneel, fisiek en sosiaal veilig te laat voel. In die aanvangsfase presenteer kinders 

dikwels met baie verdedigingsmeganismes en moet die maatskaplike werker nie daarop fokus 

nie (Marais, 1999:7-8). 

Stap 2: Gedragsbeheer 

Die wyse waarop gedragsbeheer hanteer word, is gebaseer op die beginsel van “invloed”. 

Deur respek, ondersteuning, leiding en die gebruik van gedragsbeheerstrategieë sal die kind in 

staat gestel word om selfbeheer te bekom. Die kind kan dan met waardigheid optree en respek 

verdien. Indien die kind se gedrag nie beheer word nie en die assessering neem ’n aanvang, 

word die kind se gedrag en nie sy ontwikkelingsbehoeftes nie, geassesseer. Dit kan lei tot 

etikettering en veroordeling van die kind, wat ’n absoluut onakkurate assessering sal 

impliseer. Hierdie beginsel word aan die hand van die volgende voorbeeld geïllustreer. As die 

kind byvoorbeeld elke aand net voor badtyd ’n verbale geveg met die kinderversorger voer, 

sal hy as gevolg daarvan as aggressief en problematies geëtiketteer word. Die personeel van 

die inrigting kan dan voel dat hulle hom nie kan beheer nie en word hy in ’n groep geplaas 

waar hy met sy aggressie gehelp kan word. Later kom dit aan die lig dat hy tydens badtyd 

seksueel gemolesteer is, wat bepaalde optrede tot gevolg gehad het. Daarom is dit belangrik 

om gedragsbeheertegnieke toe te pas wat die kind in staat sal stel om sy werklike probleem te 

kommunikeer (Marais, 1999:8). Hierdie werkswyse vind volgens die navorser nie heeltemal 

aansluiting by die gestaltbenadering nie. Oaklander (1988:209) gee byvoorbeeld die volgende 

riglyne vir die hantering van woede: 

• Gee vir kinders praktiese metodes waardeur hulle woede kan uitdruk. 

• Kinders moet gehelp word om die werklike gevoel van woede wat hulle ervaar, te erken 

en hulle moet aangemoedig word om in die terapeut se kantoor emosionele uitdrukking 

aan die woede te gee. 

• Gee vir die kinders die ervaring om direk verbaal hulle gevoelens uit te druk; hulle moet 

sê wat hulle vir ’n persoon moet sê. 

• Praat met die kinders oor woede, wat dit is, hoe hulle dit wys en wat hulle doen as hulle 

woede ervaar. 

Stap 3: Ontwikkelingsorg 

Volgens Marais (1999:90) is dit noodsaaklik dat die kind voel hy is emosioneel, sosiaal en 

fisiek veilig en versorg. Hierdie aspek is nie onderhandelbaar nie, want die kind het bepaalde 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  --  LLoouuww  EE  ((22000066))  



HOOFSTUK 4 – DIE ASSESSERING VAN DIE EIEWAARDE  
VAN DIE PLEEGKIND GEBASEER OP PROJECT GO 

 77

regte, wat die volgende insluit: 

• Kos 

• Water 

• Hitte as dit koud is 

• Toegang tot ’n badkamer 

• Inligting 

• Beskerming teen fisiese en psigologiese pyn 

• ’n Ordentlike, veilige plek om te wag 

• Respek 

• Onvoorwaardelike aanvaarding 

• Respek vir privaatheid en waardigheid 

Indien hierdie behoeftes van die kind nie vervul word nie, sal hy reageer in reaksie op sy 

onvervulde behoeftes. 

Stap 4: Assessering 

Die proses van assessering kan alleenlik begin nadat die ander stappe geïmplementeer is. 

Volgens Project Go is die assesseringsproses ’n diepgaande studie van die kind en sy gesin. 

Die Suid-Afrikaanse Interministeriële Komitee voorsien in hierdie verband ’n raamwerk van 

assesseringsvrae (sien bylaag 1). Hierdie raamwerk dien nie as ’n toets nie aangesien 

assessering nie as ’n toets beskou word nie, maar dien as ’n riglyn. Dit is ook nie slegs ’n 

bespreking van die kind nie. Beide die kind en die gesin is ten volle by die assesseringsproses 

en die neem van besluite rakende die individuele ontwikkelingsplan betrokke. Assessering is 

nie voltooi voordat dit nie gedokumenteer is en die individuele ontwikkelingsplan 

geïmplementeer en geëvalueer is nie (Marais, 1999:9). 

Stap 5: Ontwikkelingsplan 

Na assessering moet daar ’n ontwikkelingsplan opgestel word. Hierdie ontwikkelingsplan 

moet die kind se ontwikkelingskragte uitlig. Daar moet ook doelwitte geformuleer word vir 

die ontwikkelingsbehoeftes wat nog nie vervul is nie. Die plan is nie maar net ’n vae stuk 

geskrewe werk nie, maar moet spesifiek en doelgerig aandui hoe daar in die kind se 

ontwikkelingsbehoeftes voorsien gaan word. Die hele gesin moet by hierdie proses betrek 

word, en in die geval van ’n pleegkind, beide die pleeggesin en die biologiese gesin 

(Oberholzer, 2000). 
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Stap 6: Terminering 

Die verhouding met die kind moet op dieselfde manier afgesluit word as wat dit begin is, 

naamlik gebaseer op waardigheid en respek. Die kind moet op terminering voorberei word en 

moet verseker word dat sy versorging en beskerming deurlopend belangrik sal wees 

(Oberholzer, 2000). Die pleegsorgtoesigwerker kan volgens die navorser nooit die verhouding 

met die kind termineer solank as wat die kind nog in pleegsorg is nie. Indien die 

pleegsorgtoesigwerker as terapeut by die kind betrokke raak, sal slegs die terapeutiese 

verhouding afgesluit word. Dit is baie belangrik dat die pleegsorgtoesigwerker haar rol en 

taak aan die kind sal verduidelik. 

Dit blyk duidelik uit die literatuur dat gewone onderhoudvoering nie effektief met die kind in 

die middelkinderjare toegepas kan word nie, maar dat spelterapie wel die potensiaal het om 

die kind meer effektief te assesseer. 

Spelterapie word volgens ’n bepaalde proses en beginsels toegepas. Aangesien speltegnieke 

as assesseringsmedium in hierdie studie benut gaan word, gee die navorser in die volgende 

afdeling ’n opsommende beskrywing van die proses van spelterapie. 

4.4 SPELTERAPIE AS DIE TERAPEUTIESE PROSES IN DIE KONTEKS VAN 

ASSESSERING 

Die terapeutiese proses is ’n dinamiese proses. Hoewel dit sekerlik binne ’n bepaalde 

teoretiese raamwerk plaasvind, is dit volgens die navorser nie rigied nie. Hierdie afdeling sal 

fokus op spel binne die terapeutiese proses. Spel is die kind se taal, sy wyse om met ander en 

die eksterne wêreld te kommunikeer. Die navorser wil in hierdie afdeling verder fokus op die 

gebruik van spel binne die terapeutiese proses vanuit ’n gestaltbenadering. 

Landreth (1991:16) merk op: “Since the child’s world is a world of action and activity, play 

therapy provides the therapist with an opportunity to enter the child’s world.” Dit dui duidelik 

aan dat spel die terapeutiese proses met die kind inlei. Landreth (1991:17) beskou die 

terapeutiese proses as een waarin die kind sy gevoelens uitspeel en dit daardeur na die 

voorgrond bring. Die kind word deur die terapeutiese proses in staat gestel om die probleem 

in die oë te kyk en om te leer om dit te beheer of te verwerp (Landreth, 1991:17). Die 

terapeutiese proses is verder ook ’n proses van voortgesette interaksie tussen die kind en die 

terapeut. Die stappe in die terapeutiese proses behels kortliks die volgende: 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  --  LLoouuww  EE  ((22000066))  



HOOFSTUK 4 – DIE ASSESSERING VAN DIE EIEWAARDE  
VAN DIE PLEEGKIND GEBASEER OP PROJECT GO 

 79

4.4.1 STAP 1:  VERWYSING EN AANVANKLIKE ASSESSERING VAN DIE KIND 

Geldard en Geldard (1997:37) beskou dit as baie belangrik dat die terapeut soveel moontlik 

inligting omtrent die kind insamel. Hierdie inligting sluit die kind se gedrag, emosionele 

funksionering, persoonlikheid, geskiedenis, kulturele agtergrond en die omgewing waarbinne 

die kind leef, in. Inligting word verkry vanaf die ouers en ook lede van die betrokke 

multidissiplinêre span. Geldard en Geldard (1997:37) beklemtoon dat alle inligting uit ander 

bronne versigtig benut moet word. Hierdie inligting is dikwels die bron se persepsie of 

interpretasie van die kind en bepaalde gebeure. 

4.4.2 STAP 2:  KONTRAKSLUITING MET DIE OUERS/VOOGDE 

Geldard en Geldard (1997:37) vind dit nuttig om aanvanklik ’n konsultasie met die ouers te 

hê sonder dat die kind teenwoordig is. Dit stel die ouers in staat om openlik te praat sonder 

om deur die kind beperk te word. ’n Kontrak ten opsigte van die terapeutiese proses word 

tydens hierdie konsultasie met die ouers of voogde gesluit. Daar word nie gespesifiseer wat 

hierdie kontrak behels nie, maar dit word beklemtoon dat die ouers die eksklusiwiteit van die 

kind-terapeut-verhouding moet verstaan (Geldard & Geldard, 1997:38). 

Volgens Oaklander (1988:185) kan die kind se reaksie en die dinamika tussen die gesinslede 

tydens die proses van kontraksluiting waargeneem word. Die vertrouensverhouding met die 

kind word so gevestig. Die kind sal beleef dat die terapeut ’n onpartydige deelnemer is wat in 

almal, veral die kind, belangstel. Die navorser stem vanuit praktykervaring met Oaklander 

(1988:185) se benadering saam. Kinders wat uit hulle ouers se sorg verwyder is en deur die 

sisteem van die kinderhof beweeg het, was meestal reeds by verskeie maatskaplike werkers 

betrokke. Hierdie kinders voel dat niemand nog ooit net na hulle geluister het nie en dat hulle 

in die proses eintlik onbelangrik is. Die terapeut moet in terapie met hierdie kinders 

beklemtoon dat sy partydig is vir die kind en sy belange. Dit is belangrik dat die pleegouers 

en die biologiese ouers betrokke moet wees aangesien hulle insette in die kind se lewe baie 

belangrik is. Dit is ook belangrik dat die pleegouers en biologiese ouers terapeutiese hulp 

ontvang indien nodig en dat hulle iewers ’n plek sal hê waar hulle kan ontspan, vrylik kan 

praat en onvoorwaardelik aanvaar word. Die pleegouers en biologiese ouers moet gewen word 

as medewerkers in die uitvoer van die kind se individuele ontwikkelingsplan. 

4.4.3 STAP 3:  DIE EERSTE TERAPEUTIESE SESSIE 

Die ouers sowel as die kind moet tydens die eerste terapeutiese sessie positief beïnvloed en 
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gemotiveer word ten opsigte van die terapeutiese proses. Volgens Oaklander (1988:186) moet 

die kind die geleentheid kry om te reageer op sy ouers se opsomming van die probleem en om 

te sê of hy saamstem. Verduideliking word gebruik wanneer die ouer ingewikkelde woorde of 

vae terme gebruik. Inligting vanaf alle bronne moet met die kind gekontroleer word. Verder 

laat Oaklander (1988:186) duidelik blyk dat sy nie al die gegewe inligting as feite aanvaar nie. 

Die probleem word toegeken aan ’n persoon of ’n instansie en nie noodwendig aan die kind 

nie. Dit kan die kind laat ontspan. Soos reeds vermeld, gebruik Geldard en Geldard (1997:37-

38) ’n ander benadering, waar die eerste konsultasie met die ouers alleen geskied. Oaklander 

(1988:187) meld dat sy ’n eerste gesamentlike sessie sal afsluit deur die ouers te vra om buite 

te wag. Sy stel die kind dan aan die speelkamer bekend en indien daar genoeg tyd is, kan die 

kind solank met die mediums eksperimenteer. 

4.4.4 STAP 4: DIE BOU VAN DIE TERAPEUTIESE VERHOUDING 

Aangesien die kind nie oor volwasse eienskappe beskik nie, kan hy nie die terapeut se 

volwasse wêreld betree nie. Die terapeut moet die kind se wêreld betree deur van spel as 

kommunikasiemedium gebruik te maak. Schoeman en Van der Merwe (1996:30) dui aan dat 

een van die belangrikste doelwitte van die bou van die terapeutiese verhouding, die 

bestudering van die kind se proses is. Met “proses” word bedoel die wyse waarop die kind sy 

lewensomstandighede hanteer. Die terapeut moet volgens Schoeman en Van der Merwe 

(1996:30) die kind se vriend word en bereid wees om van haarself met die kind te deel ten 

einde ’n vertrouensverhouding te bou. 

Die boustene van ’n vertrouensverhouding met die kind is van kardinale belang: 

• Emosionele teenwoordigheid 

Volgens Schoeman (1993:3) moet die terapeut tydens terapie ten volle beskikbaar wees vir 

die kind en doen wat die kind verlang deur sy/haar vriend te word. Alhoewel objektiwiteit in 

die terapeutiese verhouding bemoeilik word, moet sy ook deurentyd bewus wees van haar eie 

kinderlike gevoelens (Oaklander in Schoeman, 1993:3). 

• Word sy speelmaat 

Die terapeut moet die kind se vriend word, op sy gevoelens en sienings fokus en dit 

respekteer, maar nie ’n opvoedkundige rol inneem nie (Schoeman, 1993:3). Terselfdertyd is 

dit egter belangrik dat die terapeut haar eie identiteit in die proses behou. Aanvaarding van die 

kind vir wie en wat hy is, moet beskou word as ’n wyse om ’n boodskap oor te dra 
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(Schoeman, 1993:3), en daarom is dit aanvaarbaar dat hy kwaad kan word en goed kan 

rondgooi. Die speelkamer moet ’n eenvoudige en gemaklike vertrek wees sodat die kind se 

gevoelens later geëksploreer kan word. Die kind se belangstellings moet te alle tye in ag 

geneem word terwyl die terapeut alle vooropgestelde idees ter syde stel en waarneem wat die 

kind deur die spel wil sê (Thompson & Rudolph in Schoeman, 1993:3). 

• Innerlike versterking 

Ter ondersteuning van sy vermoëns moet die terapeut die kind begelei en versterk tot 

selfontdekking. ’n Kind wat begelei word om in homself te glo en wat erkenning kry, sal 

uiteindelik sterk genoeg wees om sy eie probleme te hanteer en homself te bemagtig 

(Schoeman, 1993:3). 

• Opregtheid, eerlikheid en spontane kommunikasie 

Die terapeut moet opreg, eerlik en sensitief teenoor die kind wees, maar nie voorskryf of 

opvoed nie, want dan is sy nie meer vriend nie (Faber & Mazlish in Schoeman, 1993:3). Die 

terapeut moet die grense deur die kind gestel respekteer en hom nie dwing om iets te doen wat 

hy nie wil nie, omdat dwang daartoe kan lei dat hy dink dat hy omgekoop word (Schoeman, 

1993:3). Volgens Oaklander (in Schoeman, 1993:3) moet die kind deur die terapeut op sy 

vlak ontmoet word, terwyl sy die kind se ritme respekteer en ook nie manipulerend, 

veroordelend of meerderwaardig teenoor die kind en sy ouers optree nie. Die terapeut moet 

ook haar eie grense en beperkings ken en respekteer. 

4.4.5 STAP 5:  DIE ONTWIKKELINGSTADIUM IN KINDERSPEL 

Die navorser is van mening dat dit baie belangrik vir die terapeut is om die stadia van 

kinderspel wat Ericson (in Smith, 1989:130-131) identifiseer, as ontwikkelingsteorie te 

beskou. Die middelkinderjare, wat die fokus van hierdie studie is, val binne Fase 4 van die 

ontwikkelingsteorie, wat kortliks die volgende behels. 

Die betekenis van werk word binne spel ontdek. Arbeidsaamheid word nou vasgelê. Die kind 

sal werklike situasies in sy lewe uitspeel, soos dat ’n maatjie hom spot. Spel se kompeterende 

element word nou deur die kind opgesoek en geniet. Reëls, rituele en seremonies word vir die 

kind belangrik. Hy geniet georganiseerde spel en die versameling van artikels soos seëls 

(Smith, 1989:131). 
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4.4.6 STAP 6:  TERAPIE MET DIE KIND 

Geldard en Geldard (1997:36) beskou die terapeutiese proses as ’n vloeiende proses wat uit 

vier verskillende komponente bestaan wat tydens terapie in ag geneem moet word. Geldard en 

Geldard (1997:36) se gekonseptualiseerde raamwerk sal vervolgens deur die navorser benut 

word om die tweede tot vierde fase binne die terapeutiese proses uiteen te sit. Dit is belangrik 

om in gedagte te hou dat hierdie komponente nie rigied toegepas hoef te word nie, want 

individuele kinders en hulle omstandighede verskil. 

4.4.6.1 Binding met die kind (Joining) 

Binding met die kind word volgens Geldard en Geldard (1997:39) bewerkstellig deur eers met 

die ouers te bind. Die kind neem waar hoe die terapeut teenoor die ouers optree en word so in 

staat gestel om ’n mate van vertroue in die terapeut te ontwikkel. Die kind sal verder deur die 

ouers aangemoedig word en so word toestemming vir die verhouding met die terapeut verkry. 

Die ouers sal ook deur hierdie proses die belangrikheid van hulle rol in die terapeutiese proses 

ervaar. Die navorser is van mening dat dit in ’n ideale situasie so kan gebeur, maar dat sy 

vanuit praktykervaring waargeneem het dat dit dikwels ’n lang proses is om die onbetrokke, 

besige ouer te betrek. Buigsaamheid is dus baie belangrik. 

Sommige kinders bind maklik, veral behoeftige kinders wat dikwels nie oor toepaslike grense 

beskik nie. Sodanige kinders kan sonder enige versigtigheid en met ontoepaslike inskiklikheid 

bind (Geldard & Geldard, 1997:39). Die navorser is van mening dat die wyse en tempo 

waarmee die kind bind, aanduidend sal wees van sy interne proses (proses is volgens 

Schoeman en Van der Merwe, 1996:30 die wyse waarop die kind sy lewensomstandighede 

hanteer). Geldard en Geldard (1997:39) lig hierdie aspek uit as belangrik vir 

assesseringsdoeleindes.  

Aandag moet tydens binding gegee word aan die aard van die verhouding tussen die kind en 

die terapeut (Geldard & Geldard, 1997:40). Die navorser beskou die gebruik van die terapeut 

se intuïsie as belangrik by binding. Die terapeut wat in kontak is met haarself, sal in staat 

wees om in kontak te kom met die kind en so ’n “aanvoeling” vir die kind ontwikkel. Hierdie 

fase kan ook vergelyk word met Rubin (1978:75-79) se eerste vier stappe van terapeutiese 

groei, naamlik toetsing, vertroue, waag en kommunikasie. Die wyse waarop die kind optree, 

sal aanduidend wees van die gestaltlaag waarin hy verkeer, naamlik die valse laag, die fobiese 

laag, die weerstandslaag, die implosiewe laag of die eksplosiewe laag. Die kind sal moontlik 

by die aanvang van terapie óf in die valse laag óf in die fobiese laag verkeer. 
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Die gestaltlae word deur Thompson en Rudolph (1992:112) soos volg omskryf: 

• Die valse laag 

Dit word deur onopgeloste konflik gekenmerk. Die terapeut moet die kind deur middel van 

projeksie begelei tot bewuswording van die valse speletjies wat hy met homself speel. 

• Die fobiese laag 

Sodra die kind van sy valse speletjies bewus word, word hy bewus van die vrese wat hierdie 

speletjies in stand hou, byvoorbeeld die vrees om belangrike persone in sy lewe teleur te stel. 

Dis die terapeut se taak om die kind deur middel van projeksie te begelei om in kontak met 

homself te kom, sodat die vrese wat sy speletjies in stand hou, ontdek kan word. Die gebruik 

van sensoriese waarneming sal ’n belangrike rol in kontakmaking met die self speel. 

Grense moet reeds in hierdie fase geskep word, want dit sal meehelp om die speelkamer, die 

terapeutiese verhouding en die terapeutiese proses vir die kind in ’n veilige ruimte te omskep. 

• Die weerstandslaag (impasse)  

Dit is die laag waartydens kind die omgewingsondersteuning van sy speletjies verwerp. Die 

kind vind nou dat hy nie ’n beter wyse ken om sy vrese en afkeure te hanteer nie. Baie kinders 

kan in hierdie laag vasval en weier om voort te beweeg. 

• Die implosiewe laag 

Kinders raak bewus van hoe hulle hulleself beperk en begin met nuwe gedrag eksperimenteer. 

• Die eksplosiewe laag 

Indien die eksperimentering met nuwe gedrag suksesvol is, bereik hulle die eksplosiewe laag. 

Hier besef hulle hoeveel energie hulle beskikbaar het noudat dit nie meer verbruik word om 

’n valse bestaan in stand te hou nie. 

4.4.6.2  Nooi die kind uit om sy storie te vertel 

Die terapeut stel die kind in staat om sy storie te vertel deur van toepaslike mediums binne die 

ontwikkelingstadium van die kind gebruik te maak. Dikwels sal die kind nie natuurlik reageer 

op die mediums deur sy storie en gevoelens mee te deel nie. Die kind wat by terapie betrek is, 

vind dit dikwels moeilik om sy gevoelens te herken en te kommunikeer en het ook dikwels 

verskeie verdedigingsmeganismes om homself mee te beskerm (Geldard & Geldard, 
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1997:41). Die navorser is van mening dat laasgenoemde plaasvind, aangesien die kind deur 

teleurstellings en seerkry sensories afgestomp raak en nie in kontak met homself is nie. Die 

gebruik van sensoriese stimulasie sal die kind as ’t ware “wakker maak” en in kontak met die 

self bring. Sodra hierdie kontak bewerkstellig is, kan die terapeut die kind deur middel van 

hulpmiddels soos “gevoelskaarte” tot die herkenning en uitdrukking van sy gevoelens begelei. 

4.4.6.3 Instaatstelling van die kind om sy storie te vertel 

Die belangrikheid van vertroue, binding en die daarstelling van toepaslike mediums is reeds 

uitgelig. Toepaslike tegnieke vir terapie met kinders moet ook benut word ten einde ’n kind in 

staat te stel om sy storie te vertel (Geldard & Geldard, 1997:42). Schoeman (1997:33) lig die 

volgende kernaspekte asook werkwyses en tegnieke in die benadering van die kind vanuit die 

gestalt-terapie uit: 

• Kontakgrens 

• Bewustheidskontinuum 

• Eksperimente 

• Fantasie 

• Figuurvoorgrond 

• Gestalt 

• Introjeksie 

• Projeksie 

• Topdog/Underdog 

• Polariteite 

• Samevloeiing 

• Selfondersteuning 

• Assimilasie 

Werkswyses en tegnieke 

• “Ek”-boodskappe 

• Verander vrae in stellings 

• Verantwoordelikheidneming 

• Onvoltooide sinne 

• Droomverwerking 

• Stoelwerk (leë stoel) 

• Pendeltegniek 

Die benutting van bogenoemde aspekte, werkswyses en tegnieke sal meehelp om die kind in 
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staat te stel om sy storie te vertel. 

4.4.6.4 Oplossing van probleme 

Somtyds sal die vertel van sy storie op sigself vir die kind verligting van sy emosionele pyn 

bring. Dit kan dus tot die oplossing van die bepaalde probleem lei. Dit sal egter dikwels vir 

die terapeut nodig wees om diepgaande aandag aan die deurwerk van die kind se probleem te 

gee (Geldard & Geldard, 1997:42). Indien ’n bepaalde aspek herhalend op die kind se 

voorgrond is, dui dit vir die terapeut aan dat daar ’n onvoltooidheid in die kind se lewe is. Die 

onvoltooidheid moet hanteer word, sodat die kind se “gestalt” weer gebalanseer kan wees. 

4.4.6.5 Bemagtiging van die kind 

Bemagtiging is deel van die terapeutiese proses wat slegs kan plaasvind as die terapeutiese 

verhouding so ondersteunend is dat die kind verantwoordelikheid vir homself neem. Die 

terapeut kan dit bewerkstellig deur “kwaad sessies” waartydens die kind kan praat oor die 

dinge wat hom kwaad maak. Die kind moet aangemoedig word om met sy ouers te praat en 

sessies moet gehou word waar beide die kind en die ouers oor hulle frustrasies kan praat 

(Schoeman, 1996:180). Oaklander (1969:280-284) dui die volgende riglyne aan vir die 

versterking van die kind se selfbeeld en sy bemagtiging: 

• Neem die kind ernstig op 

• Vermy veroordelende houdings 

• Wees ’n goeie rolmodel 

• Elke kind is uniek 

• Laat die kind toe om te eksperimenteer 

• Respekteer die kind se gevoelens, behoeftes, voorstelle en wysheid 

• Betrek hom by besluitneming en probleemoplossing 

• Gee hom vryheid om te kies 

• Bied geleentheid tot onafhanklikheid 

• Gee hom verantwoordelikhede 

• Toepassing van konsekwente reëls en beheer. Bied die kind die geleentheid om sy eie 

besittings te organiseer. 

• Wees spesifiek met kritiek 

• Gebruik “ek”-boodskappe 

• Gee spesifieke erkenning en prys die kind 

• Behandel hom met respek 
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• Luister na, erken en respekteer die kind se gevoelens 

4.4.6.6  Die betrekking van sisteme 

Dit is belangrik dat wanneer met die kind gewerk word, die omgewing waarbinne hy hom 

bevind, in ag geneem moet word. Die terapeutiese sukses sal moontlik beperk wees indien 

slegs met die kind gewerk word. Daar vind sirkulêre prosesse binne ’n gesin plaas wat dit 

noodsaak dat die hele gesinsisteem vir maksimale terapeutiese groei betrek moet word. Die 

wangedrag maak die ouer kwaad, met die gevolg dat die ouer emosioneel begin onttrek. Die 

kind se gevoelens van verwerping word versterk. Gevolglik vererger beide die kind se 

uitreagerende gedrag en die ouers se onttrekkingsgedrag. Die ouers en kinders in die gesin 

moet die verandering en probleme wat die kind in individuele terapie moes konfronteer, 

verstaan (Geldard en Geldard, 1997:43). In die praktyk gebeur dit egter dikwels dat die kind 

uit die gesinsisteem verwyder is en dat die gesinsisteem hom van die kind onttrek ten spyte 

van al die terapeutiese insette. Die kind moet dan bemagtig word om dit te verwerk en te groei 

ten spyte van die gebrek aan betrokkenheid van die gesinsisteem. 

4.4.6.7  Terminering 

Terminering vind by elke kind op ’n ander tyd plaas. Oaklander (1969:199) is van mening dat 

die terapeutiese proses nie oor jare uitgerek moet word nie, maar ’n maksimum van ses 

maande moet duur. Verder meld Oaklander (1969:200) ook dat terminering vir beide die kind 

en die terapeut moeilik is. Die terapeut moet ingestel wees op haar emosies en dit eerlik met 

die kind deel. 

Binne die konteks van spelterapie en die terapeutiese proses word speltegnieke as 

assesseringsmedium vir die assessering van die pleegkind se eiewaarde benut, soos kortliks in 

die volgende afdeling bespreek. 

4.5 SPELTEGNIEKE IN DIE ASSESSERING VAN EIEWAARDE 

Die navorser maak gebruik van Oaklander (1988:53-56) se werksmodel ten einde enige 

skepping van die kind te gebruik om hom van homself en sy eie wêreld bewus te maak. 

Oaklander (1988:53-56) meld dat ongeag wat sy en die kind in enige sessie besluit om te 

doen, haar doel dieselfde bly, naamlik om die kind van homself en sy bestaan in sy eie wêreld 

bewus te maak. Die spelterapeut moet volgens Oaklander (1988:23) daarop let dat sy nie self 

die skepping interpreteer nie. Die terapeutiese proses na ’n tekening kan volgens Oaklander 

(1988:53) deur veertien stappe ontwikkel. Die navorser maak gebruik van hierdie veertien 
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stappe, nie net vir tekeninge nie, maar ook vir ander skeppings, soos collages, handpoppe, 

kleibeelde of -voorwerpe en sandbaktonele. Die veertien stappe aan die hand van Oaklander 

(1988:53) soos aangepas deur die navorser is: 

• Laat die kind die ervaring om te skep kommunikeer – sy gevoelens oor die aanpak en 

uitvoer van die taak, hoe hy dit aangepak en deurgevoer het, dit wil sê, sy proses. 

• Laat die kind die skepping self met jou deel deur dit in sy eie woorde te beskryf. 

• Vra die kind om uit te brei oor die verskillende dele van sy skepping. Beskryf vorms, 

kleure, objekte en mense. 

• Vra die kind om die skepping te verduidelik asof hy self die skepping is. 

• Kies spesifieke dele van die skepping waarmee die kind kan identifiseer. 

• Vra vir die kind vrae soos: Wat doen jy? Wie gebruik jou? Aan wie is jy die naaste? Die 

terapeut moet saam met die kind deel word van die skepping. 

• Die kind se aandag moet nog meer gefokus word en sy bewussyn moet verhoog word deur 

middel van klem en oordrywing van sekere dele van die skepping. 

• Laat die kind ’n dialoog voer tussen twee dele van die skepping. 

• Moedig die kind aan om aandag te skenk aan kleure. 

• Die terapeut moet ingestel wees op die waarneming van leidrade in die kind se stemtoon, 

liggaamshouding, gesigsuitdrukking, asemhaling en stilte. 

• Werk aan identifisering: Help die kind om verantwoordelikheid te neem vir wat gesê is en 

vir die skepping of dele van die skepping. 

• Die skepping word eenkant gelaat en daar word gewerk aan die kind se lewensituasie en 

onvoltooidhede wat uit die skepping na vore gekom het. 

• Aandag moet geskenk word aan vermiste dele van die skepping/oop ruimtes in ’n prentjie. 

• Bly by die kind se voorgrond of gee aandag aan die terapeut se voorgrond. 

Die belangrikste taak van die terapeut tydens die assessering van ’n kind is volgens die 

navorser om ’n veilige atmosfeer te skep waarbinne maksimale bewussyn kan plaasvind. 

Deurdat die kind sy bewussyn met die terapeut deel, bekom die terapeut maksimum inligting. 

Die navorser gaan speltegnieke binne gestruktureerde onderhoude gebruik, wat impliseer dat 

die terapeut aktiwiteite bekendstel en deurentyd oplet na die kind se nieverbale gedrag 
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wanneer hy gereed is om te deel. Om dit vir die kind moontlik te maak om deur spel te 

kommunikeer, word daar gebruik gemaak van verskillende spelvorme, mediums en 

gespreksvoeringstegnieke. 

Die navorser gee in die volgende hoofstuk ’n uiteensetting van die struktuur en resultate van 

die spelsessies waarop die empiriese studie berus. 

4.6 SAMEVATTING 

• Assessering is ’n proses wat bepaalde opeenvolgende stappe impliseer. 

• Eiewaarde soos in Project Go uiteengesit bestaan vir die doeleindes van hierdie studie uit 

vier komponente, naamlik gehegtheid (belonging), onafhanklikheid (independence), 

bemeestering (mastery) en medemenslikheid (generosity). 

• Die kind is sentraal in die assesseringsproses. 

• Die gestaltbenadering fokus op die kind se belewing in die hier en nou. 
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HOOFSTUK 5 

EMPIRIESE BEVINDINGE 

5.1 INLEIDING  

Ten einde die doel van hierdie studie te bereik, naamlik om die benuttingswaarde van 

gestaltspeltegnieke in die assessering van die eiewaarde van die pleegkind in sy 

middelkinderjare te evalueer, is ’n empiriese ondersoek uitgevoer. Die ondersoek en sy 

bevindinge word in hierdie hoofstuk weergegee. Gevolgtrekkings en aanbevelings ten opsigte 

van die resultate word in hoofstuk 6 uiteengesit. 

Die navorsingsprosedure- en metodologie van hierdie studie is volledig uiteengesit in 

Hoofstuk 1. Vervolgens word daar slegs kortliks daarna verwys ten einde hierdie hoofstuk in 

konteks te plaas. Binne die konteks van hierdie studie het die navorser van kwalitatiewe 

navorsing gebruik gemaak aangesien daar gebruik gemaak is van persoonlike onderhoude en 

waarneming. Daar is gebruik gemaak van evaluerende navorsing binne die konteks van 

toegepaste navorsing aangesien die benutting van gestaltspeltegnieke as assesseringswyse 

geëvalueer is. Die studie het ses kinders betrek , wat elkeen by ses assesseringsonderhoude 

ingeskakel het. Die navorser het dus metodes ontwikkel vir ‘n meer diepgaande studie deur 

gebruik te maak van die instrumentele gevallestudie as kwalitatiewe navorsingstrategie. 

Die biografiese gegewens van die ses respondente word vervolgens verskaf. Soos in hoofstuk 

1 uiteengesit, is die ses respondente by wyse van ’n kombinasie van gestratifiseerde- en 

sistematiese steekproeftrekking geselekteer. 

5.2 BIOGRAFIESE GEGEWENS VAN RESPONDENTE 

Ter wille van vertroulikheid word die respondente deurgaans met letters van die alfabet 

aangedui. 

5.2.1 Respondent 1 
Naam  :  A 
Ouderdom :  11 jaar 2 maande 
Graad op skool: 5 
Geslag  :  Vroulik 
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5.2.2 Respondent 2 
Naam  :  B 
Ouderdom :  5 jaar 9 maande 
Graad op skool:  0 
Geslag  :  Vroulik 

5.2.3 Respondent 3 
Naam  :  C 
Ouderdom :  8 jaar 7 maande 
Graad op skool:  1 
Geslag  :  Vroulik 

5.2.4 Respondent 4 
Naam  :  D 
Ouderdom :  8 jaar 
Graad op skool: 2 
Geslag  :  Manlik 

5.2.5 Respondent 5 
Naam  :  E 
Ouderdom :  9 jaar 1 maand 
Graad op skool:  3 
Geslag  :  Manlik 

5.2.6 Respondent 6 
Naam  :  F 
Ouderdom :  5 jaar 11 maande 
Graad op skool:  Speelgroepie 
Geslag  :  Vroulik 

5.3 EMPIRIESE RESULTATE 

Die empiriese resultate is uit ses gevallestudies verkry. Die gevallestudies sal volgens die 

spelassesseringsessies bespreek word sodat die evaluering en die maak van gevolgtrekkings 

rakende ’n bepaalde speltegniek vergemaklik kan word. (sien bylae 7 vir ‘n kompakte 

samestelling van die assesseringsprogram) ’n Volledige uiteensetting van die sessies word 

verskaf saam met die doelstellings en doelwitte van elke sessie. Daar sal op die evaluerende 

verloop van elke sessie gefokus word. Die navorsingsvraag wat in hierdie hoofstuk gestel 

word, is: “Sal bepaalde speltegnieke die maatskaplike werker in staat stel om die pleegkind in 

sy middelkinderjare se eiewaarde te assesseer?” Die resultate van die empiriese gegewens sal 

gebruik word om te bepaal tot watter mate die navorsingsvraag beantwoord kan word.  

Die empiriese resultate word dus aan die hand van die volgende struktuur weergegee: 

• Eerstens word ‘n omskrywing van die aard en inhoud van elke individuele sessie gegee 
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deur te fokus op spesifieke doelwitte en tegnieke wat benut gaan word. Elke tegniek word 

bespreek aan die hand van sy doelstelling, instruksies en prosessering. 

• Tweedens word ‘n bespreking van elke individuele sessie gegee deur elke respondent se 

respons te bespreek en te evalueer. 

5.3.1 AARD EN INHOUD VAN SESSIE 1 

5.3.1.1 Spesifieke doelwitte vir sessie 1 

• Om kontak en die begin van ’n terapeutiese ek-jy-verhouding tussen die navorser en die 

kind te bewerkstellig 

• Om die doel van die spelsessies aan die kind te verduidelik 

• Kontraksluiting met die kind 

• Om die kind te begelei om meer bewus te raak van hoe hy homself en sy leefwêreld sien 

• Om die kind in kontak met homself te bring deur voor- en afkeure te identifiseer en op 

sensoriese bewustheid te fokus 

• Om die kind aan selfvertroeteling bekend te stel. 

5.3.1.2 Speltegniek: Die geskenkdosiebiografie 

Die navorser ondervind dat pleegkinders verskeie negatiewe emosies beleef met betrekking 

tot maatskaplike werk, oftewel “die Welsyn”, soos dit in die volksmond bekend staan. Die 

kinders is meestal onseker omtrent wat hulle by die maatskaplike werker moet gaan doen en 

ervaar dikwels vrees. Daarom is dit vir die navorser noodsaaklik dat die kind gerusgestel moet 

word oor wat in die spelsessies gaan gebeur. Die kind moet bemagtig word dat hy die reg het 

om te weet wat die navorser beplan om met hom te doen. Die geskenkdosiebiografie-tegniek 

is saamgestel uit ’n tegniek waarvan die bron onbekend is. 

• Doelstelling 

Om die kinders in te lig oor die doel van die sessies, om hulle by die proses van eksplorering 

van die self te betrek en te bekragtig dat hulle belangrik is. 

• Instruksies 

Die kind ontvang ’n geskenkdosie met die versoek om dit nie oop te maak nie. Dan vra die 

navorser vir die kind of hy weet wat ’n biografie is. Indien die kind nie weet nie, word daar 

aan hom verduidelik: “Dit is ’n verhaal wat oor iemand se lewe geskryf word. Ons gaan in die 
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sessies wat kom, iemand baie spesiaal se lewensverhaal maak. Partykeer gaan ons praat, ander 

kere teken of verf of iets maak met kartonne en allerhande gemorsgoed, en ons gaan ook met 

klei en sand werk. As ons klaar is, sal ons daardie spesiale persoon baie goed ken. Jy is seker 

nou al lekker nuuskierig oor daardie geskenkie en oor wie die spesiale persoon is wat ons 

gaan leer ken? Kan jy raai wie dit is?” 

Die kind word die geleentheid gebied om te raai en dan word vir hom gesê dat die baie 

spesiale persoon wie se lewe ons gaan maak, binne-in die geskenkdosie is. Die kind kan dan 

die dosie oopmaak. Onder in die dosie lê ’n spieël. 

• Prosessering 

Wanneer die kind geleentheid gehad het om die gedagte dat dit hy is, te laat insink, word hy 

versoek om te vertel wat hy sien. Die kind word gevra wat sy verwagting was voordat hy die 

geskenkdosie oopgemaak het en wat hy gevoel het toe hy homself binne-in gesien het. 

5.3.1.3 Speltegniek: Die roosboom 

Fantasietegnieke word gebruik om vir ’n kind die geleentheid te gee om sy vrese, begeertes en 

gedagtes uit te druk en ’n gevoel van beheer te gee. Volgens Geldard en Geldard et al. 

(1997:150) is dit eerstens belangrik om ’n fisiese plek te skep waar die fantasie kan plaasvind. 

Hiermee word bedoel dat spelmediums beskikbaar moet wees om die fantasie te skep. Die 

terapeut se deelname is tweedens ook baie belangrik. Die roosboom is ’n tegniek wat deur 

Oaklander (1997:11-13) vir gebruik met kinders aangepas is. Volgens Oaklander (1997:11) is 

die gebruik van fantasie wat deur die terapeut gelei word, ’n kragtige instrument om die kind 

te help om geblokkeerde gevoelens, wense, behoeftes, begeertes en gedagtes op ’n veilige 

wyse uit te druk. Dit is dikwels vir die kind makliker om op ’n metafoor van sy lewe te 

reageer as op die harde werklikheid self. Die kind kan dan daarna kyk, dit ondersoek en, 

wanneer hy gereed is, verantwoordelikheid daarvoor neem. Die tegniek is deur die navorser 

aangepas ten einde die doelstelling te kan bereik. 

• Doelstelling 

 Om die kind te begelei om op ’n veilige wyse meer bewus te word van hoe hy 

homself en sy leefwêreld sien 

 Om te assesseer in hoe ’n mate die kind verantwoordelikheid kan neem 

 Oaklander (1997:11) meld soos volg: “This ‘owning’ of the aspects of the metaphor 

that fit provides the child with self-support and strengthens the child’s self.” 
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• Instruksies 

Die instruksies word weergegee uit Oaklander (1997:12) soos aangepas deur die navorser. 

Die navorser sal in een hoekie van die speelkamer ’n verskeidenheid plante of prente van 

plante neersit. Vir hierdie aktiwiteit sal die navorser en die kind dan in hierdie hoekie gaan sit. 

Die kind word versoek om sy oë toe te maak, ’n paar keer diep asem te haal en hom te verbeel 

hy is ’n roosboom of enige ander tipe plant of boom, maar ons noem dit ’n roosboom. 

Verskillende vrae word vir die kind gevra: Watter tipe roosboom is jy? Is jy klein? Is jy 

groot? Is jy vet met baie blare of maer met min blare? Het jy blomme? As jy blomme het, 

hoeveel en watter kleur is hulle? Het jy blare en hoe lyk hulle? Het jy wortels? Hoe lyk jou 

wortels? Waar is jy geplant? Wat is rondom jou? Is daar nog roosbome? Is daar ander bome 

of plante? Is daar gras? Hoe lyk en voel die gras? Is daar diere? Watter diere is daar? Is daar 

voëls? Is daar mense? Hoe lewe jy? Wie versorg jou? Wat doen jy heeldag? 

Die kind word dan gevra om sy oë oop te maak en sy roosboom te teken of te verf en ook die 

omgewing / wêreld waarbinne die roosboom is. Die kind word gerusgestel dat hy hom nie oor 

die prent hoef te bekommer nie, want hy sal dit kan verduidelik. 

• Prosessering 

Sodra die kind se tekening klaar is, word hy gevra om dit te verduidelik asof hy die roosboom 

is. Die beskrywing word neergeskryf. Vrae word direk aan die roosboom gestel, soos: Wie 

versorg jou? Is jy eensaam? Wie bly in jou huis? Nadat die kind homself as die roosboom 

beskryf het, word elke stelling wat hy gemaak het, voorgelees. Die kind word dan stelling vir 

stelling gevra of dit enigsins waar is van sy lewe of hom aan sy lewe herinner (Oaklander, 

1997:12). Die navorser sal dan na aanleiding hiervan die diagram van fasette van sy lewe met 

die kind deel. Dan sal ’n diagram van die kind se lewe voltooi word. (Sien bylaag 2 vir 

respondente A-F se tekeninge na aanleiding van die speltegniek: Die roosboom.) 

5.3.1.4 Speltegniek: Sensoriese kontakmaking en emosionele bewustheid 

Volgens Oaklander (1988:109) is ons denke slegs ’n deel van die totale organisme. Perls (in 

Oaklander, 1988:109) meld: “Lose your minds and come to your senses.” Yssel (1997:65) is 

van mening dat die kind se bewustheid van sy omgewing verhoog kan word deur al vyf 

sintuie tydens spel op te skerp. Die kind wat sensories opgeskerp en in kontak is, maak 

volgens Yssel (1997:65) ook makliker kontak met sy emosies en druk dit makliker uit. 

Gevoelens is reaksies wat binne individue voorkom soos hulle op die wêreld en stimuli buite 
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hulleself reageer. Die wyse waarop ’n individu homself beleef en kontak met die wêreld 

maak, vind deur middel van sy sintuie plaas (vgl. Moore, 1992:135 en Oaklander, 1988:109). 

Hierdie oefening word gebruik om vas te stel wat die kind se voorkeure is ten opsigte van die 

vyf sintuie. Hierna word na die kind se emosionele bewustheid beweeg. Die kind word 

begelei om te verbaliseer wat hom ongelukkig en bly maak (Moore, 1992:135). 

• Doelstelling 

• Om die kind bewus te maak van sy voor- en afkeure en te assesseer in watter mate hy 

verantwoordelikheid daarvoor neem 

• Assessering van die kind se emosionele bewustheid. 

• Instruksies 

Die kind word gevra om sy oë toe te maak en dan word stimuli aan hom gebied, naamlik 

bleikmiddel en handeroom (reuk), soet, suur, sout of bitter kos (twee of meer, as smaak), 

prent met saad en regte saad (tassintuig), prente van seisoene (sigsintuig), tamboeryn en drom 

(gehoor). Die kind moet raai wat dit is en aandui of hy daarvan hou of nie. Hierna word 

verskillende gesiggies aan die kind gegee (prente) waaruit hy een vrolike en een hartseer 

gesiggie moet kies. (Sien bylaag 3 vir ’n collage van die bly en hartseer gesiggies wat 

respondente A-F uitgesoek het uit tydskrifknipsels.) Dan kan daar beweeg word na mense of 

gebeure wat hom gelukkig maak en mense of gebeure wat hom ongelukkig maak. 

• Prosessering 

Die navorser fokus op geleenthede waar die kind vinnig die onderwerp verander of ’n skielike 

gedragsverandering toon, ’n liggaamshouding wat ongemak of pyn aandui, asook op 

deurlopende temas. 

5.3.1.5 Tegniek: Vertroeteling versus selfvertroeteling 

Dit is vir die navorser baie belangrik dat die kind moet weet hy is spesiaal genoeg om 

vertroetel te word. Vertroeteling is tegnieke wat daarop gerig is om die kind spesiaal te laat 

voel en kan dinge soos die volgende insluit: handeroom aansmeer vir kind, kind se rug 

masseer, parfuum aanspuit, ’n lekker storie lees, musiek luister. “Finding the nurturer within 

the self” is volgens Oaklander (1992:1) belangrik: Die kind moet tot selfvertroeteling begelei 

word. 
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• Doelstelling 

Om die kind tot selfvertroeteling te bemagtig. 

• Instruksies 

Die navorser bevestig aan die kind dat hy baie spesiaal is. Daar word dan aan hom verduidelik 

dat omdat hy spesiaal is, hy spesiale behandeling verdien. Die kind kry dan die geleentheid 

om ontspanne op die mat te sit of te lê. Die navorser gaan die kind met behulp van ’n 

houtapparaat masseer. Die kind kan besluit of hy sy rug of arm of kop gemasseer wil hê. 

Daarna word aan hom verduidelik dat hy elke dag goed vir homself moet wees deur homself 

te vertroetel. 

• Prosessering 

Die kind kry agterna die geleentheid om te vertel hoe hy die massering ervaar het. Die 

navorser en die kind kan dan, volgens Oaklander (1992:1), ’n lys maak van goeie en lekker 

dinge wat hy elke dag kan doen. Dit is dan die kind se huiswerk om elke dag een ding vir 

homself te doen en by die volgende sessie te kom vertel hoe dit gevoel het. 

5.3.2 BESPREKING VAN SESSIE 1 

5.3.2.1 Kind A – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die kind kry twee ballonne wat sy moet probeer beskerm. Die navorser poog om die ballonne 

te laat bars. Die kind neem laggend aan die speletjie deel. Sy is onsuksesvol in die beskerming 

van haar ballonne. Sy hou nie daarvan dat ’n ballon naby haar bars nie. 

Die kind is baie nuuskierig en probeer vooraf in die geskenkdosie loer. Sy lag baie en maak 

grappies, byvoorbeeld as die navorser vra: “Weet jy wat?” antwoord sy met: “Kat se blad.” 

Die kind weet nie wat ’n biografie is nie en die navorser verduidelik dat biografie die storie 

van ’n baie belangrike persoon se lewe is. Die navorser verduidelik hoe sy en die kind te werk 

sal gaan om die biografie saam te stel.  

Die kind is baie nuuskierig en die navorser dui aan dat sy nou in die geskenkdosie mag kyk 

wie die belangrike en spesiale persoon is. Die navorser staan agter die kind wanneer sy die 

geskenkdosie oopmaak en die kind dui aan dat sy die navorser se gesig gesien het. Die 

navorser moet die kind aanmoedig om haarself in die spieël raak te sien en te besef dat sy die 

belangrike en spesiale persoon is oor wie se lewe hulle ’n biografie gaan saamstel. 
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Die kind word versoek om op die paddakussing in die hoekie te gaan sit. Sy lig eers die padda 

in dat sy op hom gaan sit. Die navorser eksploreer of die kind haar oë kan toemaak. Sy dui 

aan dat sy haar oë sal toemaak, maar versoek die navorser om haar nie skrik te maak nie.  

Die instruksies soos is 5.3.1.3 uiteengesit word aan die kind gegee. Sy werk doelgerig aan 

haar tekening, maar soek deurgaans gerusstelling dat sy reg teken. Die navorser stel haar 

gerus dat daar nie ’n regte of verkeerde tekening is nie en dat sy die geleentheid gaan kry om 

te verduidelik wat sy geteken het. 

Die kind gesels deurgaans terwyl sy teken. Sy openbaar sterk nie-verbale kommunikasie. Sy 

sing en neurie deurgaans. Haar aandag dwaal gereeld af. Sy fokus baie op haar onderwyser en 

hoe hy lyk. Sy dui aan dat sy gesig plat en kwaai is. Sy gebruik gesigsuitdrukking sowel as 

handgebare om te illustreer hoe haar onderwyser lyk. Hoewel die navorser aandui dat sy klaar 

duidelik gesien het hoe die onderwyser lyk, gaan die kind voort om hom op die swartbord te 

teken. Sy plaas hom ook in ’n wolk in haar tekening. Die kind word versoek om te vertel van 

haar prentjie asof sy die prentjie is, naamlik: “Ek is ’n roosboom ...” Die kind dui aan dat sy 

nie so gaan begin nie, maar gaan begin met: “Ek wens ek was ’n roosboom ...” Die kind begin 

dus deur te praat asof dit nie sy is nie, maar trek dit dan deur te trek na haar eie lewe.  

Die navorser deel die fasette van haar lewe met die kind. Sy voltooi gemaklik ’n diagram van 

haar lewe. Sy wil nie hê dat die navorser na haar diagram moet kyk voor sy dit voltooi het nie.  

Die kind reageer op al die verskillende stimuli wat aan haar gebied word. Haar antwoorde en 

reaksie ten opsigte van die verskillende stimuli is toepaslik. 

Die navorser verskaf aan die kind ’n verskeidenheid gesiggies wat uit tydskrifte geknip is en 

versoek haar om een hartseer en een bly gesiggie uit te soek. Die kind se proses om die 

gesiggies uit te soek is omslagtig. Sy kies egter ’n toepaslike gesiggie vir beide emosies.  

Die navorser eksploreer watter mense die kind hartseer maak en watter mense haar bly maak. 

Sy dui dadelik aan dat haar huisgesin haar bly maak en dat haar eie mense, naamlik haar regte 

ma, pa, ouma en oupa, haar hartseer maak. 

Die kind deel uit haar eie haar jellielekkers met die navorser.  

Die navorser verduidelik vir die kind wat selfvertroeteling is en hoe belangrik dit is dat sy 

haarself moet vertroetel. Die navorser verduidelik vir die kind wat vertroeteling is en dui aan 

dat sy haar wil masseer. Die kind gee te kenne dat sy nie vandag gemasseer wil word nie. Sy 

bly uitvra oor die poppekas. 
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Die navorser dui aan dat die kind as afsluiting ’n poppekasvertoning kan hou. Die kind leef 

haar uit in haar stories. Die navorser klap hande en dui aan dat dit ’n produksie was wat 

spesiaal deur A aangebied is.  

Die kind moet vir huiswerk haarself gaan vertroetel.  

• Assessering kind A  

Die kind het reeds aan die begin van die sessie gewys dat sy haar eie voor- en afkeure ken, 

deurdat sy duidelik getoon het dat sy nie daarvan sal hou as die navorser die ballon in haar 

hande laat bars nie. Sy dui aan dat sy die grense van die speelkamer aanvaar en sy het geen 

grense om by te voeg nie. 

Sy het deurlopend goeie kontak met die navorser gemaak en spontane verbale kommunikasie 

het voorgekom. Haar proses behels baie aandag aan detail en sy is baie gesteld daarop om reg 

te teken. 

Haar aandag dwaal voortdurend af, wat haar proses vertraag, maar sy blyk tog in staat te wees 

om ’n taak te voltooi. Dit lyk of sy stiltes hinderlik vind en sy probeer elke stilte vul deur te 

neurie, te sing of sommer te praat oor enige iets wat in haar gedagtes opkom.  

Sy kom deurlopend vrolik voor en sien maklik humor in enige situasie. Haar humor het ’n 

aangename atmosfeer geskep. Sy toon kreatiwiteit en die bereidheid om ’n obstruksie te 

probeer oorkom. 

Sy word hartseer as sy verwys na haar pleegvader, wat onlangs oorlede is. Sy betrek hom 

deurgaans by die gesprekvoering en praat soms asof hy nog deel uitmaak van haar lewe. Dit is 

natuurlik as in ag geneem word dat hy in Meimaand vanjaar oorlede is. 

Die kind bied weerstand om haar biologiese familie as ’n faset van haar lewe te beskou. Die 

weerstand wat hier voorgekom het, sal wel deur middel van terapeutiese groei hanteer word. 

Sy het deurlopend lewendige belangstelling getoon en haar asemhaling en liggaamshouding 

het getoon dat sy energiek voel. 

Sy is sensories goed in kontak. Sy is ook in kontak met haar eie emosies en kan emosionele 

uitdrukking onderskei. Sy is in kontak met haar eie emosies deurdat sy duidelik kan aandui 

watter mense en gebeure haar bly maak en watter haar hartseer maak. Sy kan ook uit haar eie 

aandui watter aktiwiteit sy as vertroeteling sal verkies. Laasgenoemde het sy spontaan gedoen 

in reaksie op die navorser se aanduiding van watter aktiwiteit sy as vertroeteling van die kind 

gaan gebruik.  
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Die kind blyk ’n mededeelsame geaardheid te hê aangesien sy reeds in die eerste sessie 

spontaan haar lekkers met die navorser deel. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Die dood van haar pleegvader het ’n groot leemte gelaat en sy het nog nie hierdie verlies 

verwerk nie, soos blyk uit die feit dat sy van hom praat asof hy nog lewe. Daar is duidelik 

weerstand ten opsigte die betrek van haar biologiese familie by haar leefwêreld. Sy ervaar 

duidelike gevoelens van hartseer ten opsigte van laasgenoemde. Haar gevoel van “om te 

behoort” word dus negatief beïnvloed deur haar verhouding met haar biologiese familie. 

Bemeestering 

Die kind het kreatiwiteit en ’n bereidheid om ’n obstruksie te oorkom getoon, wat deel 

uitmaak van ’n gevoel van bemeestering. 

Onafhanklikheid 

Die kind het gebrekkige selfvertroue getoon deurdat sy voortdurend gerusgestel moes word 

dat sy reg teken. 

Medemenslikheid 

Sy toon mededeelsaamheid deurdat sy spontaan haar lekkers met die navorser deel. 

Die doelstellings van die sessie is bereik. 

5.3.2.2  Kind B – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die kind word aan die speelkamer bekendgestel en die geleentheid gebied om vrae te vra. Sy 

vertel ’n deurmekaar storie van haar boetie wat haar oupa se rewolwer geneem het. Dan 

verander sy die storie en dui aan dat dit ’n ander seuntjie was wat net soos haar boetie lyk en 

dieselfde naam het. Die storie bly deurmekaar en die navorser kan nie deur middel van 

eksplorasie en verheldering sin daaruit maak nie. Die navorser sluit dus hierdie gesprek af 

deur aan te dui dat dit gevaarlik is om met rewolwers te speel.  

Die navorser eksploreer of daar reëls by die kind se kleuterskool is. Die kind dui aan dat hulle 

reëls by die kleuterskool het en verstrek ’n toepaslike voorbeeld. Die navorser verduidelik die 
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reëls van die speelkamer en die kind het geen vrae nie.  

Die kind ontvang twee ballonne met die opdrag om hulle te beskerm. Die navorser dui aan dat 

sy gaan probeer om die ballonne by haar af te neem en dan te laat bars. Die kind probeer hard 

om haar ballonne te beskerm, maar is nie suksesvol nie. Sy ontvang ’n ballon as beloning vir 

haar harde poging. Sy versoek die navorser om ook vir haar boetie ’n ballon huis toe te stuur. 

Die navorser gee ’n ekstra ballon.  

Die navorser eksploreer of die kind al gewonder het wat hulle tydens die ses sessies gaan 

doen. Sy antwoord ontkennend. Die navorser dui aan dat hulle iemand, naamlik ’n baie 

belangrike persoon, beter gaan leer ken. Die navorser verduidelik dat hulle ’n storie oor die 

baie belangrike mens gaan maak. 

Die navorser eksploreer verskeie kere of die kind wonder wie die baie belangrike mens is. Sy 

reageer egter nie en die navorser dui aan dat sy wil hê die kind moet weet wie die baie 

belangrike persoon is. Die navorser oorhandig die geskenkdosie aan die kind en versoek haar 

om te sê wie binne-in is. Sy antwoord eers nie en die navorser moedig haar aan. Sy dui aan 

dat die bokant van die dak in die geskenkdosie is. Op die navorser se verdere eksplorasie dui 

die kind aan dat die lig binne-in die geskenkdosie is. Die navorser help haar deur die spieël 

voor haar op te lig en te eksploreer wie sy nou sien. Die kind dui aan dat sy haarself sien.  

Die navorser beklemtoon dat die kind die baie belangrike persoon is en verken of sy bly is. 

Die kind verklaar dat sy ’n bietjie bly is en verbreek kontak deur die onderwerp te verander. 

Die navorser verduidelik die vertroulikheidsaspek van die sessies. Die kind dui aan dat die 

navorser maar vir iemand kan vertel. 

Die navorser versoek die kind om op die paddakussing plaas te neem. Die kind versoek die 

navorser om haar ballonne aan te gee en die navorser dui aan dat hulle nie nou met die 

ballonne gaan speel nie.  

Die navorser versoek die kind om haar te oë toe te maak. Sy maak haar oë toe en die navorser 

begin om die instruksies soos in 5.3.1.3 uiteengesit aan die kind te gee. Sy maak haar oë oop 

en die navorser versoek haar om haar oë toe te hou. Die navorser voltooi die instruksies. 

Die kind dui dadelik aan dat sy die roosboom wil verf. Die navorser bied haar die keuse van 

die kleur bladsy waarop sy wil teken. Die kind sê dadelik dat sy ’n wit bladsy wil hê. Die 

navorser gee vir haar ’n wit bladsy en verduidelik dat sy kan kies hoe sy die bladsy gedraai 

wil hê. Die kind dui dadelik aan hoe sy die bladsy gedraai wil hê en draai hom so. 
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Die kind dui aan dat sy eers met groen gaan verf, wys dan na die groen kleur en vra die 

navorser om te bevestig of dit groen is. Die navorser bevestig dat dit groen is. Die kind teken 

verder, maar soek bevestiging van die navorser of sy reg teken. Die navorser dui aan dat dit 

die kind se roosboompie is en dat sy hom daarom kan teken soos sy wil. Sy word ook 

gerusgestel dat sy na voltooiing van die prent die geleentheid gaan kry om te verduidelik wat 

sy geteken het. 

Die kind lewer lopende kommentaar terwyl sy aan haar skets werk. Sy teken haar boetie. Sy 

kind merk op dat die een potlood buite pers is maar dat die punt pienk is. Die navorsing gee 

erkenning vir haar opmerksaamheid. 

Die kind teken baie hartjies en die navorser eksploreer of sy die hartjies teken om haar 

prentjie mooi te maak. Sy verduidelik dat die hartjies wys dat sy lief is vir haar boetie. Sy wil 

die prent vir haar boetie gee, maar die navorser dui aan dat sy van die prentjie hou en dat die 

prentjie by haar gaan bly. 

Die kind gaan voort met haar tekening en dui aan dat sy vir hulle name onderaan gaan skryf. 

Die kind wil by die navorser weet hoe sy te werk moet gaan. Die navorser dui aan dat die kind 

te werk moet gaan soos sy wil. 

Die kind skryf letters en dui aan dat haar boetie so lyk. Die navorser eksploreer of die kind 

boetie geskryf het. Die navorser versoek die kind om vir haar te wys wat sy geskryf het. Wat 

die kind geskryf het, is naby aan reg en die navorser dui dit so vir die kind aan. Die kind deel 

die navorser mee dat sy so slim is omdat sy Kumom-klasse by die kleuterskool kry. 

Die kind gaan voort met die prentjie en dui aan dat sy haar boetie so kan maak. Sy wil dan die 

prent vir hom gee as hy verjaar. 

Die kind skryf name en skryf dan haar eie naam en van. Die navorser reflekteer dat dit vir 

haar lyk of dit vir die kind belangrik is dat sy ’n naam en van het. Die kind antwoord nie 

hierop nie en vertel van haar en haar boetie se byname. Die navorser begin om deur middel 

van vraagstelling aan die kind rondom haar prentjie te eksploreer. Die kind reageer glad nie.  

Die navorser begin direk met die roosboompie praat. Die kind praat onsamehangend en dui 

aan dat Elsabe Louw vir die roosboompie sorg. Die navorser dui aan dat dit haar eie naam is. 

Die kind dui aan dat dit ’n ander tannie Elsabe Louw is wat in die voëlpark is. Hierdie tannie 

Elsabe Louw pas die kinders op wanneer hulle wil weghardloop. Die navorser eksploreer of 

die kind ’n huisie het waarin sy bly. Die kind skud haar kop en die navorser reflekteer dat die 
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kind nie ’n huisie het waar sy bly nie. Die navorser herhaal dat sy wil weet waar die kind bly. 

Die kind wys na ’n plek op die prentjie en dui aan dat sy daar bly, maar nog ’n dakkie moet 

teken.  

Die kind dui aanvanklik aan dat sy nie weet wie vir haar sorg nie. Dan verklaar sy egter dat 

haar oupa, ouma, tannies en haar ma vir haar sorg. 

Die kind reageer stadig op die navorser se vraagstelling. Sy reageer ook selde verbaal. Dit 

blyk egter dat sy maatjies het, sowel as mense in haar lewe wat lief is vir haar; laasgenoemde 

gee ook vir haar hartjies en drukkies.  

Die navorser deel die fasette van haar lewe met die kind. Die navorser versoek die kind om 

die fasette van haar lewe aan te dui. Die kind dui die volgende aan as fasette van haar lewe, 

naamlik speelgoed, maatjies, ’n ouma en ’n oupagrootjie, wat oorlede is.  

Die navorser dui aan dat sy die kind se ouma en oupa by wie sy bly, ook as ’n faset van haar 

lewe sien. Die kind bevestig dat haar oupa en ouma ’n faset van haar lewe is. Die navorser 

help die kind telkemale om die fasette van haar lewe uit te lig. Haar boetie figureer weer as 

baie belangrik. Dit blyk weer dat haar naam en van en die feit dat sy dit kan skryf, baie 

belangrik is. 

Die kind praat weer redelik onsamehangend. Sy praat van blommetjies wat soms blou is en 

dan weer nie en van haar huis wat swart is, en eindig dat dit is wat sy en boetie by die 

kleuterskool doen. 

Die kind vertel dat die kinders by die kleuterskool net altyd haar lekkers wil hê. As sy dan nie 

vir hulle lekkers wil gee nie, noem hulle haar dom en sy noem hulle haasbek.  

Die kind praat van verskeie objekte wat sy in swart wil byteken.  

Dan dui sy uit die bloute aan dat sy vir die navorser iets wil sê wat niemand mag weet nie. Sy 

verklaar dat sy dit eers in die motor vir die navorser wil vertel. Die kind sê dan dat sy sien die 

deur is toe en daarom kan sy nou die geheim met die navorser deel. Sy vertel dat sy en haar 

boetie vir die navorser ’n present gaan bring as hulle van hulle ma af kom. Die navorser 

eksploreer wie so gesê het. Die kind verander die onderwerp.  

Die kind werk deurlopend verder aan haar tekening en lewer lopende kommentaar. Sy vertel 

dat sy nog ’n tekening vir haar boetie ook gaan maak.  

Die kind maak haar huisie al hoe donkerder. Sy dui aan dat sy dit so maak sodat oupa-hulle 

niks kan sien nie. Die kind praat onsamehangend en dui aan dat sy dit toeverf sodat ouma-
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hulle dit nie kan sien nie aangesien sy dit vir hulle wil gee. 

Die kind praat onsamehangend oor as sy en haar boetie mekaar seermaak. Die kind sukkel 

weer om haarself uit te druk. Die navorser klarifiseer dat dit lyk of die kind wil meedeel wat 

gebeur as haar boetie haar seermaak. Die kind dui aan dat “hulle” vir ouma vertel dat sy haar 

boetie seergemaak het en dan het sy nog nie eers nie.  

Die kind dui aan dat die navorser mos kan sien sy speel en dat haar boetie haar seermaak. Die 

navorser kondig aan dat verftyd verby is. 

Die navorser gaan oor tot die tegniek van sensoriese bewuswording. 

Die kind kan reuke en klanke onderskei. Sy blyk egter verward te wees ten opsigte van suur, 

soet en bitter smake. Sy kan teksture onderskei en haar visuele waarneming blyk goed te 

wees.  

Die kind dui toepaslike emosies aan met die oefening van gesiggies wat uit tydskrifte geknip 

is. Sy sukkel aanvanklik om aan te dui wat haar bly maak. Die navorser reflekteer ’n stelling 

en die kind kan dan gebeure aandui wat haar bly en hartseer maak. Sy dui aan dat dit haar bly 

maak om te verf en hartseer as haar ouma met haar raas. 

Die navorser eksploreer wie die kind hartseer en wie haar bly maak. Die kind dui aan dat 

Anne haar hartseer en bly maak. 

Die navorser herinner die kind dat sy die belangrike persoon is wat hulle beter leer ken.  

Die navorser verduidelik aan die hand van ’n voorbeeld wat selfvertroeteling is. Die kind kry 

huiswerk om daagliks een vertroetelingsaktiwiteit te doen.  

Die navorser sluit die sessie af met ’n vertroetelingsaktiwiteit deur die kind te masseer. 

• Assessering kind B 

Die kind ken die beginsel van reëls en aanvaar die grense van die speelkamer. Haar boetie 

figureer deurlopend as ’n belangrike persoon in haar lewe. 

Sy maak reg van die begin van die sessie af goeie kontak met die navorser. Spontane verbale 

kommunikasie kom deurlopend voor. 

Die kind blyk te sukkel om te aanvaar dat sy die baie belangrike persoon in die geskenkdosie 

is. Sy het aanvanklik probleme ervaar om te ontspan en haar oë toe te hou. 

Sy kon haar voor- en afkeure duidelik aantoon. Sy toon egter ’n onvermoë om oor haar 
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tekening te praat. Sy ervaar dit as baie belangrik dat sy haar eie naam en van kan skryf. 

Sy bied weerstand wanneer sy ongemak ervaar deur die onderwerp te verander. Haar proses is 

stadig. Sy is sensories in kontak en is in kontak met haar eie emosies. Sy kan emosionele 

uitdrukking onderskei. Sy blyk te sukkel om mededeelsaam binne die portuurgroep te wees. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

’n Sterk gehegtheid aan haar boetie kom na vore deurdat sy hartjies om hom teken en verklaar 

dat dit wys sy is lief vir hom. Sy wil ook die prentjie vir hom neem. Sy ervaar dat daar 

maatjies sowel as mense is wat lief is vir haar en vir haar hartjies en drukkies gee. 

Bemeestering 

Die kind kan haar eie naam en van skryf, wat vir haar baie belangrik is. Sy toon ongemak met 

die geskenkdosiebiografie en kan nie aanvaar dat sy so belangrik en spesiaal is nie. Sy blyk 

onseker te wees van haar vermoë om te teken en soek telkens gerusstelling. Haar verbale 

kommunikasie is onsamehangend en moeilik om te volg. Sy kan toepaslike emosies onderskei 

en kan emosies van toepassing maak op mense en gebeure in haar eie lewe. 

Onafhanklikheid 

Sy kan keuses maak, soos blyk uit die feit dat sy haar voor- en afkeure ken. Sy kan besluite 

neem deurdat sy byvoorbeeld dadelik aandui dat sy die roosboom wil verf. 

Medemenslikheid 

Sy sukkel om mededeelsaam te wees binne die portuurgroep. 

Die doelstellings van die sessie is bereik.  

5.3.2.3 Kind C – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die sessie begin deurdat die navorser vir die kind twee ballonne gee. Die kind ontvang opdrag 

om die ballonne te beskerm. Die navorser dui aan dat sy gaan probeer om die ballonne by die 

kind weg te vat en te laat bars.  

Die kind probeer nie eers om die ballon te beskerm nie. Die navorser neem die eerste ballon 
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af en laat hom bars. Die navorser dui aan dat sy kan sien die kind voel siek en dat sy maar die 

ander ballon kan kry. 

Die navorser dui aan dat hulle nou eers iets met die siek gaan doen. Die navorser sê dat syself 

ook siek voel en dat hulle die siek nou uit hulle lywe gaan skud. Die navorser en die kind skud 

hulle lywe. Die navorser dui aan dat die siek nou op die grond lê en dat hulle op die siek moet 

spring. Die kind gaan lê op haar siek en die navorser spring op hare. 

Die navorser eksploreer of die kind se siek dood is en sy dui aan dat haar siek amper dood is. 

Die navorser eksploreer of dit in orde is as hulle die kind se siek eenkant toe skop. 

Die navorser verduidelik wat ’n kontrak is aan die hand van ’n toepaslike voorbeeld uit die 

kind se lewe. Die navorser dui aan wat sy alles in die kontrak wil hê en dat die kind moet 

aandui as sy iets wil byvoeg. Die kind voeg niks by nie.  

Die navorser gee die instruksies aan die kind soos uiteengesit in 5.3.1.2. Die kind dui dadelik 

aan dat dit sy is wat in die geskenkdosie is. Die navorser gee erkenning dat die kind dadelik 

besef het dat dit sy is aangesien die ander kinders eers aangedui het dat dit ’n spieël is. Die 

navorser bemagtig die kind deur te beklemtoon dat sy die baie belangrike en spesiale persoon 

is wie se lewe hulle beter gaan leer ken. 

Die instruksies soos in 5.3.1.3 word aan die kind gegee. 

Die kind is in staat om ’n keuse uit te oefen, soos blyk uit die feit dat sy dadelik weet dat sy ’n 

wit bladsy wil gebruik. Sy word ’n keuse gebied ten opsigte van die medium wat sy wil 

gebruik om haar roosboom te teken. Sy kies dadelik ’n swart merkviltpen. Die navorser 

beklemtoon dat die kind nie bekommerd hoef te wees oor hoe haar roosboom lyk nie, want sy 

gaan die geleentheid gebied word om te verduidelik wat sy geteken het. 

Die kind voltooi haar tekening in minder as ’n minuut. Sy het slegs een blom geteken met 

baie min detail.  

Die navorser versoek die kind om haar van die roosboompie te vertel asof syself die 

roosboompie is. Die navorser dui aan dat sy gaan neerskryf wat die kind sê. Sy dui die 

volgende aan: 

 Die roosboom is rooi. 

 Die roosboom kry altyd wortels. 

 Die wortels word bruin en word meer wortels. 

 Die wortels groei in alles vas as dit meer word en dan bly dit vas. 
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 Die roosboom se ouma sorg vir haar. 

 Die roosboom is alleen. 

 Die roosboom bly in die gras en onder bome. 

 Die roosboom kry altyd water en groei al hoe meer. 

 Die roosboom se hartjie is bly. 

Die kind dui aan dat die volgende van hierdie stellings omtrent haar eie lewe waar is: 

 Die roosboom is rooi. 

 Die roosboom kry altyd wortels. 

 Die roosboom se ouma sorg vir haar. 

 Die roosboom is alleen. 

 Die roosboom kry altyd water en groei al hoe meer. 

 Die roosboom se hartjie is bly. 

Die kind dui aan dat die lug haar rooi maak en dat dit nie lekker is nie. Sy sê dat haar bene 

haar wortels is. Die navorser eksploreer of die kind se bene ook in alles vasgroei en sy dui aan 

dat haar bene soms vas voel. Sy wys dat haar binnekantste bene aan haar vel vasgroei. 

Die navorser deel die fasette van haar lewe met die kind. Daar word ook ’n diagram opgestel 

met die fasette van die kind se lewe.  

Die volgende is die fasette van die kind se lewe: 

 Ouma en oupa 

 Sussies 

 Pappa (oupa se vader oorlede) 

 Boetie (oom en halfbroer) 

 Speelhokkie 

 Mamma (moeder en halfsuster) 

 Skool 

 Eie kamer 

 Haar eie ouma (stiefouma wat dood is). 

Die navorser gaan oor tot die oefening. Die kind kan ten spyte van haar toe neus reuke 

onderskei. Sy kan klanke onderskei. Dit blyk dat sy oor die algemeen smake kan onderskei. 

Sy kan ook teksture en visuele beelde onderskei. 

Die navorser begin met die tegniek emosionele bewustheid. Die kind onderskei vinnig ’n 
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toepaslike bly en hartseer gesiggie uit die knipsels van gesiggies.  

Die navorser eksploreer watter gebeure die kind bly maak en watter gebeure haar hartseer 

maak. Die kind sê dat ’n mens hartseer word as jy huil en dat ’n mens lag as jy bly is. Die 

navorser eksploreer wat die kind laat lag. Sy verklaar dat sy lag oor prentjies wat laggerig is 

en dat dit haar hartseer maak as iemand doodgaan. 

Die navorser eksploreer watter mense die kind laat lag en watter mense haar laat huil. 

Die kind antwoord eers dat Rooikappie haar bly maak en voeg dan haar ouma by. Sy sê ook 

dat mense wat haar goed vat, haar hartseer maak. Angela, haar halfsussie, vat haar goed. 

Die navorser beklemtoon weer dat die kind belangrik en spesiaal is en verduidelik wat 

spesiaal beteken. 

Die navorser verduidelik wat selfvertroeteling is en dat dit belangrik is. Die kind kry huiswerk 

om haarself te gaan vertroetel.  

Die navorser som die sessie op. Dit word met ’n vertroetelingsaktiwiteit afgesluit, naamlik 

massering. Die kind geniet dit gedeeltelik, naamlik die massering van haar rug, nek en 

skouers, maar nie haar kop nie. 

• Assessering kind C 

Die kind is siek en haar energievlak is laag. Die uitskud van die siek het baie goed gewerk. 

Dit het die kind se aandag afgelei van hoe sleg sy voel. 

Dit is baie positief dat sy dadelik haarself kan identifiseer as die baie belangrike en spesiale 

persoon binne die geskenkdosie. Sy dui reeds vroeg in die sessie aan dat sy haar eie voor- en 

afkeure ken. 

Haar proses is baie vinnig, soos duidelik blyk uit die feit dat sy haar tekening in minder as ’n 

minuut voltooi. Sy is in staat om deur middel van die roosboomtegniek te projekteer.  

Inligting kon verkry word, soos dat sy haar ouma as versorger beskou alhoewel haar moeder 

tans by hulle inwoon. Dit blyk ook dat sy alleen voel. Die roosboomtegniek kon dus effektief 

as assesseringsaktiwiteit benut word. 

Sy is ten spyte van haar toe neus sensories goed in kontak. Sy is ook in kontak met haar eie 

emosies en kan emosionele uitdrukking onderskei. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word  
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Om te behoort 

Die kind voel nie gesond nie, maar ’n oefening verhoog haar energievlak. Hoewel die 

biologiese moeder tans by die pleegouers inwoon, blyk die kind ’n hegter band met die 

pleegmoeder te hê deurdat sy haar as versorger aandui. Sy dui na aanleiding van die 

roosboom aan dat sy alleen voel. Haar ouma maak haar bly, wat die band met die ouma 

bevestig. Sy dui negatiewe gevoelens teenoor haar suster aan en beleef dat haar suster haar 

dinge ontneem. 

Bemeestering 

Die kind teken haar roosboom vinnig en huiwer nie oor hoe sy dit moet teken nie. Sy kan 

emosionele uitdrukking onderskei en toepas op mense en gebeure in haar lewe. 

Onafhanklikheid 

Sy kan keuses uitoefen, deurdat dat sy op ’n medium kan besluit sowel as ’n kleur bladsy. 

Medemenslikheid 

Geen faktor ten opsigte van hierdie komponent is waargeneem nie. 

Die doelstellings van die sessie is bereik. 

5.3.2.4 Kind D – manlik 

• Verloop van die sessie 

Die kind word gerusgestel dat dit die navorser se eksamen is en nie syne. Hy word aan die 

speelkamer bekendgestel en die geleentheid gebied om vrae te vra. Hy het geen vrae nie.  

Die kind kry twee ballonne met die opdrag om hulle te beskerm. Die navorser dui aan dat sy 

gaan probeer om die ballonne te laat bars. Die kind reageer dadelik dat hy nie daarvan sal hou 

as die navorser sy ballonne laat bars nie. Hy geniet die speletjie en speel met volle oorgawe. 

Beide ballonne bars en die navorser gee vir hom ’n ander ballon om huis toe te neem.  

Die navorser sluit ’n mondelinge kontrak, wat ook vir die kind die instruksies aandui soos in 

5.3.1.2 uiteengesit. Die kind dui dadelik aan dat hy teleurgesteld is dat dit hyself is wat in die 

geskenkdosie is. 

Die navorser gee vir die kind die instruksies soos in 5.3.1.3 uiteengesit. Hy kan keuses 

uitoefen deurdat hy dadelik uit die verskillende kleure bladsye ’n blou een kies om op te 

teken. Hy kies ook dadelik om met ’n viltpen te teken. Hy verander egter van besluit en dui 
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aan dat as hy kan inkleur, hy liewers verf wil gebruik.  

Hy vra deurlopend vrae en deel sy waarnemings met die navorser. Die navorser gee erkenning 

vir die kind se ondersoekende geaardheid en sy oplettendheid. 

Hy sukkel om op sy tekening te fokus. Die navorser fokus sy aandag op die voltooiing van sy 

tekening en die vrae wat aan hom gestel is. As hy aan sy tekening begin werk, werk hy 

doelgerig en mompel onderlangs. Hy is bekommerd oor die kleure wat hy moet gebruik, maar 

die navorser stel hom gerus dat hy die geleentheid gaan kry om te verduidelik.  

Die kind wil die navorser met water gooi. Die navorser dui aan dat die water vuil is en dat sy 

dan sleg sal lyk as sy die ander mense moet sien. Die kind verklaar dat hy die navorser later 

gaan vang.  

Hy skenk baie aandag aan detail en raak ontsteld as iets nie lyk soos hy dit beplan het nie. Hy 

maak grappies en openbaar ’n humorsin. Hy het ’n ryk verbeelding, wat sy aandag baie 

afleibaar maak. Hy lewer ook deurlopend kommentaar. 

Hy vertel uit sy eie dat hy sy onderwyser as kwaai beleef. Hy dui aan dat sy tekening eintlik 

in die koerant geplaas behoort te word. Hy voltooi sy prentjie en die navorser versoek hom 

om daarvan te vertel asof hy die roosboompie is. 

Die volgende aspekte van die roosboom word aangedui: 

 Die roosboom is by die huis. 

 Die roosboom se nefie-hulle is daar. 

 Die roosboom is partykeer buitekant.  

 Die roosboom word partykeer natgemaak. 

 Die roosboom poep partykeer sommer hard. 

 Die roosboom word partykeer nie natgemaak nie. 

 Niemand hou van die roosboom nie. 

 Die roosboom is soms ontevrede wanneer hy nie water kry nie. 

 Die roosboom groei groter. 

 Die mense wat die roosboom gekoop het, sorg vir hom. 

 Die roosboom is nie alleen nie. 

 Die roosboom het ’n huis. 

 Die roosboom se vriende bly in sy huis. 

Die kind dui aan dat die volgende stellings ook ten opsigte van sy eie lewe waar is: 
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 Hy bly by die huis. 

 Sy nefie-hulle is ook daar. 

 Hy is ook partykeer buitekant. 

 Hulle maak hom soms nat. 

 Hy poep ook sommer hard. 

 Dit is so ’n bietjie waar dat niemand van hom hou nie. 

 Hy is ook soms ontevrede omdat hy nie water kry nie. 

 Hy groei ook groter. 

 Die mense wat hom gekoop het, sorg vir hom. 

 Net soos die roosboom is hy ook nie alleen nie. 

 Hy het ook ’n huis. 

Die navorser deel die diagram met die fasette van haar lewe met die kind. 

Die kind dui die volgende fasette van sy lewe aan: 

 Skool 

 Swem 

 Maatjies 

 NG Kerk 

 Rugby 

 Homself 

 Televisiespeletjies 

Die kind blyk te sukkel en die navorser dui aan dat sy pleegfamilie ’n faset van sy lewe is. Hy 

voeg by dat hy ’n suster het. 

Die navorser begin nou met die tegniek sensoriese bewuswording. Die kind kan klanke, 

reuke, verskillende smake en teksture onderskei.  

Hy soek vinnig ’n bly gesiggie tussen die uitknipsels uit. Die gesiggies is toepaslik by die 

emosie. Hy dui aan dat dit jou hartseer maak as iemand jou slaan. Dit maak ’n mens bly as 

iemand met jou speel. Die kind dui aan dat mense wat nie van hom hou nie, hom hartseer 

maak en dat mense wat van hom hou, hom bly maak. 

Die navorser bemagtig die kind deur weer daarop te fokus dat hy die belangrike en spesiale 

persoon is wat hulle beter leer ken. 

Die navorser verduidelik wat selfvertroeteling is en gee dit as huiswerk vir die kind. Die 
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navorser verduidelik wat vertroeteling is. Die navorser som die sessie op en sluit dit af deur 

die kind te masseer. 

• Assessering kind D 

Die kind toon van die begin van die sessie af dat hy sy eie voor- en afkeure ken. Dit blyk 

duidelik as hy vinnig en spontaan aandui dat hy nie daarvan sal hou as die ballon bars nie. 

Dit is vreemd dat die kind teleurgesteld is om homself in die geskenkdosie te vind. In verdere 

sessies sal geëksploreer moet word of dit as gevolg van ’n swak selfkonsep is. 

Hy toets die grense deurdat hy die navorser met die vuil verfwater wil gooi. Dit blyk dat hy 

soms negatiewe verhoudings beleef aangesien hy aandui dat dit ’n bietjie waar is dat niemand 

van hom hou nie. 

Hy is sensories goed in kontak. Hy is ook in kontak met sy eie emosies en kan emosionele 

uitdrukking onderskei. Hy het deurlopend lewendige belangstelling getoon en sy asemhaling 

en liggaamshouding het getoon dat hy energiek voel. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Hy beleef soms negatiewe verhoudings en voel dat daar waarheid steek in die stelling dat 

niemand van hom hou nie. Hy dui aanvanklik nie familie as ’n faset van sy lewe aan nie, wat 

op gebrekkige gesinsverhoudings kan dui. Hierdie aspek moet in verdere sessies verken word. 

Bemeestering 

Hy kan emosionele uitdrukking onderskei en dit op mense en gebeure in sy lewe toepas. Hy 

sukkel om op die opdrag (tekening) te fokus, maar wanneer hy wel aan die tekening werk, 

werk hy doelgerig. Hy blyk perfeksionisties te wees en raak ontsteld as iets nie lyk soos hy dit 

beplan het nie. 

Onafhanklikheid 

Die kind kan keuses maak, soos blyk daaruit dat hy sy eie voor- en afkeure ken. Hy weet dat 

hy nie daarvan sal hou as die ballon bars nie en sê dadelik so. Die kind toets die grense, maar 

respekteer dit as die navorser dit duidelik afbaken. 

Medemenslikheid 
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Geen aspek van hierdie komponent van eiewaarde is waargeneem nie. 

Die doelstellings van die sessie is bereik. 

5.3.2.5 Kind E – manlik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser stel die kind gerus dat dit haar eksamen is en nie syne nie. Sy verduidelik vir 

hom dat die sessies op band opgeneem word. Sy verduidelik ook vir hom wat ’n kontrak is. 

Daar word ’n mondelinge kontrak tussen die kind en die navorser gesluit. Die grense van die 

spelsessie en speelkamer word in hierdie kontrak vervat. 

Die navorser gee aan die kind die instruksies soos in 5.3.1.2 uiteengesit. Die kind dui aan dat 

daar ’n spieël in die geskenkdosie is. Die navorser help die kind om insig te ontwikkel dat hy 

die spesiale en belangrike persoon is wat hulle beter gaan leer ken.  

Die navorser gee vir die kind twee ballonne met die opdrag om hulle te beskerm. Die navorser 

dui aan dat sy gaan probeer om die ballonne by die kind af te neem en hulle dan te laat bars. 

Die navorser bars ’n ballon en die kind is baie teleurgesteld. Die navorser bars die ander 

ballon ook en die kind trek sy gesig. Hy ervaar die bars van die ballonne negatief. Die 

navorser gee hom ’n ballon om saam te neem huis toe. 

Die navorser gee aan die kind die instruksies soos in 5.3.1.3 uiteengesit. Die kind kan keuses 

uitoefen, soos blyk uit die feit dat hy dadelik redelik ferm aandui dat hy blou papier wil hê en 

met ’n swart viltpen wil teken. Hy dui aan dat verf te veel mors. Die navorser stel hom gerus 

dat hy nie bekommerd hoef te wees oor hoe hy teken nie aangesien hy die geleentheid gaan 

kry om te verduidelik wat hy geteken het.  

Die kind het die oefening geniet. Hy werk vinnig en doelgerig aan sy tekening. 

Die kind voltooi sy tekening vinnig. Die navorser versoek hom om haar van sy roosboom te 

vertel asof hy die roosboom is. Hoewel die navorser die kind probeer help, kan hy nie vir haar 

van die roosboom vertel asof hy self die roosboom is nie.  

Die navorser versoek die kind om haar maar net te vertel wat hy geteken het. Die kind 

verduidelik dat die volgende dinge in sy prentjie is: ’n boom, gras, ’n blom, grond, klippe, ’n 

son, wolke en ’n bos. 

Die kind dui aan dat daar boomwortels ook in sy prentjie is. Hy versoek om weer die viltpen 

te gebruik en teken ’n mannetjie by. Hy verklaar dat hy nie weet wie die mannetjie is nie. 
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Die roosboom dui die volgende aspekte aan: 

 Sy ouma gee vir hom water. 

 Hy het wortels. 

 Sy wortels is bruin. 

 Hy is nie eensaam nie. 

 Hy is gelukkig. 

 Hy is gelukkig as daar mense om hom is. 

 Hy bly by die huis. 

 Hy bly in SE 3 in Seringstraat. 

Die navorser verduidelik dat sy nie dink hulle hoef deur te gaan watter van bogenoemde 

aspekte waar is omtrent sy lewe nie. Die kind bevestig dat hy saamstem. Hy het daarvan 

gehou om te teken, maar nie om oor sy prentjie te praat nie. 

Die navorser deel die diagram met die fasette van haar lewe met die kind. Die kind dui die 

volgende fasette van sy lewe aan: 

 Ek bid vir die Here. 

 My sport is tennis en rugby. 

 Ek het ’n familie. 

 Ek het ’n huis en klere. 

 As ek speel, dan speel ek met Brandon. 

 Ek het myself. 

 Ek het ’n sussie. 

Die navorser begin met die tegniek sensoriese bewuswording. Die kind kan verskillende 

klanke uitken. Hy het verkoue en sukkel dus met die uitken van reuke. Hy kan verskillende 

smake, klanke en teksture uitken. 

Die kind kies vinnig tussen die knipsels een hartseer en een bly gesiggie uit. Hy dui die 

emosies toepaslik aan. 

Die kind gee te kenne dat hy sal huil as sy kat dood is en dat hy bly is as hy iets kry. Hy 

verklaar dat hy nie weet wie hom bly en wie hom hartseer maak nie. 

Die navorser bemagtig weer die kind deur hom daaraan te herinner dat hy die baie spesiale en 

belangrike persoon is oor wie se lewe hulle ’n storie maak. 

Die navorser verduidelik wat selfvertroeteling is. Die kind moet vir huiswerk homself 
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vertroetel. Die navorser verduidelik wat vertroeteling is. Sy som die sessie op en sluit af met 

’n vertroetelingsaktiwiteit, naamlik om die kind te masseer. 

• Assessering kind E 

Die kind dui aan die begin van die sessie aan dat hy sy eie voor- en afkeure ken. Dit blyk 

duidelik uit die wyse waarop hy sy gesig trek as die ballon bars. Hy kan keuses maak. 

Sy proses is vinnig en doelgerig. Hy is nie in staat om te projekteer nie. 

Die kind blyk oor die algemeen sensories goed in kontak te wees. Hy het verkoue, wat 

waarskynlik die oorsaak van sy aangetaste reuksintuig is. 

Hy is nie heeltemal in kontak met sy emosies nie. Dit blyk uit die feit dat hy nie kan aandui 

watter persone hom bly en watter hom hartseer maak nie. Hy kan egter verskillende gebeure 

onderskei wat hom bly en hartseer maak. Met die uitsoek van die gesiggies het dit duidelik 

geblyk dat hy emosionele uitdrukking kan onderskei. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Die kind dui aan dat die feit dat hy vir die Here bid ’n faset van sy lewe is. Hy dui “familie” 

en “het ’n sussie” aan as fasette van sy lewe, wat ’n mate van behoort aandui en wat in die 

volgende sessies verder verken moet word. 

Bemeestering 

Die kind blyk sensories in kontak te wees hoewel hy probleme ervaar met sy reuksintuig, wat 

egter aan sy verkoue toegeskryf word. Hy kan emosionele uitdrukking onderskei en kan dit 

toepas ten opsigte van gebeure in sy lewe, maar nie ten opsigte van mense nie. 

Onafhanklikheid 

Die kind kan keuses uitoefen en ken sy eie voor- en afkeure. 

Medemenslikheid 

Geen aspekte ten opsigte van hierdie komponent van eiewaarde is waargeneem nie. 

Die doelstellings van die sessie is bereik. 
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5.3.2.6 Kind F – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser stel die kind gerus dat dit haar eksamen is en nie die kind s’n nie. 

Die navorser gee twee ballonne vir die kind met die opdrag om hulle te beskerm. Die navorser 

dui aan dat sy gaan probeer om die ballonne by die kind af te neem en dan gaan sy die 

ballonne laat bars. Die kind wend nie ’n poging aan om haar ballonne te beskerm nie en die 

navorser laat beide bars. Die navorser gee vir die kind ’n ballon om huis toe te neem. 

Die navorser verduidelik vir die kind wat ’n kontrak is. Die navorser en die kind sluit ’n 

mondelinge kontrak. Die kontrak vervat die grense van die speelkamer en die speelsessies. 

Die navorser gee die instruksies soos in 5.3.1.2 uiteengesit vir die kind. Die kind toon geen 

verbale reaksie nie en dui aan dat sy ’n spieël in die geskenkdosie sien. Sy dink eers voordat 

sy aandui dat dit syself in die spieël is oor wie se lewe hulle ’n storie gaan maak. 

Die navorser gee vir die kind die instruksies soos in 5.3.1.3 uiteengesit. Die kind kan keuses 

uitoefen, soos blyk uit die feit dat sy sonder huiwering aandui dat sy pienk papier wil hê. Sy 

dui ook sonder huiwering aan dat sy met tekenkryt wil teken. 

Die kind werk in stilte en byt selfs op haar tande. Sy sê egter dat sy op haar lippe byt en nie 

op haar tande nie. 

Die navorser versoek die kind om haar van haar appelboom te vertel. Sy vertel ’n storie 

waaruit die volgende aspekte blyk: 

 Die appelboom het in die wind gestaan. 

 Die wind het gewaai en toe kon die appeltjie nie afval nie. 

 ’n Kind het die appel kom afpluk.  

 Die kind se mamma het die appel oopgesny. 

 Daar was wurms in die appels. 

 Hulle het toe al die appels afgepluk om te kyk of daar wurms in is. 

 Net een appel het nie ’n wurm in gehad nie. 

 Die kind eet die appel en sluk per ongeluk tog ’n wurm in. 

 Die kind word toe siek en gaan hospitaal toe. 

Die kind dui aan dat die volgende van bogenoemde stellings omtrent haar eie lewe waar is: 

 Die kind staan soms in die wind. 

 Die kind het ’n “wurm”, naamlik stout. 
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Die navorser eksploreer of die appel iets vir die wurm sou sê. Die kind dui aan dat appels nie 

kan praat nie. Die navorser eksploreer wat die appel vir die wurm sou sê as die appel wel kon 

praat. Die kind dui aan dat as sy die appel was, sy vir die wurm sou vra om nie in haar in te 

kruip nie. Sy dui egter aan dat die wurm wel in die appel sou kruip. 

Die navorser deel die diagram met die fasette van haar lewe met die kind. Die kind dui die 

volgende fasette van haar lewe aan: 

 Haar pa en ma, naamlik oom Frikkie en Hanna (dis haar oupa en haar ma). 

 Die kind voeg by dat sy ook ’n tannie Joan het (dis haar ouma). 

 Sy het vir Mickey (haar broer). 

Met die hulp van die navorser word ook die volgende aspekte van die kind se lewe 

geïdentifiseer: 

 Kleuterskool 

 Maatjies 

 Kindermusiek 

 Speel en televisie kyk 

 Kerk en lief vir Jesus 

 Vicky (kat) en Gigi (hond) 

Die navorser begin met die tegniek sensoriese bewuswording. Die kind kan nie aandui wat die 

reuke is nie, maar kan wel tussen lekker en sleg onderskei. Sy kan egter verskillende klanke, 

smake en teksture onderskei. 

Die kind kies vinnig tussen die knipsels ’n bly gesiggie uit en dis toepaslik. Sy neem langer 

om ’n hartseer gesiggie uit te soek, maar dis ook toepaslik. 

Die kind is bly as sy geskenke ontvang en hartseer as sy pak kry. Jesus maak haar bly en die 

duiwel maak haar hartseer. 

Die navorser bemagtig weer die kind deur haar daaraan te herinner dat sy die belangrike en 

spesiale persoon is oor wie se lewe hulle ’n storie maak. 

Die navorser verduidelik vir die kind wat selfvertroeteling is. Sy moet vir huiswerk haarself 

gaan vertroetel. Die navorser verduidelik wat vertroeteling is en sluit die sessie met ’n 

vertroetelingsaktiwiteit af deur die kind te masseer. 
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• Assessering kind F 

Dit blyk dat die kind aan die begin van die sessie nog nie ontspanne voel nie. Sy wend glad 

nie eers ’n poging aan om die twee ballonne te beskerm nie. 

Die kind sukkel aanvanklik ook om te besef dat syself die baie belangrike en spesiale persoon 

is wat hulle beter gaan leer ken. Sy is egter in staat om insig te ontwikkel. 

Sy dui baie duidelik aan dat sy haar eie voor- en afkeure ken en besluite kan neem. Sy geniet 

die projeksie en leef haar ten volle daarin uit. Sy is ook in staat om die projeksie in besit te 

neem. Sy kan verantwoordelikheid neem vir haar lewe. Dit blyk daaruit dat sy kan aandui dat 

sy ook “wurms” in haar lewe het, naamlik dat sy stout is. 

Dit blyk dat haar oupa ’n baie belangrike persoon in haar lewe is. Hy is haar pleegvader, maar 

by die fasette van haar lewe dui sy hom as haar vader aan. In die volgende sessie moet verken 

word of sy weet wie haar biologiese vader is. 

Dit is vreemd dat sy haar ouma (pleegmoeder) as “tannie Joan” aandui. Die binding tussen 

haar en haar ouma moet in verdere sessies verken word. 

Sy spreek haar biologiese moeder op haar naam aan. Dit kan moontlik op gebrekkige respek 

dui, maar moet eers verder geëksploreer word. 

Die kind se reuksintuig blyk nie ten volle ontwikkel te wees nie. Sy is verder egter sensories 

goed in kontak. 

Sy kan emosionele uitdrukking onderskei en is gedeeltelik in kontak met haar emosies. Sy 

kan gebeure aandui wat haar bly en hartseer maak, maar nie persone nie. Dit is dalk ’n vorm 

van weerstand. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

 

Om te behoort 

Sy dui haar pleegouers en haar moeder as fasette van haar lewe aan, wat dui op ’n mate van ’n 

gevoel om te behoort. Dit is egter vreemd dat sy haar oupa as vader beskou, haar biologiese 

moeder as ma en dan aandui dat sy ’n tannie Joan het, wat haar ouma blyk te wees. Die aard 

van die binding met die pleegma (ouma) moet in die volgende sessies verken word. Sy spreek 

ook haar biologiese moeder op haar naam aan en die aard van hierdie binding moet ook 
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verder verken word. Sy ervaar Jesus positief en dui aan dat Hy haar bly maak. 

Bemeestering 

Die kind kan emosionele uitdrukking onderskei en dit op gebeure in haar lewe toepas, maar 

nie op mense nie. 

Onafhanklikheid 

Die kind kan verantwoordelikheid vir haar eie lewe neem, deur aan te dui dat sy ook wurms in 

haar lewe het, naamlik dat sy stout is. Sy kan keuses maak en haar eie voor- en afkeure 

aandui. 

Medemenslikheid 

Geen aspek van hierdie komponent van eiewaarde is waargeneem nie. 

Die doelstellings van die sessie is bereik. 

5.3.3 AARD EN INHOUD VAN  SESSIE 2 

5.3.3.1 Spesifieke doelwitte van sessie 2 

• Om die terapeutiese verhouding met die navorser te versterk. 

• Om sensoriese kontak te verbeter en gemaklike emosionele uitdrukking te fasiliteer. 

• Om die kind se belewing van sy sport, buitemuurse tegnieke, stokperdjies en 

belangstellings soos in sessie 1 geïdentifiseer, te assesseer. 

• Om die kind se belewing van sy maats en portuurgroepverhouding te assesseer. 

• Om die kind se omgee en mededeelsaamheid ten opsigte van laasgenoemde te assesseer. 

• Om aan die kind die geleentheid te bied vir beheer: gee van keuses binne die sessie ten 

einde die kind se proses te evalueer. 

• Verhoging van emosionele bewustheid: help die kind om bewustheid van verskillende 

emosies te bemeester en die gevoelens van mense in verskeie sosiale situasies te 

identifiseer. 

• Vertroeteling van die kind ter bemagtiging. 

5.3.3.2   Speltegniek: Vliegtuigreis 

Dit is vir die navorser nodig dat die kind eers weer ontspan en die geleentheid kry om af te 

sluit van wat die dag gebeur het. Die tegniek is ontwikkel vir die doel van die sessie en 
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gekombineer met ’n verbeeldingsvlug soos gebruik deur Yssel (1997:97). 

• Doelstelling 

Die doel is om die kind te laat ontspan en dan te fokus op sy belewenis van skool en sy 

skoolvordering. 

• Instruksies 

Die kind word welkom geheet by NG Omgee Lugdiens se vlug 700A en gemaklik gemaak in 

sy sitplek. Hy word versoek om sy skoene uit te trek. Dan vertrek die vlug en die kind 

ontvang verversings. Klassieke musiek speel in die agtergrond. Die navorser is mede-

passasier en geniet die verversings saam met die kind. Daar word op die smaak- en 

reuksintuig gefokus. Dan word die kind versoek om sy oogklappe op te sit en gevra om asem 

te haal. Al die slegte gevoelens, soos “kwaad vir onderwyser”, “hartseer oor maat wat 

weggaan”, word uitgeblaas terwyl goeie gevoelens soos blydskap en tevredenheid ingeasem 

word. Die kind moet dink aan ’n plek of ’n persoon waar hy veilig voel, want die vliegtuig 

gaan eers daar stop en ’n paar oomblikke vertoef. Dan vertrek die vliegtuig weer en die kind 

klim by sy skool af. Elkeen sit by sy tafel in die klas en werk of luister na die onderwyser. Die 

klok lui en dis lang pouse … Die klok lui en dis weer klastyd. Die kind kry sy beste vak se 

klastoets of taak terug. Die klok lui weer en die kind kry sy swakste vak se klastoets of taak 

terug. Die klok lui en die skool kom uit. Dis nou naskooltyd. Daar word deurentyd stiltes 

gelaat om die kind die geleentheid te bied om sy verbeeldingsvlug te beleef. Indien die kind te 

kenne gee dat hy sukkel, kan hy, soos met die roosboom, met vrae aangehelp word. Die kind 

word dan weer in die vliegtuig na die speelkamer teruggebring. 

Die kind kry dan die geleentheid om sy belewenis te skep. Hy kan die medium kies uit sand 

of vingerverf en word weer gerusgestel dat hy kans gaan kry om sy skepping te verduidelik. 

Hy moet dan die volgende skep:  

 Sy veilige plek of persoon.  

 Dit wat hy voel oor sy skool en skoolvordering.  

 Sy maats 

 Sy naskoolse belewenis. 

• Prosessering 

Die skepping sal dan bespreek word aan die hand van Oaklander (1988:66) se model soos 
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reeds bespreek (in hoofstuk 4). Yssel (1997:68) meld dat baie kreatiewe, ekspressiewe en 

projeksietegnieke gebruik word om kinders te help om hulle emosies uit te druk. Sand is 

volgens Oaklander (1988:166) ’n uitstekende medium om in spelterapie met kinders te 

gebruik. Die kind kan deur die gebruik van sand baie sê sonder om te praat en kan so sy eie 

miniatuurwêreld skep (Oaklander, 1988:167). Yssel (1997:70) is van mening dat verf ook 

baie suksesvol as medium van skeppende spel tydens assessering gebruik kan word. Die kind 

kry die geleentheid tot sensoriese inskerping, bewuswording van die self en die neem van 

verantwoordelikheid deur die maak van keuses. (Sien bylaag 4 vir die tekening van 

respondente A-F na aanleiding van die speltegniek: die vliegtuigreis.) 

5.3.3.3   Emosionele bewustheid 

Hierdie tegniek is ’n samestelling van Yssel (1999) en Fouché (2000). (Sien bylaag 5.)  

• Doelstelling 

Om die kind bewus te maak van die gevoelens van mense in verskillende sosiale situasies. 

Om die kind bewus te maak van hoe hy tussen sy maats voel. 

• Instruksies 

’n Bladsy met verskillende gevoelens (sien bylaag 5) word aan die kind gewys. Die navorser 

en die kind speel dan ’n raai-en-soek-speletjie: Ek sien met my klein ogie ... 

• Prosessering 

Daarna word ’n bladsy oor sy gevoelens saam met sy maatjies (sien bylaag 5) aan hom gegee 

om te voltooi en daar word verken wat die kind so laat voel. 

5.3.3.4 Speltegniek: Die “ons-storie” 

Hierdie tegniek is saamgestel uit verskillende tegnieke (Kaduson, 1996:19-21; Leben, 

1996:22-25; Mattingly, 1996:26-29; Cook, 1996:30-31; Brewer, 1996:32-34; Marvasti, 

1996:35-39; Short, 1996:40-43; Repp, 1996:44-45; Harvey, 1996:46-49 & Frederiksen, 

1996:50-52) en word gebruik as ’n tipe onvoltooide metafoor. 

• Doelstelling 

Om die kind se kreatiwiteit, omgee en mededeelsaamheid te assesseer. 

Om aan die kind die geleentheid te bied vir beheer. 
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• Instruksies 

Die navorser deel die kind mee dat hulle saam ’n storie gaan skep. Die navorser sal begin 

terwyl sy staan en beweeg en sodra die navorser gaan sit, moet die kind voortgaan. Die 

storielyn waarmee die navorser gaan begin, sal gemik wees op die kind se verhouding met sy 

maats en sal deur die navorser gerig word na aanleiding van inligting wat reeds in die sessie 

verkry is. 

5.3.3.5   Tegniek: Vertroeteling versus selfvertroeteling 

Sien sessie 1. Die vertroetelingsaktiwiteit sal aangepas word by die kind en die kind se voor- 

en afkeure soos tot dusver bekom. 

5.3.4 BESPREKING VAN SESSIE 2 

5.3.4.1 Kind A – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die kind word bedank dat sy weer saam met die navorser kom speel het. Die navorser gee die 

instruksies soos in 5.3.3.2 uiteengesit. Die kind is in ’n vrolike luim en blyk hierdie 

fantasiereis te geniet. 

Die kind kry opdrag om al die plekke wat sy besoek, in die sandbak te maak of met vingerverf 

te verf. Sy is in staat om keuses uit te oefen, want sy dui sonder aarseling aan dat sy 

vingerverf as medium wil gebruik. Sy blyk haar voor- en afkeure te ken deurdat sy spontaan 

aandui wat haar gunstelingkleur is en dat sy van juwele hou. 

Die kind het blykbaar ’n skuldgevoel oor haar pleegvader se dood. Hierdie skuldgevoel blyk 

versterk te word deur verwyte van haar pleegvader se seun. 

Die kind praat van haarself as ’n welsynskind. Die navorser dui aan dat die kind nie ’n 

welsynskind is nie, maar ’n pleegkind. Die kind dui aan dat dit nie haar pleegmoeder is wat 

haar nie daar wil hê nie, maar wel die pleegmoeder se seun. Die navorser en die kind besluit 

gesamentlik om hierdie aangeleentheid met die pleegmoeder te bespreek. 

Die kind werk singend aan haar tekening. Die kind vertel van haar ouma se chauffeur. Sy dui 

aan dat hy tydelik nie in die houthuisie agter in die erf bly nie. Hy bly in die huis en slaap in 

die kind se slaapkamer. Die kind stel die navorser spontaan en laggend gerus dat sy op ’n bed 

in die eetkamer slaap. 

Die kind blyk perfeksionisties te wees en is ontsteld as sy na haar mening ’n fout maak. Die 
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kind is ook baie bekommerd dat sy die speelkamer omkrap en vuil maak terwyl sy weet daar 

kom nog kinders na haar.  

Die kind versoek die navorser om die mikrokassetspeler af te skakel. Die navorser dui aan dat 

sy dit nie kan doen nie en die kind versoek haar om dit so te plaas dat sy dit nie kan sien nie. 

Die kind se aandag dwaal deurlopend af sodat sy nie op haar tekening kan fokus nie. Sy is 

ontstoke as die navorser aandui dat sy moet ophou met haar tekening. Die navorser dui ferm 

aan dat die kind nie haar tyd effektief benut het nie. 

Die kind dui aan dat die prentjie van die vliegtuig haar ervaring van die vlug uitbeeld. Sy het 

die vlug as genotvol beleef. 

Die kind vertel dat die volgende prentjie pouse uitbeeld toe hulle chicken-run in die reën 

gespeel het. Die kind dui aan dat sy drie maatjies het met wie sy altyd pouses speel. Sy 

verklaar dat dit vir haar genotvol is om met haar maats te speel en dat hulle haar baie bederf. 

Die kind dui aan dat Wiskunde haar slegte vak is. Sy voel baie sleg voel oor haar swak punte. 

Sy voel egter nie dat sy iets kan doen om dit te verander nie.  

Die kind verklaar dat Wetenskap haar beste vak is. Dit laat haar bly voel as sy die toetspunte 

terugkry, amper soos Coke wat borrel. 

Die kind dui met aanmoediging aan dat die slegvoel oor die Wiskunde ’n hartseer gevoel is.  

Die kind beleef haar pleegmoeder as haar veilige iemand en die pleeghuis as haar veilige 

plekkie. Sy beleef die pleeghuis as haar eie huis. 

Die navorser begin met die tegniek emosionele bewuswording. Die kind ontvang instruksies 

soos uiteengesit in 5.3.3.3. Die kind blyk algemene emosies te kan onderskei. 

Die kind het aangedui dat sy baie met haar maats speel en dat hulle haar gelukkig en trots laat 

voel. 

Die navorser begin met die tegniek, “ons storie”. Sy gee aan die kind die instruksies soos 

uiteengesit in 5.3.3.4. Die kind reik uit op verskillende vlakke van mededeelsaamheid deurdat 

sy: 

 ’n maatjie troos wat huil omdat sy alleen en nuut is en met haar speel 

 vir ’n honger seuntjie van haar brood gee 

 haar ouma se voete masseer omdat sy moeg is en haar voete seer is. 

Die sessie word afgesluit met ’n vertroetelingsaktiwiteit deurdat die kind se rug en nek met ’n 
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houtapparaat gemasseer word. 

• Assessering kind A 

Die kind maak goeie kontak met die terapeut. Alhoewel samevloeiing teenwoordig is, word 

dit nie negatief waargeneem nie, aangesien die kind weet waar haar grense en opinies begin 

en ophou. Sy kom energiek voor en beskik oor die vermoë om haar kontakmodaliteite te 

gebruik. Sy is goed in kontak met haar smaaksintuig en kan haar voor- en afkeure duidelik 

uitwys. 

Dit blyk vir die kind belangrik te wees om ’n goeie indruk by die navorser te skep. Sy deel 

deurlopend spontaan haar alledaagse belewenisse met die navorser. Die kerk en godsdiens 

figureer duidelik as baie belangrik in haar lewe. Dit blyk duidelik dat sy ’n persoonlike 

verhouding met God het en dat gebed vir haar natuurlik is. 

Die kind toon deurlopend ’n lewendige belangstelling in haar omgewing. Sy het steeds ’n 

humorsin, wat spontane omgang met haar vergemaklik. Haar aandag is steeds baie afleibaar 

en die navorser moet deurlopend haar aandag fokus op wat belangrik is. Sy lag baie en sing 

ook tussendeur en dit lyk eerder vandag asof sy sing omdat sy bly voel as om die stiltes te vul. 

Die kind beskik oor ’n ryk verbeelding en gaan gemaklik en spontaan oor na ’n dialoog tussen 

twee karakters tydens haar laaste besoek met die vliegtuig. Sy blyk van drama te hou en boots 

ook uit haar eie die vliegtuig se motore na. 

Die kind se proses is steeds stadig as gevolg van haar aandagafleibaarheid, wat dan ook 

veroorsaak dat sy nie haar skeppings kan voltooi nie. Wanneer sy wel haar aandag gee aan ’n 

keuse wat aan haar gestel word, kies sy vinnig en dit blyk dat sy in kontak is met haarself. 

Die kind hou baie van kleure en koppel dit aan mense en gebeure. Sy praat spontaan van haar 

oorlede pleegvader. Sy toon dat sy die navorser vertrou deur spontaan mee te deel dat haar 

pleegoom haar vir haar pleegvader se dood verantwoordelik hou. Dit blyk egter dat sy hierdie 

skuldgevoel binne haarself ervaar en nou net projekteer dat dit van oom Stoffel af kom. 

Sy praat van haarself as ’n welsynskind, maar blyk dit nie negatief te beleef nie en ervaar dat 

sy die voorreg het om aan te dui wat fout is. Dit lyk egter of sy tog deurlopend verwerping 

vanaf oom Stoffel ervaar en dit sal later in die ander sessies verder verken word.  

Die kind is met leiding kreatief en probleemoplossend. Sy toon manipulerende gedrag deurdat 

sy deur middel van emosionele afpersing die navorser wil oorreed om vir haar sjokolade te 

koop. Die kind openbaar omgee vir haar medemens deurdat sy bekommerd is oor die toestand 
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van die speelkamer waarin die volgende kind sal moet speel.  

Die kind voer ’n alleenspraak. Dis nie duidelik met wie of wat sy praat nie, maar dit blyk ’n 

natuurlike deel van haar proses te wees. Sy beleef positiewe portuurgroepverhoudings.  

Sy het aanvanklik weerstand gebied teen die besoek by die skool, maar die weerstand is 

afgebreek. Dit blyk dat haar skoolbelewing gemeng is aangesien sy pouses geniet, maar haar 

skoolvordering is swak. 

Die kind beleef haar verhouding met haar pleegmoeder positief en beskou haar pleegmoeder 

as die persoon by wie sy die veiligste voel. Sy dui ook die pleeghuis as haar veilige plek aan.  

Dit blyk dat die kind oor ’n hoë mate van emosionele bewustheid beskik en in kontak is met 

haar eie emosies. Uit die “ons storie” blyk dit dat die kind oor empatie beskik, ook vir iemand 

wat sy nie goed ken nie. Die kind openbaar omgee teenoor haar pleegmoeder, wat ook in dade 

oorgaan deurdat sy haar voete masseer. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Die kind is vriendelik en toon ’n positiewe humorsin. Sy openbaar vertroue deur reeds in die 

tweede sessie vir die navorser aan te dui dat sy skuldgevoelens oor haar pleegvader se dood 

ervaar en dat haar pleegoom haar vir haar pleegvader se dood verantwoordelik hou. Dit blyk 

weer dat die verlies van haar pleegvader nog nie verwerk is nie en haar gevoel van om te 

behoort negatief beïnvloed. Sy het duidelik ’n hegte binding met haar pleegmoeder en dis by 

haar pleegmoeder wat sy die veiligste voel. Haar pleeghuis is ook die plekkie waar sy die 

veiligste voel, wat dui op ’n sterk gevoel van om te behoort. Die verwerping van haar 

pleegoom beïnvloed egter haar gevoel van om te behoort negatief en veroorsaak gevoelens 

van verwerping. 

Bemeestering 

Die kind beskik oor ’n ryk verbeelding, soos blyk uit haar spontane dialoog tussen twee 

fiktiewe karakters. Haar aandag is baie afleibaar, wat haar werkspoed negatief beïnvloed en 

veroorsaak dat sy nie haar skeppings kan voltooi nie. Sy toon met leiding deur die navorser 

kreatiwiteit en probleemoplossende vaardighede. Sy het weerstand getoon om die skool te 

besoek en ervaar nie bemeestering ten opsigte van haar skoolwerk nie as gevolg van swak 
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vordering. 

Onafhanklikheid 

Sy dui aan dat sy goed in kontak is met haar smaaksintuig en sy het dadelik haar voor- en 

afkeure aangedui. Sy bevestig weer dat sy keuses kan uitoefen. Die kind is manipulerend 

deurdat sy deur middel van emosionele afpersing die navorser probeer dwing om vir haar 

sjokolade te koop. 

Medemenslikheid 

Sy openbaar omgee vir haar medemens deurdat sy besorgd is oor die toestand van die 

speelkamer waarin die volgende kind sal moet speel. 

Die doelstellings van die sessie is bereik. 

5.3.4.2 Kind B – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser bedank die kind dat sy vandag weer saam met haar kom speel het. Sy ontvang 

die instruksies soos uiteengesit in 5.3.3.2. 

Die navorser eksploreer hoe dit vir die kind gevoel het om te vlieg. Sy het die rit geniet, net 

soveel as wat sy dit geniet om in te kleur. 

Die kind word die keuse gebied om haar prentjie in die sandbak te maak of met vingerverf te 

verf. Sy wil met verf en kwas werk. Aangesien sy ongemaklik voel om met vingerverf te 

werk, word sy die geleentheid gebied om met ’n kwas en waterverf te verf. Die kind dui aan 

dat sy drie blou bladsye wil hê. 

Die kind begin verf en begin weer, soos in die eerste sessie, oor haar boetie praat. Sy dui aan 

dat sy nie vir haar boetie moet vertel dat sy lekkers geëet het nie, want dan huil hy. 

Die kind vertel ’n deurmekaar storie wat geen sin maak nie. Die storie handel oor starkey, wat 

’n klein mens is wat soos liewenheerbesie lyk. 

Die kind lewe deurlopend kommentaar. Sy vertel van voorvalle by die skool waar ander 

kinders stout was en pak gekry het.  

Die kind gaan voort met haar tekeninge en dui telkens aan wat sy gaan teken. 

Die kind dui aanvanklik aan dat sy by die spieël in die geskenkdosie veilig voel. Sy voeg 

egter later haar tannie Elsabe en tannie Sandra by. 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  --  LLoouuww  EE  ((22000066))  



HOOFSTUK 5 – EMPIRIESE ONDERSOEK 

 125

Die kind dui aan dat sy sukkel om pyltjies te teken. Dit laat haar sleg voel. Sy verbreek kontak 

en ontken dan dat hulle pyltjies teken. Sy gee te kenne dat daar ander tegnieke by die skool is 

waarmee sy sukkel. Sy kan egter nie onthou met watter tegnieke sy sukkel nie.  

Die kind dui na eksplorasie deur die navorser aan dat sy met somme sukkel. Dit laat haar sleg 

voel as sy met die sommetjies sukkel. Die navorser eksploreer of sy iets met die sleg wil 

doen, maar sy wil nie. 

Die kind voel hartseer as hulle prentjies inkleur en omdat hulle by die skool nie met kryt mag 

inkleur nie. 

Sy dui uit die bloute aan dat al wat haar hartseer maak, haar boetie is wat haar seermaak. Sy 

hou van haar juffrou en haar kleuterskool. 

Sy praat baie deurmekaar van wie wat eet. Sy dui egter aan dat sy en haar broer by hulle oupa 

en ouma kos kry, maar dit nie eet nie. 

Die kind skryf haar naam en dui aan dat sy dit nog mooier gaan maak deur bo-oor te verf. Die 

navorser gee erkenning dat sy haar naam so mooi kan skryf. Sy wil nie verder oor haar 

tekening praat nie. 

Die navorser begin met die tegniek emosionele bewustheid. Die instruksies soos uiteengesit in 

5.3.3.3 word aan die kind gegee. Sy sukkel om emosies uit te ken. Ten spyte van heelwat 

voorbeelde deur die navorser is sy nie in staat om emosionele uitdrukkings te onderskei nie. 

Sy dui aan dat sy baie saam met haar maatjies speel en dat dit haar gelukkig laat voel. Sy 

praat weer van kinders wat stout is en pak kry. 

Die navorser begin met die tegniek “ons storie”. Die kind ontvang die instruksies soos 

uiteengesit in 5.3.3.4. 

Sy het baie aanmoediging nodig met hierdie tegniek. Sy laat blyk dat sy: 

 met ’n maatjie wat huil, sal speel 

 vir haar maatjie wat honger is, ’n broodjie gee 

 haar ouma se voete en bene met handeroom masseer as sy moeg is. 

Die kind wil nie die sessie met ’n vertroetelingsaktiwiteit afsluit nie. Sy versoek ’n ballon en 

die navorser gee vir haar een. Die sessie word afgesluit. 

• Assessering kind B 

Die kind maak goeie kontak met die navorser. Daar vind nie samevloeiing plaas nie. Dit is 
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duidelik dat die vertrouensverhouding gegroei het. Dit blyk uit die kind se spontane 

gesprekvoering en gemaklike liggaamshouding. 

Sy kom energiek voor en beskik oor die vermoë om haar eie kontakmodaliteite te gebruik. 

Sy is goed in kontak met haar eie voor- en afkeure. Dit blyk duidelik as sy aandui dat sy nie 

met die vingerverf wil werk nie. 

Haar boetie figureer weer as ’n baie belangrike persoon in haar lewe. Haar logiese 

beredenering is nog nie goed ontwikkel nie en sy praat baie onsamehangend. 

Dit lyk of sy veilig voel in ’n bekende omgewing waar sy haarself kan wees. Sy dui aan dat sy 

veilig voel by die spieël in die geskenkdosie. 

Sy beleef haar kleuterskool en juffrou oor die algemeen positief. 

Dit is vir haar baie belangrik dat sy haar naam kan skryf. Sy gee ook baie aandag aan detail. 

Haar proses is stadig, maar sy geniet die tegnieke. Sy is gemaklik met haarself en nie 

perfeksionisties nie. Sy laat haarself toe om foute te maak.  

Die emosionele uitdrukkingsoefening is meer kompleks as tydens sessie een en sy is nie in 

staat om emosionele uitdrukking te onderskei nie. 

Sy beleef positiewe portuurgroepverhoudings. Sy is mededeelsaam en openbaar empatie en 

sorgsaamheid. Die kind wil nie vertroetel word nie en kan nie verklaar wat die rede daarvoor 

is nie. Dit kan wees dat sy nie van die vertroetelingsaktiwiteit hou nie of dat sy ’n lae 

eiewaarde het. Hierdie aspek moet dus in die volgende sessies verken word. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Die hegte band met haar boetie word bevestig. Sy dui positiewe portuurgroepverhoudings 

aan. 

Bemeestering 

Haar logiese beredenering is nog nie goed ontwikkel nie en sy praat onsamehangend. Sy 

beleef haar kleuterskool en haar juffrou oor die algemeen positief. Dit blyk weer dat die feit 

dat sy haar naam kan skryf, vir haar ’n gevoel van bemeestering verskaf. Sy gee baie aandag 

aan detail, maar is gemaklik met haarself en vertoon nie perfeksionisties nie. 
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Onafhanklikheid 

Sy is in kontak met haar eie voor- en afkeure en kan dadelik aandui dat sy nie met vingerverf 

wil werk nie. 

Medemenslikheid 

Sy dui omgee teenoor haar broer aan en wil hom nie vertel dat sy lekkers by die navorser 

gekry het nie omdat dit hom sal laat huil. Sy is mededeelsaam en openbaar empatie en 

sorgsaamheid. Sy wil nie vertroetel word nie, wat moontlik op gebrekkige omgee vir haarself 

kan dui. 

Die doelstellings van die sessie is bereik. 

5.3.4.3 Kind C – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser bedank die kind omdat sy vandag weer saam met haar kom speel het. Die kind 

ontvang die instruksies soos uiteengesit in 5.3.3.2.  

Die navorser dui aan dat die kind die besoekpunte gaan skep. Die kind word die keuse gebied 

tussen vingerverf of sand as medium vir haar skepping. Sy kies dadelik spontaan om met die 

vingerverf te werk. Sy kan uit verskillende kleure bladsye kies en kies ’n perskekleur bladsy.  

Die navorser eksploreer of die kind haar huiswerk, naamlik selfvertroeteling, gedoen het. Die 

kind het nie die huiswerk gedoen nie en het vergeet wat sy moes doen. Die navorser herinner 

haar wat haar huiswerk was en beklemtoon dat dit belangrik en spesiaal is. 

Die kind werk in stilte totdat ’n geluid haar aandag aftrek. Die navorser reflekteer dat dit lyk 

of sy daarvan hou om te verf. Sy bevestig dat sy daarvan hou. 

Sy is baie bekommerd as sy verf op haar klere mors. Die navorser neem haar badkamer toe 

om haar hande te was, sodat sy haar boonste toppie kan uittrek. 

Die kind werk in stilte verder. Sy blyk deurlopend te sukkel met asemhaling as gevolg van 

haar verkoue. 

Die navorser reflekteer dat dit lyk of die kind baie van kleure hou en sy bevestig dit. Sy werk 

lank in stilte en mompel dan onderlangs. Die navorser dui aan dat sy nie mooi kan hoor wat 

die kind sê nie en eksploreer of die kind met haarself praat. 

Die navorser gee erkenning vir die kind se vermoë om twee kleure verf te meng om ’n derde 
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kleur te verkry. 

Die navorser eksploreer hoe die kind die vliegtuigrit beleef het. Sy dui aan dat sy die 

vliegtuigrit as baie genotvol beleef het. 

Die kind praat en as sy ’n fout maak, sê sy: “Dis niks.” Dit blyk dat haar juffrou en haar ouma 

altyd vir haar so sê. 

Die kind ervaar gevoelens van hartseer as haar juffrou en ouma aandui dat dit niks is as sy ’n 

fout maak nie. Sy breek egter kontak wanneer die navorser poog om verder te eksploreer. 

Die navorser en die kind gaan sit op die mat om die prentjies te bespreek. Die kind vertel dat 

sy pouses alleen juffrou-juffrou speel. As die navorser eksploreer, dui sy aan dat haar maatjie 

Chantelle saam met haar speel. Die navorser probeer verder verken waarom die kind haarself 

alleen geteken het. Sy verbreek egter kontak en dui op eksplorasie van die navorser aan dat dit 

te moeilik is om te verduidelik. 

Die kind sukkel met sinne en dit maak haar hartseer. Somme is haar goeie vak en dit laat haar 

bly voel. 

Die kind het ’n prentjie van ’n vliegtuig geverf aangesien sy die vliegtuigrit en die verversings 

geniet het. Sy dui die lughawe in Pretoria as haar veilige plekkie aan. Sy sê dat sy onlangs by 

die lughawe was. Die navorser eksploreer of dit speel-speel is en die kind bevestig dit. 

Ten spyte van die navorser se eksplorasie dui die kind aan dat daar nêrens in haar eie lewe ’n 

plekkie is waar sy veilig voel nie. Sy voel veilig by Jesus en die engeltjies. Na baie 

eksplorasie dui sy ook aan dat sy veilig voel by haar oupa en ouma (pleegouers). 

Die navorser begin met die tegniek emosionele bewuswording. Die kind ontvang die 

instruksies soos uiteengesit in 5.3.3.3.  

Die kind kan verskillende situasies en emosies onderskei. Sy dui aan dat sy gelukkig saam 

met haar maatjies voel en dat sy partykeer met hulle speel. 

Die navorser begin met die tegniek “ons storie”. Die kind ontvang die instruksies soos 

uiteengesit in 5.3.3.4.  

Dit blyk dat die kind empatie met iemand in nood kan toon. Sy is ook bereid om te help en sal 

mededeelsaam wees deur haar kos te deel.  

As daar onreg teen haar gepleeg is, wil sy weet wie dit was. Die persoon kom na vore vra om 

verskoning en word dadelik vergewe. 
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Die kind toon empatie met haar moeë ouma, maak vir haar tee en beveel aan dat haar ouma in 

die bed klim en gaan slaap. 

Die navorser en die kind som die sessie op. 

Die navorser sluit die sessie af met ’n vertroetelingsaktiwiteit, naamlik massering van haar 

rug, die aanspuit van deodorant en die gee van deodorant as geskenk. 

• Assessering kind C 

Die kind dui reeds van die begin van die sessie af aan dat sy haar eie voor- en afkeure ken. Sy 

het nie haar huiswerk, naamlik selfvertroeteling, gedoen nie. Daar moet in die volgende 

sessies geëksploreer word of dit aan ’n lae eiewaarde te wyte is. 

Die kind werk met groot konsentrasie aan haar skepping. Dit blyk deel van haar proses te 

wees om met haarself te praat. Sy is nie perfeksionisties nie en stel haarself gerus dat dit in 

orde is om ’n fout te maak. 

Sy maak goeie kontak met die navorser. Samevloeiing is nie teenwoordig nie. Sy openbaar 

inisiatief en kreatiwiteit deurdat sy verskillende kleure meng. 

Dit is vreemd dat die kind ’n gevoel van hartseer ervaar as haar ouma en juffrou haar gerusstel 

as sy ’n fout gemaak het. Sy toon egter weerstand om daaroor te praat deurdat sy kontak 

verbreek. 

Dit lyk asof sy eensaamheid in die portuurgroep beleef. Sy ervaar egter ’n gevoel van 

onvermoë om verder daaroor te praat en toon ook weerstand. 

Die kind het die vliegtuigritaktiwiteit baie positief beleef. Sy het die vliegtuig ook geverf, al 

was dit nie deel van die opdrag nie. 

Die kind blyk nie ’n sekure binding met haar pleegouers te hê nie. Sy blyk ook in totaliteit nie 

sekuriteit in haar lewe te beleef nie. Dit is duidelik uit die feit dat sy die lughawe, waar sy 

slegs in haar verbeelding was, aandui as die plek waar sy die veiligste voel. Sy beleef egter 

haar godsdiens as ’n anker deurdat sy Jesus aandui as die persoon by wie sy die veiligste voel. 

Sy kan emosionele uitdrukking in verskillende situasies onderskei. 

Die kind dui tog aan dat sy gelukkig voel saam met haar maats. Dit is in teenstelling met die 

alleenheid wat sy vroeër in die sessie getoon het. Dit sal dus in verdere sessies deur 

verkenning verhelder moet word. 

Sy toon empatie, sorgsaamheid en die vermoë om te vergewe. Sy geniet ook die 
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vertroetelingsaktiwiteit. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Sy beleef eensaamheid in die portuurgroep, wat haar gevoel van om te behoort negatief 

beïnvloed. Sy beleef die kerk as anker en ervaar dat sy by Jesus behoort deur Hom aan te dui 

as die persoon by wie sy die veiligste voel. Haar pleegouers figureer nie as veilige persone of 

haar pleeghuis as veilige plek nie. Sy blyk nie sekuriteit in haar leefwêreld te ervaar nie, 

aangesien sy die lughawe, waar sy slegs in die fantasierit was, as die veiligste plek aandui. Sy 

dui aan dat sy gelukkig voel saam met haar maats al het sy ook in die sessie aangedui dat sy 

alleen voel by hulle. Hierdie aspek moet verder geëksploreer word. 

Bemeestering 

Sy is nie perfeksionisties nie en stel haarself gerus dat dit aanvaarbaar is om ’n fout te maak. 

Sy openbaar inisiatief en kreatiwiteit deurdat sy verskillende kleure verf meng. Sy kan 

emosionele uitdrukking in verskillende situasies onderskei. Sy beleef bemeestering ten 

opsigte van somme en ’n onvermoë ten opsigte van “sinne maak”. 

Onafhanklikheid 

Die kind kan steeds keuses uitoefen. 

Medemenslikheid 

Die kind het nie haar huiswerk, naamlik selfvertroeteling, gedoen nie, wat kan dui op ’n 

gebrekkige omgee vir die self. Sy toon empatie, sorgsaamheid en die vermoë om te vergewe. 

Die doelstellings van die sessie is bereik. 

 

5.3.4.4 Kind D – manlik 

• Verloop van die sessie 

Die kind word bedank omdat hy weer saam met die navorser kom speel het. Die kind ontvang 

die instruksies soos uiteengesit in 5.3.3.2. 
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Die kind verwyder sy oogklappies en dui spontaan dat dit genotvol was. Hy kies blou, groen 

en oranje bladsye, aangesien hy met vingerverf wil werk en nie in die sandput nie. 

Die kind kan nie onthou wat sy huiswerk was nie. Die navorser herinner hom dat hy belangrik 

en spesiaal is. Hy dui die aktiwiteit aan, maar dit blyk nie ’n selfvertroetelingsaktiwiteit te 

wees nie. 

Die kind werk in stilte en met konsentrasie aan sy skepping. Hy gee te kenne dat hy nie kan 

verf soos hy wil nie, maar soos die navorser voorgeskryf het. Die navorser verduidelik dat hy 

kan verf soos hy wil solank hy die besoekpunte verf. 

Die kind werk in stilte verder aan sy skepping. Hy vertel dat hy steeds die ballon het wat hy 

die vorige week by die navorser gekry het. Hy werk gefokus en meestal in stilte verder aan sy 

skepping. 

Hy fokus veral op sy son en dat die navorser kan sien hoe mooi sy son lyk. Hy dui aan dat hy 

van die son en wolke hou. Hy gee te kenne dat hy die spelsessies genotvol vind. Hy hou baie 

van verf maar meer van vingerverf, omdat ’n mens se vinger lekker dik is om mee te verf. 

Die kind se aandag dwaal af en die navorser fokus sy aandag op sy skepping. 

Hy dui aan dat hy lemmetjiesdraad teken en vertel dan van skelms. Hy vertel ’n deurmekaar 

storie van sy biologiese vader se kar wat gesteel was.  

Die kind wil weer soos in die vorige sessie die navorser met water gooi. Hy dui dit weer as ’n 

verrassing aan maar sien af van sy plan. 

Die kind werk doelgerig, maar verklaar dan dat hy die klaskamer te klein geteken het. Die 

navorser dui ’n paar moontlike oplossings aan en die kind oorkom die obstruksie. 

Die kind vertel van die televisieprogramme waarna hy kyk. Dit bly duidelik dat hy daarvan 

hou om na programme te kyk wat hom laat lag. 

Die kind dui aan dat die verf op die navorser se hande dit laat lyk of sy haar hande in die kar 

se deur vasgeslaan het. Die navorser en die kind lag saam oor hulle kleurvolle hande. 

Die navorser versoek die kind om haar van sy prentjie te vertel. Hy verklaar dat sy veiligste 

plekkie by die see was. Die lekker warm sand en die water wat oor jou voete spoel, het die see 

vir hom veilig laat voel. 

Hy dui sy pleegouers aan as mense by wie hy veilig voel. 

Hy gee te kenne dat hy probleme met Wiskunde ervaar. Hy het al sy somme verkeerd gehad 
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en dit het hom baie sleg laat voel. Hy het die “sleg” as ’n woede ervaar. Hy dui deur middel 

van nieverbale kommunikasie aan dat hy vir homself kwaad was en net stilgebly het. 

Die kind vertel van ’n mooi tekening van ’n nar wat hy gemaak het. Hy het dit as baie 

genotvol ervaar. 

Die kind kry party pouses vir hom maats om mee te speel. Hy dui aan dat hy weer mag sokker 

speel saam met ’n hele paar maats. 

Hy dui aan dat hy na skool by sy nefie is waar hy huiswerk doen. As sy huiswerk klaar is, 

speel hy ook televisiespeletjies. Hy vertel dat hy rugby speel en dat dit baie genotvol is. Hy 

ervaar alle naskoolse tegnieke buiten huiswerk as genotvol. Hy voeg egter by dat 

Sondagskoolhuiswerk tog genotvol is. 

Die navorser maak gebruik van rolspel om weer te fokus op die kind se swak vak, naamlik 

Wiskunde. Die navorser neem die rol van die kind aan. Dit kom na vore dat die kind homself 

as dom beleef as hy sleg vaar in Wiskunde. Die navorser ruil rolle met die kind en gee hom 

erkenning vir die mooi nar wat hy geteken het. Dan dui die navorser aan dat hy volgende keer 

’n bietjie harder aan sy Wiskunde moet werk en meer aandag aan sy huiswerk moet gee. Die 

kind het hierdie terugvoer positief beleef. 

Die navorser begin met die tegniek emosionele bewuswording. Die kind ontvang die 

instruksies soos uiteengesit in 5.3.3.3. 

Die kind is in staat om verskillende situasies uit te ken. Hy kan ook blydskap as emosie 

uitken. Hy het geen ander emosie aangedui nie. 

Die kind voel gelukkig en trots as hy saam met sy maats is. Hy merk die gesiggie wat aandui 

dat hy baie keer saam met sy maats speel. 

Die navorser begin met die tegniek “ons storie”. Die kind ontvang die instruksies soos 

uiteengesit in 5.3.3.4. 

Die navorser probeer om ’n situasie te skep waaruit die kind se medemenslikheid geassesseer 

kan word. Hy stuur egter telkens die storie in ’n ander rigting. 

Hierdie sessie is nie volledig opgeneem nie, aangesien dit langer as ’n uur geduur het. Die 

navorser het dit nie besef nie en die kasset kon slegs ’n uur lank opneem. 

Die sessie is met die vertroetelingsaktiwiteit, naamlik massering, afgesluit. 
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• Assessering kind D 

Die kind maak goeie kontak met die navorser. Samevloeiing is nie teenwoordig nie. Hy kom 

energiek voor en beskik oor die vermoë om sy kontakmodaliteite te gebruik. Hy is goed in 

kontak met sy smaaksintuig en ken sy eie voor- en afkeure. 

Daar het groei in die vertrouensverhouding plaasgevind. Dit blyk uit sy spontane 

gesprekvoering met die navorser sowel as sy ontspanne liggaamshouding. 

Hy toets weer die grense deurdat hy weereens die navorser met die verfwater wil gooi. Die 

kind verbaliseer dat hy die sessie as genotvol beleef. 

Die kind se proses is stadig en spreek van perfeksionisme. Hy lag spontaan en het ’n goeie 

humorsin. 

Sy pleegouers word weer uitgewys as belangrike persone in sy lewe. Hy dui hulle dan ook 

aan as die mense by wie hy die veiligste voel. Hy blyk ’n natuurliefhebber te wees, soos 

aangedui word deur die feit dat hy die veiligste voel by die see. 

Hy is in kontak met sy eie emosionele belewing. Hy beleef sy naskoolse tegnieke as genotvol 

en blyk baie sportief te wees. Hoewel hy skoolhuiswerk negatief beleef, beleef hy 

Sondagskoolhuiswerk positief. 

Die navorser het deur middel van ’n rolspel die kind probeer bemagtig. Die kind het tog insig 

ontwikkel in sy emosionele belewing van sy skoolwerk. Die rolspel het die kind bemagtig. Dit 

blyk dat hy besef het dat hy nie dom is as hy met een vak sukkel nie. 

Die kind se herkenning van emosionele uitdrukking was beperk en hy kon slegs blydskap 

identifiseer. Hy kon egter die verskillende situasies en gebeure identifiseer en beskryf. 

Dit kind beleef sy portuurgroepverhoudings soms positief en soms negatief. 

Die kind se mededeelsaamheid, omgee en sorgsaamheid kon nie geassesseer word nie. Dit is 

deels te wyte aan die genoemde tegniese probleem en deels aan die kind se weerstand deur 

telkens die storie in ’n ander rigting te stuur. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Hy ervaar ’n gevoel van behoort by sy pleegouers en dui hulle aan as die mense by wie hy die 

veiligste voel. Hy beleef positiewe portuurgroepverhoudings. 
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Bemeestering 

Hy dui aan dat hy mooi verf en dit verskaf hom duidelik ’n gevoel van bemeestering. Die kind 

openbaar probleemoplossende vaardighede deurdat hy ’n obstruksie kan oorkom. Sy swak 

prestasie met Wiskunde beïnvloed sy gevoel van bemeestering negatief. Hy beleef dat hy by 

die skool ook mooi tekeninge maak, en dit is genotvol en verskaf ’n gevoel van bemeestering. 

Die kind kan verskillende situasies uitken, maar het beperkte uitkenning van emosies getoon. 

Onafhanklikheid 

Die kind bevestig dat hy sy eie voor- en afkeure ken en keuses kan uitoefen. 

Medemenslikheid 

Die kind het nie sy huiswerk, naamlik selfvertroeteling, gedoen nie, wat op gebrekkige omgee 

vir die self kan dui. Sy omgee teenoor sy medemens kon nie deur die “ons storie” geëvalueer 

word nie aangesien die kind die storie tekens in ’n ander rigting gestuur het. 

Die doelstellings van die sessie is gedeeltelik bereik. 

5.3.4.5 Kind E – manlik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser groet die kind en bedank hom omdat hy weer saam met haar kom speel het. Die 

kind ontvang die instruksies soos uiteengesit in 5.3.3.2. 

Die kind word versoek om die oogklappies af te haal. Die navorser dui aan dat die kind sy 

besoekplekke met ’n medium van sy keuse gaan skep. Die kind dui aan dat hy nie lus is 

daarvoor nie. Hy kan egter ook nie aandui waarvoor hy lus is nie. 

Die navorser versoek hom om te luister na wat sy sê. Die navorser dui aan dat hy al die 

besoekpunte in die sand of met vingerverf moet skep. Hy kies om met vingerverf te werk. Hy 

kies ’n wit bladsy om op te werk. Hy wil nie ’n voorskoot aantrek nie en dui aan dat hy ’n 

voorskoot aangetrek het toe hy in die speelgroepie was. 

Die kind het onthou van sy huiswerk en dui aan dat hy homself moes vertroetel. Hy het met 

sy maatjies gespeel. 

Die kind werk in stilte aan sy skepping. Hy is moeg en dui aan dat hy maar net so moeg is. Hy 

het laat in die bed gekom. Hy werk in stilte en gebruik al sy vingers. Hy werk planmatig en 

gebruik elke keer ’n ander vinger vir ’n ander kleur. 
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Die kind sit elke keer as hy hoes sy hand voor sy mond. Die navorser gee erkenning vir sy 

goeie maniere. 

Die navorser versoek die kind om vir haar maar van sy prentjie te vertel. Die kind sug en 

vertoon moedeloos.  

Die navorser verken of die kind by ’n veilige plekkie gekuier het. Die kind dui aan dat sy 

ouma sy veilige plekkie is. 

Die kind sukkel met aftreksomme, wat hom sleg en soms moeg laat voel. Hy dui aan dat hy 

goed is met optelsomme. Hy dui aan dat dit hom partykeer nie lekker laat voel nie en 

partykeer middelmatig. 

Die kind dui aan dat hy en sy maats “open the gates” speel. Hy verduidelik wat die speletjie 

behels. Hy het baie maats maar sy beste maatjie is nog nie in die skool nie.  

Die kind dui aan dat hy na skool huiswerk doen. As sy huiswerk klaar is, kyk hy televisie of 

sy maatjies kom speel by hom. Hy speel ook tennis en rugby.  

Die navorser begin met die tegniek emosionele bewuswording. Die kind ontvang die 

instruksies soos in 5.3.3.3 uiteengesit. 

Die kind kan verskillende situasies en verskillende emosies uitken. Hy dui aan dat hy 

partykeer saam met sy maatjies speel en dat dit hom gelukkig laat voel. 

Die navorser begin met die tegniek “ons storie”. Die kind ontvang die instruksies soos in 

5.3.3.4 uiteengesit. 

Die kind dui weer aan dat hy nie lus is nie. Die navorser moedig hom aan deur te sê dat hulle 

amper klaar is.  

Die kind bied weerstand teen deelname aan die tegniek. Die navorser moet deurlopend die 

kind aanpor en begelei. Dit blyk egter wel dat hy sy broodjies met ’n honger maat sal deel. Hy 

sal ook sy moeë ouma help om die vloer skoon te maak. 

Die kind is nie lus vir ’n vertroetelingsaktiwiteit nie. Hy wil net op sy bed gaan lê en slaap. 

Die navorser sê sy dink die kind moet gaan bad en gaan slaap. Die sessie word afgesluit. 

• Kind E - Assessering 

Die kind se energievlak is laag en hy is lusteloos. Hy bied weerstand teen die aktiwiteit. 

Indien die navorser nie aan die onderhoudskedule gebonde was nie, sou ’n tegniek of 

aktiwiteit gebruik kon word wat by die kind se gemoedstemming en proses aansluiting vind. 
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Sy proses is planmatig. Sy manier van vingerverf is vreemd. Hy toon ’n gereserveerdheid en 

onvermoë om homself in hierdie aktiwiteit te werp. 

Hy bevestig dat hy sy eie voor- en afkeure ken. Die kind kan ook onafhanklik besluite neem. 

Die vertrouensverhouding toon nie groei nie. Hy is gereserveerd teenoor die navorser en nie 

spontaan nie. Samevloeiing vind nie plaas nie. 

Hy toon goeie maniere deurdat hy sy hand voor sy mond sit as hy hoes. Sy liggaamshouding 

vertoon rigied en gespanne. Hy vertoon amper te moeg om oor sy prent te gesels. Dit blyk nie 

normaal te wees vir ’n kind van sy ouderdom om altyd moeg te wees nie. Daar sal in die 

volgende sessies en ook in samewerking met sy grootmoeder verken moet word of die 

moegheid ’n fisieke of emosionele oorsprong het. 

Hy is in staat om sy emosies omtrent sy skoolbelewing uit te druk. Die gevoel van moegheid 

figureer ook hier deurdat hy aandui dat hy soms moeg voel as hy met sy aftreksomme sukkel. 

Die kind beleef sy portuurgroepverhoudings positief en sy naskoolse tegnieke as genotvol. 

Hy kan emosionele uitdrukking in verskillende situasies identifiseer. 

Die kind bied weerstand teen die tegniek “ons storie”. Die navorser is egter van mening dat 

dit as gevolg van sy lae energievlak is. Die kind openbaar mededeelsaamheid, omgee en 

empatie. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Hy vertoon nie vertroue nie, maar is ook nie wantrouig nie. Hy openbaar eerder ’n 

gereserveerdheid. 

Sy gesondheid wek kommer deurdat hy altyd moeg skyn te wees. Hy beleef sy portuurgroep-

verhoudings positief, wat sy gevoel van behoort versterk. Hy blyk ’n baie hegte verhouding 

met sy pleegma (ouma) te hê en dui haar aan as die persoon by wie hy die veiligste voel. 

Bemeestering 

Hy blyk bevoeg te wees vanweë die planmatigheid waarmee hy te werk gaan. Sy 

onvoldoende bemeestering van Wiskunde vererger sy moegheid. Hy ervaar egter ook ’n 

gevoel van bemeestering met sekere gedeeltes van Wiskunde. Die kind is baie sportief, wat sy 
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gevoel van bemeestering versterk. 

Onafhanklikheid 

Hy oefen maklik keuses uit. 

Medemenslikheid 

Hy openbaar mededeelsaamheid, omgee en empatie. Hy was ook goed vir homself deur tyd te 

maak om met sy maatjies te speel. 

Die doelstellings van die sessie is gedeeltelik bereik. 

5.3.4.6 Kind F – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser dui aan dat sy bly is die kind het weer saam met haar kom speel. Die kind 

ontvang die instruksies soos in 5.3.3.2 uiteengesit. 

Die navorser verken of die kind die vlug geniet het en haal haar oogklappe af. Sy dui aan dat 

die kos genoeg en lekker was. Sy het lekker gesit, maar haar sitplek het ’n bietjie gepla. 

Die navorser dui aan dat die kind nou al die besoekpunte moet skep. Sy kan kies tussen sand 

en vingerverf as medium. Sy dink eers en kies dan om met vingerverf te werk. Sy wil slegs 

een blou bladsy hê.  

Die navorser eksploreer of die kind haar huiswerk gedoen het. Die kind knik en die navorser 

versoek haar om te vertel wat sy gedoen het. Die kind praat deurmekaar en dit blyk dat sy tog 

nie van haar huiswerk onthou het nie. 

Die kind praat deurlopend terwyl sy aan haar tekening werk. Sy is baie betrokke by ’n 

dramatiese alleenspraak en soos haar storie vorder, vorder haar tekening. Die drama bou op 

totdat die kind die hele prentjie toeverf. Sy het ’n ryk verbeelding en haar aandag is op haar 

verbeeldingswêreld gefokus. 

Sy voel veilig by Jesus en die engeltjies. Die mense by wie sy veilig voel, is haar ouma, oupa 

en ma. Sy voel ook veilig by hulle troeteldiere.  

Die kind moet aangepor word, maar haar aandag bly afdwaal. Sy bly deurlopend van haar 

maatjie, Jumarie, praat wat stout is en haar pop gooi. Die kind dui aan dat haar juffrou huil, 

maar dan dwaal haar aandag weer af. 

Die navorser gebruik ’n handpop vir rolspel ten einde die kind se aandag te probeer fokus. 
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Die navorser speel die rol van die juffrou wat huil. Die kind praat met Jumarie en beveel haar 

om op te hou om die pop so te gooi. Die juffrou huil steeds en die kind fluister dat sy weer vir 

haar ’n pop gekoop het.  

Die navorser probeer die kind se aandag fokus op dit waarmee sy goed is by die speelgroepie. 

Die kind se aandag is egter terug by Jumarie en die pop. 

Die navorser roep toe maar weer die handpop, tannie Hannie (juffrou), se hulp in. Tannie 

Hannie roep die kind en dui aan dat hulle gaan legkaart bou. Die kind gee te kenne dat sy 

goed is met legkaart bou. Die kind blokkeer alle eksplorering oor waarmee sy by die 

speelgroepie sukkel.  

Die kind se aandag dwaal deurlopend af. 

Die navorser begin met die tegniek emosionele bewustheid. Die kind ontvang die instruksies 

soos in 5.3.3.3 uiteengesit. 

Die kind is in staat om verskillende situasies en verskillende emosies uit te ken. 

Die kind speel soms saam met haar maats en hulle maak haar hartseer en gelukkig. Dis as 

haar maats haar klap dat sy ongelukkig word. 

Die navorser begin met die tegniek “ons storie”.  Die kind ontvang die instruksies soos in 

5.3.3.4 uiteengesit. Haar aandag bly afdwaal en die navorser maak weer van rolspel gebruik. 

Die kind wys haar egter vinnig tereg deur te sê dat die navorser nie vir haar die storie moet 

vertel nie. 

Telkens as die navorser met die storie moet voortgaan, val die kind haar in die rede. Sy wil 

ook tussenin ’n heeltemal ander storie van Piet Muis vertel. Die navorser fokus die kind se 

aandag op die huidige storie. 

Die kind dui aan dat haar ouma maar weer sal opstaan en kos maak al voel sy nie lekker nie. 

Haar ouma smeer self room aan haar voete. 

Die kind vertel van oupa en ouma wat baklei. Sy dui aan dat sy en haar broer haar oupa weg 

van haar ouma af “terg”. Die navorser eksploreer hoe die kind voel as haar oupa en ouma 

baklei. Sy dui aan dat sy nie ongelukkig voel nie. 

Die kind kry ’n koekie as vertroeteling. 

Die navorser som die sessie op. Die navorser herinner die kind daaraan dat sy belangrik en 

spesiaal is. Die kind ontvang weer selfvertroeteling as huiswerk. 
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• Kind F - Assessering 

Die kind maak goeie kontak met die navorser. Animisme kom voor en die kind het ’n 

lewendige verbeelding. Sy is sensories goed in kontak. Samevloeiing kom nie voor nie. 

Die kind kom energiek voor en beskik oor die vermoë om haar kontakmodaliteite te gebruik. 

Sy is goed in kontak met haar smaaksintuig en kan haar eie voor- en afkeure duidelik 

onderskei. 

Sy het nie haar huiswerk, naamlik om haarself te vertroetel, gedoen nie. 

Die terapeutiese verhouding groei. Die kind se liggaamshouding is ontspanne. Daar vind ook 

spontane deurlopende gesprekvoering plaas. Sy leef haar ook in dramatiese alleenspraak uit. 

Godsdiens blyk ’n anker in haar lewe te wees. Dit word uitgewys deurdat sy aandui dat sy 

veilig voel by Jesus en die engele. Haar troeteldiere is ook belangrik en skep ’n gevoel van 

veiligheid by haar. Sy ervaar geborgenheid by haar grootouers en haar biologiese moeder. 

Die kind wil nie oor haar belewing van haar goeie en slegte “vak” (sy is in ’n speelgroepie) 

praat nie. Die navorser beskou dit in hierdie geval egter as aandagafleibaarheid en nie as 

weerstand nie. Indien die sessie nie volgens ’n onderhoudskedule gedoen moes word nie, sou 

die navorser die kind se proses gevolg het om vas te stel wat op haar voorgrond is. 

Sy is in staat om verskillende situasies en emosies te onderskei. Sy kan ook die verskillende 

situasies beskryf. 

Sy openbaar insig in die dinamika van verhoudings. Dit blyk uit die feit dat sy kan aandui dat 

haar maats haar soms bly en soms hartseer laat voel. 

Die kind tree selfgeldend op deurdat sy die navorser teregwys met die “ons storie” tegniek. Sy 

openbaar geen mededeelsaamheid, omgee of empatie nie. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Sy dui ’n gevoel van sekuriteit ten opsigte van Jesus en die engele aan. Die feit dat sy veilig 

voel by haar ma, pleegma en pleegpa, dui ook op ’n gevoel van behoort. Sy blyk 

gebalanseerde portuurgroepverhoudings te ervaar. 
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Bemeestering 

Die kind het ’n lewendige verbeelding, wat op kreatiwiteit dui. Sy ervaar bemeestering met 

die bou van legkaarte, maar bied weerstand om te praat oor waarmee sy by die kleuterskool 

sukkel. Haar aandag is afleibaar, wat haar bemeestering negatief beïnvloed. 

Onafhanklikheid 

Sy maak steeds maklik keuses. Sy openbaar selfgeldende gedrag. 

Medemenslikheid 

Sy openbaar gebrekkige omgee, mededeelsaamheid en empatie. 

Die doelstellings van die sessie is grootliks bereik. 

5.3.5 AARD EN INHOUD VAN SESSIE 3 

5.3.5.1 Spesifieke doelwitte vir die sessie 

• Om die kind se verhouding met die pleeggesin te eksploreer. 

• Om die kind se verhouding met die gesin van herkoms te eksploreer. 

• Om vas te stel watter rol godsdiens in die kind se lewe speel. 

• Om die kind se omgee en mededeelsaamheid ten opsigte van sy twee gesinne te 

eksploreer. 

• Om die kind geleentheid te bied vir beheer: Gee van keuses binne die sessies asook 

verantwoordelikheid vir sy keuses. 

• Vertroeteling van die kind ter bemagtiging. 

5.3.5.2 Speltegniek: Diereprojeksie 

Diereprojeksie word gebruik om deur middel van ’n niebedreigende medium verhoudings met 

belangrike persone in die kind se lewe weer te gee. Die kind gebruik miniatuurdiere om 

elkeen van sy familie voor te stel (vgl. Geldard & Geldard, 1997:103-105; Stutterheim, 

1995:81, Butler & Karp, 1996:29). 

 

• Doelstelling 

Om die kind se verhouding met sy gesin en ander belangrike persone in sy lewe te ondersoek. 
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• Instruksies 

Die kind word aan die miniatuurdiertjies voorgestel. Hy word dan ’n groot vel papier gegee, 

wat die wêreld is, en ’n ovaal vorm word naby aan die buitenste rand getrek. Die binneste 

gedeelte is dan die kind se leefwêreld. Die kind word versoek om: 

• Eerstens ’n diertjie te kies wat die meeste soos hy is. Die dier moet dan in die kring 

wat die kind se leefwêreld voorstel, geplaas word. 

• Hierna eksploreer die navorser deur vrae en versoeke te rig soos: 

 Vertel my van hierdie diertjie. 

 Kies ’n diertjie wat die meeste soos jou eie (biologiese) mamma is. Wat laat jou 

die diertjie kies? 

 Kies ’n diertjie wat die meeste soos jou eie (biologiese) pappa is. 

• Die res van die eie (biologiese) gesin, die pleeggesin, die eie (biologiese) familie en 

die pleegfamilie, vriende en ander belangrike persone wat die kind wil inbring, kan op 

dieselfde wyse gekies word en moet dan binne of buite die leefwêreld geplaas word. 

Hierna word vrae gevra soos: Ek wonder wat gebeur as byvoorbeeld die leeu en die eend 

bymekaar is? (Geldard & Geldard, 1997:104). 

• Prosessering 

Wanneer die kind almal geplaas het wat hy in sy leefwêreld en aan die buiterand daarvan wou 

insit, word hy versoek om aan te dui vir wie die kind-diertjie sy laaste twee lekkers sou gee. 

Wie sal die kind wegstuur as hy twee diere kan wegstuur aangesien hulle hom kwaad of 

hartseer maak omdat hulle lelik is met hom? Of is daar een van hulle van wie hy nie hou nie 

wat hy buite sy leefwêreld wil plaas of van die wêreld wil afhaal? Indien die navorser voel dat 

die terapeutiese verhouding sterk genoeg is, kan sy vrae vra soos: “Wat het gebeur dat die 

leeu nie meer die olifant in die huis wil hê nie?” of: “Wat het die olifant gedoen dat hy nou ’n 

ander ‘wêreld’ moet soek?”  

5.3.5.3 Speltegniek: Huis- en gemeenskapsplan 

Die huis- en gemeenskapsplantegniek is volgens Fouche (2000:63) aangepas uit verskeie 

tegnieke en fokus op die ondersoek van die kind se daaglikse bewegings in sy huis en 

onmiddellike omgewing. Cochran (1997:104-107) is van mening dat dit die kind in staat stel 
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om negatiewe emosies uit te druk. Waar die kind weerstand getoon het om probleme te 

verbaliseer, kan hy dit nou deur middel van aksies uitspeel. Dit toon ook plekke aan waar ’n 

kind veilig en onveilig voel. Kinders wat seksueel misbruik is, onthul dikwels die plek waar 

die seksuele misbruik plaasgevind het (Vgl Butler & Karp, 1996: 87-94 & Perry & 

Wrightsman, 1991: 111). 

• Doelstelling 

Die doel van die tegniek is om die kind se daaglikse program en veilige en onveilige 

gevoelens in sy omgewing te ondersoek, asook om die redes vir verwydering soos hy dit 

beleef het, te onthul (Fouche, 2000: 63-64). 

 

• Instruksies 

Die navorser teken met die hulp en leiding van die kind ’n plan van die kind se pleeghuis en 

biologiese huis. Die buurt rondom die huis met verskillende huise en ’n kerk/kerke word 

ingeteken. 

Die skool/skole (vorige skool), veld, nagklubs en ander huise waar baie tyd deurgebring word 

of deurgebring is, kan ook ingeteken word. Die kind moet nou met ’n groen viltpen die plekke 

aandui wat veilig is of dit met groen potlood inkleur. Daarna kan die kind met ’n rooi viltpen 

of potlood die onveilige plekke aandui.(Aangepas uit Fouche, 2000:64) 

• Prosessering 

Die kind kan vrae oor sy huislike aktiwiteite gevrae word soos: 

Waar slaap almal?  

Wie maak jou wakker in die oggend? 

Wie trek jou aan? 

Wie bad jou? 

Wie sit jou in die bed? 

Wie klop nie aan die deur as hy of sy inkom nie? (Perry en Wrightsman 1991:111) 

Wie help jou met jou huiswerk? 

Wie kom haal jou om by jou eie mamma en pappa te gaan kuier? 

Hoe baie gaan kuier jy by jou eie mamma en pappa? Is dit te veel of te min vir jou? 

Gaan julle kerk toe? 
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Hoe gereeld gaan julle kerk toe? 

Wat doen julle by die huis wat soos by julle kerk is? 

Vrae ten opsigte van veilige en onveilige plekke kan byvoorbeeld wees: 

Wat maak hierdie plek veilig of onveilig? 

Wie by hierdie plek laat jou onveilig voel? 

Hoe het jy gevoel toe jy hierdie onveilige plekkie geteken het? (Butler & Karp, 1996:87-94) 

 

Vrae ten opsigte van omgee, mededeelsaamheid en verantwoordelikheid kan 

byvoorbeeld wees: 

Wie help vir Mamma as sy moeg van die werk af kom en moet kos maak? 

Wat doen jy as jou boetie/sussie huil? 

Jou sussie/boetie se roomys het op die vloer beland – wat doen jy? 

Mamma en Pappa bel en laat weet hulle sal vanaand laat wees – wat doen jy? 

5.3.5.4 Tegniek: Vertroeteling versus selfvertroeteling 

Sien sessie 1. Die vertroetelingsaktiwiteit word aangepas by die kind en sy voor- en afkeure 

soos tot dusver bekom. 

5.3.6 BESPREKING VAN SESSIE 3 

5.3.6.1 Kind A – vroulik 

• Verloop van sessie 

Die navorser bedank die kind dat sy weer vandag saam met haar kom speel. Die sessie begin 

met die speltegniek diereprojeksie. Die kind ontvang die instruksies soos uiteengesit in 

5.3.5.2. 

Die volgende is die mense wat die kind binne haar wêreld plaas, met die diere wat hulle 

verteenwoordig: 

• Pleegmoeder – seesterretjie 

• Biologiese vader – haai 

• Broer/stiefbroer – platoog 

• Biologiese boetie – haai 

• Die kind – klein perdjie 
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• Stiefpa en sy vrou – gorilla 

• Pleegvader – seeperdjie 

• “Donker gat” – groepie diere (sluit moeder en stiefpa Jerry in) 

• Here Jesus – Onbekende diere 

• Biologiese moeder – platvis 

Die kind kan nie haar biologiese broer of die ander broer (sy is nie seker of hy stief is nie) se 

name onthou nie. Haar biologiese moeder word deur ’n platvis verteenwoordig, maar sy is 

ook een van die groepie diere wat die kind as “die dronk gatte” identifiseer. Haar stiefvader 

Jerry word aanvanklik as ’n seekat in haar wêreld geplaas. Sy dui egter later aan dat hy ook 

een van die groepie diere is wat die “dronk gatte” verteenwoordig. 

Sy plaas haar biologiese broer aanvanklik buite haar wêreld, maar skuif hom later na binne. 

Sy plaas haarself aanvanklik buite haar wêreld, maar verbind haarself met ’n stippellyn met 

die binnekant van haar wêreld. 

Die ander diere word binne haar wêreld geplaas. Die navorser eksploreer of daar enige van 

die diertjies is wat sy wil uitstuur uit haar wêreld omdat hulle haar hartseer of kwaad maak. 

Die kind dui nieverbaal aan dat sy haar moeder en stiefpa Jerry wil wegstuur. Die moeder en 

stiefpa dring daarop aan om in te kom, maar die kind dui aan dat hulle nie kan nie. Die 

moeder en die stiefpa wil weet waarom hulle nie mag inkom nie. Die kind sê dat hulle nie 

mag inkom nie omdat hulle baklei. 

Die navorser eksploreer of die kind werklik met haar moeder hieroor sou kon praat. Sy is 

onseker of sy sal kan. Die navorser vra of dit slegs die bakleiery is wat haar hartseer maak. Sy 

dui aan dat dit haar ook hartseer maak as hulle te veel baklei en mekaar met ’n mes dreig. 

Die navorser plaas die seesterretjie (ouma) en die platvis (biologiese moeder) saam in ’n hok 

en verken wat gebeur. Die kind probeer om die seesterretjie uit die hok te haal. Die navorser 

stel haar gerus dat hulle nie bang is nie. Die kind gee te kenne dat die platvis vir die 

seesterretjie sal sê sy wil haar kind terughê. Die seesterretjie sal vir die platvis sê sy kan nie 

haar kind terugkry nie. 

Die seekat (stiefpa Jerry) en die klein perdjie (kind) word saam geplaas. Die seekat wil die 

perdjie terugvat na haar mamma toe. Die perdjie sê vir die seekat sy wil nie teruggaan na haar 

mamma toe nie, want sy bly te lekker by haar ouma. 

Die navorser eksploreer of daar nog enige van die diere is wat die kind liewer uit haar wêreld 
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wil stuur. Die kind haal die haai (biologiese vader) uit. Sy dui aan dat hy nie meer haar pa wil 

wees nie. 

Die navorser eksploreer met wie die kind haar laaste twee lekkers sal deel en of sy dit net vir 

haarself sal hou. Die kind dui aan dat as sy dit eerder vir niemand sal gee as sy nie vir almal 

kan gee nie. 

As iemand haar by die skool terg, sal sy met haar pleegvader, pleegmoeder en die Here Jesus 

praat. Die navorser reflekteer dat die kind se pleegvader dood is en sy dui aan dat dit nie saak 

maak nie. 

Die navorser begin met die tegniek huis- en gemeenskapsplan. Die kind ontvang die 

instruksies soos uiteengesit in 5.3.5.3. Die kind wil telkens baie detail invoeg, maar die 

navorser dui ferm aan dat dit nie tersaaklik is nie. 

Die kind het die pleeghuis groen ingekleur. Sy het nie die kafee ingekleur nie aangesien die 

kafee as afgesaag beskou word. 

Die “jolplek” het haar hartseer gemaak omdat haar moeder skamel geklee voor die mense 

rondloop. Die toilet van die “jolplek” het die kind hartseer gemaak aangesien daar prente van 

kaal mense teen die mure was. Die kind het in die “poolkamer” kwaad geword oor haar ma se 

skamele kleredrag en haar stiefvader se vryery. 

Die kind het die biologiese moeder se huis heeltemal rooi ingekleur. Sy dui aan dat haar 

moeder sonder onderklere slaap en kort rokke dra wat maak dat ’n mens alles sien. Die kind 

het haar moeder en broer kaal in die toilet gevang en toe jaag hulle haar uit. 

Die kind verbreek kontak deur laggend aan te dui dat die navorser haar nie moet uitvra oor die 

dak nie. 

Die kind het die speelgrond rooi ingekleur. Sy verklaar dat die kinders haar op die speelgrond 

terg omdat sy gedruip het. Die kind het blykbaar die vorige maand gedruip en dui aan dat die 

tergery haar sleg laat voel. 

Die pleegvader se graf is groen omdat hy haar gelukkig gemaak het toe hy nog gelewe het. Hy 

het elke aand vir haar ’n storie gelees en elke aand gekyk of sy toegegooi is en alles reg is. 

Die vertrek wat die kind die meeste met hartseer assosieer, is die toilet in haar moeder se huis. 

Sy voeg egter haar moeder se kamer by. Die kind dui aan dat haar ma en stiefpa lelik gelê het 

in haar ma se kamer. Sy korrigeer haarself en dui aan dat hulle mekaar met die drankbottel 

oor die kop geslaan het. 
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Die navorser sluit die sessie met ’n vertroetelingsaktiwiteit, naamlik ’n drukkie, af. 

• Assessering kind A 

Die kind ken haar eie persoonlike grense en hoewel haar kontak met die terapeut deurlopend 

versterk, word sy nie as opdringerig ervaar nie.  

Die kind is in kontak met haar eie emosies en deel dit met die navorser. Dit blyk dat sy die 

dag baie hartseer was, maar dat sy nie dadelik daaroor wil praat nie. Ten spyte van haar 

emosionele belewing neem sy lewendig en belangstellend deel aan die uitpak van die diere. 

Haar sin vir drama kom ook weer na vore as sy met groot geesdrif van die diere se geluide 

spontaan na-aap. 

Die kind laat nie toe dat die navorser se opinie haar van standpunt laat verander nie en sy 

probeer hard om die navorser van haar standpunt te laat afsien. Toe sy nie die navorser van 

standpunt kan laat verander nie, maak sy gebruik van humor.  

Hoewel die kind tydens die eerste sessie weerstand getoon het toe die navorser haar 

biologiese familie as ’n aspek van haar lewe geïdentifiseer het, plaas sy hulle nou in haar 

lewe. Die kind praat spontaan oor haar baie stiefpa’s en haar ma wat baie “gejol” het. 

Die belangrike rol wat die Here in haar lewe speel, kom weer na vore deurdat sy Hom uit haar 

eie ook as ’n dier in haar wêreld plaas. Die kind plaas ook haar oorlede pleegvader in haar 

wêreld, wat moontlik daarop kan dui dat sy nog nie vrede gemaak het met sy dood nie. 

Die kind kan gemaklik die persone identifiseer wat haar kwaad en hartseer maak. Sy is so in 

kontak met haar emosies dat sy presies kan aandui wat dit is wat haar moeder en stiefvader 

doen wat haar kwaad en hartseer maak.  

Die kind se omgee vir haar pleegmoeder wys duidelik deurdat sy haar wil red uit die hok 

saam met haar moeder. Sy dui ook duidelik aan dat sy geen begeerte het om terug te keer na 

haar moeder se sorg nie. Sy blyk ’n onderliggende vrees te hê dat haar moeder sal opdaag om 

haar te kom haal.  

Die kind is ook in staat om in rolspel en deur middel van projeksie vir haar moeder aan te dui 

dat sy by die pleegmoeder wil bly. Die kind dui spontaan aan dat haar vader nie meer haar pa 

wil wees nie, maar sy toon geen emosie hieroor nie.  

Die kind is baie ingestel op ander mense se emosies en sal eerder gladnie haar lekkers deel as 

sy dit nie met almal kan deel nie. Dit blyk dat die pleegmoeder, die pleegvader en die Here 
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deur die kind as haar vertrouelinge beskou word. As die navorser aandui dat haar pleegvader 

oorlede is, lyk dit weer asof sy dit nog nie verwerk het nie.  

Die kind dui gemaklik die veilige en onveilige areas op die huis- en gemeenskapsplan aan. Sy 

is baie op detail ingestel.  

Tydens die verkenning van die biologiese moeder se huis deel die kind spontaan haar 

herinneringe. Haar aandag is steeds baie afleibaar en sy moet deurentyd deur die navorser op 

die taak gerig word. Die kind het baie opgekropte aggressie ten opsigte van haar moeder en 

stiefvader. Sy is bereid om die woede te erken, maar bied weerstand om dit verder te 

eksploreer. Sy deel met groot gemak al die feite van dinge by haar moeder se huis wat haar 

hartseer en kwaad maak, maar is nie gereed om met die emosie te werk nie.  

Dit blyk dat die kind se skoolbelewing negatief is as gevolg van haar swak skoolvordering.  

Die kind dui haar pleegvader se graf as ’n veilige plek aan en bevestig die navorser se 

aanname dat hy haar baie gelukkig gemaak het toe hy nog gelewe het.  

Die kind se emosionele energie was teen die einde van die sessie baie laag. Sy dui aan dat 

daar ’n aspek is wat sy met die navorser wil bespreek, maar nie op band opgeneem wil hê nie. 

Sy kies ’n drukkie as ’n vertroetelingsaktiwiteit en die sessie word daarmee afgesluit. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Die belangrike rol wat die Here in haar lewe speel, word bevestig deurdat sy Hom ook as ’n 

dier in haar wêreld plaas. Haar oorlede pleegvader word ook in haar wêreld geplaas, wat 

bevestig dat sy dood nog ’n onverwerkte aspek in haar lewe is. Die omgee vir haar pleegma 

bevestig ook hulle hegte band. Sy wantrou haar biologiese moeder en vrees dat sy kan probeer 

om haar by die pleegma te kom haal. Sy dui aan dat haar pleegma haar vertroueling is, wat al 

hoe meer bevestig dat die pleegma ’n sterk gevoel van behoort aan haar verskaf. Sy toon geen 

emosie as sy aandui dat haar pa nie meer haar pa wil wees nie. Die pleegvader se graf is vir 

haar ’n veilige plek, wat die hegte band wat sy met hom gehad het, bevestig. 

Bemeestering 

Sy is in kontak met haar eie emosies en kan uitdrukking daaraan gee. Sy is baie dramaties en 

dit blyk ’n gevoel van bemeestering by haar te bewerkstellig. Sy is vriendelik en openbaar 
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humor. Hoewel sy in die eerste sessie weerstand gebied het om oor haar gesin van herkoms te 

praat, het sy dit nou bemeester en kan sy ook aandui wat hulle doen wat haar kwaad en 

hartseer maak. Die kind se aandag is steeds baie afleibaar. 

Onafhanklikheid 

Sy ken haar eie persoonlike grense. Sy kan haarself handhaaf en ’n opinie strydig met die 

navorser s’n huldig. Hoewel sy haar negatiewe emosies teenoor haar moeder kan erken, kan 

sy nie haarself handhaaf en die emosie hanteer nie. 

Medemenslikheid 

Haar omgee vir haar pleegma wys duidelik as sy haar wil red uit die hok saam met haar 

biologiese moeder. Sy is baie ingestel op ander se emosies en sal eerder met niemand haar 

lekkers deel as om iemand uitgesluit te laat voel. 

Die doelwitte van die sessie is bereik. 

5.3.6.2 Kind B – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser bedank die kind dat sy weer saam met haar kom speel het. 

Die sessie begin met die speltegniek diereprojeksie. Die kind ontvang die instruksies soos in 

5.3.5.2 uiteengesit. 

Sy plaas die volgende mense soos deur diere verteenwoordig binne haar wêreld: 

• Pleegvader (oupa) – perd 

• Pleegmoeder (ouma) – perd 

• Pleegsuster (tannie Jo-anne) perd 

• Broer – perd 

• Pleegsuster (tannie Elsabe) – perd 

• Oom Kokkie – groot perd 

• Bianca – perd 

• Oom Kobus – olifant 

• Tannie Sandra – perd 

• Oom Hennie – hond 

• Pleegbroer (oom) – hoenderhaan 

• Arno (maatjie) – hondjie 
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• Etienne (maatjie) – hoender 

• Biologiese moeder – eend met klomp kleure eendjies 

• Biologiese vader – varkie 

• Kind – perdjie 

Die kind dui aan dat sy nie weet waar haar pa is nie. Sy het aanvanklik nie haar pa of haar ma 

in haar wêreld geplaas nie. Sy het hulle bygevoeg na die navorser pertinent weer gevra het of 

sy hulle nie in haar wêreld wil plaas nie. 

Die kind dui aan dat sy ’n groot, mooi en soet perdjie is. 

Die navorser eksploreer wat die kind sal doen as sy net twee lekkertjies oorhet, naamlik of sy 

dit self sal eet of vir een van die diere in haar wêreld sal gee. Die kind dui aan dat sy net een 

lekker het en dat sy die lekker vir haar ma sal gee. 

Die hoenderhaan (Jacques) maak haar kwaad. Hy klap haar teen die kop en gooi haar en haar 

broer met ’n borsel. Die kind se ouma raas dan met hom. 

Die kind stuur die seesterretjie (ouma) uit haar wêreld omdat sy met haar raas. Sy korrigeer 

haarself en dui aan dat dit haar oumagrootjie is wat met haar raas. Haar oumagrootjie raas 

sonder rede met haar. Sy word dan nie kwaad nie. Die kind verleen toestemming dat die 

navorser met haar ouma hieroor kan praat. 

Arno word ook uit haar wêreld gestuur omdat hy haar slaan en stamp en dan hardloop hy weg. 

Die kind laat al die mense wat sy nou uitgestuur het, weer inkom. Die navorser eksploreer of 

pa Gerrit vir altyd buite moet bly. Die kind plaas pappa Gerrit weer in haar wêreld. 

Die kind dui aan dat sy haar pa weer sal wil sien. Sy en haar boetie mis hulle pa. Die kind 

verbreek kontak deur te verwys na die vliegtuigrit van die vorige sessie. 

Pappa Gerrit en mamma word saam in ’n hok geplaas. Die kind dui aan dat daar niks sal 

gebeur nie en dat hulle niks vir mekaar sal sê nie. 

Boetie en mamma word saam in ’n hok geplaas. Die kind dui aan dat hulle niks vir mekaar sê 

nie. Ouma en boetie word saam in ’n hok geplaas. Die kind gee te kenne dat hulle niks vir 

mekaar sal sê nie. 

Die kind plaas Arno en Etienne saam in ’n hok. Hulle sê die kind moet hulle in die meisies se 

badkamer intrek. 

Die kind plaas tannie Elsabe en oom Kokkie saam in ’n hok. Sy dui aan dat sy nie kan onthou 
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wat hulle vir mekaar sal sê nie. 

Die navorser plaas Angie en pappa Gerrit saam in ’n hok. Die kind dui aan dat hulle niks vir 

mekaar sal sê nie. Die navorser herinner die kind dat sy ’n rukkie tevore aangedui het: 

• dat sy haar pa eintlik in haar wêreld wil hê 

• dat sy en haar boetie hulle pa mis. 

Die navorser gebruik rolspel ten einde die kind te bemagtig om haar gevoelens makliker te 

kan uitdruk. Sy was in staat om deur middel van die rolspel makliker uitdrukking aan haar 

gevoelens te gee. 

Die kind verleen toestemming dat die navorser vir haar ouma kan vertel dat sy en haar broer 

hulle pa mis. 

Die kind eksploreer of die navorser wil weet wat sy vir haar ma sou sê. Die navorser maak 

van ’n rolspel gebruik om die kind in staat te stel om haar gevoelens makliker te kan uitdruk. 

Die volgende kom vanuit die rolspel na vore: 

• Die kind mis haar ma. 

• Sy wil haar ma meer sien. 

• Sy glo sy gaan eendag bly waar haar ma bly. 

• Sy weet nie hoekom sy nie by haar ma bly nie. Die navorser verduidelik die redes vir 

verwydering, die kinderhofverrigtinge en dat hulle nou in pleegsorg is. 

Die kind sal nie vir haar juffrou sê as Arno haar seermaak nie, maar wel as hy haar broer 

seermaak. 

Die kind sal vir haar ouma gaan vertel dat boetie vir Jo-anne seergemaak het as Jo-anne in 

haar kamer lê en huil. Sy sal vir “Anne” sê om nie te worry nie. 

Die kind sal vir haar ouma vertel as sy ’n slegte dag by die kleuterskool gehad het aangesien 

almal haar hartseer en kwaad gemaak het. As haar ma naby was, sou sy vir haar ook daarvan 

vertel het. 

Die navorser begin met die tegniek huis- en gemeenskapsplan. Die kind ontvang die 

instruksies soos in 5.3.5.3 uiteengesit. 

Die kind dui aan dat haar bene moeg raak en sy lê verder en teken. 

Die kind kleur die hele pleegouerhuis rooi in. Sy dui aan dat Jo-anne haar in al die vertrekke 

slaan. Jo-anne vloek ook die kind as sy by haar kamer inkom. Die kind dui aan dat haar ouma 
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hiervan weet, maar die navorser dui aan dat sy met die kind se ouma daaroor gaan praat. 

Die kind kleur oom Deon (haar ma se vorige verhoudingsmaat) se hele huis groen in. 

Die speelgrond by die kleuterskool word rooi ingekleur aangesien die tweeling hulle daar met 

klippe gooi. Juffrou het met die tweeling geraas en toe gooi hulle klippe teen die muur en 

juffrou bel die polisie.  

Die kind se klaskamer, die meisies se badkamer, die seuns se badkamer en haar boetie se 

klaskamer is almal veilige plekke. Die hele kerkgebou is ook vir die kind ’n veilige plekkie. 

Die navorser som die sessie op. 

Die kind wil nie gemasseer word nie, maar wil ’n ballon as vertroeteling hê. Die kind ontvang 

’n ballon. 

Die navorser bedank die kind vir haar deelname aan die sessie en sluit die sessie af. 

• Assessering kind B 

Dit blyk dat die kind ambivalente gevoelens teenoor haar biologiese ouers ervaar. Sy laat 

hulle aanvanklik uit haar wêreld, maar later gee sy haar laaste lekker vir haar biologiese 

moeder. Sy stuur haar biologiese vader uit haar wêreld uit, maar later laat sy hom weer 

terugkom. Sy dui aan dat sy en haar broer hulle pa mis en hom weer wil sien. 

Sy is nie in staat om die verhoudingsdinamiek aan te dui nie. Dit kan beteken dat haar vermoë 

tot emosionele uitdrukking beperk is of dat sy nog weerstand het om die aspek te bespreek. 

Sy is egter wel in staat om haar eie emosies uit te druk en kan aandui wie haar kwaad en 

hartseer maak. Dit blyk egter dat sy dikwels hierdie emosies verborge hou. 

Die kind kon nie tydens die projeksie haar emosies teenoor haar vader gemaklik uitspreek nie. 

Sy is met rolspel begelei om haar emosies teenoor haar vader gemaklik uit te druk. 

Die terapeutiese verhouding toon positiewe groei. Die kind vertrou die navorser om 

problematiese aspekte met haar grootmoeder te bespreek. 

Die kind is in staat om hulp te vra omtrent haar emosionele uitdrukking ten opsigte van haar 

biologiese moeder. Die navorser begelei haar deur middel van rolspel tot gemakliker 

emosionele uitdrukking teenoor haar biologiese moeder. 

Die kind openbaar omgee ten opsigte van haar medemens, maar nie ten opsigte van haarself 

nie. Sy sal byvoorbeeld nie vir haar juffrou vertel as ’n maatjie haar seermaak nie, maar wel 

as ’n maatjie haar broer seermaak. 
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Die kind toon nie insig in haar regsposisie nie. Die navorser verduidelik die kinderhofproses, 

haar regsposisie en wat moet gebeur sodat sy in ouerlike sorg herstel kan word. 

Sy begeer ’n hegter verhouding met haar moeder. Dit blyk uit die feit dat haar moeder haar 

vertroueling sou gewees het as sy nader was. Sy het ’n hegte verhouding met haar ouma, wat 

dan ook haar vertroueling is. Haar ouma is die persoon vir wie sy byvoorbeeld sal vertel as sy 

’n slegte dag by die kleuterskool gehad het. 

Haar empatie blyk uit die wyse waarop sy “Anne” sal troos as haar broer haar seermaak. 

Die kind toon nou emosies teenoor haar ouma wat in teenstelling is met wat sy vroeër laat 

blyk het. Sy ervaar blykbaar dat haar ouma haar nie beskerm nie. 

Die kerk word as ’n veilige plek geïdentifiseer. Dit bevestig dat sy godsdiens as ’n anker in 

haar lewe ervaar. 

Die kind wil nie deur massering vertroetel word nie, maar wil ’n ballon hê. Vertroeteling en 

selfvertroeteling is nie deel van die kind se leefwêreld nie. Die kind is moontlik nie in staat 

om haarself as belangrik en spesiaal genoeg te beskou ten einde vertroetel te word en haarself 

te vertroetel nie. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Daar blyk ’n ambivalente verhouding met die biologiese ouers te wees en die binding blyk 

onsekuur te wees deurdat sy hulle aanvanklik buite haar wêreld laat, maar later wel binnelaat, 

dan weer haar vader uitstuur en hom dan weer laat inkom. Sy het ’n behoefte om ’n sterker 

gevoel van behoort met die moeder te vestig en dui aan dat haar moeder haar vertroueling sou 

gewees het as sy nader was. Haar gevoel om aan ouma te behoort word negatief beïnvloed 

deurdat sy gebrekkige beskerming vanaf ouma ervaar, maar tog is haar ouma haar 

vertroueling en die persoon met wie sy haar slegte dag sal deel. Die kerk word bevestig as 

anker as sy aandui dat dit die plek is waar sy die veiligste voel. 

Bemeestering 

Haar vermoë tot emosionele uitdrukking is óf beperk óf sy bied weerstand. Dit is egter slegs 

ten opsigte van verhoudingsdinamiek. Sy het dit bemeester om uiting te gee aan wie haar 

kwaad en hartseer maak. Sy is in staat om weerstand te oorkom deurdat sy met behulp van 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  --  LLoouuww  EE  ((22000066))  



HOOFSTUK 5 – EMPIRIESE ONDERSOEK 

 153

rolspel uiting kan gee aan haar gevoelens teenoor die biologiese vader. Sy toon gebrekkige 

insig in die kinderhofproses, wat haar bemeestering van die pleegsorgplasing negatief 

beïnvloed. 

Onafhanklikheid 

Dit lyk of die kind sukkel om haarself te handhaaf teenoor die pleegouers se kind (haar 

tannie), wat haar afknou. 

Medemenslikheid 

Sy openbaar omgee ten opsigte van haar medemens maar nie ten opsigte van haarself nie.  

Die doelstellings van die sessie is bereik. 

5.3.6.3 Kind C – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser bedank die kind omdat sy weer saam met haar kom speel het.  

Die navorser begin met die tegniek diereprojeksie. Die kind ontvang die instruksies soos in 

5.3.5.2 uiteengesit. 

Die kind plaas die volgende mense binne haar wêreld soos verteenwoordig deur gekose diere: 

• Dolfyn – kind 

• Leeu – oom Gys 

• Hen met kuikens – tannie Jackie 

• Dalmatiese hond – tannie Martie 

• Perd – Frikkie (maatjie) 

• Vark – ouboet (oom en halfbroer) 

• Haai – pa en oupa 

• Saagvis – mamma en halfsuster 

• Haai – oom Johan 

• Perd – tannie Tersie 

• Eend (eintlik hoender) – pleegma en stiefma en ouma 

• Vis – oom Stadler 

• Walvis – Wynand (nefie) 

• Dolfyn – Nicolene (halfsussie) 

• Seeslak (eintlik krap) – Angela (halfsussie) 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  --  LLoouuww  EE  ((22000066))  



HOOFSTUK 5 – EMPIRIESE ONDERSOEK 

 154

• Seeleeu – oom, pleegpa en stiefoupa 

 

Die volgende van bogenoemde is buite die kind se wêreld geplaas: 

• Hen met kuikens (tannie Jackie) 

• Leeu (oom Gys) 

• Haai (oom Johan) 

• Eend (Marco) 

• Dalmatiese hond (tannie Mandy) 

• Perd (Frikkie) 

Die kind was sommer lus om oom Gys buite haar wêreld te plaas. Sy was ook net lus om 

tannie Jackie buite haar wêreld te plaas. Die navorser verken of dit met almal die geval was 

dat sy net lus was. Die kind dui aan dat die navorser reg is. Hierdie mense kan almal binne die 

kind se wêreld geplaas word. 

Die kind stuur vir Angela (seeslak) uit. Die dolfyn en die seeslak word saam in ’n boom 

geplaas. Die kind vertoon ongemaklik en die navorser maak eerder van rolspel gebruik.  

Die volgende kom uit die rolspel na vore: 

• Die seeslak maak die dolfyn kwaad. 

• Die seeslak grou in die dolfyn se sak. 

• As die seeslak verduidelik dat sy net deel wil wees van wat die dolfyn doen, aanvaar die 

kind dit gelate. 

• Die seeslak kan egter net vir twee maande teruggaan na die dolfyn se wêreld toe. 

Die vark (ouboet) word deur die dolfyn uit haar wêreld gestuur. Die dolfyn dui aan dat sy die 

vark uitgestuur het omdat sy lus was. Sy versoek die vark om nie so baie te vloek nie. Die 

vark belowe om nie meer so baie te vloek nie. Die dolfyn beveel die vark om terug te gaan na 

haar wêreld toe. 

Die perd (Frikkie) word uit die dolfyn se wêreld gestuur. Die perd maak altyd die dolfyn 

kwaad. Die dolfyn praat sommer ’n klomp nonsens. Sy dui nie aan wat die perd doen wat haar 

kwaad maak nie. Die dolfyn dui net aan dat die perd maar kan teruggaan na haar wêreld toe. 

Die hen en kuikens (tannie Jackie) word uit die dolfyn se wêreld gestuur. Die dolfyn wil nie 

aandui waarom sy die hen met kuikens uitgestuur het nie. Sy roep geïrriteerd uit dat die hen 
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met kuikens moet teruggaan na die dolfyn se wêreld toe. Die hen met kuikens dui aan dat die 

dolfyn haar dan uit haar wêreld gestuur het omdat sy die dolfyn kwaad maak. Die dolfyn dui 

aan dat die hen met kuikens vir twee maande nie in haar wêreld mag kom nie. 

Die haai (biologiese pa) en die dolfyn (kind) word saam in ’n hok geplaas. Die dolfyn wil 

weet of die haai vir haar sal sorg. Die dolfyn dui aan dat die haai haar ja of nee sal antwoord. 

Die dolfyn bevestig dat sy vir die haai sou wou sê sy wens hy was nie dood nie. Die haai is 

dood vandat die kind kan onthou. Die kind vertoon hartseer en die navorser dui aan dat hulle 

die haai eers eenkant gaan neersit. Die kind sou graag meer oor haar pa wou weet, soos hoe 

hy gelyk het. Die navorser dui aan dat hulle by ’n latere geleentheid aandag aan hierdie aspek 

sal gee. 

Die saagvis en die dolfyn word saam in ’n hok geplaas. Die dolfyn wil weet hoekom die 

saagvis haar altyd hartseer laat voel. Die saagvis wil weet wat sy doen wat die dolfyn hartseer 

maak. Die saagvis wil nie hê die dolfyn moet buite speel nie, want kinders moet eers hulle 

huiswerk doen. Die dolfyn is hartseer, want sy ervaar dat die saagvis meer aandag aan die 

seeslang as aan haar gee. Dit maak die dolfyn ook kwaad. Die dolfyn dui aan dat die saagvis 

vir twee maande kan teruggaan na die dolfyn se wêreld toe. 

Die navorser dui aan dat dit lyk of die dolfyn almal in haar wêreld wil instuur en dan self wil 

uitklim. Die kind dui aan dat die navorser reg is. 

Die dolfyn en die seeleeu word saam in ’n hok geplaas. Die dolfyn wil niks vir die seeleeu sê 

nie en stuur hom terug na haar wêreld toe. Die dolfyn en die eend word saam in ’n hok 

geplaas. Die dolfyn wil ook niks vir enige van die ander diere in haar wêreld sê nie. 

Die navorser eksploreer vir wie in haar wêreld sy haar laaste twee lekkers sal gee en of sy dit 

self sal eet. Die kind sal haar laaste twee lekkers vir oom Gys en tannie Jackie gee. 

Die navorser begin met die tegniek huis- en gemeenskapsplan. Die kind ontvang die 

instruksies soos uiteengesit in 5.3.5.3. 

Oom Fransie en tannie Elsabe se kamer word rooi ingekleur. Ook die kind se kamer en die 

kombuis word rooi ingekleur. Die kerk moet rooi ingekleur word aangesien die kind hartseer 

is by die kerk. Die speelgrond by haar skool moet rooi ingekleur word. 

Mamma Anet se kamer word rooi ingekleur. Die kind en haar suster Angela se kamer word 

rooi ingekleur, so ook ouboet se kamer en die kombuis. 

Mamma Anet is die meeste van die tyd in haar kamer. Oupa is die meeste van die tyd in sy 
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kamer en ouma in die sitkamer. Die kind is die meeste van die tyd in hulle kamer en Angela 

in die sitkamer. Ouboet is die meeste van die tyd in sy kamer. 

Tannie Elsie en oom Frans was die meeste van die tyd in hulle kamer. Edward was die meeste 

van die tyd in sy kamer. Die kind was ook die meeste van die tyd in haar kamer. 

Die kind se kamer in oom Frans-hulle se huis is rooi ingekleur aangesien sy daar hartseer was. 

Dis al die bakleiery wat haar so hartseer gemaak het. Die kind was soms in tannie Elsie en 

oom Frans se kamer as hulle so baklei het. Sy het dan gaan bad en dit het haar beter laat voel. 

Die speelgrond by die skool is ’n hartseer plek aangesien die kinders daar baklei. 

Mamma Anet se kamer is rooi aangesien sy die kind altyd hartseer maak. Haar ma maak haar 

hartseer omdat sy saans uitgaan en dan in die oggend tussen tweeuur en drieuur inkom. 

Die kind se kamer is hartseer aangesien Angie haar hartseer maak. Die navorser probeer om 

deur middel van rolspel die kind tot beter emosionele uitdrukking teenoor haar moeder te 

bemagtig. Die kind is nie in staat om in hierdie stadium hierdie emosionele uitdrukking te 

bemeester nie. Die navorser en die kind besluit dat hulle saam met die kind se ma gaan praat. 

Die navorser gaan die volgende aspekte met die kind se pleegma bespreek: 

• Angela, ouboet en mamma wat die kind hartseer maak 

• Die kind se onverwerkte gevoelens omtrent haar gewese pleegouers 

• Die kind se gevoelens en behoeftes omtrent haar oorlede vader. 

Die navorser fokus weer daarop dat die kind belangrik en spesiaal is en dat sy haarself moet 

vertroetel. 

Die navorser sluit die sessie met ’n vertroetelingsaktiwiteit af, naamlik deur vir haar 

deodorant aan te spuit en haar hande met room te smeer. 

• Assessering kind C 

Die kind plaas heelwat mense buite haar wêreld. Sy dui egter nie die redes daarvoor aan nie. 

Dit kan moontlik dui op gebrekkige vermoë tot emosionele uitdrukking. 

Die kind stuur haar halfsuster uit haar wêreld uit. Sy is egter nie aanvanklik in staat om die 

emosies wat hiertoe aanleiding gegee het, uit te druk nie. Die kind is egter in staat om deur 

middel van rolspel haar emosies teenoor Angela uit te druk. Sy is egter nog nie gereed vir ’n 

verbintenis tot ’n sekure binding met Angela nie. Dit blyk uit die feit dat Angela net vir twee 

maande lank mag terugkeer na die kind se wêreld toe en dan weer moet weggaan.  
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Die kind is in staat om haar emosionele belewing teenoor haar oom (halfbroer) uit te spreek. 

Sy kan wel aandui dat die perd haar kwaad maak, maar nie wat hy doen wat haar kwaad maak 

nie. Dit blyk dus dat die kind se vermoë tot emosionele uitdrukking nog nie ten volle 

ontwikkel het nie. 

Sy ervaar egter hierdie oefening as bemagtigend. Dis duidelik dat sy die gevoel van beheer 

geniet. Haar liggaamshouding vertoon ontspanne en sy openbaar ’n hoë energievlak. 

Dit is vreemd dat sy almal in haar wêreld wil plaas en haarself buite. Dit kan dui op ’n gevoel 

van verwerping of verlies van beheer. Hierdie aspek moet verdere aandag geniet. 

Sy is nie op hoogte van haar herkoms nie. Sy toon egter ’n behoefte om te weet wat haar 

herkoms is. 

Dit is vreemd dat sy haar laaste twee lekkers nie vir ’n gesinslid sal gee nie. Moontlike 

onsekure bindings binne die gesin moet aandag geniet. 

Die kind is in staat om binne die grense van die terapiekamer haar emosies uit te druk. Dit dui 

op groei in die terapeutiese verhouding. Sy dui egter aan dat sy nie in staat sal wees om haar 

moeder in te lig omtrent haar emosionele belewing nie. Die navorser se poging tot 

bemagtiging tot beter emosionele uitdrukking teenoor haar moeder is nie geslaagd nie. Die 

navorser is van mening dat die kind se emosionele energievlak baie laag is. Dit word heel 

moontlik veroorsaak deur die gebrekkige belewing van sekuriteit in haar lewe. Dit blyk uit die 

baie plekke wat sy in die huis- en gemeenskapsplantegniek as onveilig aandui. 

Die terapeutiese verhouding toon goeie groei. Die kind verleen toestemming dat die navorser 

verskeie problematiese aspekte met die pleegmoeder mag bespreek. 

Die kind ervaar die vertroetelingsaktiwiteit as baie genotvol. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

’n Onsekure binding met haar halfsuster Angela word aangedui. Sy beleef ’n gebrekkige 

gevoel van sekuriteit soos ook blyk uit die baie plekke wat sy as onveilig aandui. Sy weet nie 

wie haar vader is nie en toon ’n behoefte om kennis oor haar herkoms te hê. Dit beïnvloed 

haar gevoel van om te behoort negatief. 

Bemeestering 
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Die kind se vermoë tot emosionele uitdrukking blyk nie ten volle ontwikkel te wees nie. Dit 

blyk dat sy bemagtig voel deur die reg wat sy het om mense buite haar wêreld te plaas. 

Hoewel sy sekere emosies binne die speelkamer kan uitdruk, dui sy aan dat sy dit nie sal kan 

deurtrek na haar lewe toe nie. 

Onafhanklikheid 

Sy dui aan dat sy nie haarself teenoor haar moeder sal kan handhaaf nie. 

Medemenslikheid 

Sy toon mededeelsaamheid en sal wel haar laaste twee lekkers vir iemand gee. 

Die doelstellings van die sessie is bereik. 

5.3.6.4 Kind D – manlik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser bedank die kind omdat hy weer saam met haar kom speel het. 

Die sessie begin met die diereprojeksietegniek. Die kind ontvang die instruksies soos 

uiteengesit in 5.3.5.2. 

Die kind het die volgende mense binne sy wêreld geplaas en soos volg geïdentifiseer: 

• Perd – ouma Kleintjie 

• Perd – tannie Susan 

• Seeskilpad – oom Okkie 

• Seekat – oom Christo 

• Gorilla – oom David 

• Perd – Bianca (pleegsuster) 

• Tier – pleegmoeder 

• Leeu – pleegvader 

• Gorilla – Martin (nefie) 

• Perd – betrokke kind 

• Platvis – Theuns (nefie) 

• Platvis – Maryke (niggie) 

Die gorilla (nefie Martin) word uit die perd se wêreld gestuur. Die perd is kwaad vir die 

gorilla omdat hy nie met hom wil speel nie. Die perd dui aan dat die gorilla hom om 
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verskoning moet vra voordat hy kan teruggaan na die perd se wêreld. Die kind dui aan dat hy 

in sy eie lewe ook verwag dat sy nefie hom om verskoning moet vra. 

Die tier en gorilla word saam in ’n hok geplaas. Die kind dui aan dat hy geen idee het wat 

hulle vir mekaar sal sê nie. 

Die tier en die leeu word saam in ’n hok geplaas. Dit lyk of die kind nie hieroor wil praat nie. 

Hy dui aan hy weet nie wat hulle vir mekaar sal sê nie. Dan weet hy en dan het hy weer 

vergeet. 

Die perd en leeu word saam in ’n hok geplaas. Die perd dui aan dat hy lief is vir die leeu. Die 

perd wil weet hoekom hulle in die hok is en nie kan teruggaan na sy wêreld nie. Die navorser 

dui aan dat die leeu en die perd maar kan teruggaan na die perd se wêreld toe. 

Die navorser verken wat die kind met sy laaste twee lekkers sal doen, of hy dit vir enige 

iemand in sy wêreld sal gee. Hy sal dit vir die leeu en die tier gee. Die kind noem sy 

pleegouers ma en pa. 

Die kind het nie sy biologiese ouers in sy wêreld geplaas nie aangesien hulle dood is. Hy dink 

egter nog aan hulle. Die kind dink aan sy oorlede ouers en huil nog party aande oor hulle. 

Die navorser begin met die tegniek huis- en gemeenskapsplan. Die kind ontvang die 

instruksies soos uiteengesit in 5.3.5.3. 

Die kind kleur die hele kerk groen in en dui aan dat dit God se huis is. 

Die speelgrond by die skool word groen ingekleur. Die kind kleur die meisiebadkamer rooi in 

en dui aan dat hy dit haat. Die seuns se badkamer en die kantoor word groen ingekleur. 

Die kind se aandag dwaal baie af en die navorser moet telkens sy aandag fokus op wat gedoen 

moet word.  

Die kind kleur die trok waarin hy saam met sy pa gery het, groen in. Tannie Sannie se hele 

huis word groen ingekleur. Die pleegouma se hele huis en die pleegouers se hele huis word 

groen ingekleur. 

Sy aandag bly afdwaal as gevolg van ’n geluid wat hy hoor.  

Dit blyk met eksplorering dat die kind die meisies se badkamer verkeerdelik rooi ingekleur 

het. Die kind se kamer word na rooi verander. Hy huil in die aande in sy kamer oor sy ouers, 

wat oorlede is.  

Die kontrak kom weer ter sprake en die navorser verduidelik wat dit alles behels. 
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Die kind praat deurlopend deurmekaar. Dit lyk of hy vertroulike inligting met die navorser 

deel, maar hy kom nie daarby uit nie; dan dui die kind aan dat hy geen vertroulike inligting 

met die navorser wil deel nie. Hy verbreek kontak deur op te staan en te loop. 

Die perd is die meeste van die tyd in die sitkamer. Die kind verbreek kontak en antwoord nie 

waar die leeu die meeste van die tyd is nie. Hy dui aan dat die navorser vergeet het om die 

bottelstoor te teken. Die navorser verduidelik waarom sy nie die bottelstoor geteken het nie. 

Die kind se aandag word weer op die leeu gefokus. Hy dui aan dat as die leeu nie by die 

bottelstoor is nie, hy ook op die treine werk.  

Indien die leeu by die huis is, is hy die meeste van die tyd in die motorhuis. Die tier is die 

meeste van die tyd in haar kamer. Die Bianca-perdjie is eintlik oral in die huis. 

Die kind dui aan dat die pleegvader en die pleegmoeder beurtelings kos maak. Die kind bad in 

die aande en sit sy skoolklere reg vir die volgende dag. 

Die kind is nie lus vir ’n vertroetelingaktiwiteit nie. Die sessie word afgesluit. 

• Assessering kind D 

Die kind se liggaamshouding is ontspanne. Spontane verbale kommunikasie vind deurlopend 

plaas. Hy handhaaf goeie kontak met die navorser en openbaar ’n hoë energievlak. 

Dit blyk duidelik dat sy pleegvader ’n baie belangrike rol in sy lewe speel. Hy is in staat om 

sy emosies teenoor sy pleegvader en neef uit te spreek. 

Die dood van sy biologiese ouers blyk vir hom ’n realiteit te wees. Hy plaas hulle nie binne sy 

leefwêreld nie. Tydens gesprekvoering het dit geblyk dat hy nog dikwels aan hulle dink en 

snags oor hulle huil. 

Hy bied weerstand om oor die verhouding tussen sy pleegouers te praat. Die moontlikheid 

van huwelikskonflik moet, indien moontlik, in die volgende sessies aandag geniet. Sy 

pleegouers blyk weereens ’n belangrike rol in sy lewe te speel. Hy gee sy laaste twee lekkers 

vir hulle. 

Die huis van die Here en die Here is vir hom ’n beskutting. Dit is ook vir hom ’n anker. 

Sy aandag is baie afleibaar. Die kind beleef sy skool hoofsaaklik as ’n veilige plek. Hoewel 

hy die meisies se badkamer as onveilig aandui, wil hy nie daaroor praat nie. Hy spreek hom 

egter sterk oor die meisies se badkamer uit en sê dat hy dit haat. Later gee hy egter te kenne 

dat hy dit verkeerdelik as onveilig aangedui het. Verdere eksplorasie sal egter later moet 
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geskied, aangesien die aangeleentheid ambivalente gevoelens by die kind ontlok. 

Die navorser het die kind se moeder se blyplek uit by die huis- en gemeenskapsplan gelaat. 

Dit is gedoen om vas te stel of die kind die ontbrekende deel sal byvoeg. Sy vader se blyplek, 

naamlik ’n trok, word as veilig aangedui. Dit word weer bevestig dat hy nog dikwels oor sy 

ouers huil. Routerapie is noodsaaklik ten einde die kind tot die verwerking en aanvaarding 

van sy ouers se dood te begelei. 

Die kind vertoon rusteloos teen die einde van die sessie. Dit lyk of iets hom pla, aangesien hy 

eers aandui dat hy vertroulike inligting met die navorser wil deel, maar hy doen dit nie. Hy 

bied weerstand om verder daaroor te praat. Hy verbreek kontak en loop rond. 

Dit lyk nie of hy hegte gesinsverhoudings beleef nie. Dit blyk uit die feit dat die diere almal 

die meeste van die tyd alleen in ’n vertrek is. 

Die kind wil nie vertroetel word nie. Hierdie aspek moet aandag geniet, aangesien dit 

aanduidend kan wees van ’n lae eiewaarde. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

’n Sterk binding met sy pleegvader word aangedui. Dit blyk dat hy nog nie die dood van sy 

biologiese ouers verwerk het nie, wat sy gevoel van om te behoort negatief beïnvloed. Die 

verhouding tussen sy pleegouers veroorsaak ongemak by hom, wat ook sy gevoel van om te 

behoort negatief kan beïnvloed. Hy deel sy laaste twee lekkers met sy pleegouers, wat die 

binding met hulle bevestig. Sy geloof en die kerk is vir hom ’n beskutting en ’n anker, wat sy 

gevoel van behoort verhoog. Hoewel hy geheg voel aan sy pleegouers, lyk dit nie of hy hegte 

onderlinge verhoudings beleef nie. 

Bemeestering 

Sy aandag is baie afleibaar. 

Onafhanklikheid 

Hy kan selfstandig sy mense in sy wêreld plaas en ook sy huis- en gemeenskapsplan voltooi. 

Medemenslikheid 

Hy wil nie vertroetel word nie en vertroetel ook nie homself nie, wat op gebrekkige omgee vir 
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homself dui. 

Die doelstellings van die sessie is bereik. 

5.3.6.5 Kind E – manlik 

• Verloop van die sessie 

Die kind is weereens baie moeg en dit blyk dat hy siek voel.  

Die sessie begin met die speltegniek diereprojeksies. Die kind ontvang die instruksies soos 

uiteengesit in 5.3.5.2. 

Die kind het die volgende mense binne sy wêreld geplaas en soos volg geïdentifiseer: 

• Skilpad – ma 

• Seeperd – pleegma (ouma) 

• Walvis – pleegpa (oupa) 

• Saagvis – betrokke kind 

• Seester – Colleen (suster) 

• Sandhaai – Rudi (nefie) 

Die kind dui aanvanklik aan dat niemand in sy wêreld hom nog ooit kwaad of hartseer 

gemaak het nie. Die navorser hou aan eksploreer en die kind gee te kenne dat sy sussie hom al 

kwaad en hartseer gemaak het. Hy blyk egter nie in staat te wees om uit te druk wat sy suster 

doen wat hom kwaad of hartseer maak nie. 

Die navorser maak van rolspel gebruik om die kind tot emosionele uitdrukking te bemagtig. 

Die kind kan nie deel word van hierdie projeksie nie. 

Die navorser eksploreer vir wie die kind sy laaste twee lekkers sal gee. Hy sal dit vir sy oupa 

en ouma gee. 

Die navorser begin met die tegniek huis- en gemeenskapsplan. Die kind ontvang die 

instruksies soos uiteengesit in 5.3.5.3. 

Die skool, speelterrein en die kerk is groen ingekleur. Sy ouma se huis en sy ma se Wendy- 

huis is groen ingekleur. Die motorhuis en die swembad is helfte groen en helfte rooi 

ingekleur. 

Die kind weet nie wat hom in die motorhuis hartseer maak nie. Hy weet ook nie wat hom by 

die swembad hartseer maak nie. 
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Die navorser dui aan dat hulle moet terugkeer na die diertjies in die kind se wêreld. 

Die saagvis (kind) en die seeskilpad (ma) word saam in ’n hok geplaas. Die kind dui aan dat 

hy nie weet wat sal gebeur as die twee saam in ’n hok geplaas word nie. Die saagvis wil niks 

vir die seeskilpad sê nie. 

Die walvis (oupa) en die seeskilpad word saam in ’n hok geplaas. Die kind weet nie of hulle 

met mekaar sal praat nie. Die navorser eksploreer wat hulle vir mekaar sou sê as hulle kon 

praat. Die kind weet nie. 

Die navorser eksploreer waar oupa en sy ma meestal saam is, in die Wendy-huis of in die 

huis. Hulle is meestal in die televisiekamer in die huis saam. 

Die ma en die oupa word saam in die televisiekamer geplaas. Hulle praat nie met mekaar 

terwyl hulle televisie kyk nie. Die navorser eksploreer wat oupa sal sê as mamma loop. Die 

kind dui aan dat sy oupa sal wil weet waarheen sy gaan. 

Die kind se ma eet soms saam met hulle en soms is sy weg as hulle eet. Die kind en sy sussie 

eet in die televisiekamer en hulle ouma en oupa in die eetkamer. 

Die navorser verken wat die seeperdjie (ouma) vir die seeskilpad (mamma) sou sê. Die kind 

weet nie. 

Die navorser eksploreer of mamma en ouma soms gesels. Die kind dui aan dat mamma en 

ouma soms gesels, maar dat hy nie weet waaroor nie. 

Dit is vir die kind moeilik om te praat oor waaroor ander mense praat. Hy hoor nooit waaroor 

sy ouma-hulle en sy ma gesels nie. Die kind dui wel aan dat hulle soms baklei en dat hy nie 

wil hê hulle moet baklei nie.  

Die kind wil nie sy hartseer teken nie. Hy wil net hê die sessie moet tot ’n einde kom. 

Die kind wil nie gemasseer word nie en die navorser sluit die sessie af. 

• Assessering kind E  

Sy energievlak is steeds laag. Hy dui egter aan dat hy siek is. 

Hy ontken aanvanklik die belewing van enige woede teenoor die mense in sy wêreld. Deur 

middel van eksplorasie kom dit aan die lig dat sy suster hom kwaad en hartseer maak. Hy bied 

egter weerstand om oor hierdie aspek te praat. Die kind kan nie deel word van die rolspel ten 

einde sy gevoelens te projekteer nie. 
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Die kind beleef weereens sekuriteit by die kerk. Sy ouma en sy ma se blyplekke word ook as 

veilig beleef en hy blyk voldoende sekuriteit te beleef. Hy bied weerstand om die twee areas 

wat as veilig en onveilig aangedui word, te bespreek. Hierdie aspek moet in verdere kontak 

met die kind ondersoek word. 

Die kind beleef sy pleegouers (grootouers) as belangrik in sy leefwêreld. Dit blyk daaruit dat 

hy sy laaste twee lekkers vir hulle gee. 

Dit lyk of die kind geen gesinskommunikasie beleef nie. Nie een van die diere praat met 

mekaar as hulle in dieselfde hok geplaas word nie. Ook wanneer die kind aandui waar sy 

huismense hulle in die huis bevind, is daar weinig kommunikasie. Die oupa sal vir die ma vra 

waarheen sy gaan as sy loop. Die kinders eet apart van die pleegouers. Daar vind ook nie 

kommunikasie plaas as hulle televisie kyk nie. 

Die kind beweer dat hy nie hoor waaroor sy pleegma en sy moeder gesels nie. Hy weerspreek 

hom egter as hy aandui dat hulle soms baklei. Hy beleef hierdie bakleiery negatief. 

Die kind se liggaamshouding toon ’n lae energievlak. Hy bied weerstand daarteen om sy 

gevoelens van hartseer te teken en om vertroetel te word. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Sy gevoel van sekuriteit by die kerk word bevestig. Hy blyk ook sekuriteit te beleef ten 

opsigte van sy pleegouers en sy ma. Sy laaste twee lekkers gee hy egter vir sy pleegouers. 

Bemeestering 

Hy ervaar ’n onvermoë om sy hartseer oor sy moeder en pleegmoeder se rusies te teken. 

Onafhanklikheid 

Hy doen selfstandig die plasing van al die mense binne sy leefwêreld en voltooi ook die huis- 

en gemeenskapsplan gemaklik. 

Medemenslikheid 

Hy bied weerstand teen vertroeteling nadat hy geopenbaar het dat sy pleegma en sy biologiese 

ma soms baklei. 
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Die doelstellings van die sessie is gedeeltelik bereik. 

5.3.6.6 Kind F – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser bedank die kind dat sy weer saam met haar kom speel het. 

Die sessie begin met die speltegniek diereprojeksie. Die kind ontvang die instruksies soos in 

5.3.5.2 uiteengesit. 

Die kind het die volgende mense binne haar wêreld geplaas en soos volg geïdentifiseer: 

• Dolfyn – pleegvader (oupa) 

• Seeperdjie – Mickey (broer) 

• Haai – biologiese moeder (kind praat van Hanna) 

• Seester – pleegmoeder (ouma – kind praat van tannie Joan) 

• Walvis – betrokke kind 

• Saaghaai – oom Kalla 

• Seekat – tannie Sannie 

• Seeskilpad – Vicky (kat) 

• Dolfyn – Gigi (hond) 

Die navorser eksploreer of daar van hierdie diere in die kind se wêreld is wat haar kwaad of 

hartseer maak en wat sy ’n bietjie wil uitstuur. Die kind jaag die seekat (tannie Sannie) uit 

omdat sy stout is. Sy sê die seekat aan om terug te klim in die water. Die seekat het van hulle 

speelgoed gevat. 

Die saaghaai (oom Kalla) is nie stout nie. 

Die seeperdjie (broer Mickey) word teruggejaag water toe omdat hy haar hartseer maak. Die 

seeperdjie maak soms die walvis (betrokke kind) seer. 

Die seeperdjie en die seekat kan uit die water terugkom na die walvis se wêreld toe. 

Die seester (ouma) en die haai (mamma) word saam in ’n hok geplaas. Die haai gaan die 

seester opeet omdat sy ’n stouterd is. Die kind wil die saagvis bysit, maar die navorser dui aan 

dat hulle nou eers net met die seester en die haai besig is. Die kind dui aan dat die seester en 

die haai sal praat en dan vriende word. Die kind ontken dat dit beteken die seester en die haai 

het eers baklei. 
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Die kind dui aan dat die seester vir die haai sal vra hoe hulle uit die hok kan kom. Die hok 

word stukkend gebyt en die haai en die seester gaan terug na hulle onderskeie plekke toe. 

Die seester (ouma) en die seeperdjie (Mickey) word saam in ’n hok geplaas. Die kind vertel 

weer ’n baie verbeeldingryke storie. Dit blyk egter dat die seester en seeperdjie met mekaar 

sal speel.  

Die dolfyn (oupa) en die haai (mamma) word saam in ’n hok geplaas. Die kind dui aan dat 

hulle mekaar soen. Die navorser reflekteer dat dit lyk of hulle lief is vir mekaar. Die kind dui 

egter aan dat dit speel-speel is. Die kind verbreek eers kontak, maar dui dan aan dat die dolfyn 

en die haai soms vir mekaar lief is. Die kind ontwyk verkenning omtrent die rede waarom die 

dolfyn soms nie vir die haai lief is nie. Die kind bevestig op verkenning dat die dolfyn met die 

haai raas, maar verbreek dan kontak. Die navorser gebruik rolspel ten einde verder te 

eksploreer. Die kind bied egter baie weerstand. 

Die navorser eksploreer hoe die walvis (kind) voel as die dolfyn en die haai baklei. Die kind 

probeer eers die vraag ontduik, maar antwoord dan tog dat dit die walvis hartseer maak. Die 

kind dui aan dat dit haar ongelukkig maak as hulle met haar ma raas. Dit blyk dat haar ouma 

ook met haar ma raas. Die kind antwoord nie as die navorser eksploreer of sy vir haar ouma-

hulle sal kan sê dit maak haar hartseer as hulle met haar mamma raas nie. Die navorser 

eksploreer of sy met die kind se ouma en oupa moet praat en die kind bevestig dat sy mag. 

Die navorser begin met die tegniek huis- en gemeenskapsplan. Die kind ontvang die 

instruksies soos uiteengesit in 5.3.5.3. 

Die kerk word rooi ingekleur. Sy dui aan dat haar oupa haar partykeer buite die kerk slaan as 

sy stout is. 

Sy kleur die swembad, haar kamer, oupa en ouma se kamer, die blou badkamer, die eetkamer, 

die televisiekamer, die kombuis, die toilet by die speelgroepie, die mat by die speelgroepie en 

die speelgrond by die speelgroepie almal groen in. 

Mickey se kamer word rooi ingekleur, aangesien sy nie daarbinne mag speel nie. Die rooi 

badkamer word rooi ingekleur omdat daar reeds iemand daarbinne is as sy wil ingaan, maar 

die deur is nie toe nie. Sy kleur die sitkamer rooi in aangesien daar soms mense is wat haar 

skaam maak en wil laat huil. 

Die kind kleur die Wendy-huis rooi en groen deurmekaar in. Sy word hartseer as mamma met 

haar raas as sy stout is. 
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Mickey se kamer is vir haar die hartseerste van al die plekke. 

Die kind dui aan dat oupa en ouma in die kombuis met mamma baklei. 

Die sessie word afgesluit met ’n vertroetelingsaktiwiteit deurdat die navorser die kind 

masseer. 

• Assessering kind F 

Die kind se liggaamshouding is ontspanne. Haar energievlak blyk hoog te wees. Sy handhaaf 

goeie kontak met die navorser. 

Die kind is steeds baie dramaties en openbaar ’n ryk verbeelding. Sy bied op verskeie wyses 

weerstand. Een van die wyses is om grappies te maak en verspot te wees. Verder verbreek sy 

ook kontak wanneer die onderwerp te sensitief vir haar is. 

Sy kan haar emosies oor haar broer toepaslik uitdruk. Sy kan nie altyd haar projeksies in besit 

neem nie. Sy is kreatief, maar gebruik dit ook om kontak te verbreek wanneer sy ongemak oor 

’n onderwerp ervaar. Dit kom tog voor of sy spanning beleef in die verhouding tussen haar 

biologiese moeder en die pleegouers en dit veroorsaak ongemak by haar. 

Die kind beleef die feit dat haar pleegouers met haar biologiese moeder baklei, negatief, maar 

toon ongemak om dit met hulle te bespreek. Dit blyk dat sy die navorser vertrou aangesien sy 

aandui dat die navorser dit met die pleegouers mag bespreek. Sy dui die veilige en onveilige 

areas aan. Haar moeder se Wendy-huis is veilig en onveilig, maar sy skram steeds weg van 

haar negatiewe gevoelens teenoor haar ma. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Die spanning in die verhouding tussen haar pleegouers en haar biologiese moeder beïnvloed 

haar funksionering negatief. 

Bemeestering 

Sy ervaar ’n onvermoë om die kommunikasie in die gesin te projekteer. 

Onafhanklikheid 

Sy handhaaf haarself teenoor die navorser deur op verskeie wyses weerstand te bied as sy 
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ongemak met ’n onderwerp ervaar. Sy voltooi selfstandig die diereprojeksie en die huis- en 

gemeenskapsplan. Die kind kan nie die projeksie besit nie. 

Medemenslikheid 

Geen aspek van hierdie komponent van eiewaarde is waargeneem nie. 

Die doelwitte van die sessie is bereik. 

5.3.7 AARD EN INHOUD VAN SESSIE 4 

5.3.7.1 Spesifieke doelwitte vir die sessie 

• Om te eksploreer omtrent die kind se belewing van sy voeding (genoeg en smaaklik) 

• Om te eksploreer omtrent die kind se belewing van sy gesondheid 

• Om te eksploreer omtrent die kind se belewing van sy kleding 

• Om die kind in kontak te bring met sy eie emosies omtrent sy eie (biologiese) gesin. 

5.3.7.2 Speltegniek: Die uitruilskema 

Die tegniek is vir die doel van hierdie studie ontwikkel met die oog op die verkenning van die 

kind se belewing van sy voeding en kleding aangesien dit volgens Project Go deel uitmaak 

van gehegtheid as ’n komponent van eiewaarde. 

• Doelstelling 

Om op ’n niedirektiewe wyse die kind se belewing van sy voeding en kleding te eksploreer. 

• Instruksies 

Die kind word vertel dat ons gaan kamma-kamma speel. Daar sal ’n ander kind vir ’n rukkie 

by die pleegouers gaan bly sonder dat hulle weet dit is ’n ander kind. Maar die kind is baie 

bang, want sy weet nie wat daar op haar wag nie. Die kind moet nou vir die ander kind (’n 

handpop kan in die leë stoel geplaas word) vertel watter tipe kos sy eet, watter klere sy 

aantrek en sommer so ’n bietjie omtrent die huis en die huismense. 

• Prosessering 

Die navorser moet let op stemtoon, stiltes, huiwering en liggaamshouding. Afleidings moet 

nie gemaak word as die inligting onduidelik is nie. Onduidelikhede moet geëksploreer word 

met vrae wat begin met “wat”, “wie” en “hoe”. 
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5.3.7.3 Speltegniek: Grafiese gesinsbeelding 

Venter (1993:12) beskryf die tegniek waar ’n individu sy gesin deur middel van sirkels moet 

uitbeeld, waarna sekere opdragte uitgevoer word, soos wie staan naby aan mekaar, wie sit, 

wie staan en wat is ’n bynaam vir elkeen. 

• Doelstelling 

Die doel van die tegniek is om die individu in kontak te bring met sy eie emosionele belewing 

en die emosionele aspekte omtrent sy eie (biologiese) gesin. 

• Instruksies 

Die kind word versoek om sy eie (biologiese) gesin, vriende en ander belangrike persone se 

name in die sirkel te skryf. ’n A3-bladsy word dan aan die kind gegee waarop hy eerste 

homself moet plaas en dan na willekeur die ander mense. Die kind word dan gevra om die 

mense se posisie aan te dui, naamlik sit, staan of lê, en om ’n bynaam vir elkeen te gee. 

Hierna word tot ’n aktiwiteit oorgegaan waarin daar ’n groot groen sirkel en ’n groot rooi 

sirkel is. Die rooi sirkel verteenwoordig “Ek hou nie daarvan nie” en die groen sirkel “Ek hou 

daarvan”. Die navorser sal dit dan eers met alledaagse goed toets, soos skool, my juffrou, 

roomys en pampoen. Hierna moet die kind die sirkels wat sy mense verteenwoordig, in die 

sirkel plaas waar hy voel hulle pas. 

• Prosessering 

Die navorser moet deurlopend fokus op moontlike temas wat voorkom, soos ’n persoon wat 

met vorige tegnieke ook as ’n negatiewe figuur in die kind se lewe aangewys is en die 

doelbewuste uitlating van ’n belangrike familiefiguur. Nadat die proses voltooi is, kan die 

terapeut dan vrae vra oor persone wat uitgelaat is. 

5.3.7.4 Speltegniek: Kasteel 

Dié tegniek is deur Fouché (2000:66-67) ontwikkel. ’n Klein kasteeltjie (star castle) word aan 

die kind gewys en ’n kroon word op sy kop gesit om te beklemtoon dat hy spesiaal is. In die 

kasteeltegniek word ’n scenario binne ’n fantasie geskep. Die fantasie behels dat die kind ’n 

kasteel besit met ’n verskeidenheid kamers, maar ook ’n donker kamer waar hy, wat in beheer 

is, mense kan sit van wie hy nie hou nie, en ’n geheime kamer waar mense ingesit word wat 

’n geheim met hom het. 
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• Doelstelling 

Die doelstelling is volgens Fouché (2000:67) om deur middel van bemagtiging die kind die 

geleentheid te bied om moontlike seksuele misbruik te onthul. Die navorser se doelstelling is 

om deur middel van bemagtiging die kind die geleentheid te bied om persone wat hom 

onveilig / ongelukkig laat voel en dit wat laasgenoemde doen, te onthul. 

• Instruksies 

’n Troon word by die kasteel se deur ingeteken, ’n kroon word op die kind se kop geplaas en 

die sirkel wat hom verteenwoordig, word op die troon geplaas. Elke persoon wat in die 

grafiese gesinsbeeldingtegniek verteenwoordig is, klop nou aan die deur en die kind moet 

besluit of hulle buite moet bly of kan inkom. Hy plaas dié wat kan inkom, waar hy wil 

(Fouché, 2000:67). 

• Prosessering 

Dit is belangrik dat die navorser deel moet wees van die fantasiespel deur geluide te maak om 

die regte atmosfeer te skep. Vrae kan gevra word soos: “Wat het gebeur dat pa en ma nie in 

dieselfde kamer slaap nie?” of: “Jy het vir Piet (fiktiewe naam) in die donker geplaas, dit lyk 

vir my jy het baie geheime. Wil jy my meer daarvan vertel?” (Fouché, 2000:67). 

5.3.7.5 Tegniek: Vertroeteling versus selfvertroeteling 

Sien sessie 1. Die vertroetelingsaktiwiteit sal aangepas word by die kind en die kind se voor- 

en afkeure soos tot dusver bekom. 

5.3.8 BESPREKING VAN SESSIE 4 

5.3.8.1 Kind A – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser bedank die kind dat sy weer saam met haar kom speel het. 

Die navorser begin met die tegniek die uitruilskema. Die kind ontvang die instruksies soos 

uiteengesit in 5.3.7.2. 

• Dit blyk dat die kind voldoende gesonde voedsel eet. 

• Die kind het genoeg klere en haar klere is vir haar mooi. 

• Die kind het ’n bed om op te slaap. 

• Die kind is gesond, maar die pleegmoeder is siek. 
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Die navorser begin met die volgende tegniek, naamlik grafiese gesinsbeelding. Die kind 

ontvang die instruksies soos uiteengesit in 5.3.7.3 

Die kind maak die volgende mense deel van haar grafiese gesinsbeelding: mamma, pappa, 

Bertie, stiefpa Jerry, stiefpa Lukas, boetie Stefan, boetie en syself. Sy kan een boetie se naam 

nie onthou nie. 

Die kind plaas die volgende mense op die middellyn tussen die rooi en groen gedeeltes van 

die sirkel: mamma Alice, pappa Bertie en boetie Stefan. 

Stiefpa Jerry en stiefpa Lukas word in die rooi gedeelte van die sirkel geplaas. 

Haar ma maak haar hartseer as sy die bottels stukkend gooi en die kind se keel wil afsny. Die 

kind vertel dat haar ma vir haar gesê het sy haat haar en wou haar nie in die wêreld gebring 

het nie. Die kind het tydens bogenoemde geleenthede weggehardloop na haar kamer toe en 

die deur gesluit. Die kind kry ’n handpop om vas te hou. 

Pappa Bertie maak haar hartseer omdat hy nie haar pa wil wees nie.  

Die kind het nog nie met pappa Bertie hieroor gepraat nie. Sy het wel met haar pleegmoeder 

hieroor gepraat, maar haar pleegmoeder hoor nie. 

Haar boetie maak haar hartseer as hy rook en kwaad as hy vloek. Sy gaan kruip agter haar 

mamma Alice se bank in as sy so hartseer of kwaad word. 

Die kind verbreek kontak deur op die handpop te fokus. Sy dui aan dat sy van binne die 

handpop, wie se naam Sarie is, praat. Die navorser eksploreer wat stiefpa Jerry doen wat die 

kind kwaad of hartseer maak. Die kind dui eers op ’n kru manier vir Sarie aan om stil te bly. 

Stiefpa Jerry maak haar kwaad as hy haar ma wil doodgooi. Stiefpa Jerry maak haar hartseer 

as hy sê almal moet net uit die huis uitgaan. 

Stiefpa Lukas maak haar so kwaad dat sy hom wil doodmaak. Die navorser herinner haar aan 

die aggressie-ontladingstegnieke waaroor hulle gepraat het. Die kind kan aanvanklik nie 

onthou nie, maar later tog. Sy dui aan dat sy hierdie tegnieke sal kan gebruik as sy so kwaad 

word vir oom Lukas. Die navorser begin met die volgende tegniek, naamlik die kasteel. Die 

kind ontvang die instruksies soos uiteengesit in 5.3.7.4. 

Die koningin stuur haar ma donker gat toe. Die koningin dui nie ’n rede aan nie, maar hou 

ferm by haar standpunt. 

Die koningin laat pappa Bertie buite bly. Hoewel hy aandring om in te kom, bly sy ferm by 
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haar standpunt. Sy laat haar boetie (sonder naam) inkom en aan die eettafel sit. Boetie Stefan 

word donker gat toe gestuur. Sy dui nie aan waarom nie, maar bly ferm by haar standpunt. 

Oom Lukas moet buite bly. Stiefpa Jerry moet ook buite bly. 

Oom Lukas, pappa Bertie en stiefpa Jerry word deur die soldate gevang as hulle skelm inglip. 

Die koningin stuur hulle ook donker gat toe. 

Wanneer almal siek word, laat die koningin almal uit die donker gat kom. Sy jaag hulle 

aanvanklik uit, maar laat hulle dan tog in. Sy bel die dokter, kry medisyne en laat die slawe 

almal versorg.  

Wanneer almal gesond is, laat die koningin mamma Alice in die troonsaal inkom. Sy weier 

om by mamma te gaan bly. Die koningin dui aan dat as mamma Alice by haar wil bly, sy sal 

moet werk. 

Die koningin dui ferm aan dat stiefpa Jerry nie in die troonsaal mag inkom nie en dat hy vir 

hom ander blyplek moet kry. Sy stuur oom Lukas dadelik saam met oom Jerry. 

Die koningin kies ’n Porsche om mee te reis. Sy neem “boetie”, mamma Alice en Sarie saam.  

Die koningin gee bevel dat haar soldate die buurland se soldate, wat oorlog wil maak, tronk 

toe moet vat. Sy vra die Here vir hulp met hierdie probleem. 

Die koningin nooi al die gesinslede uit na haar kat se begrafnis toe. Sy sal nie een van die 

gesinslede vra om haar te druk en vas te hou terwyl sy hartseer oor haar kat huil nie. 

Sy sal in haar eie lewe na haar pleegmoeder uitreik as sy hartseer is, en na die Here toe. Die 

kind begin ’n opvoering met poppe hou, waartydens sy al die verskillende rolle speel, ook dié 

van die verteller. 

Die kind trek Sarie uit en is gefassineerd met die feit dat sy en die ander poppe anatomies 

korrek is. Sy gril vir die manlike geslagsdeel. Sy gaan voort met die opvoering en betrek die 

navorser die hele tyd. 

Die kind dui aan dat die kasteeltegniek genotvol was aangesien sy kon besluit wie mag inkom 

en wie nie. 

Die navorser sluit die sessie af deur dit op te som. 

• Assessering kind A 

Die kind het spontaan voor die sessie ’n hartjie op die swartbord geteken as simbool dat haar 

hart nie lekker voel nie. Dit blyk dat sy hierdeur reeds beter voel. Die kind toon ’n hoë 
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energievlak in die wyse waarmee sy op die kwaad en hartseer spring.  

Dit blyk duidelik uit die uitruilskema dat die kind haar voeding, kleding, speelgoed en 

behuising positief beleef.  

Die kind is besorgd oor haar pleegmoeder wat siek is. Dit blyk dat die pleegmoeder aan 

MIV/vigs ly en dat dit is waaraan die pleegvader oorlede is. Die kind lyk egter verward oor 

laasgenoemde as die navorser aandui dat sy onder die indruk verkeer het dat die pleegvader 

kanker gehad het. Die kind identifiseer vinnig al die familielede en plaas hulle sonder 

huiwering op die rooi en groen helftes van die sirkel. Die kind raak baie emosioneel wanneer 

die navorser eksploreer wat die moeder doen wat haar hartseer maak. Die navorser maak van 

’n vertroetelingsaktiwiteit gebruik deurdat die kind ’n teddiebeer kan kies om vas te hou. Die 

kind kies eerder om ’n lappop vas te hou.  

Dit word weereens bevestig dat die pleegmoeder die kind se vertroueling is deurdat sy aandui 

dat sy haar hartseer oor pappa Bertie wat nie haar pa wil wees nie, met die pleegmoeder 

bespreek. Die kind dui aan dat sy ’n hanteringsmeganisme uitgewerk het vir wanneer sy 

hartseer of kwaad word by haar moeder se huis. Dit is vir die navorser positief, aangesien dit 

daarop dui dat sy genoeg vir haarself omgee om haarself te beskerm. 

Die kind gee uit haar eie vir die lappop ’n naam, Sarie, en Sarie val hulle deurlopend in die 

rede.  

Die kind toon intense emosie ten opsigte van oom Lukas, in so ’n mate dat sy aandui dat sy 

hom wil doodmaak as hy haar kwaad maak. Dit blyk dat die kind hierdie woede hanteer deur 

weg te hardloop. Die navorser eksploreer of sy en die kind al geëksperimenteer het met 

verskillende metodes van aggressie-ontlading. Dit blyk dat die kind reeds ’n metode ontdek 

het wat vir haar werk, naamlik om te skree.  

Dit blyk dat die kasteeltegniek die kind bemagtig om ferm standpunt in te neem teen haar 

biologiese familie. Sy gebruik humor om die moeiliker oomblikke te oorbrug.  

Die kind toon probleemoplossende vaardighede in die wyse waarop sy die krisis met die siek 

gesinslede hanteer. Dit is ook baie duidelik dat sy oor ’n hoë graad van omgee vir haar 

medemens beskik, aangesien sy die siekes uit die donker gat laat kom en laat versorg.  

Die kind se intieme verhouding met die Here blyk weer duidelik deurdat sy as koningin Hom 

by die oorlogsvergadering betrek. Dit blyk dat die kind nie met een van haar biologiese 

gesinslede ’n hegte binding het nie. Dit word veral bevestig as sy aandui dat sy nie een van 
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die gesinslede sal vra om haar vas te hou as sy huil nie. Dit blyk dat die kind in haar 

alledaagse lewe haar hartseer met die pleegmoeder en die Here deel.  

Die kind is baie kreatief en lief vir drama en humor. Dit blyk duidelik uit die spontane 

poppekasopvoering wat sy gehou het. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Die kind beleef haar voeding, kleding, speelgoed en behuising positief, wat haar gevoel van 

behoort positief beïnvloed. Die pleegmoeder blyk terminaal siek te wees aan dieselfde siekte 

waaraan haar pleegvader dood is, en dit bedreig haar gevoel van behoort. Die negatiewe 

verhouding en onverwerkte gevoelens ten opsigte van die biologiese moeder word bevestig. 

Die pleegma word bevestig as vertroueling, want sy sal haar hartseer met haar pleegma 

bespreek. Haar sterk binding met die Here word weereens bevestig, wat haar gevoel van 

behoort versterk. Haar twee sterkste bindinge blyk met die Here en haar pleegma te wees. 

Bemeestering 

Die kind is in staat om haar emosies in die hier en nou uit te druk en te hanteer. Sy kan ook 

nou, in teenstelling met ’n vorige sessie, aandui dat die feit dat haar pa nie haar pa wil wees 

nie, haar hartseer maak. 

Onafhanklikheid 

Sy het vir haarself ’n hanteringsmeganisme uitgewerk vir wanneer sy hartseer of kwaad word 

by haar moeder se huis. Dit dui tog vir die navorser op ’n mate van selfhandhawing. Die 

kasteeltegniek stel die kind ook in staat om selfgeldend op te tree en haarself te handhaaf. 

Medemenslikheid 

Sy gee genoeg vir haarself om om haarself te beskerm. 

Die doelstellings van die sessie is bereik. 

5.3.8.2 Kind B – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser groet die kind en bedank haar dat sy weer saam met haar kom speel het. 
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Die navorser begin met die tegniek die uitruilskema. Die kind ontvang die instruksies soos 

uiteengesit in 5.3.7.2. 

Dit blyk dat die kind se voeding, kleding, slaapgeriewe en speelgoed voldoende is. Sy is 

gesond en ervaar nie dat haar pleegouers baklei nie. 

Die navorser begin met die volgende tegniek, naamlik grafiese gesinsbeelding. Die kind 

ontvang die instruksies soos uiteengesit in 5.3.7.3. 

Die kind dui aan dat die volgende mense binne haar wêreld geplaas moet word: Jacques, oom 

Kobus, tannie Sandra, ouma, oupa, tannie Marie, Sara, die kind self, Chloe, Chloe se man, 

boetie, Anne, Pappa, tannie Elsabe en mamma. Die kind plaas al die mense op die groen 

gedeelte van haar sirkel. Die kind het vir boetie, Jacques en Anne, vir wie sy met die vorige 

sessie kwaad was, vergewe. 

Sy vra haar pa om hulle te vergewe, want hy kan nie vir hulle sorg nie. Sy dui aan dat sy na 

haar pa toe kan gaan as sy groot is. Die kind wil hê haar pa moet hulle by haar pleegouers 

kom besoek. Op hierdie wyse kan haar oupa haar pa skop as hy haar klap. Sy weet nie waar 

haar pa bly nie. Die kind se moeder bly in Bloemfontein by oom Deon. 

Die kind wil nie vir haar pa ’n briefie skryf nie. Sy wil nie by haar ouma-hulle weggaan nie en 

is bang haar pa kom haal haar daar. Die kind se ma kan haar egter maar vir altyd kom haal. 

Die navorser begin met die derde tegniek, die kasteel. Die kind ontvang die instruksies soos in 

5.3.7.4 uiteengesit. 

Tannie Elsabe mag by die koningin sit, maar Jacques moet donker gat toe. Jacques moet 

donker gat toe gaan omdat hy by ander mense ingebreek het. 

Oom Kobus mag by die koningin sit. Ouma kan ook by die koningin kom sit. Sy dui aan dat 

oupa ook daar kan kom sit. Tannie Marie, Chloe, Chloe se man en boetie mag ook by die 

koningin sit. 

Sara word donker gat toe gestuur omdat sy die koningin geslaan het. Mamma, Jo-Anne en 

pappa mag ook by die koningin sit. Ook tannie Sandra mag by die koningin kom sit. 

Die koningin laat later vir Sara en Jacques vry uit die donker gat. Hulle mag ook maar by haar 

kom sit. 

Die koningin vat al die siekes hospitaal toe. Die dokter gee slegs medisyne en stuur almal huis 

toe. Die koningin gee vir almal medisyne. Sy wil hulle vir “ouma” gee om te versorg. Die 
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navorser herinner haar egter dat “ouma” ook siek is. 

Die koningin dui aan dat “ouma” nie siek is nie. Die navorser dui aan dat “ouma” wel siek is. 

Die koningin dui aan dat sy ook siek is. Elkeen versorg hom- of haarself. 

As almal gesond is, teken hulle. Hulle teken mannetjies wat vir die monsters weghardloop. 

Arno en Etienne klop ook aan en die koningin dui aan dat hulle by haar mag kom sit. 

Die kind het hierdie tegniek as genotvol ervaar. Die navorser versoek haar om die “lekker 

gevoel” te teken. Sy kies potlode om mee te teken. Sy teken ’n mannetjie met ’n blou rok aan 

wat vir ’n boom water gee. Sy teken wolke wat reën en dan hael ook. Die hael en reën maak 

die mannetjie sopnat. Sy dui aan dat die mannetjie sopnat gereën het. 

Sy vertel van ’n voorval in haar eie lewe waar dit so gereën en hael het. Sy vertel dat die hael 

(ys) haar geslaan het en dat dit seer was. 

Bettie kom terug van die kind se huis af en dui aan dat sy lekker daar gekuier het. Die kind 

teken verder en Bettie huil. Die kind dink Bettie huil omdat sy nie kan teken nie. Die kind 

dink sy kan Bettie help, maar sy praat nie met Bettie nie. 

Die navorser troos vir Bettie. Bettie dui aan dat sy nie kan teken nie en vra of die kind haar 

kan leer. Die kind leer vir Bettie om ’n mannetjie te teken. 

Bettie klap die kind en die kind lag. Die kind bly lag. Die kind bly lag en sit stil terwyl Bettie 

aanhou om haar te klap. Die navorser wil weet of die kind gaan bly stilsit terwyl Bettie haar 

klap. Die kind hou Bettie vas en Bettie vra die kind om verskoning. 

Die navorser en die kind som saam die sessie op. 

Die navorser dui drie verskillende aggressie-ontladingstegnieke aan, naamlik kussing slaan, 

papier skeur en slaansak slaan. Die kind sukkel met die kussing slaan maar kan wel papier 

skeur. Sy dink hierdie tegnieke sal haar kan help om van haar woede ontslae te raak. 

Die kind wil ’n ballon of ’n koekie hê en stel nie in enige ander vertroetelingsaktiwiteit belang 

nie. Die sessie word afgesluit. 

• Assessering kind B 

Die kind maak goeie kontak met die navorser. Haar liggaamshouding is gemaklik. Sy vertoon 

’n hoë energievlak. 

Groei het sedert die vorige sessie plaasgevind. Die kind het haar negatiewe gevoelens teenoor 

haar broer, oom en tante verwerk. 
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’n Positiewe verhouding met haar moeder blyk duidelik. Sy openbaar egter tog ’n behoefte 

aan kontak met haar pa, maar stel duidelike grense. 

Die kind se probleemoplossende vaardigheid het nog nie ontwikkel nie. Sy voel hulpeloos as 

almal op haar aangewese is en word dan eerder self siek. 

Geen ernstige trauma of negatiewe belewing is tans op haar voorgrond nie. 

Die kind is egter in staat om ’n maatjie te help teken, wat tog ook probleemoplossend is. 

Hoewel sy grense kon stel vir kontak met haar pa, sukkel sy om haarself te handhaaf as Bettie 

haar slaan. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 
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Om te behoort 

Die kind beleef haar voeding, kleding, speelgoed en slaapgeriewe as voldoende, wat haar 

gevoel van behoort verhoog. Sy dui verwarring aan ten opsigte van haar biologiese vader en 

sy plek in haar lewe, en dit verswak haar gevoel van behoort. Sy openbaar ’n behoefte aan 

kontak met haar biologiese vader, wat haar gevoel van behoort sal verhoog. 

Bemeestering 

Sy kon haar woede hanteer en verwerk. Die kind se probleemoplossing is nog beperk en sy 

ervaar hulpeloosheid as almal van haar afhanklik is. Sy is bereid om die aggressie-

ontladingstegnieke in die sessie te probeer oefen. 

Onafhanklikheid 

Die kind kan selfstandig die mense binne haar wêreld plaas en die huis- en gemeenskapsplan 

voltooi. Die kasteeltegniek het haar bemagtig om haarself te handhaaf. Sy kon grense stel vir 

kontak met haar pa, maar kan nie haarself handhaaf in rolspel met ’n pop nie. Sy maak steeds 

gemaklik keuses. 

Medemenslikheid 

Die kind het haar woede teenoor drie gesinslede verwerk en kon hulle vergewe. 

Die doelstellings van die sessie is bereik. 

5.3.8.3 Kind C – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser bedank die kind dat sy weer saam met haar kom speel het. Dit blyk dat die kind 

steeds siek is. 

Die sessie word met ’n asemhalingsoefening begin. Aangename gevoelens word ingeasem en 

onaangename gevoelens word uitgeblaas. 

Die navorser jaag die “siek” weg en beveel dit om vir die sestig minute van die spelsessie 

agter die poppekas te gaan staan. Die kind lag so dat sy hoes. 

Die navorser begin met die tegniek grafiese gesinsbeelding. Die kind ontvang die instruksies 

soos uiteengesit in 5.3.7.3. 

Dit blyk dat die kind nie weet wie haar biologiese vader is nie. Sy dui aan dat haar ouma-hulle 
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haar nog nooit vertel het nie. Haar ouma (pleegma) het aangedui dat sy haar sal vertel as sy 

nege is. 

Die volgende mense word op die groen gedeelte van die kind se sirkel, geplaas: mamma, 

nefie Frikkie, Angela, oupa, Nicolene, oom Gys, ouma, Jaco en pappa. Op die rooi gedeelte 

van die sirkel is tannie Jackie, oom Johan en nefie Wynand. 

Die kind was deurentyd moeg en het sugtend tot hier gewerk. 

Die navorser begin met die volgende tegniek, naamlik die kasteel. Die kind ontvang die 

instruksies soos uiteengesit in 5.3.7.4. 

Mamma mag inkom en word sitkamer toe gestuur. Frikkie word donker gat toe gestuur en  

Angela ook. 

Oupa word sitkamer toe gestuur. Nicolene mag by die koningin kom sit. Oom Gys word 

sitkamer toe gestuur, so ook ouma. Die koningin roep Angela en dui aan dat sy en Jaco in die 

sitkamer moet gaan sit. Sy het ’n grap gemaak toe sy Angela donker gat toe gestuur het. 

Pappa en tannie Jackie word sitkamer toe gestuur. Oom Johan kan na sy kamer, naamlik die 

dertigste kamer, gaan. Wynand kan na sy kamer, nommer nege en twintig, toe gaan. 

Frikkie word uit die donker gat gehaal en na kamer ag en twintig toe gestuur. 

Oom Johan, Wynand, en Frikkie sit net in hulle kamers. Die mense in die sitkamer drink tee 

en eet koekies. 

Mamma wil by die kind kom sit en sy word toegelaat. Die koningin is nie vandag lus om met 

mamma te praat nie. Die koningin roep ’n soldaat en versoek hom om al die mense in die 

sitkamer na hulle kamers toe te stuur. 

Die koningin bestel tee vir haarself en ’n bottel vir Nicolene. 

Ouma wil by die koningin kom sit. Die koningin dui aan dat ouma na haar kamer toe kan 

gaan. Ouma verlang na die koningin, maar die koningin stuur ouma kamer toe. Dit blyk dat 

die koningin ’n klein bietjie kwaad is vir ouma. Later dui die koningin egter aan dat dit die 

ander mense is wat haar kwaad maak. 

Wanneer ouma egter wil loop, roep die koningin haar terug en sê dat sy by haar moet kom sit. 

Oupa wil ook by hulle kom sit en die koningin sê dat dit in orde is. 

Die koningin dui baie geïrriteerd aan dat Angela ook maar by hulle kan kom sit. 

Die navorser dui aan dat almal siek word. Die koningin ontken dat Nicolene ook siek word. 
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Die koningin hou vol daarmee dat Nicolene nie siek word nie. Sy dui aan dat Nicolene saam 

met haar gaan koningin word. 

Die koningin vra die soldate om die mense te begrawe. Die mense is egter nie dood nie, maar 

baie siek en huil en vra hulp. Die koningin laat al die mense dokter toe vat. Die dokter 

verklaar dat die hospitaal vol is en gee slegs medikasie. Selfs al die bediendes en soldate word 

intussen siek. 

Die koningin deel baie onsimpatiek vir almal medikasie uit. Wanneer almal gesond is, sê 

koningin aan dat hulle maar almal uit hulle beddens kan kom. 

Jaco slaan die koningin, dui aan dat sy simpel is en hom kwaad maak, en hy klap haar deur 

die gesig. Die koningin lag vir hom en stuur hom kamer toe. 

Die koningin stuur ’n bediende met ’n brief na die dokter toe. Die dokter word versoek om 

slaappille te stuur anders sal hy gestraf word. Die dokter laat weet dat slaappille gevaarlik is 

en nie sommer net uitgedeel mag word nie. Die koningin skryf terug dat die dokter vir sy baas 

moet vra. Die dokter laat weet dat hy wil weet wat die koningin met die slaappille wil maak. 

Die koningin laat weet dat sy die dokter vir die slaappille sal betaal. Die koningin en die 

dokter hou aan om heen en weer vir mekaar boodskappe te stuur. Dit blyk dat die koningin 

die slaappille vir Nicolene wil gee sodat sy kan slaap. Sy raak gefrustreerd as die dokter nie 

die slaappille wil gee nie. 

Die dokter kom persoonlik na die kasteel toe en verduidelik dat kinders kan doodgaan van 

slaappille. Die koningin versoek nou dat die dokter vir pappa slaappille gee. Die dokter wil 

weet waarom pappa slaappille moet kry. Die koningin verduidelik dat hy nie kan slaap nie. 

Die dokter sê dat hy pappa eers moet ondersoek maar dat hy eers gaan loop. Die koningin 

groet die dokter baie onvriendelik. 

Die kind het die kasteeltegniek as baie genotvol ervaar. Die navorser som die sessie op. 

Die navorser gee te kenne dat sy ervaar dat die kind baie woede beleef. Die kind dui aan dat 

sy die mense in die donker gat stop as sy kwaad word. In haar eie lewe stuur sy Angela kamer 

toe as sy haar kwaad maak. Sy erken egter dat sy soms stout goed doen as sy kwaad word. 

Die navorser verduidelik vir die kind drie aggressie-ontladingstegnieke, naamlik kussing 

slaan, papier skeur of ’n slaansak slaan. Die kind probeer die eerste twee en dui aan dat dit sal 

kan werk. Die navorser sê dat die kind hierdie tegnieke by die huis moet gaan oefen.  

Die sessie word afgesluit. 
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• Assessering kind C 

Die kind se energievlak is laag. ’n Asemhalingsoefening en die wegjaag van die “siek” blyk 

haar energievlak te verhoog. Tydens die eerste tegniek vertoon sy egter weer lusteloos. 

Die kind leef haar ten volle in die kasteeltegniek in. Haar energievlak styg namate 

laasgenoemde verloop. Die kind is in staat om haarself te handhaaf. 

Die kind toon baie aggressie tydens die kasteeltegniek. Sy kan dit ook deurtrek na haar eie 

lewe toe en dui aan dat Angela baie aggressie by haar ontlok. Die kind toon insig in die 

agressie-ontladingstegnieke en sal dit tuis inoefen. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Die kind bly steeds siek, wat haar totale funksionering negatief beïnvloed. Sy is egter 

vriendelik en openbaar ’n humorsin. Die negatiewe verhouding met haar halfsuster, Angela, 

word weer bevestig en het ’n negatiewe invloed op haar gevoel van behoort, maar daar blyk 

tog ’n verbetering te wees as sy haar uit die donker gat laat haal en verklaar dat dit slegs ’n 

grap was. 

Bemeestering 

Die kind probeer die aggressie-ontladingstegnieke in die speelkamer oefen en dui aan dat sy 

dink dit kan werk. 

Onafhanklikheid 

Die kasteeltegniek stel die kind in staat om haarself te handhaaf. 

Medemenslikheid 

Sy openbaar beperkte empatie en omgee. 

Die doelstellings van die sessie is bereik. 

5.3.8.4  Kind D – manlik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser bedank die kind dat hy weer saam met haar kom speel. Aangesien die kind 

honger was toe sy hom gaan haal het, het die navorser pasteitjies gekoop. Die navorser en die 
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kind eet hulle pasteitjies. 

Die navorser begin met die tegniek die uitruilskema. Die kind ontvang die instruksies soos 

uiteengesit in 5.3.7.2. 

Dit blyk dat die kind oor die algemeen gesond is, voldoende en lekker voeding kry, voldoende 

klere het, voldoende speelgoed het en ook sy eie kamer het met ’n bed. Pietie gaan speel nou 

by die kind se huis. 

Die navorser begin met die tegniek grafiese gesinsbeelding. Die kind ontvang die instruksies 

soos uiteengesit in 5.3.7.3. 

Die kind dui die volgende name aan van mense wat hy in sy wêreld wil hê: pappa en mamma, 

Bianca, oom Dawid, tannie San, nefie Theuns, niggie Maryke, nefie Martin en tannie 

Kleintjie. Daar is ook nog oom Christo, oom Okkie en sy mamma en pappa wat dood is. 

Die kind plaas al die familielede op die groen gedeelte van sy wêreld. Hy stuur Martin vir ’n 

klein rukkie na die rooi kant toe aangesien hulle altyd in die parkie baklei oor waarop hulle 

moet speel. Martin kan weer teruggaan na die groen kant toe. 

Die navorser begin met die kasteeltegniek en die kind ontvang die instruksies soos uiteengesit 

in 5.3.7.4. 

Martin klop aan en die koning beveel dat hy donker gat toe gevat moet word. Tannie San 

word ingelaat en kan na haar kamer gaan. Tannie Kleintjie mag inkom en na die derde kamer 

toe gaan. “Mamma” mag inkom en sitkamer toe gaan. Oom Christo mag ook inkom en kamer 

toe gaan. 

Bianca word opgewonde binnegenooi en sy mag na mamma toe gaan. Theuns klop aan en hy 

moet donker gat toe geneem word. Oom Okkie mag inkom, maar moet donker gat toe gaan. 

Niggie Maryke klop aan en sy mag kamer toe gaan. 

Oom Dawid mag inkom en kamer toe gaan. Die eie pappa, wat dood is, mag inkom en kamer 

toe gaan. Die eie mamma, wat dood is, mag inkom en kamer toe gaan. 

Die kind sukkel om op sy oorlede ouers te fokus. Hy het hulle saam in dieselfde kamer 

geplaas, maar weet aanvanklik nie wat hulle sou doen nie. Deur middel van eksplorasie kom 

dit na vore dat hy dink hulle sal oor hom gesels. 

Wanneer Theuns, Martin en oom Okkie aandring om uit die donker gat te kom, beveel die 

koning dat hulle geboei en na hom gebring moet word. Theuns moet voor die koning kniel, 
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word geslaan en mag dan na sy ma toe gaan. Martin word reguit na sy ouma toe gestuur. Oom 

Okkie word by die deur uitgestuur, maar dan dui die koning aan dat dit slegs ’n grap was. Die 

koning stuur oom Okkie badkamer toe. 

Die koning gaan op vakansie met sy rooi Ferrari. Hy dui eerste aan dat hy sy oorlede ouers en 

sy pleegouers sal saamneem. Hy voeg egter by dat hy almal in die kasteel sal saamneem as 

die Ferrari groot genoeg is. 

Die koning eet pizza en die ander mense vis. Al die mense behalwe die koning word siek en 

kla van vreeslike maagpyn. Die koning gaan haal medisyne by die hospitaal. Die dokter dui 

aan dat die mense baie siek is. Hy kan hulle egter nie in die hospitaal opneem nie aangesien 

die hospitaal vol is. Die dokter beveel dat die mense in die bed moet bly en ten volle versorg 

moet word. 

Die koning fokus nie op die siek mense wat versorg moet word nie, maar op die plek wat die 

kos verkoop het. Hy word egter self siek. 

Hy fokus steeds nie op die versorging van die siekes nie. Hy roep skielik uit dat daar ’n slang 

uit die donker gat gekom het, wat hulle moet doodmaak. Hy raak begeesterd meegevoer met 

sy eie storie oor die slange. Dit blyk dat hy die slange doodgeskok het. 

Dit blyk dat die koning die soldaat (navorser) opdrag gee om vir die mense medisyne te gee. 

Die koning maak gebruik van sy soldate om al die siek mense te versorg. Die navorser dui aan 

dat drie dae verby is en al die mense weer gesond is. 

“Mamma” wil by die koning sit en hy dui aan dat dit in orde is. Die koning versoek “mamma” 

om almal gou wakker te maak sodat hulle kan gaan fliek. 

Die koning ontvang ’n brief met slegte nuus waarin ’n ander land oorlog teen die koning se 

land verklaar. Die navorser eksploreer vir wie die koning hiervan sal vertel en vra om hom te 

help dink aan ’n oplossing. Die koning wil ’n brief skryf vir die ander land om aan te dui dat 

hulle verloorders gaan wees. 

Die navorser fokus sy aandag op die mense in die kasteel en eksploreer wie van hulle hy sal 

vra om te help met die probleem van die dreigende oorlog. Die koning kan nie fokus nie en 

die navorser dui aan dat die twee lande ’n vredesooreenkoms sluit. 

Die koning se kat sterf – of so dui die navorser aan. Hy versoek egter ’n soldaat om sy kat te 

bring en dui aan dat daar moeilikheid sal wees as sy kat dood is. Die koning dui aan dat die 

ander land se koning die gif in die pos gestuur het. 
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Die navorser verklaar dat die sessie amper verby is. Sy fokus weer daarop dat hulle deur die 

sessie iemand belangrik en spesiaal beter leer ken. Die kind kan dit nie onthou nie en het ook 

vergeet dat hy homself daagliks moet vertroetel. 

Die kind wil nie masseer word nie. Die sessie word afgesluit. 

• Assessering kind D 

Die kind toon ’n hoë energievlak. Hy is in kontak met homself en is gemaklik met die 

navorser, soos blyk uit die feit dat hy kan vra vir kos. 

Hy beleef sy voeding en kleding positief. 

Die kind is in kontak met sy gevoelens oor die mense binne sy wêreld. Hy toon weer dat hy sy 

pleegouers as sy ouers aangeneem het. 

Hy beskik oor probleemoplossende vaardighede. Die kind het ’n sterk verbeelding en wil van 

sy eie. Dit veroorsaak dat sy aandag afdwaal en dat dit dan moeilik is om weer sy aandag op 

’n bepaalde aspek te fokus. Hy leef homself egter ten volle in die tegniek uit. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Die kind beleef positiewe gesondheid, voeding, kleding, speelgoed en slaapplek, wat vir hom 

sekuriteit verskaf en sy gevoel van behoort verhoog. Die sterk binding met die pleegouers 

word bevestig. Hy plaas sy oorlede ouers ook in sy wêreld, wat die vermoede bevestig dat hy 

nog nie hulle dood verwerk het nie. 

Bemeestering 

Die kind is in staat om die instruksies uit te voer. Hy beskik oor probleemoplossende 

vaardighede. 

Onafhanklikheid 

Die kind beskik oor ’n sterk wil en kan homself handhaaf. 

Medemenslikheid 

Geen aspek van hierdie komponent van eiewaarde is waargeneem nie. 

Die doelwitte van die sessie is bereik. 
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5.3.8.5 Kind E – manlik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser groet die kind en aangesien hy laat was, begin sy dadelik met die tegniek die 

uitruilskema. Die kind ontvang die instruksies soos uiteengesit in 5.3.7.2. 

Uit hierdie tegniek blyk die volgende: 

• Die kind kry voldoende en smaaklike voeding. 

• Hy slaap in sy eie kamer op ’n bed. 

• Hy is nie baie keer siek nie en gaan nie gereeld dokter toe nie. 

• Hy het baie speelgoed. 

Die navorser begin met die tegniek grafiese gesinsbeelding. Die kind ontvang die instruksies 

soos uiteengesit in 5.3.7.3. 

Die volgende mense word binne sy wêreld geplaas: Colleen, oom Kalla, oupa, ouma, tannie 

Sannie en mamma. Almal word in die groen gedeelte van sy wêreld geplaas behalwe Colleen. 

Die kind het twee sirkels vir Colleen gemaak. Die een het hy in die rooi gedeelte en die ander 

in die groen gedeelte van sy wêreld geplaas. 

Die navorser begin met die tegniek die kasteel. Die kind ontvang die instruksies soos 

uiteengesit in 5.3.7.4. 

Colleen mag binnekom en na die slaapkamer toe gaan. Oom Kalla mag binnekom en na die 

tweede slaapkamer toe gaan. Mamma mag binnekom, maar al dring sy daarop aan om by die 

koning te sit, stuur hy haar ferm na die derde slaapkamer toe. 

Oupa mag inkom en by die koning kom sit. Ouma mag inkom en na die vierde slaapkamer toe 

gaan. Tannie Sannie mag inkom en na die vyfde slaapkamer toe gaan. Die “mamma” klop 

weer aan en die koning dui aan dat sy dan maar by hom kan kom sit. Ouma kom haal haar 

man om saam met haar kamer toe te gaan en die koning sê dat dit in orde is. 

Oom Kalla groet die koning en verklaar dat hy gaan loop. 

Almal wat in die kasteel kuier, word siek. Die koning weet nie wat om te doen nie. Almal huil 

en skree en kla van maagpyn. Die koning hou vol dat hy nie weet wat om te doen nie. 

Die hoofsoldaat stel voor dat hulle die dokter moet laat kom om na die siek mense te kom 

kyk. Die koning sekondeer die voorstel. 

Dr. Koen dui aan dat die pasiënte baie siek is. Die pasiënte moet vieruurliks medikasie 
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ontvang met ’n halwe glasie water. Hulle moet flou sop eet en mag nie opstaan nie. Die 

pasiënte moet elke dag in die bed gewas word. Daar is ongelukkig nie plek vir hulle in die 

hospitaal nie. Die koning dui aan dat die hoofsoldaat al die mense sal versorg. Die pasiënte is 

binne drie dae gesond. 

Die koning reis in ’n koets deur sy land en neem sy hele familie saam. Die hoofsoldaat bring 

slegte tyding,  naamlik dat hulle buurland ’n oorlogsverklaring gestuur het. Die buurland eis 

dat die koning sy gevangenes vrylaat. Die koning laat dadelik die gevangenes vry. 

Die koning se kat sterf en hy is baie hartseer en vertel vir sy ouma daarvan. 

Mamma klop weer aan en eis dat die koning sy ouma en oupa uit die kasteel uit moet stuur. 

Sy wil alleen saam met die koning bly. Die koning dui dadelik en beslis aan dat hy dit nie sal 

doen nie. Die mamma verklaar dat die koning se ouma en oupa op hulle eie kan bly. Die 

koning dui ferm aan dat hulle nie op hulle eie kan bly nie. Mamma dui aan dat sy uit die 

kasteel uit gaan trek. Sy wil weet of die koning saam met haar gaan. Hy dui aan dat sy nie trek 

nie, maar bly. Sy dui ferm aan dat sy trek en dat hy moet saamgaan. Hy dui ferm aan dat hy 

nie saamgaan nie. 

Colleen wil met die koning speel, maar hy wil nie. Hy lag vir haar as sy dreig om vir oupa te 

vertel. Hy is stout as sy sussie hom kwaad maak. Hy bid vir Jesus as hy kwaad is. 

Die navorser dui die volgende aan as aktiwiteite om aggressie te ontlaai: 

• Slaan ’n kussing. 

• Slaan ’n slaansak. 

• Skeur en frommel papier. 

Die kind is nie lus om te probeer kussing slaan nie, maar gee te kenne dat hy weet dit werk, 

want hy het dit al gedoen. 

Hy het nie homself vertroetel nie aangesien hy te veel skoolwerk gehad het. Die navorser 

versoek die kind om te probeer om tyd te maak om homself te vertroetel. Die navorser sluit 

die sessie af deur vir die kind ’n ballon te gee. 

• Assessering kind E 

Die kind maak goeie kontak met die navorser. Hy beleef positiewe voorsiening in sy basiese 

behoeftes. Hy ervaar goeie gesondheid, maar die navorser bevraagteken dit in die lig daarvan 

dat hy altyd moeg is. 
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Die kind kan grense stel ten opsigte van wie hy naby hom toelaat, maar hy is nie altyd 

konsekwent nie. Sy ouma blyk sy vertroueling te wees. 

Hy het ’n behoefte aan sy moeder maar sy sekuriteit lê by sy grootouers. Die kind toon nie 

waagmoed nie en beperkte probleemoplossende vaardighede kom voor. 

Die kind toon insig in aggressie-ontladingstegnieke. Hy toon egter ’n lae energievlak en wil 

nie van hierdie tegnieke inoefen nie. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Die kind beleef positiewe voeding, kleding, speelgoed en slaapplek, wat sy gevoel van 

behoort verhoog. Hy dui aan dat hy goeie gesondheid beleef, maar die navorser bevraagteken 

dit in die lig daarvan dat hy altyd moeg is. Die kind kan grense stel van wie hy naby hom 

toelaat, maar is nie altyd konsekwent nie. Dit kan dui op ’n geringe mate van gebrekkige 

sekuriteit. Dit blyk dat hy ’n behoefte aan sy moeder het, maar dat hy sy sekuriteit by sy 

pleegouers vind, wat sy gevoel van behoort bevestig. Hy is geheg aan sy suster en normale 

kinderstruwelinge kom voor. 

Bemeestering 

Die kind toon insig in aggressie-ontladingstegnieke. 

Onafhanklikheid 

Die kind tree selfgeldend op deur take te delegeer. Hy handhaaf homself teenoor sy moeder in 

die kasteeltegniek. 

Medemenslikheid 

Hy toon omgee teenoor die mense in sy leefwêreld, maar raak nie te veel betrokke nie. 

Die doelwitte van die sessie is bereik. 

5.3.8.6 Kind F – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser bedank die kind dat sy vandag weer saam met haar kom speel het. 

Die navorser begin die sessie met die tegniek die uitruilskema. Die kind ontvang die 
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instruksies soos uiteengesit in 5.3.7.2. 

Uit hierdie tegniek blyk die volgende: 

• Die kind kry voldoende voeding. 

• Sy het haar eie kamer en slaap op ’n bed. 

• Sy het voldoende klere. 

• Sy het voldoende speelgoed. 

• Sy gaan nie baie dokter toe nie en het tans slegs ’n verkoue. 

• Sy hoef nie hard te werk nie. 

Die navorser begin met die volgende tegniek grafiese gesinsbeelding. Die kind ontvang die 

instruksies soos uiteengesit in 5.3.7.3. 

Haar ma word so geplak dat sy in beide die groen en rooi gedeelte van die kind se wêreld lê. 

Die kind dui aan dat haar ma haar partykeer bly en partykeer kwaad maak. Die kind plaas 

haarself op die groen gedeelte van haar wêreld. 

Die kind praat van haar ouma as “tannie Joan”. Ouma word op die groen deel van haar wêreld 

geplaas. 

Die kind dui aan dat haar broer ook in haar wêreld moet kom. Sy praat met die sirkel wat haar 

broer verteenwoordig en sê dat sy hom net op die rooi gaan plak. Sy dui aan dat sy soms haar 

broer seermaak as sy baie kwaad word vir hom. 

Die navorser dui aan dat dit nie verkeerd is om kwaad te word nie. Dit is die stout en lelike 

dinge wat ’n mens doen as jy kwaad word wat verkeerd is. Die navorser verduidelik dit aan 

die hand van ’n voorbeeld uit haar kinderjare. 

Die navorser dui die volgende aan as voorbeelde van aktiwiteite om aggressie te ontlaai: 

• Om ’n kussing te slaan 

• Om papier te skeur 

Die kind probeer beide tegnieke, maar dui aan dat dit nie haar aggressie sal ontlaai nie. Sy sal 

vir haar ouma vertel dat sy kwaad is en waaroor. 

Die navorser dui aan dat ’n mens ook kan skree om aggressie te ontlaai. Die kind wil nie 

skree nie en verklaar dat sy nie dink dit sal vir haar werk nie. As ouma nie naby is nie en sy 

word kwaad, sê sy vir tannie Hanna. 

Die volgende mense word ook in die groen gedeelte van haar wêreld geplaas, naamlik oupa, 
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tannie Sannie, oom Kalla, Vicky (kat), Gigi (hond), Andrea, pappa en ouma Madge. 

Haar ma maak haar kwaad as sy met haar raas en haar pak gee. Dit blyk uit eksplorasie dat 

haar ouma en oupa ook met haar raas en haar pak gee. Die kind kan nie aandui waarom sy 

mamma op die rooi geplaas het en nie vir ouma en oupa nie. Die kind bly weerstand bied teen 

die bespreking van wat haar hartseer en kwaad maak omtrent haar ma. Dit blyk dat ouma met 

mamma raas as sy die kind pak gee. Sy wil geensins verder hieroor praat nie. 

Die navorser begin met die tegniek die kasteel. Die kind ontvang die instruksies soos 

uiteengesit in 5.3.7.4. 

Ouma Madge mag inkom en in die kamer ingaan. Dit is die koningin se kamer waar ouma 

Madge ingaan en hulle speel saam. Oom Kalla mag inkom en na die koningin se Magriet se 

kamer toe gaan. Oupa kan inkom en by die koningin by die troon kom sit. Pappa mag inkom 

en die koningin stuur hom donker gat toe. Pappa protesteer, maar die koningin hou ferm by 

haar standpunt. Sy sit egter wel vir hom die lig aan. 

Haar broer mag inkom en word na die donker gat toe gestuur. Mamma Hanna mag inkom en 

word beveel om aan die blommetjies aan die koningin se septer te ruik. Hierna word mamma 

na haar kamer toe gestuur. 

“Tannie Joan” (ouma) klop aan en sy mag inkom en word na dieselfde kamer as mamma toe 

gestuur. Die koningin dui aan dat “tannie Joan” en mamma moet speel. Vicky en Gigi mag 

inkom. 

Die kind klop aan en die koningin dui aan dat hulle dieselfde mens is en jaag haar uit. Andrea 

word eers donker gat toe gestuur, maar dan verander die koningin van plan en dui aan dat sy 

maar by haar kan kom sit. 

Die koningin dui aan dat pappa in die donker gat moet sit omdat hy stout was. Hy wou nie vir 

haar kos gebring het nie. Pappa moet ’n hele dag en nag in die donker gat bly. Daarna kan hy 

aan ’n venster hang en ’n bietjie asemhaal. 

Haar broer mag uit die donker gat uit kom en na oupa toe gaan. 

Mamma kom troonsaal toe en dui aan dat sy moeg gespeel is met ouma. Sy versoek om by die 

koningin te gaan sit. Die koningin jaag oupa uit en sê dat mamma op sy plek kan kom sit. 

Die koningin dui aan dat almal oor seer mae huil omdat hulle honger is. Die navorser 

verduidelik dat hulle opgooi en hulle mae seer is. Die koningin gooi die pot waaruit almal 

geëet het, in die donker gat. Die koningin wil vir die mense kos gee en die navorser 
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eksploreer of sy vir hulle medisyne gaan gee. Sy dui aan dat sy vir hulle “lekker lekkergoed” 

koop dat hulle gesond kan word. Almal word gesond. 

Mamma Hanna versoek die koningin om almal uit die kasteel te jaag sodat hulle twee alleen 

in die kasteel kan bly. Die koningin jaag mamma uit en dui aan dat Andrea haar maatjie is. Al 

die ander mense kan bly behalwe mamma. 

Die koningin gee vir almal verversings. Mamma Hanna klop aan en sê dat sy wil terugkom. 

Mamma wil hê die koningin moet die kasteel los en by haar kom bly. Die koningin spreek 

haar sterk hierteen uit (“se voet”). Die koningin verander mamma in ’n heks en jaag haar uit. 

Die heks probeer praat, maar die koningin jaag haar uit en slaan haar met die septer. Die heks 

is dood en word in ’n hasie getoor. Die koningin roep die hasie en dui aan dat “sy” nou baie 

“beter” is en vir ewig by die koningin kan bly. Die koningin hou baie van die hasie. 

Die kind het die kasteeltegniek baie genotvol gevind. Sy ontken dat enige van die gebeure 

rakende mamma tydens hierdie tegniek enige betrekking op haar lewe het. 

Die kind begin ’n rolspel van haar eie, maar praat onhoorbaar sag. Sy leef haarself ten volle in 

die rolspel in. Sy praat so sag en deurmekaar dat die navorser nie kan volg nie. Sy dui die hele 

tyd kontrasterende feite aan. Eers hardloop “hulle” vir ouma weg en dan nie. Die kind word 

weggegooi en dan weer nie. 

Die navorser dui aan dat speeltyd verby is en sluit die sessie af. 

• Assessering kind F 

Die kind toon ’n hoë energievlak. Sy maak deurlopend goeie kontak met die navorser. Sy 

beleef dat daar goed in haar basiese behoeftes voorsien word. Sy beleef goeie algemene 

gesondheid. 

Die kind is in kontak met haar eie emosies rondom die mense in haar wêreld. Sy toon insig 

dat een persoon positiewe en negatiewe emosies by haar kan wek. 

Sy openbaar gebrekkige insig en waagmoed deurdat sy nie dink enige van die aggressie-

ontladingstegnieke sal werk nie. Sy wil ook nie een van hierdie tegnieke toets nie. 

Sy is nog in die weerstandslaag wat haar negatiewe emosies rondom haar moeder betref. Die 

kind toon duidelik dat sy nie so ’n hegte binding met haar moeder het nie. Sy speel haar eie 

fantasiespel uit ten opsigte van haar moeder. Dit blyk asof sy ’n behoefte aan haar ma het, 

maar haar ook weg wil hê of verander. Dus het sy ambivalente gevoelens wat sy deur 
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fantasiespel verander tot dit vir haar aanvaarbaar is. Haar energievlak blyk verhoog te wees na 

hierdie fantasiespel. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Die kind beleef goeie algemene gesondheid en positiewe voorsiening in haar behoefte aan 

voeding, kleding, speelgoed en slaapplek. Dit word weereens bevestig dat daar heelwat 

negatiewe gevoelens teenoor haar ma is en dit verlaag die kind se gevoel van behoort. Die 

hegter verhouding met haar pleegouers word bevestig. 

Bemeestering 

Die kind vermy risiko’s deurdat sy eers nie wil probeer om een van die aggressieontladings-

tegnieke te gebruik nie. Later probeer sy halfhartig sommige van die tegnieke. Die kind is in 

staat om die instruksies uit te voer. Sy probeer om kreatiewe probleemoplossing toe te pas. 

Onafhanklikheid 

Die kind kan haarself teen haar ma handhaaf in die kasteeltegniek. 

Medemenslikheid 

Sy openbaar empatie veral deurdat sy die mense gesond wil kry met die minste pyn moontlik. 

Die doelwitte van die sessie is bereik. 

5.3.9 AARD EN INHOUD VAN SESSIE 5 

5.3.9.1 Spesifieke doelwitte vir die sessie 

• Om die kind in kontak te bring met sy emosionele belewing rondom sy pleeggesin – 

voorbereiding op terminering van assessering 

• Om inligting verkry uit vorige sessies te verifieer of te korrigeer 

• Bemagtiging deur selfvertroeteling. 

5.3.9.2 Speltegniek: Grafiese gesinsbeelding 

Dieselfde tegniek as in sessie 4 word nou vir die pleeggesin benut indien dit nie ’n 

familieplasing is nie. 
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5.3.9.3 Speltegniek: Kasteel 

Dieselfde tegniek as in sessie 4 word nou vir die pleeggesin benut indien dit nie ’n familie-

plasing is nie. 

5.3.9.4 Speltegniek: Ontwerp jou eie bordspeletjie 

Hierdie tegniek is aangepas uit Carter (1996:175). Carter (1996:175) het hierdie tegniek met 

laerskool- en hoërskoolleerlinge gebruik wat geklassifiseer is as kinders met emosionele en 

gedragsversteurings. In hierdie studie is hierdie tegniek aangepas sodat dit inligting verkry uit 

die vorige spelsessies kon verifieer of korrigeer. 

• Doelstelling 

Die doel van die tegniek is om aan die individu die geleentheid te bied om: 

 keuses te maak en die kind so te bemagtig 

 kreatiwiteit/’n gebrek aan kreatiwiteit te openbaar 

 verskillende emosies binne ’n ontspanne atmosfeer waar te neem en uit te druk 

 in kontak te kom met sy eie voor- en afkeure 

 in kontak te kom met sy belewing van die verhoudings binne sy gesin 

 in kontak te kom met sy belewing van die portuurgroep. 

• Instruksies 

Die navorser verduidelik dat hulle ’n bordspeletjie gaan speel. Daar is egter een probleem met 

hierdie bordspeletjie, naamlik dat die speletjie onvoltooid is. Die navorser en die kind gaan in 

die loop van die speletjie probeer om die bord te voltooi. Elke keer wat een van hulle op ’n 

oop blokkie beland, moet die persoon op die blokkie invul wat gedoen moet word as iemand 

daar beland. Daar is ook ’n donker gat op die speletjiesbord. Indien iemand op die blokkie 

beland wat hom donker gat toe stuur, moet hy ’n rondte mis. Die kind mag egter ook enige 

van die mense in sy wêreld in sy plek donker gat toe stuur. Daar is ook kaartjies wat gemerk 

is “Oomblik van Waarheid” (voortaan genoem OVW). As die kind op ’n OVW-blokkie 

beland moet hy een van die kaartjies neem. Die kind moet dan die vraag op die kaartjie 

beantwoord. Indien die navorser op ’n OVW-blokkie beland, kan hy haar enige vraag vra wat 

hy wil.  

Daar is kaartjies wat gemerk is lucky draw, en as een van hulle op ’n LD-blokkie beland, 

moet hulle een van die kaartjies neem. Elke keer wat hulle by “Begin” verbygaan, kan hulle 
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twee lekkers kry. Indien hulle op ’n blokkie beland wat aandui dat hulle iets spesifieks moet 

doen, moet hulle dit doen.  

• Prosessering 

Die navorser moet deurlopend fokus op moontlike temas wat voorkom, soos ’n persoon wat 

met ’n vorige tegniek ook as ’n negatiewe persoon in die kind se lewe gefigureer het. Dit is 

ook moontlik dat daar kontrasterende inligting na vore mag kom, wat dan opgeklaar moet 

word. Die doelstelling sal heel moontlik nie in die geheel met al die kinders bereik word nie. 

Die bereiking van die doelstelling sal beïnvloed word deur die verloop van die spel,  

byvoorbeeld hoeveel keer die kind op ’n OVW-blokkie beland. Dit is belangrik dat die 

navorser met oorgawe aan die speletjie moet deelneem.  

5.3.10 BESPREKING VAN SESSIE 5 

5.3.10.1 Kind A – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser bedank die kind dat sy weer saam met haar kom speel het. Die sessie word met 

’n asemhalingsoefening begin, wat die kind as ontspannend ervaar.  

Die navorser begin met die tegniek grafiese gesinsbeelding. Die kind ontvang die instruksies 

soos uiteengesit in 5.3.7.3. 

Die kind plaas slegs die duiwel binne die rooi gedeelte van die sirkel. Sy plaas die volgende 

mense buite haar sirkel, naamlik tannie Elise, oom Stoffel, Amaria, Marianka en oom Riaan. 

Ouma Marietjie (pleegmoeder), oupa Toon (pleegvader), ouma Truia, oom Sarel, tannie Elsie, 

Hester, Riandrie, oom Jan, tannie Lucy, tannie Yolanda, die Here, meneer Willem en die 

Sondagskooljuffrou word binne die groen sirkel geplaas. Sy het by die volgende persone se 

name hartjies bygeteken, naamlik Riandrie, die Here en Hester.  

Die kind dui aan dat Hester stout is, Amaria baie met haar baklei en meneer Willem baie 

kwaai is.  

Die navorser begin met die kasteeltegniek. Die kind ontvang die instruksies soos uiteengesit 

in 5.3.7.4. Tannie Elise, oom Stoffel en Amaria mag inkom en na die etenstafel toe gaan. 

Oom Riaan word ook laggend daarheen gestuur.  

Die duiwel word beveel om buite te bly al dring hy aan om in te kom.  

Ouma Marietjie, oupa Toon en ouma Truia mag inkom en etenstafel toe gaan. Oom Sarel, 
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tannie Elsie, Hester en Riandrie mag ook inkom en etenstafel toe gaan. Oom Jan, tannie Lucy 

en tannie Yolanda mag inkom en etenstafel toe gaan. Die Here mag inkom en by haar kom sit. 

Meneer Willem mag inkom en na die etenstafel toe gaan en so ook die Sondagskooljuffrou. 

Die koningin dui spontaan aan dat die duiwel moet inkom en donker gat toe moet gaan. 

Wanneer oom Stoffel versoek om by haar te kom sit, word sy versoek toegestaan. Marianka, 

oom Sarel, oom Riaan, ouma Marietjie, oupa Toon en ouma Truia versoek ook almal om by 

haar te sit. Sy laat almal toe om by haar te kom sit en dui aan dat ouma Marietjie en oupa 

Toon maar op haar skoot kan sit. 

Die koningin sal met die Here en met haar pleegouers praat as sy ’n slegte dag gehad het. Sy 

sal met haar pleegma, Meneer of Juffrou praat as sy hartseer raak oor oupa Toon wat dood is.  

As sy tuis hartseer raak oor haar pleegpa se dood, gaan sy na haar pleegma toe, wat haar troos 

en haar gerusstel. Sy en haar pleegma praat gereeld oor haar oorlede pleegpa en kyk na foto’s. 

Sy dui spontaan aan dat sy nooit weer by haar ma wil bly nie. Sy wys na die bladsy wat haar 

pleeggesin verteenwoordig en dui aan dat dit die mense is wat die belangrikste vir haar is.  

Die navorser begin met die tegniek ontwerp jou eie bordspeletjie. Die kind ontvang die 

instruksies soos uiteengesit 5.3.9.4. 

Uit die speletjie blyk die volgende: 

• Wat die kind die beste doen, is teken. 

• Wat die kind die slegste doen, is Engels. Dit laat haar sleg voel as sy sleg vaar in Engels. 

Sy word kwaad vir haarself. 

• Die kind hou die minste van Sotho as vak by die skool omdat sy nie Sotho ken nie. 

• Die kind kan ’n wawiel maak. 

• Die duiwel maak die kind die kwaadste. 

• Oom Lukas is die mens wat haar die kwaadste maak omdat hy haar ma geslaan het. 

• Die kind vloek as sy ’n kwaai gesig moet trek. 

• Die kind toets die navorser. 

• Die kind dans as sy moet. 

• Die kind sukkel om ’n kreatiewe oplossing te gee vir gebruike vir ’n wasgoedpennetjie. 

• Die kind kies om as vertroetelingsaktiwiteit langer die bordspeletjie te speel. 

• Die kind kan sonder huiwering aandui watter maatjie by die skool haar die kwaadste 
maak. 

Die sessie word afgesluit. 
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• Assessering kind A 

Die kind maak steeds baie goeie kontak. Wanneer daar oor emosionele aspekte gesels word, 

openbaar sy in haar innerlike proses dat sy besig is om aan haarself te werk. Sy is bewus van 

haar eie kontak met realiteite en emosies. Haar unieke proses inaggenome, is dit duidelik dat 

sy oor baie egokragte beskik om fragmentasie van persoonlikheid in haar lewe te hanteer en te 

oorkom. Sy beskik oor selfbewustheid om te besef wat haar onvoltooidhede is, hoe sy dit kan 

aanpak en wat sy kan doen om beter te voel.  

Die kind se aandag is baie minder afleibaar, maar sy is steeds baie ingestel op detail. Dit blyk 

baie duidelik dat sy ’n sekure binding met haar pleegmoeder het en ook met haar pleegvader 

gehad het tot sy dood. Die kind se humorsin blyk deurlopend deel van haar proses te wees. 

Dit blyk dat die Here haar eerste keuse as vertroueling is, maar haar pleegmoeder is die mens 

wat sy die meeste vertrou.  

Die kind dui aan dat sy die dag by die skool baie gehuil het omdat sy na haar pleegvader 

verlang en dat sy ervaar het dat haar maats en onderwyser simpatiek is. Dit blyk dus dat die 

kind steun vanuit haar omgewing ervaar.  

Die kind dui spontaan aan dat sy nooit weer by haar biologiese moeder wil bly nie. Dit dui op 

die swak binding tussen hulle. Sy dui ook uit haar eie aan dat die pleeggesin die mense is wat 

vir haar die belangrikste is. Dit is dus baie belangrik dat daar permanensie aan hierdie plasing 

verleen word ten einde sekuriteit vir die kind te verseker.  

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Die sekure binding met die pleegmoeder word weer bevestig. Die Here blyk haar beste 

vertroueling te wees en dan haar pleegma, wat bevestig dat sy ’n sterk gevoel van behoort 

openbaar. Die swak binding en negatiewe gevoelens ten opsigte van haar eie ma word 

bevestig as sy spontaan aandui dat sy nooit weer wil teruggaan soontoe nie. Sy ervaar empatie 

van die onderwysers en maats as haar hartseer oor haar pleegvader haar oorweldig. 

Bemeestering 

Sy kan die instruksies uitvoer. Sy ervaar bemeestering as sy teken. Engels veroorsaak ’n 

gevoel van onvermoë by haar. Dit is vir haar belangrik dat sy ’n wawiel kan maak. Sy ervaar 
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probleme om probleemoplossend en kreatief op ’n spesifieke opdrag te reageer. 

Onafhanklikheid 

Geen aspekte ten opsigte van hierdie komponent van eiewaarde is waargeneem nie. 

Medemenslikheid 

Geen aspekte ten opsigte van hierdie komponent van eiewaarde is waargeneem nie. 

Die doelstellings van die sessie is bereik. 

5.3.10.2 Kind B – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser begin die sessie met die tegniek ontwerp jou eie bordspeletjie. Die kind ontvang 

die instruksies soos uiteengesit in 5.3.9.4. 

Die volgende kom uit die spel na vore: 

• Die kind kan vyf blokkies tel en haar eie pion skuif. 

• Sy versoek dat haar naam op die eerste leë blokkie waarop sy beland, geskryf moet word. 

• Sy hou die minste van spaghetti bolognaise. 

• Sy versoek dat daar “Boetie” geskryf moet word op die tweede leë blokkie waarop sy 

beland. 

• Sy lyk huiwerig om haar eie pion te skuif en begin verskeie kere verkeerd te tel. 

• Sy kan dadelik aandui dat sy die meeste van macaroni en kaas hou. 

• Sy versoek dat daar “Boetie” geskryf word op die derde leë blokkie waarop sy beland. 

• Sy blyk nie te weet wat sy op die vierde leë blokkie geskryf wil hê nie. Die navorser 

verskaf ’n paar voorbeelde. Die kind versoek haar om “Boetie Bulletjie Bothma” te skryf. 

• Sy sal Boetie (haar broer) saamneem maan toe. As die navorser eksploreer of die kind nie 

nog iemand sal saamvat maan toe nie, voeg die kind haar oupa en ouma (pleegouers) by. 

• Sy versoek weer die navorser om “Boetie” te skryf op ’n leë blokkie waarop sy beland. 

• Sy dui aan dat sy nie eens kan probeer om ’n kwaai gesig te trek nie. 

• Sy maak deurlopend foute as sy haar pion moet aanskuif. 

• Sy kan ook nie aandui wat maak dat sy nie kan probeer om ’n kwaai gesig te trek nie. 

• Sy het baie aanmoediging nodig (soos om voorbeelde te kry) ten einde vir die navorser  

’n vraag te kan vra oor haar lewe. 
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• Sy versoek die navorser om “Boetie” te skryf op die sesde leë blokkie waarop sy beland. 

• Sy stuur haar maatjie Bonita in haar plek donker gat toe. 

• Sy merk op dat sy ’n huis se dak van die lekkergoed kan bou. 

• Sy dui aan dat Marelise en Bonita haar beste maatjies is. 

• Sy stuur Marelise in haar plek donker gat toe. 

• Etienne en Arno is die maatjies by die skool wat haar die kwaadste maak. 

• Sy versoek die navorser om haar (die kind) se naam op die sewende leë blokkie waarop 

sy beland, te skryf. 

• Sy dui aan dat niemand by die huis haar kwaad maak nie. 

• Sy kan, na baie aanmoediging, soos ’n skaap blêr. 

• Sy kies maklik vir haar ’n skulpie om huis toe te vat. 

• Sy stuur die derde keer vir Sara om in haar plek donker gat toe te gaan. 

• Sy dui aan dat niemand by die huis haar hartseer maak nie. 

• Sy dui aan dat dit lekker is as hulle by die skool slaap, want dit maak ’n mens groot en 

sterk. 

• Sy kan ’n bly gesiggie trek. 

• Daar is niks by die kleuterskool wat sy as sleg beleef nie. 

• Sy hou daarvan om by die huis in te kleur. 

• Sy trek wel later in die sessie ’n kwaai gesig. 

• Sy ken die dorp en straat waar sy bly, maar nie die huis se nommer nie. 

• Sy weet nie wat haar van is nie. 

• Sy kan foutloos van een tot twintig tel. 

• Sy het Sara, Marelise en Bonita donker gat toe gestuur omdat hulle haar kwaad maak. 

Bonita slaan haar en Marelise wil nie hê dat sy met haar speel nie. Sara wil nie dat hulle 

loop nie. 

Die navorser gebruik rolspel met handpoppe om die kind te bemagtig in haar 

portuurgroepverhoudings. Sy voel dat Marelise haar nie as maatjie beskou nie en eerder met 

Bonita sal speel. Die kind voel alleen en hartseer omdat sy graag met die maatjies wil speel, 

maar nie weet hoe nie. 

Die sessie word afgesluit. 
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• Assessering kind B 

Die kind se broer figureer weer as ’n baie belangrike persoon in haar lewe. Sy ken haar eie 

voor- en afkeure. Sy is in kontak met haar emosionele belewing teenoor die portuurgroep. Die 

kind ervaar probleme om getalbegrip toe te pas, wat op ’n ontwikkelingsagterstand dui. 

Sy beleef ’n gevoel van alleenheid en hartseer in die portuurgroep aangesien sy verwerping 

ervaar. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Die hegte binding met haar broer word bevestig. Swak portuurgroepverhoudings word 

aangedui, wat haar gevoel van behoort negatief beïnvloed en haar verwerp laat voel. 

Bemeestering 

Die kind se bemeestering word negatief beïnvloed deur haar onvermoë om getalbegrip toe te 

pas. Dit dui ook op ’n ontwikkelingsagterstand. 

Onafhanklikheid 

Die kind kan maklik keuses uitoefen. 

Medemenslikheid 

Geen aspekte ten opsigte van hierdie komponent van eiewaarde is waargeneem nie. 

Die doelwitte van die sessie is grootliks bereik. 

5.3.10.3 Kind C – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die kind voel baie siek en die navorser sluit daarby aan. Die navorser begin die sessie met die 

tegniek, ontwerp jou eie bordspeletjie. Die kind ontvang die instruksies soos in 5.3.9.4 

uiteengesit. 

Die volgende het uit die speel van die bordspeletjie na vore gekom: 

• Die kind versoek die navorser om “Maak soos ek sê” te skryf op die eerste leë blokkie 

waarop sy beland. 
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• Sy versoek die navorser om “Jy word gestraf” te skryf op die tweede leë blokkie waarop 

sy beland. As iemand daar beland, moet hy vir die kind werk deur vir haar koffie te maak. 

Die navorser dui aan dat hulle nie rêrig koffie kan gaan maak nie en dat dit iets moet 

wees wat hulle regtig kan doen. Daar word besluit dat die kind ’n opdrag kan gee 

wanneer die navorser op die blokkie beland. 

• Die kind stuur die eerste keer vir Jaco in haar plek donker gat toe. 

• Sy versoek die navorser om op die derde leë blokkie waarop sy beland, te skryf dat die 

mense nie omgee nie. 

• Sy versoek die navorser om op die vierde leë blokkie waarop sy beland, te skryf dat die 

arm mense boeke lees. 

• Sy ken arm mense wat nie kos het nie. 

• Die navorser beland op die blokkie wat aandui dat sy gestraf moet word. Die kind sê dat 

die navorser vir haar koffie moet bring. Die navorser sê dat sy nie kan nie en die kind 

antwoord dat die navorser enige iets kan doen wat sy wil. 

• Die kind versoek die navorser om op die vierde leë blokkie waarop sy beland, te skryf dat 

die mense omgee. 

• Sy dui dadelik aan dat sy tannie Jackie wil saamneem maan toe. Die navorser eksploreer 

wie sy nog sal saamneem maan toe en sy noem oom Gys. Ouma klop aan die ruimtetuig 

en versoek om saam te gaan. Sy dui aan dat aangesien ouma vra, sy mag saamgaan. 

Mamma versoek ook om saam te gaan, maar die kind stuur haar terug wêreld toe. Angela 

en oupa klop ook aan die ruimtetuig en versoek om saam te gaan. Sy dui aan dat hulle 

ook mag saamgaan. 

• Die kind kan nie uit haar eie vyf kreatiewe gebruike vir ’n wasgoedpennetjie opnoem nie. 

• Sy kan dadelik aandui dat sy die meeste van spaghetti en maalvleis hou. 

• Sy stuur Marco in haar plek donker gat toe. 

• Sy blaf met oorgawe soos ’n hond. 

• Sy stuur Frikkie in haar plek donker gat toe. 

• Sy dui sonder huiwering aan dat haar suster Angela haar die kwaadste van almal by die 

huis maak. 
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• Sy dui aan dat dit lekker is om by die skool te speel. Die navorser eksploreer watter 

skoolwerk vir haar lekker is. Sy verbreek kontak deur aan te dui dat sy vir haar suster ’n 

lekker gaan neem. 

• Sy kies vinnig tussen die skulpe en kies ’n klip. 

• Dit is vir die kind die slegste op die klimraam by die skool. Sy sukkel om op die 

klimraam te klim en dit maak haar moeg. 

• Sy stuur oom Johan in haar plek donker gat toe. 

• Die navorser wen ’n poppekasvertoning en die kind sug as sy besef dat sy vir die 

navorser die vertoning sal moet hou. 

• Die kind hou ’n kort poppekasvertoning. 

• Sy versoek die navorser om op die vyfde leë blokkie te skryf: “Sê enige iets”. 

• Sy kan sonder huiwering aandui hoe oud sy is en waar sy bly. 

• Die navorser weier om vir die kind ’n lekker te gee. Die kind dui aan dat sy die navorser 

donker gat toe gaan stuur. 

• Die kind kan nie vyf gebruike vir ’n tamatiekissie opnoem nie. 

• Sy dui aan dat sy nie “lekker” kan lees nie. 

• Sy dui aan dat sy die beste swaai. 

• Sy probeer laggend in die lug opspring as die navorser haar opdrag gee. 

• Sy kan ’n bollemakiesie maak. 

• Sy staan hande viervoet en sing “Jan Pierewiet” halfpad. 

• Sy stuur oom Stadler in haar plek donker gat toe. 

• Sy dui aan dat die slegte mense nie vir haar omgee nie. 

• Sy kan soos ’n duif koer, maar nie baie goed nie. 

• Sy laat die navorser op nog ’n leë blokkie skryf: “Sê maar niks”. 

• Sy laat die navorser op die volgende leë blokkie skryf: “Sê iets van jouself”. 

• Sy stuur oom Gys in haar plek donker gat toe. 

Die kind het die aggressie-ontladingstegnieke tuis toegepas en dui aan dat dit werk. 
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Oom Gys, oom stadler, oom Frikkie, oom Jan, Marco en Jaco is in die donker gat omdat hulle 

nie wil luister nie. Dis die duiwel vir wie hulle nie wil luister nie. Sy weet dat ’n mens nie vir 

die duiwel moet luister nie. Die klomp in die donker gat wil nie vir haar luister nie, maar sy 

weet self nie waaroor nie. 

Die kind kies om nog lekkers te kry as vertroeteling. Die sessie word afgesluit. 

• Assessering kind C 

Die kind se energievlak is laag aangesien sy siek is. Sy toon ’n sterk behoefte aan beheer. Die 

kind openbaar ’n gebrek aan kreatiwiteit. 

Haar moeder figureer as iemand wat sy nie naby haar wil hê nie. Sy kan haarself teenoor haar 

ma handhaaf. Angela figureer weer as die grootste aggressor tuis. 

Sy dui aan dat sy gebrekkige groot motoriese vaardighede beleef. Sy is nog in die 

weerstandlaag ten opsigte van haar negatiewe skoolprestasie en belewing daarvan. 

Gedragsverandering het plaasgevind. Dit blyk uit die feit dat die kind die aggressie-

ontladingstegnieke tuis toegepas het en dat dit gewerk het. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Die negatiewe verhouding met haar moeder word bevestig. Saam met haar swak verhouding 

met haar halfsuster, Angela, veroorsaak dit dat sy ’n verlaagde gevoel van behoort openbaar. 

Bemeestering 

Sy openbaar vandag gebrekkige kreatiwiteit, maar dit kan dalk toegeskryf word aan die feit 

dat sy siek is. Die kind se gevoel van bemeestering word negatief beïnvloed deur die 

gebrekkige groot motoriese vaardighede wat sy beleef. Gedragsverandering toon aan dat sy 

haar hantering van aggressie aangepas en verbeter het en nou ’n groter mate van bemeestering 

ervaar. 

Onafhanklikheid 

Die kind openbaar ’n sterk behoefte aan beheer. Sy bevestig weer dat sy haar eie voor- en 

afkeure ken en maklik kan keuses maak. Die kind kan haarself teen die navorser handhaaf. 
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Medemenslikheid 

Geen aspekte ten opsigte van hierdie komponent van eiewaarde is waargeneem nie. 

Die doelwitte van die sessie is bereik. 

5.3.10.4 Kind D – manlik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser en die kind begin die sessie deur sop en broodjies te eet. Die kind vertel hoe sy 

maats mekaar by die skool seermaak. Hy dui egter aan dat hy nie daarby betrokke is nie. 

Die kind dui aan dat hulle koud gekry het by die skool. Dit was te koud om te speel. Die 

navorser en die kind eet al geselsend. Die kind maak grappies met die navorser. Hy vertel ook 

dat hy haar ’n poets wil bak. 

Die kind kan nie onthou wat sy huiswerk was nie. Hy het nie homself vertroetel nie. 

Die navorser begin met die tegniek ontwerp jou eie bordspeletjie. Die kind ontvang die 

instruksies soos uiteengesit in 5.3.9.4. 

Die volgende kom uit die spel na vore: 

• Die kind versoek die navorser om “maak ’n kwaai gesig” te skryf op die eerste leë 

blokkie waarop hy beland. 

• Die kind kan ’n kwaai gesig trek. 

• Die kind is opgewonde omdat hy ’n skulp huis toe kan vat. 

• Die kind kies om self donker gat toe te gaan. 

• Die kind versoek die navorser om op die tweede leë blokkie waarop hy beland, te skryf: 

“Slangetjie, slangetjie kom pik my nou”. 

• Die kind vloek. 

• Die kind versoek die navorser om te skryf: “Wat staan jy al weer hierso?” op die derde 

leë blokkie waarop hy beland. 

• Die kind gooi ’n ses en “gee” die ses vir die navorser om te gebruik. 

• Die kind versoek die navorser om “kraai soos ’n hoenderhaan” op die vierde leë blokkie 

waarop hy beland, te skryf. 
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• Die kind kan soos ’n hoenderhaan kraai. 

• Die kind beland op sy vyfde leë blokkie en aanvaar die navorser se voorstel om “gaan 

donker gat toe” daarop te skryf. 

• Die kind neurie tussenin. 

• Die kind versoek die navorser om “blaf soos ’n hond” op die sesde leë blokkie te skryf 

waarop hy beland. 

• Hy kan soos ’n hond blaf. 

• Die kind maan die navorser om versigtig te wees vir slange. 

• Hy versoek die navorser om “gaan na die donker gat” op die sewende leë blokkie waarop 

hy beland, te skryf. 

• Hy stuur Theuns (nefie) in sy plek donker gat toe. 

• Hy hou daarvan om by die huis met sy visse te speel, televisie te kyk en op sy bed te 

slaap. 

• Hy hou nie daarvan as die kinders by die skool met mekaar baklei nie. Hy haat ’n 

bakleiery. 

• Hy stuur oom Okkie in sy plek donker gat toe. 

• Sy pleegsuster maak hom die hartseerste by die huis as sy hom knyp. 

• Hy hou die meeste van braaivleis, wat hulle gereeld eet. 

• Hy stuur weereens homself donker gat toe. 

• Hy kan aanvanklik nie aandui van watter kos hy die minste hou nie. Nadat die navorser 

vir hom ’n paar voorbeelde gegee het, dui hy aan dat hy die minste van broccoli hou. 

Hulle eet selde broccoli. 

• Die kind sal sy pleegouers en pleegsuster saamneem maan toe. 

• Hy gaan weer ’n keer self donker gat toe en groet Martin, wat steeds in die donker gat is. 

Hy neurie ook terwyl hy in die donker gat is. 

• Die navorser wen ’n poppekasvertoning en wil die kaartjie bêre. Die kind bied egter 

spontaan en opgewonde aan dat hy vir die navorser ’n vertoning sal hou. 

• Die karakters in die poppekasvertoning is die kind se pleeggesin. Die mamma-pop en 
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pappa-pop baklei vreeslik en slaan mekaar. Die kind dui egter aan dat dit nie in die 

werklike lewe waar is nie. 

• Die kind kan sonder huiwering aandui dat Jaco die maatjie is wat hom die kwaadste maak 

by die skool. 

• Hy kan sonder huiwering aandui dat Johan en Stefan sy beste maatjies is. 

• Hy dui duidelik aan dat sy pleegsuster hom die kwaadste maak by die huis. 

• Niemand by die pleeghuis maak hom hartseer nie. 

• Dit is vir hom die lekkerste om te speel by die skool. 

• Hy dui aan dat die lees by die skool vir hom sleg is. 

• Hy kan aandui hoe oud hy is en waar hy bly. 

Die navorser berei die kind voor dat die volgende sessie die laaste sessie is. Die sessie word 

afgesluit. 

• Assessering kind D 

Die navorser gee eerste aandag aan die behoefte aan kos wat op die kind se voorgrond is. Die 

kind eet met groot genot. Daar is deurgaans goeie kontak met die navorser. 

Dit wek kommer dat die kind nie sy huiswerk onthou of gedoen het nie. Dit is reeds die 

tweede laaste sessie en moes nou al ingeoefen gewees het. 

Die kind toon mededeelsaamheid deur die ses wat hy gegooi het vir die navorser te “gee”. Hy 

is deurgaans vrolik en toon ’n hoë energievlak.  

Sy sterk binding met die pleeggesin word weereens bevestig. Hy is in kontak met sy eie 

gevoelens. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Sy sterk binding met die pleegouers word weer bevestig. 

Bemeestering 

Dis vir hom die lekkerste om te speel by die skool en die slegste om te lees. 
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Onafhanklikheid 

Die kind kan maklik keuses uitoefen. Hy ken sy eie voor- en afkeure. 

Mededeelsaamheid 

Die kind toon mededeelsaamheid deurdat hy sy “ses” vir die navorser gegee het om mee te 

begin. 

Die doelwitte van die sessie is bereik. 

5.3.10.5 Kind E – manlik 

• Verloop van die sessie 

Die kind vertoon weer baie moeg. Dit blyk dat skool hom so moeg maak. 

Die navorser begin met die tegniek ontwerp jou eie bordspeletjie. Die kind ontvang die 

instruksies soos uiteengesit in 5.3.9.4. 

Die volgende het vanuit die spel na vore gekom: 

• Die kind hou daarvan om by die huis te speel. 

• Hy versoek die navorser om “Oomblik van Waarheid” te skryf op die eerste leë blokkie 

waarop hy beland. 

• Hy hou nie daarvan om met ’n ballon by die huis te speel nie. 

• Die navorser moet “Hansie Slim” sing, maar kan dit nie voltooi nie. Die kind voltooi 

spontaan die liedjie vir die navorser. 

• Die kind versoek die navorser om “trek ’n moeg gesig” op die tweede leë blokkie waarop 

hy beland, te skryf. 

• Hy hou die meeste van enige kos wat kaas in het. 

• Hy versoek die navorser om “stamp jou voete” op die derde leë blokkie waarop hy 

beland, te skryf. 

• Hy kan sy voete stamp. 

• Hy kan ’n “bly gesig” trek. 

• Hy dui aan dat hy definitief vir Neil Armstrong sal saamneem maan toe aangesien hy 

kennis het. Hy sal slegs vir Neil Armstrong saamneem. 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  --  LLoouuww  EE  ((22000066))  



HOOFSTUK 5 – EMPIRIESE ONDERSOEK 

 206

• Hy kan ’n “moeg gesig” trek. 

• Die navorser verklaar dat sy die minste van pampoen hou. Die kind sê spontaan dat hy 

baie van pampoen hou. 

• Die kind versoek die navorser om “sit die lig af” te skryf op die vierde leë blokkie waarop 

hy beland. 

• Hy versoek die navorser om “trek ’n ongelukkige gesig” te skryf op die vyfde leë blokkie 

waarop hy beland. 

• Hy kan ’n ongelukkige gesig trek, hoewel dit nie heeltemal so ongelukkig vertoon nie. 

• Hy lag vir die moeë gesig wat die navorser trek. 

• Sy sussie maak hom die kwaadste by die huis as sy sy speelgoed vat sonder sy 

toestemming. 

• Die navorser wen ’n poppekasvertoning en dui aan dat die kind vir haar ’n 

poppekasvertoning moet hou. Die kind dui dadelik sy misnoeë aan. 

• Die kind betrek hom en sy sussie as karakters. Die vertoning is baie kort en hy kry dit nie 

reg om hom daarin in te leef nie. 

• Hy versoek die navorser om “Jê!” te skryf op die sesde leë blokkie waarop hy beland. Hy 

roep “Jê!” uit. 

• Hy kan ’n snorkgeluid maak. 

• Sy ma en soms sy sussie maak hom die hartseerste by die huis. Sy ma drink altyd die 

meeste van die warm sjokolade op en dit maak hom hartseer. 

• Die kind kraai uit volle bors soos ’n hoender. Hy hou lank aan om te kraai. 

• Hy beland op ’n LD-blokkie en sing opgewonde. 

• Hy hou van mooi klippe. 

• Hy versoek die navorser om “boe!” te skryf op die sewende leë blokkie waarop hy 

beland. 

• Dit is vir die kind belangrik om die hele tyd voor die navorser te wees. 

• Hy is baie misnoeg as hy ’n een gooi. 

• Hy hou daarvan om skopfiets by die huis te ry. 
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• Hy stuur sy sussie Colleen in sy plek donker gat toe. Hy dui aan dat sy mamma dalk ook 

kan gaan aangesien sy hom ongelukkig of kwaad maak. 

• Hy hou vol dat hy nie weet van watter werk by die skool hy die minste hou nie. 

• Hy kan ’n “bly gesig” trek. 

• Hy versoek die navorser om “tick-tock” te skryf op die agste leë blokkie waarop hy 

beland. Hy dui aan dat dit die laaste leë blokkie op die bord is. 

Die navorser berei die kind voor dat die volgende sessie die laaste sessie is. Die sessie word 

afgesluit. 

• Assessering kind E 

Die kind se energievlak is weereens baie laag. Hy maak goeie kontak met die navorser. Die 

kind is in kontak met sy eie emosies. Hy is baie kompeterend. 

Dit blyk weereens dat hy heelwat gevoelens van kwaad en hartseer ten opsigte van sy moeder 

ervaar. Hy is egter nog nie in staat om hierdie gevoelens te bespreek en aan te dui wat 

aanleiding daartoe gee nie. 

Hy is steeds nie heeltemal in staat om sy voor- en afkeure aan te dui nie. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Die kind se moegheid word weer bevestig en wek kommer. 

Bemeestering 

Hy kan sy emosies van kwaad en hartseer teenoor sy moeder bevestig, maar is nie in staat om 

dit te bespreek nie. Hy is baie kompeterend. 

Onafhanklikheid 

Hy kan sy voor en afkeure aandui. Die kind maak steeds gemaklik keuses. 

Medemenslikheid 

Geen aspekte ten opsigte van hierdie komponent van eiewaarde is waargeneem nie. 

Die doelwitte van die sessie is bereik. 
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5.3.10.6 Kind F – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser bedank die kind omdat sy weer saam met haar kom speel het. Die navorser 

begin met die tegniek ontwerp jou eie bordspeletjie. Die kind ontvang die instruksies soos 

uiteengesit in 5.3.9.4. 

Die volgende kom uit die spel na vore: 

• Die kind versoek die navorser om “ek hoop ek sal nie in die donker gat ingaan nie” te 

skryf op die eerste leë blokkie waarop sy beland. 

• Die kind huil spontaan speel-speel en trek ’n hartseer gesig as die navorser dit moet doen. 

• Sy dui sonder huiwering aan dat Jumarie die maatjie is wat haar die kwaadste maak by 

die skool. Jumarie klap haar partykeer. 

• Sy dui sonder huiwering aan dat Andrea haar beste maatjie by die skool is. 

• Sy kan soos ’n hond blaf. 

• Sy staan op en dui aan dat hulle in ’n tronk is en moet weghardloop. 

• Sy kan “Jan Pierewiet” sing. 

• Sy kan op een been staan. 

• Sy kan soos ’n hoender kraai. 

• Sy kan ’n baie kwaai gesig trek. 

• Sy dui heel eerste aan dat sy Jesus saam met haar maan toe sal neem. Sy dui na 

aanleiding van eksplorering aan dat sy ’n vliegtuig-ou ook sal saamneem. Sy sal ook haar 

kat saamneem. Sy dui aan dat Jesus in die lug bly en dat Hy haar gaan opvat. Sy dui aan 

dat sy haar kat vashou, want sy is bang. 

• Sy hou die minste van hoendervleis. 

• Sy versoek die navorser om “ek hou van Jan Pierewiet” te skryf op die tweede leë blokkie 

waarop sy beland. 

• Sy kies telkens sonder huiwering ’n skulpie waarvan sy hou. 

• Sy wil telkens die jellieslange hê wat die donker gat bewaak. Die navorser dui egter 

telkens aan dat die kind hulle na die sessie huis toe kan neem. 
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• Sy stuur tannie Sannie in haar plek donker gat toe. Tannie Sannie het te veel geraas in 

hulle huis. 

• Sy stuur oom Kalla in haar plek donker gat toe. Oom Kalla maak koffie wat te soet is. 

• Sy wen ’n poppekasvertoning. Sy sit op die padda-kussing en kyk. Sy dui aan dat die 

padda rondspring en sy spring op en af. Sy gee vir een van die poppe ’n lekker. Sy slaan 

dan die pop en sê dat die pop haar klere wou vat. 

• Die kind versoek die navorser om “ek wil jou nie hier by my hê nie, sjoe, sjoe!” te skryf 

op die derde leë blokkie waarop sy beland. 

• Sy maak ’n huilgeluid en dui aan dat die navorser haar ballon gebars het. Dit het egter nie 

werklik gebeur nie. 

• Sy maak geluide en dui aan dat sy die navorser in die tronk gaan sit. Die navorser wil 

weet hoe sy weer uit die tronk uit gaan kom. Sy dui aan dat die navorser ’n OVW-kaartjie 

moet trek. Die navorser sê dat die slange dan gaan deurkom en smeek die kind om hulp. 

Die kind dui aan dat die navorser na haar plek toe moet gaan en dat sy die navorser sal 

beskerm. 

• Sy dui aan dat sy gevries is en dat iets aan haar mond vreet. Die slang kruip nou daar en 

is in die kind se pad. Sy loop met haar vingers op die jellieslang tot by die donker gat. Sy 

gaan haal tannie Sannie en oom Kalla uit die donker gat uit. 

• Die kind weet aan watter lekkers sy voorkeur gee. 

• Mickey maak haar die kwaadste van almal by die huis, hy klap haar partykeer. 

• Die kind praat met die padda en wil weet of hy nie haar lekker geëet het nie. Die kind sê 

vir die padda dat sy sy boud gaan skop en hom in die donker gat gaan gooi. Die kind 

sleep die padda-kussing nader en dui aan dat hy liewer daar moet sit. Sy gee vir die padda 

’n lekker en dui aan dat hy dit self moet oopmaak. 

• Die kind versoek die navorser om “oom Kalla is stout soos ’n boud” te skryf op die 

vierde leë blokkie waarop sy beland. 

• Sy vertel dat oom Kalla hardloop en wegkruip. Sy dui aan dat tannie wil weet wat met 

oom Kalla gedoen gaan word. 

• Haar broer Mickey maak haar die hartseerste by die huis. Hy klap en slaan haar. 
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• Dit is vir haar lekker om by die speelgroepie met Andrea te speel. Sy dui aan dat hulle ’n 

speletjie speel en dan sy kop afkap. Dit blyk die hamer-spyker-speletjie te wees. 

• Sy dui vir ’n onsigbare voorwerp aan om nie by haar long in te gaan nie. 

• Dit is vir haar sleg as die kinders by die speelgroepie haar klap. 

• Sy hou daarvan as hulle by die speelgroepie met die blokkies speel en legkaart bou. Daar 

is geen aktiwiteit by die speelgroepie wat vir haar sleg is nie. 

Die navorser bedank die kind en berei haar voor dat die volgende sessie die laaste sessie is. Sy 

word daaraan herinner dat sy baie spesiaal en belangrik is. Die sessie word afgesluit. 

• Assessering kind F 

Die kind toon ’n hoë energievlak. Sy is in kontak met haar eie emosies. Sy maak deurlopend 

goeie kontak met die navorser. Godsdiens speel ’n baie belangrike rol in haar lewe. Sy ken 

haar eie voor- en afkeure. 

Die kind begin weereens met ’n fantasiespel van haar eie. Sy sien haarself as ’n beskermer,  

dit dui op ’n sterk gevoel van eiewaarde. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Die belangrike rol van godsdiens in haar lewe word bevestig. Sy bevestig gebalanseerde 

portuurgroepverhoudings. 

Bemeestering 

In haar kreatiewe fantasiespel sien sy haarself as beskermer, wat op ’n sterk gevoel van 

bemeestering dui. Sy kan al die verskillende instruksies van die speletjiesbord uitvoer. 

Onafhanklikheid 

Dit word weer bevestig dat sy haar eie voor- en afkeure ken. Sy kan maklik keuses uitoefen. 

Medemenslikheid 

Geen aspekte ten opsigte van hierdie komponent van eiewaarde is waargeneem nie. 

Die doelwitte van die sessie is bereik. 
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5.3.11 AARD EN INHOUD VAN SESSIE 6 

5.3.11.1 Spesifieke doelwitte vir sessie 6 

• Om die kind se selfbeeld in totaliteit te assesseer 

• Om saam met die kind ’n samevatting te maak van wat in die sessies gedoen is 

• Om saam met die kind komponente van ’n behandelingsplan / individuele 

ontwikkelingsplan te identifiseer 

• Terminering van assessering. 

5.3.11.2 Speltegniek: Selfskepping: sonkolle en vrot kolle 

Dit is belangrik om te evalueer hoe ’n kind homself beskou en dit word duidelik uitgebeeld 

deur middel van tekeninge. Tekeninge stel ’n kind in staat om in kontak te kom met sy eie 

geprojekteerde gedagtes en gevoelens (Geldard & Geldard). Die navorser se ervaring dui aan 

dat nie alle kinders met teken gemaklik is nie en daarom word ander mediums ook gebruik. 

Die kind kan ook ’n metafoor gebruik, soos ’n dier of ’n blom. 

• Doelstelling 

Die doelstellings van die aktiwiteit is: 

 Om te evalueer of groei al plaasgevind het vanaf sessie 1 en die roosboom 

 Om vas te stel hoe die kind homself in die hier en nou sien 

 Om die kind te bemagtig deur positiewe aspekte van homself uit te lig. 

• Instruksies 

Die navorser verduidelik aan die kind dat hy homself moet skep en stel aan hom die keuse 

van medium. Die kind kry ook ’n werkkaart met twee kolomme, naamlik sonkolle en vrot 

kolle. Nadat die kind sy selfskepping voltooi het, moet hy dan sy positiewe eienskappe onder 

sonkolle neerskryf en sy negatiewe eienskappe onder vrot kolle. 

• Prosessering 

Die kind word gevra of hy dink hy kan sy vrot kolle verander en wat hy kan doen om sy vrot 

kolle te verander. Daar word veral op die sonkolle en die uitbouing daarvan gefokus. 

5.3.11.3 Speltegniek: Die ballonterminering 

Die kind moet die geleentheid kry om ’n oorsig te maak van al die aspekte wat tydens 

assessering hanteer is. By hierdie geleentheid kan die kind dan ook sy skeppings kry. Op 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  --  LLoouuww  EE  ((22000066))  



HOOFSTUK 5 – EMPIRIESE ONDERSOEK 

 212

hierdie wyse kan die kind en die navorser saam evalueer watter aspekte afgehandel is en 

watter aspekte nog aandag benodig. 

• Doelstelling  

 Die opsomming van aspekte wat aandag geniet het 

 Die fisiese klaarmaak met aspekte wat afgehandel is 

 Die uitlig van aspekte wat nog aandag benodig. 

• Instruksies 

Die kind kry ballonne wat hy moet opblaas, een vir elke aspek wat hanteer is. Die aspekte 

word dan met ’n viltpen op die ballonne geskryf. Die aspekte wat afgehandel is, word eenkant 

geplaas. Twee kartondose kan gebruik word, wat gemerk is “afgehandel” en “nog nie 

afgehandel nie”. 

• Prosessering 

Die ballonne in die afgehandelde kartondose kan dan deur die kind gebars word. Die ander 

ballonne word gehou om in ’n gesamentlike sessie met die pleegouers met of sonder die 

biologiese ouers gebruik te word vir doelformulering in die individuele ontwikkelingsplan. 

5.3.12 BESPREKING VAN SESSIE 6 

5.3.12.1 Kind A – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser bedank die kind omdat sy weer saam met haar kom speel het. Die kind word 

herinner dat dit die laaste van die ses spelsessies is. Sy word herinner aan die 

geskenkdosiebiografie en dat sy dus die belangrike en spesiale persoon is wat hulle in hierdie 

ses sessies beter leer ken het. 

Die navorser begin met die tegniek selfskepping: sonkolle en vrot kolle. Die kind ontvang die 

instruksies soos uiteengesit in 5.3.11.2. 

Die kind wil van die afvalmateriale hê om huis toe te neem. Die navorser verduidelik dat die 

kind enige van die afvalmateriale in die speelkamer mag gebruik, maar dit nie huis toe mag 

neem nie. 

Die kind wil nie hê dat die navorser moet kyk terwyl sy werk nie. Die navorser hou haarself 

solank met ander werk besig. 
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Die kind sukkel om die navorser van die prent te vertel asof sy die prent is. Sy dui aan dat sy 

met lipstiffie op haar gesig geteken het en ’n hele gemors gemaak het. Die navorser stel haar 

gerus deur haar daaraan te herinner dat dit nie in die speelkamer saak maak nie. 

Die kind dui aan dat die twee groot tande haar plastiek “dracula”-tande is. Sy praat 

onsamehangend oor aspekte wat nie betrekking het op haar selfskepping nie. Sy bring singend 

veranderings aan haar selfskepping aan. 

Die kind weet nie wat die oog vir die mond sou wou sê nie. Sy dui aan dat die mond nie iets 

vir die neus sal wil sê nie. Die mond sal vir die maag sê hy moet gaan eet. Die maag sê vir die 

mond om te gaan eet. 

Die kind dui aan dat die lyfie se hart hartseer voel. Die navorser eksploreer wat die hart 

hartseer maak. Die kind dui aan dat die navorser altyd wil weet wat die kind hartseer maak as 

sy “hartseer” sê. Sy dui aan dat dit onnodig is en dat sy nie vandag oor die hartseer wil praat 

nie. Sy dui aan dat sy eintlik vandag gelukkig is aangesien haar pleegmoeder terug is. 

Die navorser en die kind eksploreer gesamentlik wat die kind se sonkolle en vrot kolle is. Die 

volgende sonkolle is geïdentifiseer: 

• Hele liggaam 

• Vra verskoning as sy oortree 

• Goeie maniere 

• Vriendelik 

• Help graag 

Die volgende vrot kolle is geïdentifiseer: 

• Sy is soms mislik 

• Sy jok partykeer 

• Sy steel partykeer 

• Sy bekommer die pleegmoeder soms deur sonder om te reël laat van die skool af te kom. 

Die kind het aanvanklik slegs “mislik” as vrot kol geïdentifiseer. Die navorser het die ander 

vrot kolle na aanleiding van ’n onlangse gesamentlike gesprek geïdentifiseer. Die kind het dit 

aanvanklik ontken maar het wel erken toe sy aan die gesprek herinner is. 

Die kind dui aanvanklik aan dat sy nie dink daar is ’n manier om die vrot kolle in sonkolle te 

verander nie. Sy kom egter met begeleiding van die navorser met moontlike oplossings na 

vore. 
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Die navorser begin met die volgende tegniek ballonterminering. Die kind ontvang die 

instruksies soos uiteengesit in 5.3.11.3. 

Die volgende aspekte word as afgehandel geïdentifiseer: 

• Pleegfamilie 

• Kerk 

• Voeding en kleding 

• Slaapplek 

• Gesondheid 

Die volgende aspekte word as onafgehandel geïdentifiseer sowel as die verantwoordelike 

persone: 

• Verwerking van die pleegvader se dood en die pleegmoeder se siekte – pleegmoeder, 

pleegkind en pastoor 

• Skool – pleegmoeder, pleegkind, maatskaplike werker en skool 

• Biologiese familie – pleegkind en maatskaplike werker 

• Naskoolse aktiwiteite – pleegmoeder en pleegkind 

Die kind ontvang ’n geskenkie en word bedank vir haar deelname en dat sy haar 

lewensverhaal met die navorser gedeel het. Die sessie word afgesluit. 

• Assessering kind A 

Die kind maak steeds baie goeie kontak. Sy het reeds baie selfkennis ontwikkel en het ook 

deur middel van die sonkolle en vrot kolle bewus geraak van dinge in haarself wat ’n 

negatiewe uitwerking op haar omgewing het. Die kind besef die verantwoordelikheid vir haar 

eie gedrag en het deur middel van eksplorasie aanvaarbare gedrag geïdentifiseer. Sy weet 

watter sterk punte is in haarself en in haar omgewing wat sy kan gebruik om haar 

onvoltooidhede aan te pak. Die kind is in die impulsiewe fase deurdat sy bewus geraak het 

van wat verkeerd is, energie ontdek het en begin het om met nuwe gedrag te eksperimenteer. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Die sterk binding met die pleegmoeder word bevestig. Sy is vriendelik. Die pleegvader se 

dood is ’n onverwerkte aspek en dit beïnvloed haar gevoel van behoort negatief. Dit is ook 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  --  LLoouuww  EE  ((22000066))  



HOOFSTUK 5 – EMPIRIESE ONDERSOEK 

 215

noodsaaklik vir haar gevoel van behoort dat sy deur al haar gevoelens ten opsigte van haar 

gesin van herkoms werk. 

Bemeestering 

Sy ervaar ’n gevoel van bemeestering aangesien sy positief voel oor haar fisieke voorkoms. 

Sy jok en steel soms, wat haar gevoel van bemeestering verlaag. ’n Naskoolse aktiwiteit is ’n 

onafgehandelde aspek aangesien die kind aan niks deelneem nie – deelname sal haar gevoel 

van bemeestering verhoog. 

Onafhanklikheid 

Die kind kan maklik keuses uitoefen. 

Medemenslikheid 

Sy help graag ander mense. Sy neem nie altyd haar pleegmoeder se gevoelens in ag nie en 

daag sonder om vooraf te reël laat by die huis op. 

Die doelstellings van die sessie is bereik. 

5.3.12.2 Kind B – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser bedank die kind omdat sy vandag weer saam met haar kom speel het. Die 

navorser herinner die kind dat hierdie die laaste van die ses sessies is. 

Die navorser begin met die tegniek selfskepping: sonkolle en vrot kolle. Die kind ontvang die 

instruksies soos uiteengesit in 5.3.11.2. 

Die kind werk hoofsaaklik in stilte maar dui telkens aan wat sy gaan teken. 

Sy vertel dat die kinders net altyd lekkers wil hê. As sy lekkers vat, wil almal lekkers hê. Die 

kinders gooi lekkergoedpapiere rond en dan moet sy dit optel. 

Die kind hou van inkleur. Sy dui aan dat haar broer, Boetie, ’n stuk van haar inkleurboek 

geskeur het en toe vat sy sy boek. Haar boetie het haar toe geslaan en sy het hom terug 

geslaan. Die navorser herinner haar aan die aggressie-ontladingstegniek. Sy dui egter aan dat 

sy nie papier het om te frommel en te skeur nie. Sy hou ook nie daarvan om ’n kussing te 

slaan nie. Dit is vir haar lekker om vir Boetie te slaan. Sy voel dis reg as sy Boetie slaan 

aangesien hy haar elke keer slaan. 
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Sy vertel dat sy ’n boom, ’n sonnetjie, ’n hartjie en haarself gemaak het. 

Die navorser fokus op oënskynlik ontbrekende dele, soos die arms en voete. Die kind dui 

egter aan dat daar wel arms en voete is en wys vir die navorser waar dit is. 

Haar voete sal niks vir haar kop sê nie. Sy skud haar kop om aan te dui dat die mond nie iets 

vir die maag sou sê nie. Die mond wil ook niks vir die navorser sê nie. 

Die navorser en die kind eksploreer saam wat die kind se sonkolle en vrot kolle is. Die 

volgende word as vrot kol geïdentifiseer: 

• Slaan vir Boetie 

Sy is in ’n ontkenningsfase wat haar vrot kolle betref. Sy weerspreek haarself ook dikwels. Sy 

ervaar haarself as soet en iemand met wie daar nie geraas word nie. Sy voel steeds 

geregverdig om Boetie te slaan aangesien hy haar slaan. Sy sal ophou om hom te slaan as hy 

ophou om haar te slaan. Sy reageer nie op die navorser se voorstelle oor hoe om die vrot kol 

in ’n sonkol te verander nie. 

Die volgende word as sonkolle geïdentifiseer: 

• Kleur mooi in 

• Help ouma om die huis mooi skoon te maak 

• Vriendelik 

• Goeie maniere 

Die navorser herinner die kind aan die geskenkdosiebiografie en dat dit vir haar is wat hulle 

beter leer ken het in die ses sessies. Die eerste tegniek word opgesom. 

Die navorser begin met die tegniek ballonterminering. Die kind ontvang die instruksies soos 

uiteengesit in 5.3.11.3. 

Die volgende aspekte word as afgehandel geïdentifiseer: 

• Voeding en kleding 

• Naskoolse aktiwiteite 

• Kerk 

• Pleegouers 

• Gesondheid 

Die volgende aspekte word as onafgehandel geïdentifiseer, sowel as die mense wat 

verantwoordelikheid daarvoor sal neem: 
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• Kleuterskool – pleegmoeder en maatskaplike werker 

• Boetie (broer) – pleegmoeder, pleegkind en maatskaplike werker 

• Biologiese ouers – pleegmoeder, pleegkind en maatskaplike werker 

• Maats – pleegmoeder, pleegkind en maatskaplike werker. 

Die navorser herinner die kind daaraan dat sy baie belangrik en spesiaal is. Die kind ontvang 

’n geskenkie en word bedank vir haar deelname. Die sessie word afgesluit. 

• Assessering kind B 

Die kind toon ’n hoë energievlak. Sy maak deurlopend goeie kontak met die navorser. 

Die kind het nie die aggressie-ontladingstegnieke ingeoefen nie. Sy toon ook nie insig in die 

gebruik daarvan nie. Sy is ingestel op oombliklike behoeftebevrediging, naamlik as sy kwaad 

word, wil sy vergeld. 

Die kind is nie in staat om haar negatiewe eienskappe te identifiseer nie. Sy is in staat om 

saam met die navorser te identifiseer watter aspekte afgehandel is en watter nie. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Sy is vriendelik. Die swak portuurgroepverhoudings beïnvloed haar gevoel van behoort 

negatief. Haar behoefte aan kontak met haar pa en gebrekkige agtergrond oor hom beïnvloed 

ook haar gevoel van behoort negatief. 

Bemeestering 

Die kind is in ’n ontkenningsfase ten opsigte van haar negatiewe eienskappe. Sy is nie in staat 

om saam met die navorser te identifiseer watter aspekte afgehandel is nie. Haar vordering by 

die kleuterskool, byvoorbeeld ten opsigte van getalbegrip moet aandag geniet 

Onafhanklikheid 

Sy dui aan dat dit vir haar lekker is om haar Boetie te slaan en is glad nie geïnteresseerd in die 

aggressie-ontladingstegnieke nie. 

Medemenslikheid 

Sy hou nie daarvan om haar lekkers met die kinders by die skool te deel nie. 
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Die doelwitte van die sessie is bereik. 

5.3.12.3 Kind C – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser bedank die kind omdat sy weer saam met haar kom speel het. Die kind voel siek 

en haar kop en lyf is seer. Sy sien egter kans om te speel. 

Die navorser begin met die tegniek selfskepping: sonkolle en vrot kolle. Die kind ontvang die 

instruksies soos uiteengesit in 5.3.11.2. 

Die kind werk in stilte aan haar skepping. Sy voltooi haar tekening vinnig. Sy dui aan dat sy 

’n appelboom, ’n piesangboom, ’n gewone boom en haarself gemaak het. 

Die volgende kom nog na vore uit hierdie tegniek: 

• Sy eet partykeer lekker piesangs of appels of waarvan sy hou. 

• Sy speel altyd buite of miskien binne. 

• Sy het bruin hare en blou oë. 

• Sy het ook ’n neus met sproete op, ’n mond, ’n lyf, bene en voete. 

Sy het die arms en hande vergeet en teken dit gou by. Sy hou van rooi en pers en voel 

gelukkig as sy rooi en pers klere aanhet. 

Sy weet nie wat die hande vir die hare sou wou sê nie. Sy dui aan dat die ogies vir die mond 

sou sê dat hulle daar onder sit en die mond bo. Die kind dui aan dat die mond sou sê die oë 

moet teruggaan na hulle plek toe. Die mond sal vir die maag wou sê om te bly waar hy is. Die 

maag sal dieselfde vir die mond sê. 

Die hart sal bly waar hy is, maar hy voel nie bly nie. Sy dui aan dat die hart hartseer voel 

omdat sy haar pa mis. Die navorser eksploreer wat die kind doen as sy haar pa mis. Sy dui aan 

dat sy haarself bly maak deur net te speel en nie te skreeu nie. Dit blyk haar gewese 

pleegvader te wees wat sy mis, maar ook haar biologiese vader wat dood is. Dit blyk dat haar 

huidige pleegmoeder (ouma) haar onder die indruk gebring het dat haar gewese pleegvader 

oorlede is. 

Die volgende sonkolle word geïdentifiseer: 

• Om te speel 

• Hou van hartjie 
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• Mooi blou oë 

• Vriendelik 

• Tone 

Die volgende vrot kolle word geïdentifiseer: 

• Om gereeld by die huis te bly as ek siek is 

• Lees 

Sy dui aan dat sy gereeld siek is, maar dat haar ouma haar nie dokter toe neem nie. 

Sy voel sy kry pak as haar suster (Angela) haar slaan. As haar pleegmoeder met haar raas, is 

dit oor hierdie suster. Sy voel dat sy nie iets doen wat haar sussie kwaad maak nie. Haar suster 

doen egter dinge wat haar kwaad maak. Sy ervaar dat sy nie stout is nie, maar raas kry as 

Angela stout is. Volgens haar kry Angela nie raas nie. 

Die kind ontwikkel insig dat sy haar leesvermoë kan verbeter as sy oefen en baie lees. Die 

navorser maak ’n voorstel dat die kind haar grootmoeder versoek om haar biblioteek toe te 

neem sodat sy boeke kan uitneem. 

Die navorser begin met die tegniek, die uitruilskema. Die kind ontvang die instruksies soos 

uiteengesit in 5.3.7.2. 

Uit hierdie tegniek blyk die volgende: 

• Die kind is gereeld siek. 

• Sy kry vleis, pap, koffie en groente by die huis. 

• Sy slaap op ’n bed in ’n kamer wat sy met haar suster, Angela, deel. 

• Sy het voldoende beddegoed. 

• Sy het baie klere. 

• Sy het baie speelgoed soos poppe en karretjies. 

Die navorser herinner die kind dat dit vandag die laaste van die ses sessies is.  

Die volgende aspekte word as afgehandel geïdentifiseer: 

• Voeding, kleding en slaapplek 

• Maats 

• Pleegouers 

Die kind is van mening dat die volgende aspekte ook afgehandel is, maar die navorser verskil 

van haar: 
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• Biologiese vader 

• Biologiese moeder 

• Biologiese susters 

Die volgende aspekte word na bespreking deur die navorser en die kind gesamentlik as 

onafgehandel geïdentifiseer. Die persone verantwoordelik daarvoor word ook aangedui: 

• Gesondheid – maatskaplike werker, pleegmoeder en pleegkind 

• Verandering van skool – maatskaplike werker, pleegmoeder en pleegkind 

• Meer kontak met suster in pleegsorg – maatskaplike werker, pleegmoeder en pleegkind 

• Biologiese vader – maatskaplike werker, pleegmoeder en pleegkind 

• Biologiese moeder – maatskaplike werker, pleegmoeder en pleegkind 

Die kind ontvang ’n geskenk en word bedank vir haar deelname. Die sessie word afgesluit. 

• Assessering kind C 

Die kind se energievlak is laag, maar sy wil voortgaan met die sessie. Positiewe groei het in 

haar verhouding met die navorser plaasgevind. Die kind maak deurlopend goeie kontak met 

die navorser. Sy is in kontak met haar eie emosies en kan uitdrukking daaraan gee. 

Die jaloesie ten opsigte van haar suster (Angela) kom weer na vore. Sy toon baie ambivalente 

gevoelens ten opsigte van haar suster. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Die kind beleef positiewe voeding, kleding, speelgoed en slaapplek, wat haar gevoel van 

behoort verhoog. Sy sukkel egter met haar gesondheid, wat eintlik ’n negatiewe invloed op 

haar totale funksionering het. Sy is vriendelik. Die volgende verhoudings beïnvloed haar 

gevoel van behoort negatief: biologiese vader, biologiese moeder en die biologiese suster. 

Bemeestering 

Sy hou van haar hart en tone, wat haar gevoel van bemeestering positief beïnvloed. Sy beleef 

gebrekkige leesvaardigheid, wat haar gevoel van bemeestering negatief beïnvloed. Dit blyk 

dat sy gereeld van skool verwissel, wat haar skoolvordering negatief beïnvloed. 
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Onafhanklikheid 

Sy kan maklik keuses maak. 

Medemenslikheid 

Geen aspekte ten opsigte van hierdie komponent van eiewaarde is waargeneem nie. 

Die doelwitte van die sessie is bereik.  

5.3.12.4 Kind D – manlik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser het die kind by die skool gaan haal. Hy het aangedui dat hy nie bly is dat dit die 

laaste sessie is nie. 

Die navorser begin met die tegniek selfskepping: sonkolle en vrot kolle. Die kind ontvang die 

instruksies soos uiteengesit in 5.3.11.2. 

Die kind het allerhande vrae oor kramdrukkers. Die navorser dui aan dat sy hom nie kan 

antwoord nie. Die kind verskaf hierop verskeie deeglike beskrywings van ’n kramdrukker en 

maniere waarop dit gebruik kan word. 

Die kind merk op dat hy elke keer by die spelsessies bederf word. Hy vind dit aangenaam. 

(Die navorser moes hom elke keer by die skool gaan haal en dan was hy honger. Kos is 

gekoop om sy honger te stil sodat hy op die sessies kon konsentreer.) 

Die kind is al ’n ruk besig en dui aan dat sy bladsy amper klaar is. Kort daarna wil hy weet 

wanneer hy kan begin en waarop hy sy selfskepping kan maak. Hy krap hierna behoorlik rond 

tussen die ystervarkpenne en wil eers die navorser steek. Hy bedink hom egter as hy besef dat 

dit baie seer kan wees. Hy wil weer soos tydens ’n vorige sessie ’n liniaal gebruik. Hy praat 

met homself oor sy skepping. 

Die kind vra vrae oor wat hy mag doen en wat hy nie mag doen nie. Die navorser dui aan dat 

hy enige iets mag doen met die materiaal tot sy beskikking. Die kind hou daarvan dat hy mag 

doen wat hy wil. 

Die reëls van die speelkamer kom ter sprake. Dit blyk duidelik dat die kind kan onderskei 

tussen reg en verkeerd. Hy dui aan dat dit baie verkeerd is om iets te breek. Hy weet ook dat 

dade gevolge het en dui aan as hy iets breek, moet hy dit vervang. 

Die kind hou nie daarvan as hy, na sy mening, foute maak nie. Die navorser moet hom telkens 
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gerusstel dat sy nie punte vir sy skepping gaan toeken nie en dat hy die geleentheid gaan kry 

om te verduidelik wat hy gemaak het. 

Hy maak ook tussendeur grappies. Hy vra telkens toestemming om iets te doen. Die navorser 

wys hom telkens daarop dat dit sy skepping is. 

Die kind geniet die werkery aan die skepping en dui dit met allerhande vrolike geluide en ’n 

gelag verbaal aan. Hy fluit en neurie ook tussenin. 

Hy is besorgd of die navorser genoeg petrol in haar motor het. Hy dui egter ook aan dat hy 

haar sal kan stoot. Dit blyk dat hy al sy pleegvader se bakkie alleen gestoot het.  

Dit blyk dat hy vir die gom gril en nie daarvan hou om vol gom te wees nie. Hy versoek die 

navorser se hulp met sy plakwerk. 

Die kind klap homself teen die voorkop en dui aan dat hy so ’n bietjie dom is. Die navorser 

verklaar dat sy nie dink hy is dom nie. 

Hy praat oor roomys en van watter soort hy die meeste hou. Hy verduidelik ook hoe die 

verskillende soorte smaak. 

Die navorser dui aan dat daar nog net twintig minute speeltyd oor is. Die kind voer ’n hele 

bespreking oor minute en sekondes en hoe lank dit is. 

Hy hou aan grappies maak en fluit en neurie. Die kind rek die aktiwiteit lank uit. Hy het sy 

skepping so gemaak dat daar ’n lint is waaraan dit opgehang kan word. 

Die kind is baie teësinnig om oor sy prentjie te praat en word baie kwaad. 

Die kind weet nie wat die voete vir die mond sou sê nie. Hy weet nie wat die hare vir die tone 

sou sê nie. Die kind dui aan dat die vingers vir die ballon sal sê hulle hou die ballon nie meer 

so lekker vas nie. Die mond sal vir die maag sê dat die maagpyn net moet ophou. 

Die volgende sonkolle is geïdentifiseer: 

• Vriendelik 

• Help graag 

• Deel lekkers met ander mense 

• Mooi, rooi wange 

• Mooi oë 

• Goeie maniere 

Die volgende vrot kolle is geïdentifiseer: 
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• Jok partykeer 

• Deel soms nie lekkers met ander mense nie 

Die kind het insig ontwikkel dat een eienskap soms ’n sonkol en soms ’n vrot kol kan wees. 

Hy het ook besef dat daar aan die vrot kolle gewerk kan word ten einde dit te verbeter. 

Die navorser verduidelik vir die kind verskillende aggressie-ontladingstegnieke: 

• Om ’n kussing te slaan 

• Om ’n lemoensakkie te vul met koerantpapier en dit te boks 

• Om kussinggeveg te hou 

• Om ’n swaardgeveg te hou met opgerolde koerantpapier. 

Die navorser demonstreer die slaan van ’n kussing met gepaardgaande geskree. Die kind word 

die geleentheid gebied om dit te probeer. Hy dui laggend aan dat hy dink dit sal kan werk. 

Die navorser lig die aspekte uit wat in die ses sessies bespreek is. Die kind dui aan dat hy kan 

onthou dat hierdie aspekte bespreek is. Hy wil die onderwerp verander, maar die navorser 

fokus sy aandag op hierdie aspekte. 

Die volgende aspekte word as afgehandel geïdentifiseer: 

• Pleegouers 

• Maats 

• Kerk 

• Familie 

• Kleding, voeding, slaapplek en gesondheid 

• Naskoolse aktiwiteite 

• Biologiese ouers 

Dit blyk dat daar geen onafgehandelde aspekte geïdentifiseer is nie. Dit gaan goed met die 

kind en die navorser sal dit aan die pleegouers meedeel. 

Die kind word bedank vir sy deelname en die vertroue wat hy in die navorser gestel het deur 

sy mees vertroulike aspekte met haar te deel. 

Die kind ontvang ’n geskenkie en die sessie word afgesluit. 

• Assessering kind D 

Die kind ervaar die terminering van die sessies baie negatief. Hy toon soos met die vorige 
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sessies ’n hoë energievlak. Hy het die sessies as vertroetelend en dus positief beleef. Dit is 

steeds vir hom belangrik om baie netjies te werk (gebruik liniaal). Hy is bewus van die grense 

binne die speelkamer en kan onderskei tussen reg en verkeerd. Hy toon baie insig deurdat hy 

weet dat dade gevolge het. 

Die kind toon weer omgee teenoor die navorser deur sy besorgdheid oor of die navorser se kar 

oor genoeg petrol beskik. Sy humorsin word bevestig deur sy grappies wat hy deurlopend 

vertel. Hy ken sy eie voor- en afkeure. Hy is kreatief, soos blyk uit die lint wat hy aan sy 

skepping vassit sodat dit soos ’n skildery opgehang kan word. Die kind toon waagmoed 

deurdat hy bereid is om die aggressie-ontladingstegnieke op die proef te stel. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Hy is vriendelik. 

Bemeestering 

Hy is baie perfeksionisties en hou nie daarvan as hy foute begaan nie. 

Onafhanklikheid 

Die kind kan duidelik onderskei tussen reg en verkeerd. Hy weet dat dade gevolge het wat ’n 

mens moet dra. Hy jok soms. Hy wil soms nie sy lekkers deel nie. 

Medemenslikheid 

Hy deel sy lekkers met ander mense en help graag. Hy wil partykeer nie sy lekkers deel nie. 

Die doelwitte van die sessie is bereik. 

5.3.12.5 Kind E – manlik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser begin die sessie met die tegniek selfskepping: sonkolle en vrot kolle. Die kind 

ontvang die instruksies soos uiteengesit in 5.3.11.2. 

Dit lyk of die kind deeglike beplanning doen voor hy begin. Hy bevestig dat hy eers deeglik 

beplan. Hy dui aan dat hy dit definitief geleer het toe hy in die speelgroepie was. 

Hy raak gefrustreerd met die stomp skêr en gom wat sukkel. Hy gooi egter nie tou op nie, 
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maar hou aan probeer tot hy dit regkry. Hy werk met baie konsentrasie aan sy skepping. 

Die kind trek ’n gesig as gevolg van die Bostik waarmee hy werk. Hy hou nie daarvan om te 

mors nie. Hy dui aan dat hy nie met gom mag werk nie, veral nie met sy nuwe klere wat hy 

aanhet nie. 

Die navorser eksploreer of die kind bly is dat dit vandag die laaste sessie is, aangesien hy 

altyd so moeg was. Hy gee te kenne dat hy nie eintlik bly is nie. Hy is nie vandag so moeg 

nie, aangesien hy nie so ’n harde dag by die skool gehad het nie. 

Hy doen selfs afmetings vir sy skepping. Hy werk in stilte en met konsentrasie daaraan. 

Hy wil nie vir die navorser vertel hoe hy homself gemaak het nie. Hy dink nie die mond sou 

iets vir die voete of vir die neus wou sê nie. Hy weet nie wat die oë vir die maag sou sê nie. 

Hy dink nie die hart sou iets vir die mond wou sê nie. 

Die navorser reflekteer dat hierdie mannetjie nie eintlik praat nie. Hy weet dat die mannetjie 

praat al weet hy nie wat die mannetjie vir die navorser sou wou sê nie. 

Die kind dui aan dat hy glad nie weet wat sy sonkolle en vrot kolle is nie. Die volgende 

sonkolle word gesamentlik geïdentifiseer: 

• Hy is goed in verskeie sportsoorte naamlik atletiek, rugby en tennis. 

• Hy help graag sy ouma in die huis. 

• Hy is vriendelik. 

Die navorser dui voorbeelde van vrot kolle vanuit haar eie lewe aan. Hy dui egter steeds aan 

dat hy nie eintlik weet wat sy vrot kolle is nie. 

Die volgende word deur die navorser en die kind gesamentlik as vrot kolle geïdentifiseer: 

• Hy het al een keer gejok. 

Verder dui die kind slegs aan dat hy wel raas kry by sy pleegmoeder. Hy kan egter nie onthou 

waaroor hy raas kry nie. 

Die kind dui aan dat negatiewe eienskappe in positiewe eienskappe verander kan word. Die 

navorser dui aan dat ’n mens byvoorbeeld kan bid en vir Jesus vra om jou te vergewe dat jy 

gejok het en jou te help om op te hou. 

Die navorser begin met die tegniek ballonterminering. Die kind ontvang die instruksies soos 

uiteengesit in 5.3.11.3. 
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Die kind dui aanvanklik aan dat hy glad nie weet watter aspekte hulle in die sessies bespreek 

het nie. Die navorser som al die aspekte vir hom op. 

Die volgende aspekte word as afgehandel geïdentifiseer:  

• Kos, kleding en slaapplek 

• Sy suster 

• Pleegouers 

• Maats 

• Skool 

• Naskoolse aktiwiteite 

Die kind dui aan dat die navorser die pappa moet uithaal. Hy het nog nooit sy pa gesien nie en 

het eenkeer vir die navorser vertel dat hy nie ’n pa het nie. Hy dink nie hy moet met sy 

pleegouers hieroor praat nie. Die navorser dui aan dat sy dink die kind se pleegouers moet so 

’n bietjie met hom oor sy pa gesels. Die kind wil dit nie met sy pleegouers bespreek nie. 

Hy verleen egter toestemming dat die navorser dit met sy pleegouers kan bespreek. Die 

navorser eksploreer of sy steeds die pappa moet uithaal. Hy dui egter aan dat die navorser 

maar eers die pappa moet hou. 

Die navorser bedank die kind vir sy deelname aan die sessies. Die kind ontvang ’n geskenkie 

en die sessie word afgesluit. 

• Assessering kind E 

Die kind maak deurlopend goeie kontak met die navorser. Hy toon deursettingsvermoë te 

midde van frustrasie. Hy is deeglik bewus van grense en het respek daarvoor (sy nuwe klere 

waarop hy nie wil mors nie). 

Die kind toon ’n hoër energievlak as tydens die ander sessies. Hy is nog in die valse laag wat 

sy vrot kolle betref. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Hy is vriendelik. Hy herken nie sy biologiese vader nie en dié aspek sal met die pleegouers 

bespreek word. 
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Bemeestering 

Die kind is nog in die valse laag wat negatiewe eienskappe betref. Hy beplan weereens 

deeglik voor hy aan sy skepping begin werk. Hy bevestig weer dat hy goed is in verskeie 

sportsoorte, soos atletiek, rugby en tennis. 

Onafhanklikheid 

Hy is deeglik bewus van grense en respekteer dit. As vrot kol dui hy slegs aan dat hy al een 

keer gejok het. 

Medemenslikheid 

Hy help graag sy ouma in die kombuis. 

Die doelwitte van die sessie is gedeeltelik bereik. 

5.3.12.6 Kind F – vroulik 

• Verloop van die sessie 

Die navorser bedank die kind omdat sy vandag weer saam met haar kom speel het. Sy word 

herinner dat die laaste sessie van die ses spelsessies is. 

Die navorser begin met die tegniek selfskepping: sonkolle en vrot kolle. Die kind ontvang die 

instruksies soos uiteengesit in 5.3.11.2. 

Die kind dui dadelik aan dat sy wil teken. Sy verklaar dat sy die voete te klein geteken het. Sy 

wys die aanbod van ’n ander papier van die hand en dui aan dat sy sommer ’n plan sal maak. 

Sy begin bloot met ’n nuwe prentjie op dieselfde bladsy. 

Sy hou ’n bietjie van teken, maar dit vat net ’n bietjie lank om ’n mannetjie te teken. Die 

navorser dui aan dat dit in orde is en dat hulle sestig minute speeltyd het. 

Die kind sê dat sy die hande vergeet het. Die navorser bied haar die geleentheid om die hande 

te teken. Die kind maak ’n plan en dui aan dat die hande in die moue ingetrek is. 

Die kind gee te kenne dat die voete niks vir die hande sou sê nie aangesien hulle nie kan praat 

nie. Sy dui ook aan dat die ore niks vir die neus sou sê nie aangesien hulle nie kan praat nie. 

Die navorser verduidelik dat die ledemate vir die doeleindes van die sessie wel kan praat en 

verskaf voorbeelde van animasiefilms. 

Dit blyk dat al die liggaamsdele wens hulle kan almal lewe. Die hartjie wens Jesus is die beste 
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in die wêreld. Die kind weet egter nie of haar hart dieselfde sê nie. 

Die kleur pers maak die kind gelukkig. Sy hou van alle kleure behalwe swart, wat vir haar 

lelik is. 

Die volgende sonkolle word gesamentlik geïdentifiseer: 

• Lief vir troeteldiere 

• Vriendelik 

• Goeie maniere 

• Mooi oë 

Die kind self kon net een sonkol identifiseer. 

Die volgende vrot kol is geïdentifiseer: 

• Klap haar broer as hy haar kwaad maak (sy is dus soms kwaai). 

Die navorser verken hoe die vrot kol in ’n sonkol verander kan word. Die kind antwoord nie. 

Die navorser eksploreer wat die kind kan doen sodat die kwaai gevoel kan weggaan. Die kind 

antwoord dat “hy” nie moet weggaan nie. Dit blyk dat sy bedoel haar boetie moenie weggaan 

nie. Sy kan eerder na haar ouma toe gaan as sy kwaad word as om haar broer te klap. 

Die navorser begin met die tegniek ballonterminering. Die kind ontvang die instruksies soos 

uiteengesit in 5.3.11.3. 

Die volgende aspekte word as afgehandel geïdentifiseer: 

• Biologiese moeder 

• Biologiese vader 

• Biologiese grootmoeder aan vaderskant 

• Die speelgroepie 

• Kerk 

• Klavierles en speel 

• Broer 

• Troeteldiere 

• Familie 

• Kleding, voeding, slaapgeriewe en gesondheid 

• Pleegouers 

Die kind voel dat die feit dat mamma en ouma baklei, ’n afgehandelde aspek is. Die navorser 

dui egter aan dat sy van mening is dat dit nie afgehandel is nie. Die navorser vra toestemming 
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om dit met die pleegma (ouma) te bespreek. Die kind verleen toestemming, maar sy wil nie 

by wees tydens die bespreking nie. 

Die navorser bedank die kind vir haar deelname. Die kind ontvang ’n geskenk en daarmee 

word die sessie afgesluit. 

• Assessering kind F 

Die kind toon ’n hoë energievlak. Sy maak deurlopend goeie kontak met die navorser. Die 

kind ken haar eie voor- en afkeure. Sy is baie gemaklik met haarself en die terapeut. Die kind 

gun haarself die geleentheid om foute te maak en daaruit te leer. 

Evaluering ten opsigte van die vier komponente van eiewaarde, naamlik om te behoort, 

bemeestering, onafhanklikheid en mededeelsaamheid, sal nou gedoen word. 

Om te behoort 

Sy is vriendelik en lief vir haar troeteldiere. Die rusies tussen die pleegmoeder en die 

biologiese moeder moet opgelos word. 

Bemeestering 

Die kind kan klavier speel. Sy kan ’n obstruksie oorkom en openbaar probleemoplossende 

vaardighede. 

Onafhanklikheid 

Sy bevestig weer dat sy haar eie voor- en afkeure ken. Sy gun haarself die geleentheid om 

foute te maak en daaruit te leer. Sy kan soms nie haar woede beheer nie. 

Medemenslikheid 

Hierdie komponent van eiewaarde blyk gebalanseerd te ontwikkel. 

Die doelwitte van die sessie is gedeeltelik bereik. 
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HOOFSTUK 6 

GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

6.1 INLEIDING 

In hierdie studie is bestaande gestaltspeltegnieke toegepas en aangepas in onderhoude met 

pleegkinders in die middelkinderjare ten einde te bepaal of dit die maatskaplike werker in 

staat sal stel om hulle eiewaarde effektief te assesseer. 

Die doel van hierdie hoofstuk is om aan te dui of die doel en doelwitte van hierdie studie 

bereik is en, indien wel, tot watter mate dit die navorsingsvraag beantwoord. Die 

gevolgtrekkings ten opsigte van die navorsingsbevindings word kortliks bespreek waarna 

aanbevelings na aanleiding van die studie gemaak word. 

6.2 BEREIKING VAN DIE DOEL EN DOELWITTE VAN DIE STUDIE 

Die doel en doelwitte soos in hoofstuk 1 gestel, sal nou aangedui word. Daar sal ook aangedui 

word in watter mate dit bereik is.  

6.2.1 Bereiking van die doel 

• Doel: Om die benuttingswaarde van gestaltspeltegnieke in die assessering van die   

pleegkind se eiewaarde in sy middelkinderjare te evalueer. 

Hierdie doel is bereik deur binne die Gestaltbenadering spesifieke spelterapeutiese tegnieke 

saam te stel om die vier komponente van eiewaarde van die pleegkind in die middelkinderjare 

te assesseer. Ses pleegkinders in die middelkinderjare is elkeen by ses individuele sessies 

betrek waartydens hierdie tegnieke geïmplementeer en getoets is. 

6.2.2 Bereiking van die doelwitte 

Die navorser het soos bespreek in hoofstuk 1 onder 1.4.2 bepaalde doelwitte gestel ten einde 

die studie af te baken. Die doelwitte van hierdie studie en die bereiking van die doelwitte sal 

vervolgens kortliks afsonderlik bespreek word: 

• Doelwit 1: Om deur middel van ’n literatuurstudie pleegsorg as 

substituutversorgingsituasie vir die kind, die middelkinderjare as 

ontwikkelingstadium asook gestaltspeltegnieke en -mediums te bestudeer. 

Hierdie doelwit is bereik deurdat die navorser met behulp van ‘n literatuurstudie inligting oor 
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al die bogenoemde aspekte ingesamel het en ‘n teoretiese raamwerk daaroor opgebou het. 

Hierdie teoretiese raamwerk is volledig in hoofstuk 2, 3 en 4 uiteengesit. 

• Doelwit 2: Om deur middel van ’n empiriese studie die benuttingswaarde van   

gestaltspeltegnieke in die assessering van die pleegkind se eiewaarde in sy 

middelkinderjare te evalueer. 

Ten einde hierdie doelwit te bereik, is eerstens ’n deeglike voorondersoek gedoen. Daar is in 

hierdie studie gebruik gemaak van bestaande en aangepaste speltegnieke ten einde ’n reeks 

assesseringsonderhoude vir die assessering van die pleegkind se eiewaarde in sy 

middelkinderjare saam te stel. Tydens die voorondersoek is twee kinders betrek wat elkeen by 

ses assesseringsonderhoude ingeskakel het. Al die speltegnieke behalwe die “Ontwerp jou eie 

bordspeletjie” is op hulle getoets. Geen aanpassings was nodig nie. Hierna is ses kinders as 

respondente betrek wat elkeen ook by ses assesseringsonderhoude ingeskakel het. Al die 

tegnieke soos toegepas is volledig in hoofstuk 5 weergegee vir moontlike toekomstige gebruik 

in die opstel van ’n assesseringsriglyn. Hierdie doelwit is dus bereik aangesien empiriese 

inligting ingesamel kon word om die benuttingswaarde van gestaltspeltegnieke in die 

assessering van die pleegkind se eiewaarde, te evalueer. 

• Doelwit 3: Om vanuit die bevindings van die resultate gevolgtrekkings en 

aanbevelings te maak ten opsigte van die benutting van gestaltspeltegnieke vir die 

assessering van die pleegkind se eiewaarde in sy middelkinderjare.  

Aanbevelings en gevolgtrekkings word in hierdie hoofstuk uiteengesit. Die doel en doelwitte 

van hierdie studie is dus bereik. 

6.3 GEVOLGTREKKING OOR NAVORSINGSVRAAG 

Die gevolgtrekking waartoe gekom kon word ten opsigte van die navorsingsvraag, naamlik: 

“Hoe effektief kan gestaltspeltegnieke in die assessering van die pleegkind se eiewaarde in sy 

middelkinderjare benut word?” is dat dit so effektief benut kan word dat daar uit die verkreë 

inligting ’n individuele ontwikkelingsplan saamgestel kan word. 

6.4 GEVOLGTREKKINGS OOR NAVORSINGSBEVINDINGS 

• Die navorser kom tot die gevolgtrekking dat die speltegnieke wat gebruik is, die respondente se 

emosionele bewustheid verhoog het. Die respondente is in staat gestel om met hulle gevoelens oor 

hulle leefwêreld en die mense binne hulle leefwêreld in kontak te kom. Die speltegnieke het die 

respondente die geleentheid tot die ontlading van energie gegee en het ook pret verskaf. ’n 
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Vertrouensverhouding is met die respondente gevorm, wat vir die navorser as 

pleegsorgtoesigwerker van groot belang is. Die onderhoudskedule het dit soms moeilik gemaak 

om by die respondente se voorgrondsbehoeftes aan te sluit en om aandag aan hulle onvoltooidhede 

te skenk. 

• Die respondente se reaksie op die verduideliking van die doel van die reeks sessies in die 

vorm van die geskenkdosiebiografie, bring die navorser tot die gevolgtrekking dat dit tot 

’n verhoogde bewustheid van die self lei en die respondent ook bemagtig. Die respondente 

het besef dat hulle en hulle gevoelens belangrik is. Deur die projeksie van hulle gevoelens 

en die eienaarskap daarvan het hulle ’n gevoel van beheer verkry. 

• ’n Verdere speltegniek wat gebruik is om die respondente se kontak met hulleself en hulle 

leefwêreld te verhoog, is die vliegtuigrit. Die navorser kom tot die gevolgtrekking dat 

kinders in die middelkinderjare ’n fantasiereis genotvol vind. Dit blyk dat die fantasiereis 

die respondente help ontspan het en hulle daarna makliker hulle onvoltooidhede in ’n 

projeksie kon weergee. 

• Die verskillende projeksietegnieke wat gebruik is, naamlik die roosboom en die 

diereprojeksie het die respondente in staat gestel om hulle belewing van hulle leefwêreld 

en die mense in hulle leefwêreld te projekteer. 

•  Die respondente het meeste van die speltegnieke genotvol gevind. Dit het egter geblyk 

dat alle mediums nie ewe gemaklik deur al die respondente benut kon word nie, soos 

byvoorbeeld die handpoppe en vingerverf is deur sommige as genotvol beleef en by ander 

het dit ongemak veroorsaak. 

• Tegnieke soos die kasteeltegniek, die diereprojeksie en die grafiese gesinsbeelding het 

verhoudingsprobleme en onverwerkte aggressie, verwerping en ander negatiewe emosies 

na vore gebring. Dit het duidelik geblyk dat daar aandag aan gevoelshantering na statutêre 

ingryping gegee moet word. Hoewel die assesseringsonderhoude nie op terapie gerig was 

nie, het daar tog groei plaasgevind.  

• Dit het geblyk dat die speltegnieke ook aan die respondente beheer oor hulle leefwêreld 

gegee het en dus kan dit ook deel van ’n terapeutiese program vorm. 

• Die speltegnieke het die navorser instaat gestel om die vier komponente van eiewaarde te 

assesseer aangesien die nodige inligting ten opsigte van al vier hierdie komponente 

naamlik om te behoort, bemeestering, onafhanklikheid en medemenslikheid, ingewin kon 

word. 
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6.5 AANBEVELINGS VANUIT DIE STUDIE 

• Die navorser is van mening dat die meeste van die speltegnieke ook suksesvol met ouer 

kinders toegepas kan word. Daar word gevolglik aanbeveel dat ‘n soortgelyke studie 

empiries met ouer kinders uitgevoer word. 

• Indien moontlik moet die spelassesseringsessies in die oggend plaasvind aangesien 

kinders se energie deur die lang skooldag gedreineer word. Indien dit nie moontlik is 

nie, moet daar tyd gegee word aan tegnieke wat ’n kind se energievlak sal verhoog. 

• Die navorser beveel aan dat daar meer tyd as een uur vir elke sessie beskikbaar moet 

wees aangesien sommige kinders se proses langer is en dit stremming op die 

assesseringsproses plaas indien die proses binne ‘n vasgestelde tyd afgehandel moet 

word. 

• ’n Verdere aanbeveling wat die die navorser wil maak, is dat die onderhoudskedule soos 

in hierdie studie toegepas nie rigied in die praktyk gevolg hoef te word nie.  

• Die navorser beveel aan dat die onderhoudskedules soos in hierdie studie toegepas as 

basis vir die opstel van ’n assesseringsriglyn vir pleegkinders in hulle middelkinderjare 

gebruik word. 

• Daar word aanbeveel dat die onderhoudskedules  en gestaltspeltegnieke soos in hierdie 

studie toegepas, deur middel van verdere studie aangepas en verfyn word met die oog 

op die ontwikkeling van ‘n intervensieprogram vir pleegkinders. 

• Die navorser beveel aan dat alle rolspelers in die statutêre proses meer op die kind en sy 

gevoelens moet fokus en volgens elke kind se tempo moet werk. 

6.6 SLOTOPMERKING 

Daar bestaan ’n besliste moontlikheid dat statutêre ingryping ’n negatiewe uitwerking kan hê 

op die eiewaarde van die kind in die middelkinderjare. Indien die terapeut optimale hulp aan 

die kind in die statutêre proses wil verleen, is dit noodsaaklik dat sy die kind se eiewaarde kan 

assesseer. Hierdie studie het ses assesseringsonderhoudskedules saamgestel wat spesifiek 

gebruik kan word om die kind se eiewaarde aan die hand van vier komponente, naamlik om te 

behoort, bemeestering, onafhanklikheid en medemenslikheid, te assesseer.  
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BYLAE 1 
 

Developmental Assessment 
Framework 

 
 

(Afdrukke is aangeheg aan die oorspronklike skripsie, 
 geen elektroniese weergawe is beskikbaar nie.) 
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BYLAE 2 
 

Tekeninge van respondent 1-6 na 
aanleiding van die speltegniek 

Die Roosboom 
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Respondent 1 se roosboom 
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Respondent 2 se roosboom  
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Respondent 3 se roosboom 
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Respondent 4 se roosboom 
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Respondent 5 se roosboom 
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Respondent 6 se roosboom 
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BYLAE 3 
 

“Collage” van die bly en hartseer 
gesiggies wat respondent 1-6 

uitgesoek het uit tydskrifuitknipsels 
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BYLAE 4 
 

Tekeninge van respondent 1-6 na 
aanleiding van die speltegniek : 

Die Vliegtuigreis 
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Respondent 1 prent 1 
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Respondent 1 prent 2 
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Respondent 2 prent 1 
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Respondent 2 prent 2 
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Respondent 3 prent 1 
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Respondent 3 prent 2 
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Respondent 3 prent 3 
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Respondent 4 prent 1 
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Respondent 4 prent 2 
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Respondent 4 prent 3 
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Respondent 5 prent 1 
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Respondent 6 prent 1 
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BYLAE 5 
 

Emosionele Bewustheid 
 
 
 

(Afdrukke is aangeheg aan die oorspronklike skripsie, 
 geen elektroniese weergawe is beskikbaar nie.) 
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BYLAE 6 
 

Tekeninge van respondent 2,3,6 na 
aanleiding van die speltegniek: 

Selfskepping – Sonkolle en 
Vrotkolle 
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BYLAE 7 
 

Kompakte samestelling van die 
assesseringsprogram 
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REEKS VAN SES ASSESSERINGSONDERHOUDE: 
 

1.  AARD EN INHOUD VAN SESSIE 1 

1.2 Spesifieke doelwitte vir sessie 1 

• Om kontak en die begin van ’n terapeutiese ek-jy-verhouding tussen die navorser en 

die kind te bewerkstellig 

• Om die doel van die spelsessies aan die kind te verduidelik 

• Kontraksluiting met die kind 

• Om die kind te begelei om meer bewus te raak van hoe hy homself en sy leefwêreld 

sien 

• Om die kind in kontak met homself te bring deur voor- en afkeure te identifiseer en 

op sensoriese bewustheid te fokus 

• Om die kind aan selfvertroeteling bekend te stel. 

1.3 Speltegniek: Die geskenkdosiebiografie 

• Doelstelling 

Om die kinders in te lig oor die doel van die sessies, om hulle by die proses van 

eksplorering van die self te betrek en te bekragtig dat hulle belangrik is. 

1.4 Speltegniek: Die roosboom 

• Doelstelling 

 Om die kind te begelei om op ’n veilige wyse meer bewus te word van hoe hy 

homself en sy leefwêreld sien 

 Om te assesseer in hoe ’n mate die kind verantwoordelikheid kan neem 

 Oaklander (1997:11) meld soos volg: “This ‘owning’ of the aspects of the 

metaphor that fit provides the child with self-support and strengthens the 

child’s self.” 

1.5 Speltegniek: Sensoriese kontakmaking en emosionele bewustheid 

• Doelstelling 

• Om die kind bewus te maak van sy voor- en afkeure en te assesseer in watter mate hy 
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verantwoordelikheid daarvoor neem 

• Assessering van die kind se emosionele bewustheid. 

1.6 Tegniek: Vertroeteling versus selfvertroeteling 

• Doelstelling 

Om die kind tot selfvertroeteling te bemagtig. 

2. AARD EN INHOUD VAN  SESSIE 2 

2.1 Spesifieke doelwitte van sessie 2 

• Om die terapeutiese verhouding met die navorser te versterk. 

• Om sensoriese kontak te verbeter en gemaklike emosionele uitdrukking te fasiliteer. 

• Om die kind se belewing van sy sport, buitemuurse tegnieke, stokperdjies en 

belangstellings soos in sessie 1 geïdentifiseer, te assesseer. 

• Om die kind se belewing van sy maats en portuurgroepverhouding te assesseer. 

• Om die kind se omgee en mededeelsaamheid ten opsigte van laasgenoemde te 

assesseer. 

• Om aan die kind die geleentheid te bied vir beheer: gee van keuses binne die sessie 

ten einde die kind se proses te evalueer. 

• Verhoging van emosionele bewustheid: help die kind om bewustheid van verskillende 

emosies te bemeester en die gevoelens van mense in verskeie sosiale situasies te 

identifiseer. 

• Vertroeteling van die kind ter bemagtiging. 

2.2   Speltegniek: Vliegtuigreis 

• Doelstelling 

Die doel is om die kind te laat ontspan en dan te fokus op sy belewenis van skool en sy 

skoolvordering. 

2.3   Emosionele bewustheid 

Hierdie tegniek is ’n samestelling van Yssel (1999) en Fouché (2000). (Sien bylaag 5.)  

• Doelstelling 
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Om die kind bewus te maak van die gevoelens van mense in verskillende sosiale 

situasies. 

Om die kind bewus te maak van hoe hy tussen sy maats voel. 

2.4 Speltegniek: Die “ons-storie” 

• Doelstelling 

Om die kind se kreatiwiteit, omgee en mededeelsaamheid te assesseer. 

Om aan die kind die geleentheid te bied vir beheer. 

2.5   Tegniek: Vertroeteling versus selfvertroeteling 

Sien sessie 1. Die vertroetelingsaktiwiteit sal aangepas word by die kind en die kind se 

voor- en afkeure soos tot dusver bekom. 

3. AARD EN INHOUD VAN SESSIE 3 

3.1 Spesifieke doelwitte vir die sessie 

• Om die kind se verhouding met die pleeggesin te eksploreer. 

• Om die kind se verhouding met die gesin van herkoms te eksploreer. 

• Om vas te stel watter rol godsdiens in die kind se lewe speel. 

• Om die kind se omgee en mededeelsaamheid ten opsigte van sy twee gesinne te 

eksploreer. 

• Om die kind geleentheid te bied vir beheer: Gee van keuses binne die sessies asook 

verantwoordelikheid vir sy keuses. 

• Vertroeteling van die kind ter bemagtiging. 

3.2 Speltegniek: Diereprojeksie 

• Doelstelling 

Om die kind se verhouding met sy gesin en ander belangrike persone in sy lewe te 

ondersoek. 

3.3 Speltegniek: Huis- en gemeenskapsplan 

• Doelstelling 
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Die doel van die tegniek is om die kind se daaglikse program en veilige en onveilige 

gevoelens in sy omgewing te ondersoek, asook om die redes vir verwydering soos hy dit 

beleef het, te onthul (Fouche, 2000: 63-64). 

3.4 Tegniek: Vertroeteling versus selfvertroeteling 

Sien sessie 1. Die vertroetelingsaktiwiteit word aangepas by die kind en sy voor- en 

afkeure soos tot dusver bekom. 

4. AARD EN INHOUD VAN SESSIE 4 

4.1 Spesifieke doelwitte vir die sessie 

• Om te eksploreer omtrent die kind se belewing van sy voeding (genoeg en smaaklik) 

• Om te eksploreer omtrent die kind se belewing van sy gesondheid 

• Om te eksploreer omtrent die kind se belewing van sy kleding 

• Om die kind in kontak te bring met sy eie emosies omtrent sy eie (biologiese) gesin. 

4.2 Speltegniek: Die uitruilskema 

• Doelstelling 

Om op ’n nie-direktiewe wyse die kind se belewing van sy voeding en kleding te 

eksploreer. 

 

4.3 Speltegniek: Grafiese gesinsbeelding 

• Doelstelling 

Die doel van die tegniek is om die individu in kontak te bring met sy eie emosionele 

belewing en die emosionele aspekte omtrent sy eie (biologiese) gesin. 

4.4 Speltegniek: Kasteel 

• Doelstelling 

Die doelstelling is volgens Fouché (2000:67) om deur middel van bemagtiging die kind 

die geleentheid te bied om moontlike seksuele misbruik te onthul. Die navorser se 

doelstelling is om deur middel van bemagtiging die kind die geleentheid te bied om 
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persone wat hom onveilig / ongelukkig laat voel en dit wat laasgenoemde doen, te onthul. 

4.5 Tegniek: Vertroeteling versus selfvertroeteling 

Sien sessie 1. Die vertroetelingsaktiwiteit sal aangepas word by die kind en die kind se 

voor- en afkeure soos tot dusver bekom. 

5. AARD EN INHOUD VAN SESSIE 5 

5.1 Spesifieke doelwitte vir die sessie 

• Om die kind in kontak te bring met sy emosionele belewing rondom sy pleeggesin – 

voorbereiding op terminering van assessering 

• Om inligting verkry uit vorige sessies te verifieer of te korrigeer 

• Bemagtiging deur selfvertroeteling. 

5.2 Speltegniek: Grafiese gesinsbeelding 

Dieselfde tegniek as in sessie 4 word nou vir die pleeggesin benut indien dit nie ’n 

familieplasing is nie. 

5.3 Speltegniek: Kasteel 

Dieselfde tegniek as in sessie 4 word nou vir die pleeggesin benut indien dit nie ’n 

familie-plasing is nie. 

5.4 Speltegniek: Ontwerp jou eie bordspeletjie 

• Doelstelling 

Die doel van die tegniek is om aan die individu die geleentheid te bied om: 

 keuses te maak en die kind so te bemagtig 

 kreatiwiteit/’n gebrek aan kreatiwiteit te openbaar 

 verskillende emosies binne ’n ontspanne atmosfeer waar te neem en uit te druk 

 in kontak te kom met sy eie voor- en afkeure 

 in kontak te kom met sy belewing van die verhoudings binne sy gesin 

 in kontak te kom met sy belewing van die portuurgroep. 

5.5 Tegniek: Vertroeteling versus selfvertroeteling 

Sien sessie 1. Die vertroetelingsaktiwiteit sal aangepas word by die kind en die kind se 
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voor- en afkeure soos tot dusver bekom. 

6. AARD EN INHOUD VAN SESSIE 6 

6.1 Spesifieke doelwitte vir sessie 6 

• Om die kind se selfbeeld in totaliteit te assesseer 

• Om saam met die kind ’n samevatting te maak van wat in die sessies gedoen is 

• Om saam met die kind komponente van ’n behandelingsplan / individuele 

ontwikkelingsplan te identifiseer 

• Terminering van assessering. 

6.2 Speltegniek: Selfskepping: sonkolle en vrot kolle 

• Doelstelling 

Die doelstellings van die aktiwiteit is: 

 Om te evalueer of groei al plaasgevind het vanaf sessie 1 en die roosboom 

 Om vas te stel hoe die kind homself in die hier en nou sien 

 Om die kind te bemagtig deur positiewe aspekte van homself uit te lig. 

6.3 Speltegniek: Die ballonterminering 

• Doelstelling  

 Die opsomming van aspekte wat aandag geniet het 

 Die fisiese klaarmaak met aspekte wat afgehandel is 

 Die uitlig van aspekte wat nog aandag benodig. 
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