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BYLAAG A 
 

INLIGTINGSBROSJURE EN TOESTEMMINGSDOKUMENT  

(Moet deur die huiswerkster voltooi word.) 

 

(Elke MIV-positiewe huiswerkster moet hierdie dokument ontvang, lees en verstaan 

alvorens daar met die studie begin mag word.) 

 

1. TITEL VAN DIE STUDIE 

 

MIV-positiewe huiswerksters se konstruering van hul ervarings van MIV & VIGS binne 

die werkgewersgesin. 

 

2. INLEIDING 

 

U word uitgenooi om vrywillig aan ‘n navorsingsprojek deel te neem. Die doel van 

hierdie brosjure is om u te help om te besluit of u aan die studie sal wil deelneem. 

Voordat u onderneem om aan hierdie studie deel te neem, moet u eers ten volle 

verstaan wat hierdie studie behels. Indien u enige vrae het wat nie volledig in hierdie 

inligtingstuk verduidelik word nie, moet u nie huiwer om die navorser daaroor te vra nie. 

Indien u nie heeltemal gemaklik en tevrede voel met die studie en die metodes wat in die 

studie gevolg gaan word nie, moet u nie onderneem om aan die studie deel te neem nie.  

 

3. WAT IS DIE DOEL VAN HIERDIE STUDIE? 

 

U is ‘n huiswerkster en u is MIV-positief. Die navorser is ‘n geregistreerde 

opvoedkundige sielkundige en versoek dat u deelneem aan ‘n navorsingsprogram om 

inligting te bekom oor watter ervarings en emosies u by u werkplek met betrekking tot u 

siekte beleef. Die navorser wil ook probeer vasstel of u moontlik spesiale behoeftes of 

bekommernisse het, waarvan u werkgewer moontlik glad nie bewus is nie.  
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4. HOE LANK SAL DIE STUDIE DUUR? 

 

Die navorser sal met ‘n aantal MIV-positiewe huiswerksters individuele onderhoude 

voer. Elke individuele onderhoud sal ongeveer 90 minute duur. 

 

5. WATTER METODES EN PROSEDURES GAAN GEBRUIK WORD? 

 

X… (die naam van die personeellid by die spesifieke instansie waar die onderhoud 

gevoer word en wat ook as waarnemer optree) het u geïdentifiseer as ‘n moontlike 

deelnemer aan hierdie studie. X… het reeds die aard van die studie met u bespreek. X… 

het ook reeds vir u ‘n afskrif van die vrae wat die navorser aan u gaan vra, gegee. X… het 

ook aan u verduidelik dat u onder geen verpligting staan om aan die studie deel te neem 

nie. Indien u nog steeds bereid is om deel te neem gaan die navorser, in die 

teenwoordigheid van X… ‘n onderhoud met u voer.  

 

Die navorser gaan 10 vrae aan u vrae en versoek dat u dit so volledig en so eerlik as 

moontlik, beantwoord. Indien daar moontlik vrae is wat vir u onduidelik is, sal X… ook 

as tolk optree en u bystaan. Soms is dit baie moeilik om ‘n hele gesprek korrek neer te 

skryf en daarom versoek die navorser dat u toestemming gee dat die gesprek op ‘n 

oudioband opgeneem mag word. Hierdie opname sal onder geen omstandighede 

gepubliseer, uitgeleen of aan ander persone gegee word nie. Die ondersoeker sal dit slegs 

as hulpmiddel gebruik om u onderhou korrek te kan oorskryf. Indien u nie gemaklik voel 

met ‘n bandopname nie, het u die reg om dit te weier en dan sal beide die navorser en 

X… u antwoorde so korrek as moontlik probeer neerskryf. U identiteit sal ook onder geen 

omstandighede bekend gemaak word nie. U werkgewer se identiteit sal ook onder geen 

omstandighede aan die navorser bekend gemaak word nie. Wees dus daarvan verseker dat 

die navorser onder geen omstandighede daartoe in staat sal wees om enige inligting wat u 

aan haar bekend maak, aan u werkgewer te kan oordra nie.  

 

Op grond van die inligting wat u, en ander MIV-positiewe huiswerksters aan die navorser 

gee sal die navorser kan vasstel hoe MIV-positiewe huiswerksters MIV & VIGS binne 

die grense van die werkgewersgesin beleef. Die navorser sal hierdie inligting gebruik om 

‘n navorsingsverslag op te stel.  
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AL U ANTWOORDE SAL VERTROULIK HANTEER WORD EN SAL NIE MET U 

WERKGEWER BESPREEK WORD NIE. 

 

6. IS HIERDIE STUDIE ETIES GOEDGEKEUR? 

 

Die protokol van hierdie studie is aan die Navorsingsetiek Komitee van die Opvoedkunde 

Fakulteit van die Universiteit van Pretoria voorgelê.  

 

7. WAT IS U REGTE AS DEELNEMER AAN HIERDIE STUDIE? 

 

U deelname aan hierdie studie is geheel en al vrywillig en u kan weier om hieraan deel te 

neem. U kan ook u deelname enige tyd staak sonder om ‘n rede te verstrek. Al neem u nie 

meer aan die studie deelneem nie, sal u nog steeds toegang tot mediese versorging hê. Die 

navorser behou ook die reg om, indien deelname aan hierdie studie nie in u belang skyn 

te wees nie, u van die studie te onttrek.  

 

8. FINANSIëLE REëLINGS 

 

Die navorser onderneem hierdie studie as deel van die vereistes vir die verwerwing van 

‘n doktorale graad in Opvoedkundige Sielkunde en sal dus geen finansiële vergoeding vir 

hierdie projek ontvang nie. Deelname aan hierdie studie sal vir u geen finansiële kostes 

meebring nie. U sal geen vergoeding vir deelname aan die studie ontvang nie. U 

vervoerkostes kan betaal word.  

 

9. WIE IS DIE KONTAKPERSONE? 

 

Indien u tydens die verloop van die studie nodig het om met die navorser te kontak kan u 

vir Kobie Barnard by die volgende telefoon nommers skakel: 

 

• Huis  : 012 543 1301 

• Werk  : 012 386 6072 

• Sel  : 083 4912778 
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10. HOE GAAN VERTROULIKHEID HANTEER WORD? 

 

Alle inligting wat die navorser met die verloop van hierdie studie bekom is streng 

vertroulik. Die resultate van die navorsing mag vir doeleindes van ‘n navorsingsverslag 

of publikasie in ‘n wetenskaplike tydskrif gebruik word, maar u identiteit sal onder geen 

omstandighede bekend gemaak word nie.  

 

Hiermee gee ek, ……………………………. toestemming om vrywilliglik aan hierdie 

studie deel te neem:  

 

Huiswerkster se naam:_____________________________(Drukskrif) 

Huiswerkster se handtekening:_______________________________ 

Datum:__________________________________________________ 

 

 

 

Hiermee gee ek, ………………………….. toestemming / nie toestemming dat die 

navorser van ‘n bandopname gebruik mag / nie mag maak nie. 

 

Huiswerkster se naam:_____________________________(Drukskrif) 

Huiswerkster se handtekening:______________________________ 

Datum:_________________________________________________  

 

Navorser se handtekening:__________________________________ 

Datum:_________________________________________________ 

 

 

 

Die getuie moet verkieslik teenwoordig wees gedurende die voltooiing van hierdie 

toestemmingsdokument: 

  

Naam van getuie:____________________________________(Drukskrif) 

Handtekening : __________________________________________ 

Datum: ______________________________________________ 
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BYLAAG B 

 

INFORMATION LEAFLET AND INFORMED CONSENT 

(To be completed by the house worker.) 

 

(Each HIV-positive house worker must receive, read and understand this document 

before the study may start.) 

 

1. STUDY TITLE 

 

HIV-positive house workers’ constructions of their experiences of HIV/AIDS within the 

boundaries of the employers’ families.  

 

2. INTRODUCTION  

 

You are invited to volunteer for a research study. This information leaflet is to help you 

to decide if you would like to participate. Before you agree to take part in this study you 

should fully understand what is involved. If you have any questions, which are not fully 

explained in this leaflet, do not hesitate to ask the investigator. You should not agree to 

take part unless you are completely comfortable about all the procedures involved.  

 

3. WHAT IS THE PURPOSE OF THIS STUDY? 

 

You are a house worker and you have been diagnosed as being HIV-positive. The 

investigator, who is a registered educational psychologist, would like you to consider 

taking part in this research program to obtain information with regard to your experiences 

and emotions of HIV/AIDS at your workplace. The researcher will try to obtain 

information with regard to your special needs and worries, which your employer and the 

employer’s family are totally unaware of.  

 

The information which the researcher will obtain from you and other HIV-positive house 

workers, by means of this study will under no circumstances be made known to your 

employer. The information and results of this study will, however be made known in a 

research report. Your identification, however, will not be made known in any way.  
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4. WHAT IS THE DURATION OF THIS STUDY?  

 

The researcher will have individual interviews with a number of HIV-positive house 

workers and the duration of each interview will be more or less 90 minutes.  

 

5. WHAT PROCEDURES WILL BE FOLLOWED?  

 

X… (the name of the staff member from the particular institution / organization who will 

also be an observer) has identified you as a possible participant in this study. X… has 

already discussed the nature of this study with you. X... has given you a copy of the 

questions which the researcher will ask you to answer. X… has also explained to you that 

you are under no obligation to participate in this study. If, however you are still willing to 

participate in this study, the researcher will interview you in the presence of X.... 

 

The researcher will ask you to answer 10 questions, in as much detail as possible and as 

honest as possible. If there are any questions that are unclear to you, X… will also act as 

an assistant and interpreter for you. Sometimes it is very difficult to correctly write down 

a complete conversation. For this reason the researcher requests that you give permission 

for your interview to be audiotaped. This audiotape will under no circumstances be 

published, borrowed out or given to anybody. The researcher will only use it to enable the 

researcher to re-write your interview correctly. If you do not feel comfortable with the 

usage of a tape recorder, you will have the right to refuse the usage thereof. In such a case 

the researcher and the observer will both try and write down your answers as completely 

as possible. Your identity will under no circumstances be made known. The identity of 

your employer and the family of your employer will also not be made known to the 

researcher. You can thus be sure that it will be totally impossible for the researcher to 

disclose any of the information which you give to the researcher, to your employer.  

 

On the basis of the information which you, and other HIV-positive house workers 

provide to the researcher it will be possible for the researcher to determine how HIV-

positive house workers experience their illness within the boundaries of their employer’s 

family. The researcher will use this information to write a research report.  
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ALL YOUR ANSWERS WILL BE HANDLED CONFIDENTIAL AND WILL NOT 

BE DISCUSSED WITH YOUR EMPLOYER.  

 

6. HAS THE STUDY RECEIVED ETHICAL APPROVAL? 

 

This study protocol was submitted to the Research Ethics Committee of the Faculty of 

Education of the University of Pretoria.  

 

7. WHAT ARE YOUR RIGHTS AS A PARTICIPANT IN THIS STUDY? 

 

Your participation in this study is entirely voluntary and you can refuse to participate or 

stop at any time without stating any reason. Your withdrawal will not affect your access 

to other medical care. The investigator retains the right to withdraw you from the study if 

it is considered to be in your best interest. 

 

8. FINANCIAL ARRANGEMENTS 

 

The researcher is undertaking this project as part of the requirements for a doctoral 

degree in Educational Psychology at the University of Pretoria and she will not receive 

any remuneration for it. There are no costs involved for you when you participate in this 

research project. You will not be paid for your participation in this research project. Your 

transport costs may be refundable.  

 

9. SOURCE OF ADDITIONAL INFORMATION 

 

If during the duration of this research project you feel that you need to speak to the 

researcher you can contact Kobie Barnard at the following contact number: 

 

Cell :  083 4912778 
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10. HOW WILL CONFIDENTIALITY BE HANDLED? 

 

All information obtained during the course of this study is strictly confidential. The 

results of this study may be published in a scientific report or in scientific journals but it 

will not include any information which identifies you as a participant in this study. 

 

I, ……………………… hereby confirm that mrs Kobie Barnard, has informed me of 

the nature of her study. I have understood the role I will play and the purpose of this 

study. I give permission to voluntary participate in this study. 

 

House worker’s Name:__________________________ (Please Print) 

House worker’s Signature:___________________________________  

Date :__________________________ 

 

 

 

I, …………………..…. hereby give permission / do not give permission that the 

researcher may make an audio recording of my interview with her. 

 

House worker’s name :____________________________(Please Print) 

House worker’s signature:___________________________________ 

Date:__________________________ 

 

 

Investigator’s Name :_____________________________(Please Print) 

Investigator’s Signature :___________________________________  

Date :__________________________ 

 

 

*Consent procedures should be witnessed whenever possible. 

 

Witness’s name*:_________________________________(Please Print) 

Witness’s signature :_______________________________________  

Date : __________________________ 
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BYLAAG C 

 

SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUDSVRAE 

 

 

• VRAAG 1: 

Hoe lank werk jy reeds by hierdie werkgewer? 

 

• VRAAG 2: 

Hoe het jy uitgevind dat jy MIV-positief is? 

 

• VRAAG 3: 

Hoe het jy gevoel toe jy hoor dat jy MIV-positief is? 

 

• VRAAG 4: 

Weet jou werkgewer dat jy MIV-positief is? 

 

• VRAAG 5: 

Praat jou werkgewer en die ander gesinslede met jou oor MIV & VIGS? 

 

• VRAAG 6: 

Watter werk het jy in die huis gedoen voordat jou werkgewer uitgevind het dat jy MIV-

positief is? 

 

• VRAAG 7: 

Watter werk het jy in die huis doen nadat jou werkgewer uitgevind het dat jy MIV-positief 

is? 

 

• VRAAG 8: 

Hoe behandel jou werkgewer en die res van die gesin jou nadat hulle uitgevind het dat jy 

MIV-positief is? 
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• VRAAG 9: 

Hoe kan jou werkgewer en die res van die gesin jou met jou siekte help? 

 

• VRAAG 10: 

Is daar dalk iets wat jy vir die navorser wil vra, of iets waarmee die navorser jou dalk 

kan help? 
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BYLAAG D 

NAVORSINGSDAGBOEK: OPSOMMING 

 

DATUM NAVORSINGSAKTIWITEIT 

2000 Bewuswording van navorsingsprobleem. 

01/10/2000 Konsultasie met ‘n MIV & VIGS-navorser. 

28/10/2000 Doen aansoek om toelating tot studies aan die Fakulteit Opvoedkunde, 
Universiteit van Pretoria vir ‘n PhD-graad.  

13/02/2001 Registreer aan die Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria vir ‘n 
PhD-graad. 

22/02/2001 Eerste konsultasie met promotor: algemene beplanning van studie. 

15/03/2001 RGN Nexus literatuursoektog met die oog op die identifisering van verwante 
navorsingsprojekte. 

April 2001 Eerste weergawe van Hoofstuk 1 word by promotor ingehandig en terugvoer 
word ontvang. 

15/04/2001 Konsultasie met ‘n MIV & VIGS-navorser. 

Junie/Julie 
2001 

Literatuurstudie en skryf van Hoofstuk 2. Handig Hoofstuk 1 & Hoofstuk 2 by 
promotor in.  

29/08/2001 Tweede konsultasie met promotor: Terugvoer ten opsigte van Hoofstuk 1 & 
Hoofstuk 2.  

01/10/2001 tot 
15/01/2002 Literatuurstudie en skryf van Hoofstuk 3. 

16/01/2002 Handig Hoofstuk 1, 2 & 3 by promotor in.  

15/02/2002 Derde konsultasie met promotor: Terugvoer.  

25/02/2002 Herregistrasie : Tweede studiejaar. 

11/03/2002 Vierde konsultasie met promotor: Beplanning ten opsigte van Hoofstuk 4.  

01/03/2002 tot 
31/07/2002 Literatuurstudie en skryf van Hoofstuk 4. 

26/08/2002 Vierde konsultasie met promotor: Terugvoer Hoofstuk 1, Hoofstuk 2, Hoofstuk 
3 & Hoofstuk 4. Beplanning ten opsigte van Hoofstuk 5.  

28/08/2002 tot 
10/09/2002 

Besoek die Kaapprovinsie en win inligting in met betrekking tot MIV & VIGS-
versorgingsdienste. 

19/09/2002 Toevallige gesprekvoering met ‘n werkgewersgesin van ‘n MIV-positiewe 
huiswerkster. 

25/11/2002 

Konsultasie met ‘n mediese praktisyn wat spesialiseer in MIV & VIGS ten 
einde navorsingsprojek bekend te stel en moontlike deelnemers te identifiseer. 
Bespreek ook die etiese aspekte van die studie en ontvang waardevolle riglyne 
in hierdie verband.  
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DATUM NAVORSINGSAKTIWITEIT 

24/01/2003 Konsultasie met Dr Christa van der Walt: Verdere riglyne ten opsigte van die 
navorsingsontwerp en die etiese begronding van die studie. 

27/02/03 Herregistrasie: Derde studiejaar. 

18/03/2003 
Vyfde konsultasie met promotor: Riglyne ten opsigte van die 
navorsingsontwerp, navorsingsmetodes wat gebruik gaan word asook die etiese 
begronding van studie.  

01/04/2003 Konsulteer met die Dekaan van die Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van 
Pretoria, Prof Jansen. Versoek insette. 

14/04/2003 Terugvoer van Prof Jansen. 

15/07/2003 Konsultasie met Dr Mary Crewe. 

18/07/2003 Konsultasie met ‘n sielkundige wat baie ervaring in die berading van MIV & 
VIGS-pasiënte het. 

19/07/2003 tot 
30/07/2003 

Stel navorsingsprojek bekend aan verskeie kerke, hospitiums en MIV & VIGS-
versorgingsentrums in Pretoria-omgewing asook ander dele van die land.  

28/07/2003 Telefoniese konsultasie met MIV & VIGS-versorgers van MIV-positiewe 
huiswerksters in die omgewing van Houtbaai. 

07/08/2003 Sesde konsultasie met promotor. 

08/08/2003 Konsultasie met mediese personeel van Geestesgesondheidsklinieke in Pretoria 
met die oog op die bekendstelling van die studie aan moontlike deelnemers.  

09/08/2003 Navorser ontvang ‘n oproep van ‘n MIV & VIGS-aktivis wat belangstel in 
deelname aan die navorsingsprojek. 

11/08/2003 Kontakonderhoud met MIV & VIGS-aktivis. 

12/08/2003 Konsultasie met die Dekaan, Prof Jansen. 

03/09/2003 Eerste konsultasie met nuwe promotor: Lig promotor in met betrekking tot die 
aard van die studie en watter navorsing reeds gedoen is.  

04/09/2003 Handig ‘n kopie van navorsingslêer by nuwe promotor in. 

13/09/2003 Navorser woon ‘n MIV & VIGS-beradingskursus by: “Understanding and 
counselling HIV & AIDS clients.” 

30/09/2003 

Tweede konsultasie met nuwe promotor: Verander navorsingstema, ten einde 
die studie beter te begrens en om sodoende te verseker dat die studie voldoen 
aan die hoë etiese standaarde wat daar aan MIV & VIGS-navorsing gestel 
word.  

22/10/2003 Besoek aan ‘n MIV & VIGS-versorgingsentrum: Die doel van hierdie besoek 
is die bekendstelling van die navorsingsprojek.  

01/10/2003 tot 
01/01/2004 

Onderneem ‘n aanvullende literatuurstudie as gevolg van die nuwe 
navorsingstema. Herskryf Hoofstuk 1, Hoofstuk 2, Hoofstuk 3 & Hoofstuk 4. 
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DATUM NAVORSINGSAKTIWITEIT 

23/12/2003 
Konsultasie met ‘n besoekende buitelandse mediese praktisyn wat ‘n paar jaar 
gelede in Suid-Afrika in MIV & VIGS gespesialiseer het, maar tans in Kanada 
werksaam is. 

14/01/2004 Konsultasie met die stigterslid van die Hospitium waar daar moontlike 
deelnemers geïdentifiseer kan word.  

16/01/2004 Navorser ontvang ‘n uitnodiging van ‘n kerk om MIV & VIGS-opleiding aan 
huiswerksters in die kerk se omgewing te gee. 

22/01/2004 Konsultasie met promotor: Terugvoer ten opsigte van navorsingswerk wat 
reeds voltooi is. 

03/02/2004 
Die Bestuursraad van die Hospitium gee skriftelike toestemming dat die 
navorser ‘n gedeelte van die navorsingsonderhoude by die Hospitium mag 
voer. 

03/02/2004 

Die navorser identifiseer Pretoria Kindersorg as nog ‘n moontlike bron vir die 
identifisering van moontlike navorsingsdeelnemers. Die navorser stel die 
navorsingsprojek telefonies aan ‘n senior personeellid van hierdie instansie 
voor. 

05/02/2004 
Besonderhede ten opsigte van die projek word aan Pretoria Kindersorg gefaks, 
ten einde hierdie instansie in staat te stel om ‘n besluit te neem met betrekking 
tot die verlening van amptelike toestemming.  

18/02/2004 Navorsingsveldwerk by die Hospitium neem ‘n aanvang. 

18/02/2004 tot 
26/02/2004 Navorser transkribeer self bogenoemde onderhoude. 

20/02/2004 Bekendstelling van navorsingsprojek aan die Military Alliances met die oog op 
die identifisering van moontlike deelnemers. 

27/02/2004 Herregistrasie: Vierde studiejaar.  

03/03/2004 Voortsetting van navorsingsveldwerk by Hospitium. 

03/03/2004 tot 
10/03/2004 Transkribering van navorsingsonderhoude. 

10/03/2004 Voortsetting van navorsingsveldwerk by Hospitium. 

10/03/2004 tot 
13/03/2004 Navorser transkribeer navorsingsonderhoude. 

13/03/2004 Navorser bied ‘n MIV & VIGS-opleidingskursus aan vir huiswerksters by ‘n 
kerk. 

18/03/2004 
Toevallige gesprek met ‘n joernalis wat vir ‘n Durbanse koerant werk. Die 
gesprek het gehandel oor werkgewersgesinne wat betrokke raak by die 
versorging van huiswerksters se weeskinders. 

24/03/2004 Voortsetting van navorsingsveldwerk by Hospitium. 

24/03/2004 
Pretoria Kindersorg gee skriftelik toestemming dat navorser veldwerk by ‘n 
MIV & VIGS-versorgingsentrum, waarby Pretoria Kindersorg betrokke is, 
mag doen. 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  BBaarrnnaarrdd,,  JJ  PP    ((22000055))  



Bylaag D 

 296

DATUM NAVORSINGSAKTIWITEIT 

25/03/2004 
Navorsingsveldwerk by ‘n MIV & VIGS-versorgingsprogram neem ‘n 
aanvang. Die navorser voer ook ‘n onderhoud met personeel van hierdie 
instansie. 

30/03/2004 Voortsetting van navorsingsveldwerk by Hospitium. 

30/03/2004 tot 
06/04/2004 Navorser transkribeer navorsingsonderhoude. 

06/04/2004 Voortsetting van navorsingsveldwerk by ‘n MIV & VIGS-versorgingsentrum. 

07/04/2004 tot 
12/04/2004 Navorser transkribeer navorsingsonderhoude. 

13/04/2004 Voortsetting van navorsingsveldwerk by ‘n MIV & VIGS versorgingsentrum. 

14/04/2004 tot 
19/04/2004 Navorser transkribeer onderhoude. 

20/04/2004 Konsultasie met promotor: Terugvoer en beplanning met betrekking tot die 
analisering van data.  

27/04/2004 Voortsetting van navorsingsveldwerk by Hospitium. 

2/05/2004 Voortsetting van navorsingsveldwerk by Hospitium. 

17/05/2004 Konsultasie met promotor: Data-analisering. 

27/05/2004 Konsultering met ‘n MIV & VIGS-deskundige. 

18/05/2004 tot 
15/06/2004 

Data-analisering deur middel van oop kodering, aksiale kodering en selektiewe 
kodering. Navorser skryf ook Hoofstuk 5.  

16/06/2004 Konsultasie met promotor: Handig Hoofstuk 1, Hoofstuk 2, Hoofstuk 3, 
Hoofstuk 4 & Hoofstuk 5 in.  

24/06/2004 Konsultasie met promotor: Terugvoer en beplanning van Hoofstuk 6. 

25/06/2004 tot 
18/07/2004 Bring verandering aan en skryf Hoofstuk 6.  

18/07/2004 Handig volledige proefskrif in by promotor. 

11/08/2004 Konsultasie met promotor: Terugvoer. 

16/08/2004 Handig ‘n afskrif van proefskrif in by mede-promotor. 

19/08/2004 Navorser besoek biblioteek ten einde afrondingsinligting bekom. 

08/09/2004 Konsultasie met mede-promotor: Terugvoer. 

09/09/2004 tot 
17/09/2004 Inwin van addisionele inligting en redigering. 

 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  BBaarrnnaarrdd,,  JJ  PP    ((22000055))  



Bylaag E 

 297 

BYLAAG E 
 

 
TRANSKRIPSIES VAN ONDERHOUDE 

WORD VERSKAF IN 'N AFSONDERLIKE 

PDF-LÊER OP HIERDIE KOMPAKSKYF 

 

 

 

 

The journey of each woman is uniquely her own ... 

(Lather & Smithies 1997:xxv) 

 

 
 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  BBaarrnnaarrdd,,  JJ  PP    ((22000055))  



 
 
 
 
 
 
 

TRANSKRIPSIE VAN ONDERHOUDE 

 

 

BYLAAG E 
 

Semi-gestruktureerde onderhoud 1: Deelnemer A 1 

Semi-gestruktureerde onderhoud 2: Deelnemer B 11 

Semi-gestruktureerde onderhoud 3: Deelnemer C 15 

Semi-gestruktureerde onderhoud 4: Deelnemer D 19 

Semi-gestruktureerde onderhoud 5: Deelnemer E 22 

Semi-gestruktureerde onderhoud 6: Deelnemer F 28 

Semi-gestruktureerde onderhoud 7: Deelnemer G 31 

Semi-gestruktureerde onderhoud 8: Deelnemer H 40 

Semi-gestruktureerde onderhoud 9: Deelnemer I 44 

Semi-gestruktureerde onderhoud 10: Deelnemer J 49 

Semi-gestruktureerde onderhoud 11: Deelnemer K 55 

Semi-gestruktureerde onderhoud 12: Deelnemer L 63 

Semi-gestruktureerde onderhoud 13: Deelnemer M 67 

Semi-gestruktureerde onderhoud 14: Deelnemer N 72 
 
 

---oOo--- 
 
 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  BBaarrnnaarrdd,,  JJ  PP    ((22000055))  



 

— 1 — 
 

SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD 1: DEELNEMER  A 
 
A… is ‘n 30-jarige vrou wat in die ...  gebore is en in die ...  grootgeword het.  A… was 
in diens van ‘n gesin in ...  A… was Afrikaans goed magtig en daar is nie van ‘n tolk 
gebruik gemaak nie.  A… was ook ‘n MIV & VIGS-aktivis.   
 
VRAAG 1: 
HOE LANK WERK JY  REEDS BY JOU WERKGEWER ? 
A…: Okay … hierdie gesin was in ...  en ek het vanaf 1997 tot in  2000 vir hulle gewerk.   
 
VRAAG 2: 
HOE HET JY UITGEVIND DAT JY MIV-POSITIEF IS?   
A…: Ek was so klein want toe kom ek van die plaas af.  Die tyd wat ek gaan by die 
hoërskool, was my ouma … dit is sy wat vir my grootgemaak het.  Toe vra die ander 
mense wat bly by die dorp, daai dorp se naam is die … dat ek kan by hulle bly, want hulle 
was niks van ons nie.  Dit was net die mense wat ken mekaar saam met my ouma en oupa.  
Toe 1986, ek het daar gaan bly. 
Navorser: Hoe oud is jy toe A…? 
A…: O, ek vergeet nou, maar ek het standerd ses begin in 1986.  As jong kind was ek so 
slim.  Ek het standerd 6 gemaak in 1986.  Want ek was so slim … ek het nie standerd drie 
en vier gemaak nie.  Hulle het my net gepromote.  In 1986 was ek in standerd 6, toe in 
1988 was ek in standerd 8.  Ek was in standerd 8 toe kry ek die virus, maar daai tyd het 
ek nog nie uitgevind nie.  Ek het by daai ouma gebly … lekker gebly, ek het dit geniet.  
Dit het gelyk soos dit is my ma.  Ons was net twee, die hele tyd.  Sy het ook ‘n kind gehad 
wat by die soldate was, by die exile.  Dit was Augustus, of September maand, toe kom 
daai broer by die huis, van die army af.  Daai week toe die broer kom, hoor ek die traffic 
department se kar is weg, want daai broer se ma was ‘n toordokter.  Toe gaan sy saam 
met die traffic koppe om daai kar te gaan kry by Jo’burg.  By daai tyd ek het nie geken 
waar is Jo’burg nie.  Toe moet ek agterbly saam met die broer by die huis.  Ek het hom so 
gelike, want ek het hom so gevat dat ek die klein sustertjie is.  Ek het nie geweet hy gaan 
sulke goete maak, soos hy gedoen het nie.  Dit was op Woensdag, hy het vir my die kos 
gemaak en alles.  Toe eet ek, want jy weet, ek was ‘n bietjie dom, want jy weet as jy van 
die plaas af kom is jy ‘n bietjie dom.  Ek het nie geweet wat is die seks nie.  Ek was eintlik 
nog bietjie dom en baie klein. 
Navorser: Jy was eintlik nog ‘n kind. 
A…: Ja, want die meneer by die skool het vir ons die Biologie gemaak, as hulle sien daar 
is die swanger vrou by die blaaie, moet ons daardie blaaie skip… 
Navorser: O, vinnig omblaai? 
A…: Vinnig omblaai.  So, ek het toe mos nie geweet wat gaan aan nie.  En toe, die eerste 
aand, het ons al twee by die huis gebly.  En die aand, ek was geslaap.  En toe hoor ek net 
iemand het my.  Hy hou my vas en maak my mond toe.  Hy trek my panty af en toe 
verkrag hy my.  Dit was die eerste dag en dit was op Woensdag.  Daai was hartseer by 
my… maar okay … dit was fine.  En toe die volgende dag, in die oggend, ek roep hom.  
Ek vra vir hom waar was hy gewees gisteraand, want daar was iemand gewees wat my 
seergemaak het.  Ek maak sommer my bene oop dat hy kan sien ek het seergekry.  Hy 
keer my vinnig en sê “Okay, jy sal my ma kom wys as sy terugkom van Jo’burg af”.  En 
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toe worry ek nie meer nie, maar ek het seergekry want dit was die eerste keer dat ek sien 
sulke dinge.  Donderdag, die aand, en toe vra ek vir hom moenie loop nie.  Hy moet saam 
met my bly, dat ek daai persoon kan kry.  Toe sê hy vir my “Okay, ek gaan uit, ek sal net 
die deur sluit dan loop ek met die sleutel.  Ek sal vir jou sê die tyd wat ek terugkom”.  
Toe sê ek okay, ek vertrou hom, dis mos my broer.  In die aand in … en toe hoor ek 
iemand, want ek het nie lekker geslaap die tweede dag nie.  En toe hoor ek iemand, ek 
kan hoor die deur gaan oop, hy kom weer in en hy verkrag my weer.  En toe voel ek hy 
het die ring in die vinger aan die linkerkant en toe vang ek hom by die gesig, die moesie 
by die gesig.  En toe worry ek nie weer nie.  Okay … ek kry seer, ek het baie seer gekry, 
want hy het my geskeur onder.  En toe die volgende dag, dit was op Vrydag, die oggend 
weer, ek vra vir hom waar was jy gewees, want daai persoon was weer hier gewees.  Hy 
sê toe:  “Was hy hierso gewees?” J… ja…  hy was hierso gewees en hy het my weer 
seergemaak.  Ek kon nie eers weer my noefie skoongemaak nie want ek het seergekry.  En 
toe sê hy: “Okay, ons moet my ma kom sê as sy terugkom.”  Ek het nie by die skool 
gegaan nie, vir two days, Donderdag en Vrydag.  En toe sê hy vir my hy sal vir haar ma 
kom sê as sy terugkom vanaf Jo’burg af.  Ek het by die huis gebly.  During the day my 
oupa en my pa, want my pa …  my pa het my grootgemaak, maar hulle het nie saam met 
my ma gebly nie, dit is my oupa wat my grootgemaak het, my ma se pa.  En toe, dié man, 
hy sit buitekant.  Toe sien ek my pa se kar buitekant.  Toe begin ek sommer huil.  My pa 
het in die huis ingekom en vir my gevra “Wat gaan aan, Ouma?” want ek het mos my pa 
se ma se naam … “Wat gaan aan, Ouma?” toe sê ek vir hom wat het gebeur.  My pa … 
ek weet nie … Hy was so kwaad en toe vat hy my sommer by die dokter.  Ons het by die 
dokter gegaan, by dokter V… R…  Hy het my gaan stitch en na dit, toe vat hulle my by die 
polisie.  Ek was so geskrik want ek was mos bang vir daai lang gun.  Jy weet daai tyd ons 
was baie bang vir die soldate. 
Navorser: Ja … 
A…: En toe het hulle die maatskaplike diens geroep dat hulle saam met my kan praat.  
Dis hulle wat ek het mee uitgekom … toe sê ek vir hulle dis daai persoon want ek het 
gevoel daai persoon het ring en het moesie.  Toe dit klaar is sê ek vir hulle dis hy.  Ek 
was ‘n bietjie dom.  Ek het net gesien hulle het vir hom gevang.  Toe kry hulle sy 
onderbroek het nog bloed.  Dis die ding wat hulle hom met gevang het.  En toe vat hulle 
vir hom tronk toe, maar hy het nie lank gebly by die tronk nie.  Ek was nie eens geworry 
nie, waar is hy nie, want ek het gesond geword onder.  My oupa het my weer gevat by 
hulle en ek het die skool gaan loop by M… En toe, die social worker, dis hulle wat vir my 
altyd gekyk het.  Ek was toe die social worker se kinders … se kind.  In 1989, en toe kry 
ek my kind.  Ek het nog nie eens gemenstrueer nie. 
Navorser: So A… , jy het swanger geword as gevolg van die feit dat jy verkrag is? 
A…: Ja, dis reg mevrou.  En toe hoor ek hulle sê ons moet die abortion maak, maar toe 
sê my oupa “Nee, miskien is dit die kind wat vir ons gaan help.”  En dit is soos nou my 
kind. 
Navorser: Hoe oud is hy nou, A…? 
A…: Hy is nou veertien en op standerd 9.  En toe die social worker kuier vir my.  Hulle 
kom, hulle koop vir my chocolate.  1989 toe gebore my kind, die … ste Mei, ek was by die 
hospitaal, ek het my kind daar gekry.  En die social worker, hulle het ook gekom.  Hulle 
was saam met my daar al die tyd.  1989, ek dink dit was so Novembermaand, altyd ek het 
net seer onder, ek moet altyd by die dokter gaan en dit raak nie gesond nie.  Of dit raak 
gesond, dan weer nie.  1990, ek dink dit was Meimaand, of June, toe toets hulle my vir 
HIV.  Hulle het nie eens vir my gevra nie, en toe toets hulle my vir HIV.  Ek het nie eens 
consent form geteken nie. 
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Navorser: Maar het jy self gegaan dat hulle jou kan toets? 
A…: Die social worker het my gevat. 
Navorser: O. 
A…: Maar ek was nie eens geworry wat gaan aan nie. 
Navorser: Maar het hulle vir jou gesê jy is HIV-positive? 
A…: Hulle het nie vir my gesê vir wat vat hulle die bloed nie.  Of hulle het vir my gesê en 
ek onthou  meer nie.  Maar as hulle vir my verduidelik het, sou ek onthou het.  Maar ek 
het nie eens geteken nie. 
Navorser: So jy het geen informed consent geteken nie? 
A…: Nee, maar hulle het my bloed gevat.  Maar ek worry nie, want hulle het my gehelp.  
Toe was ek by matriek.  Ek het gedink ek gaan matriek druip, want ek het nie die skool 
mooi geloop nie.  Maar ek het matriek tog mooi geslaag. 
Navorser: Hmm … jy is slim. 
A…: Dankie.  Die eerste September, en toe my results kom.  Ek het weer infeksie gekry 
en toe vat hulle vir my by die dokter.  Ek dink dit is die tyd wat hulle gedink het laat ons 
die results van die kind kyk.  En toe kry hulle ek is HIV-positive.  Ek het nie eens geworry 
nie. 
Navorser: Hulle sê toe vir jou jy is HIV-positive? 
A…: Nee, ek het net gehoor hulle praat.  Hulle verduidelik nie vir my nie, en daardie was 
die tyd wat ek begin het om jongetjies te sien want ek was nou ‘n bietjie groot.  Maar ek 
was baie bang om saam met die jongetjies te slaap want ek het mos seergekry.  En toe sê 
hulle ek is HIV-positive, maar ek het nie eens geworry nie.  In 1992, toe gaan werk ek by 
..., maar dit was net voluntary.  By K… En toe kom ek weer terug by die huis en toe kry ek 
werk by ...  Maar dit was net part time, en toe los ek weer.  En toe kry ek werk by die … 
Hoërskool.  En toe werk ek daar.  Ek was ook ‘n ...  player. 
Navorser: Hmmm. 
A…: En toe die tyd wat die provinces speel het ek vir … gespeel.    En toe in 1994 kom ek 
die kant toe.   
Navorser: Toe kom jy Pretoria toe? 
A…: Ja, toe kom ek Pretoria toe.  Ek het by ...  gebly.  By Antie … En toe was daar ander 
vorms wat ons moet invul.  Daar is plek wat hulle sê jy moet die siektes inskryf.  En die 
dokter moet jou self gaan toets.  En toe worry ek nie meer nie want ek ken die siekte wat 
ek het.  Ek het die probleem met oë en die probleem met high blood pressure.  Maar ek 
was nie geworry met HIV nie.  Maar altyd ek skryf dit, HIV-positive, high blood pressure, 
oë en tande, probleme met my tande.  Okay … en toe worry ek nie.  Ek sien toe die mense 
wil nie meer hê ek moet speel nie.  Ek het nie geweet wat aangaan nie.  En ek sien toe 
daar was die ander spelers wat my nie meer gelike het nie.   
Navorser:  Wat het hulle gemaak?  Jy sê hulle het jou nie meer gelike nie.  Wat het 
verander in die manier hoe hulle met jou gemaak het? 
A…:  Okay…  Jy kan sien, altyd sy was mos jou tjommie, maar na die vorms wil hulle nie 
meer met my praat nie.  Dit was net nog … wat nog altyd saam met my gepraat het.  Sy 
het gesien ek voel hartseer en sy het altyd vir my gesê:  “Sê vir my wat is jou probleem”.  
Weet jy, mevrou, as jy kom van die rural areas, weet jy nie altyd wat aangaan nie.  
Hierso by die urban areas, hulle ken van HIV en AIDS.  Ek het mos nie geken wat gaan 
aan nie.  Toe speel ek ...  en ek het baie goed gespeel.  En toe, toe speel ek nie weer nie. 
Navorser: O, toe kies hulle jou nie weer nie? 
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A…: Ja.  En toe kry ek die jongetjie, wat nou my man is.  Hy het vir my gelike en toe sê 
ek vir hom, weet jy wat, ek het HIV.  Ek het gesien hy skrik, maar hy wil nie vir my wys hy 
skrik nie.  Toe dink ek okay, dis fine… dis fine… hy praat nog met my.  Want altyd ek het 
gesien as ek vir die jongetjies sê ek is HIV-positive, hulle wil nie weer saam met my praat 
nie.  Hulle kyk my so.  Na die game, het hy by my gekom en toe praat hy saam met my.  
Hy vra toe vir my my phone number en daai.  Toe sê ek vir hom, en toe jol ons.  Maar 
daai tyd ek het nie geweet wat gaan aan nie … Met HIV/AIDS se goed was ek nie so slim 
nie.  Jy weet ek kom mos van die rural areas.  Na die game toe speel ek nie weer nie.  Ek 
het saam met my boyfriend gejol en saam met die team by … gespeel.  En toe … my 
boyfriend sê hy wil vir my trou.  Ons het net drie maande gejol en toe gaan hy vir my 
lobola by die huis.  Ek het nie geglo hy gaan dit doen nie.  Hy het ses duisend gebetaal.  
Hy skuld nog … (lag). 
En toe 1996, ek dink dit was Februarie maand … ja, Februarie maand, raak ek swanger 
met my kind ...  Dis daai tyd wat ek begin siek raak het, ek het mos high blood pressure, 
toe word ek sommer siek.  March maand het ek by Pretoria Academic gaan bly.   
Navorser: Watter siekte het jy toe, A…? 
A…: High blood pressure.  En toe ek was siek.  By die hospitaal, die susters het ons nie 
gelike nie.  Ons was net twee persone wat HIV-positive was.  Die ander enetjie, ek weet 
nie van waar sy gekom het nie, sy ken mos nie die taal nie.  Hulle skinder ons met Engels.  
Ek hoor hulle skinder met ons.  Dan sê ek vir ander enetjie, … jy hoor, hulle discriminate 
ons, want ons het AIDS.  Ek het nie eens gesê HIV nie.   
Navorser: Want jy het nie geweet dat jy nog nie AIDS het nie, né. 
A…: Ja, dis reg ek het sommer net gesê ons het AIDS.  En toe September maand, my kind 
het mos die … 
Navorser: Nou wag ‘n bietjie.  A… jy sê hulle het teen julle gediscriminate.  Wat het 
hulle presies gedoen? 
A…: Hulle het ons in ‘n separate room, by een kamer gesit en as hulle naby ons kom of 
van ons praat het hulle altyd gesê “Dit is dáái’s.  Dit is dáái’s.” 
Navorser: O, dit is dáái’s …   
A…: Hulle het ook vir mekaar gesê:  “As jy werk met dáái’s, moet jy jouself mooi oppas.  
Dan dink ek … okay … want ons het dié siekte.  Die siekte wat die probleem is … okay.  
En toe worry ek.  September maand, ek was rêrig siek, daardie tyd.  Hulle kon nie my 
high blood pressure control nie en toe vra ek vir Dr M… “Dr, ek weet dit is net die Here 
wat ken wanneer my kind moet kom, maar ek vra dat julle my kind moet uithaal op die … 
de September.  Want ek ken mos nou my HIV-status.  My kind het amper die …de 
uitgekom, maar toe kom my kind die …de September. 
Navorser: A… hoekom wou jy toe hê dat jou kind op die …de September gebore moet 
word? 
A…: Want ek het mos my HIV-results gekry op die …de September 1990. 
Navorser: Ek verstaan. 
A…: Die kind het so past one uitgekom die …de September.  Toe sê Dr … die kind se 
naam is ...  En toe sê ek nee, die kind se naam is nie ...  nie, die kind se naam is Virus.  
Toe het die dokter so mooi gelag.  Die dokters het my so gelike.  Dit is net die susters wat 
‘n probleem gehad het.  Die dokters was nie so geworry nie.  Dr M…, ek sal hom nie 
vergeet nie.  Tot vandag toe is hy my dokter.  As ek het probleme ek gaan straight by 
hom.  En toe … kry ek vir W…  Na W… het ek siek geraak.  Ek was siek, siek, siek.  Ek 
het net 25kg geweeg op die skaal.  Ek het nie eens geëet nie, ek het niks gedoen nie,  Ek 
was siek, siek, siek.  En toe die ander dokter, Dr T…, begin research te maak met my.  
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Hulle het vir my die ander pille gegee.  Ek kry nog steeds daardie pille.  Dit is nie die 
anti-retroviral drug nie, dit is net ‘n immune system booster.  Die pille se naam is PO59.  
Ek drink die pille nog steeds, tot vandag.  Maar dit is net as jy drink miskien bier of wat, 
jy mag dit nie drink nie.  In 1998 toe begin ek involve raak by HIV-positive se goed.  Dit 
is die tyd wat ek kry vir Suster S…  Toe gee sy vir my proper HIV-counselling.  Sy is net 
soos my ma.  Ek like haar so.  En die ding wat ek amper vergeet het om vir jou te sê, is 
my mense, hulle worry nie eens oor my status nie. 
Navorser:  Jou familie? 
A…: My familie en my skoonma.  Sy like die virus van my en sy weet ek is HIV-positive.  
En sometimes, soos nou die dag wat ek by Durban by die HIV conference was, het hulle 
my by die TV gesien.  Dan bel hulle my.  Almal van my familie bel my en hulle vra my:  
“Het jy nog steeds daardie siekte?”  Ek sê, ja, want daar is nog nie cure nie.  Ek het nog 
steeds die siekte.  Dan sê hulle:  “Maar jy is nog nie eens siek nie.”  Baie mense gaan 
doodgaan by hierdie siekte.  Toe sê ek nee, jy moet net vertrou.  Die Here sal vir jou help 
en jy moet positive wees.  My ouma is die een wat my amper moedeloos gemaak het.  Ek 
het vir haar gesê ouma, jy weet mos ek het die AIDS.  Toe antwoord my ouma:  “Watse 
AIDS?  Jy weet mos dit is net vir die hoermense daardie siekte.”  En toe begin dit my 
swak maak.  Want dit is my ma, al is sy my ouma, is sy my ma, want sy het my 
grootgemaak.  En toe, later toe my ouma sien ek bly nog gesond, dink sy nee, man, dié 
kind is nie siek nie.  Miskien betaal hulle haar om te lieg.   
Navorser: En jou ouma, glo sy nog steeds nie dat jy HIV-positive is nie? 
A…: Sy glo nog steeds nie.  Want altyd as ek haar bel en sy vra my: “Hoe gaan dit nou 
met jou?” en ek sê vir haar ek raak nou vet, dan sê my ouma:  “Nee, die kind het nie 
daardie siekte nie.”  Haar oudste kind het ook doodgegaan met daardie siekte, sy het nie 
lank die siekte gehet nie.   In ...  toe join ek die Treatment Action Campaign.  Jy weet mos 
ons het gebaklei saam met die government? 
Navorser: Ja … Nou hoe het dit gebeur dat jy saam met die campaign begin werk het? 
A…: Ek het vir ...  gesien op TV.  Hy is die persoon wat HIV-positive is.  Toe sien ek vir 
hom en ek dink, hy is HIV-positive en hy is so sterk en hy fight vir homself.  En toe, hulle 
gee mos altyd by die e-mail die nommers … en … en … toe vra ek by suster S… dat sy vir 
my kyk wat is sy nommer.  En toe kry ek sy nommer.  Dit is by die Kaap.  Toe bel ek vir 
hom.  Hy sê vir my hy gaan by Jo’burg, daar is friends by Jo’burg.  Jy moet gaan join 
daar.  Ek het gaan join, ek was saam die tyd wat ons gaan by die hof saam met die 
minister of Health vir die AZT en Nevirapien.  Maar ek is bly, want ek weet hulle het 
uitgehaal en ek het krag want ek weet ek het saam gefight dat die swanger mense daardie 
Nevirapien kan kry.  Ek help almal. 
Navorser: Help jy ook die families van mense wat HIV-positive is? 
A…: Ja, ek help ook die families.  En toe … 1999 … nog steeds 1999… toe gaan ek join 
by ....   Maar ek het toe mos nog steeds by die kombuis gewerk.   
Navorser: Het jy toe nog die hele tyd by die kombuis gewerk?  In ...? 
A…: Ja, in ....  En toe gaan ek by ..., AIDS Group Support.  Hulle het vir my mooi gevat 
en toe vat hulle my by AIDS counselling training.  Hulle sê toe ek moet by die workshop 
gaan want hulle sien ek worry nie eens oor my status nie.  Toe gaan ek by UNISA en doen 
my 69 days course.  Ek het certificate gekry.  Ek het die eerste keer gedruip, want really 
ek was siek.  My gedagte was moeg.   
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VRAAG 3: 
HOE HET JY GEVOEL TOE JY HOOR DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
A…: Sometimes dit was nie my hart wat voel nie lekker nie, net my gedagtes was moeg.  
Maar nog steeds wou ek werk, maar my gedagtes was moeg.  Jy weet, as jou gedagtes is 
moeg, jy kan niks doen nie … jy wil net rus en slaap.  Ek het ook gedink ek gaan sommer 
doodgaan … 
 
VRAAG 4: 
WEET JOU WERKGEWER DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
A…: Weet jy wat, nê?  Ek het glad nie my status weggesteek nie.  Altyd as ek vir hulle sê 
ek is HIV-positive het hulle geglo nie, hulle het geglo die tyd wat hulle sien ek het HIV-
positive T-shirt.  En toe sê hulle ek moenie daardie T-shirt aantrek in die jaart in nie.  
Hulle sê ek moet dit aantrek as ek buite toe gaan.  Toe sê ek nee, dit sal ek nie doen nie.  
Dit is my status.  En ek like die virus wat ek het.  Want as ek nie die virus respekteer nie 
en ek dra nie die T-shirt nie, die virus gaan my doodmaak.  En dan sal niemand vir julle 
kinders kan kook nie.  Sometimes die oom vir wie ek gewerk het is anders en sometimes 
die antie is anders … 
 
VRAAG 5: 
PRAAT JOU WERKGEWER EN DIE ANDER GESINSLEDE MET JOU OOR 
MIV & VIGS? 
A…: Hulle het my eintlik gesleg gepraat.  Hulle het dinge gesê soos “Die mense wat kry 
die AIDS, hulle slaap rond en …” Hulle praat baie sleg …… 
Navorser: Het hulle dit reguit vir jou gesê? 
A…: Nee, hulle het nie vir my straight gesê nie.  Hulle praat sommer net so in die huis, 
dan ons kyk TV, dan praat hulle … dit wys mos op TV, die HIV, dan sometimes ek raak so 
skaam …  Ons het mos daar saam met hulle TV gekyk.  En toe my man gaan nie meer 
saam met my om TV te kyk nie.  Ek het net allenig gegaan.  Dan sometimes as ek 
terugkom was ek bekommerd, dan sê ek vir my man: “Jy weet hulle praat nie mooi met 
dié siekte van my nie.”   
Navorser: Wat sê hulle? 
A…:  Hulle sê altyd … miskien hulle wys die mense wat HIV het … hulle sê: “Ah, laat 
hulle doodgaan, laat hulle doodgaan … want hulle slaap so rond met die ander mense 
…” 
Navorser: Wat doen jy dan, B...? 
A…: Dan bly ek maar stil.  Wat sal ek doen?  Hulle sal my wegjaag.   
 
VRAAG 6: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN VOORDAT JOU 
WERKGEWER UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS?  
A…: Okay … ek het mos glad nie my status weggesteek nie.  Dit is my eerste punt.  En 
my probleem … ek het gekook, ek het alles gedoen vir hulle.  Ek was eintlik hulle baas.  
Rêrig dit is die waarheid.  Die kinders hulle het my gelike.  Eintlik die kinders, hulle was 
my kinders.   
Navorser: Hoeveel kinders was daar, A...? 
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A…: Hulle was …  Hulle was klein.  Die laatlam was klein, klein, klein en hy was siek, 
siek, siek.  En ek het daai kind se naam gegee … Daai kind het groot geword saam met 
swart mense se kos.  Porridge.  Die Antie was so bang om saam met daai kind te slaap as 
daai kind siek is.  Daai kind was soos my kind.  Die kind het pap en melk geëet.  Daai 
kind het nie weetbix, en daai  geëet nie.  Ek weet … ek het mos grootgeword met 
porridge.  Ek het daai kind elke dag die porridge gegee.  Nou daai Antie se ma altyd sy sê 
die kind sal mos doodgaan.  Daai kind is nou groot, hy respekteer my so, hy like my so, 
hy sê ek moet vir hom gaan werk as hy groot is.  Maar hy is nou twaalf.   
 
VRAAG 7: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS DOEN NADAT JOU WERKGEWER 
UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
A…: In die year ..., toe sien ek nou dié mense … hulle is nie meer orraait nie.  Rêrig, 
altyd ek gaan by die campaigns, altyd ek moet gaan toi-toi vir die ander mense se lewe.  
Want ek, ek is nog steeds orraait, maar ek moet fight vir die ander mense se lewe, dat 
hulle kan iets kry om te lewe, laat ons kan hulle lewe prolong.  Die probleem, altyd ek is 
absent, maar ek moet eers skoonmaak.  Altyd ek het alles skoongemaak.  As miskien ons 
loop miskien six o’ clock in die oggend altyd ek sê vir die Antie: “Antie, môre ons loop 
six o’ clock.” Dan doen ek alles eers in die aande.  Ek maak die sitkamer skoon in die 
aand, en die kamers, ek sal dit skoonmaak as ek terugkom.  Dan sê sy: “Ja”.  Maar as ek 
terugkom … ek sien sy is nie weer orraait nie.  Want as ek kom by die huis, die mense 
treat my nie mooi nie.  Ja … en, en toe sê sy ek moenie weer kook nie.  Ja, rêrig, ek het 
gedink ek gaan vir hulle die siekte gee as ek kook, want ek self het nie geweet wat gaan 
aan nie. 
Navorser: Hoe lank het hulle toe al geweet jy het die siekte? 
A…: Van die begin af, maar hulle het nie vir my geglo, of vertrou nie.  Hulle het gedink 
die government betaal ons om te lieg.  Die ding wat toe gemaak het dat hulle my glo is 
die tyd van die ....  Toe sien hulle dit is net almal die HIV-positive mense en ons almal sê 
vir die mense hoe het ons die siekte gekry en wanneer het ons die siekte gekry.   
Navorser:  So, A… jou werkgewer en die kinders van die werkgewer het gedink jy jok en 
jy maak grappies oor jou siekte? 
A…: Ja … Hulle het gesien dat al die mense by die ...  is positive en ons worry nie oor 
ons status nie.  Die hele ... by die kerk, by die polisiestasie, superintendent K… by die 
polisiestasie en die skole, Mnr M…-hulle, almal, almal het my gelike.  Mnr L…-hulle, 
almal, al die hoërskool en laerskole, almal het my gelike want ek het gegaan om die 
kinders te leer van AIDS.  Ook by ...  Mine, al die plekke, ek het baie plekke geloop.  Ook 
by ..., by S..., ek het baie plekke gegaan en toe sien hulle (die werkgewer) … rêrig … dié 
persoon is HIV-positive.  En toe begin hulle met ek moenie weer kook nie.  Toe sê ek, 
okay … dit is maar orraait. 
 
VRAAG 8: 
HOE BEHANDEL JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU 
NADAT HULLE UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
A…: Ek het baie sleg gevoel toe hulle sê ek moenie weer kook nie.  Rêrig, ek het ook 
gedink dat ek die mense die siekte gaan gee.  Hulle eerste probleem was dat hulle nie 
daai tyd die information gehad het nie.  Hulle het nie geweet eintlik, hoe kry die mense 
die siekte nie.  Want ek het altyd die toilet gebruik saam met hulle en toe sê hulle skielik 
ek moet die buite toilet gebruik.  En toe moet ek weer by die clinic gaan.  Ek het by antie 
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S… gegaan.  Antie S… bly die tweede huis van hulle af en sy werk by die clinic.  En toe 
gaan ek by antie S… en ek sê vir haar: “Antie S… hulle sê ek moenie kook nie, want ek 
gaan vir hulle die siekte gee.”  En toe sê Antie S...: “Néé, hulle is mal.  Jy moet kook.  
Die mense kry nie die siekte deur kokery en sulke goed nie.”  En toe sê Antie S…, sy is 
mos nie ‘n suster nie, sy is net ‘n klerk by die clinic, ek moet na suster toe gaan, suster 
S…  En toe gaan ek by suster S… As ek die volgende dag by  suster S… kom, sê ek: 
“Suster S…, oom sê ek moenie kook nie.”  En toe sê suster S…: “Ek sal saam met jou 
oom gaan praat.  Mense kan nie die siekte kry as jy kook, of as jy jou miskien sny nie.”  
En toe verduidelik sy mooi vir my wat gaan aan en hoe ‘n mens die siekte kry.  En toe sê 
ek dis okay.  En suster S… sê ook:  “Dis reg.”   
 
En daai tyd, as ek vir jou kan die waarheid sê, ek het nie eens die condoms gebruik.  Ek 
het begin die condoms gebruik, 2000, in die middel van 2000.  Want hulle het nie vir my 
verduidelik hoekom moet ek die condoms gebruik nie.  Die tyd toe hulle vir my sê my man 
is negatief en my man gaan die virus kry, ek het so geskrik, want ek wil nie vir my man 
infect nie.  En toe moet ek onmiddellik vir my man sê hy moet gaan toets, want ek is bang 
hy het dit ook.  Maar toe gaan toets my man by Pretoria Hospitaal, ons het gekry hy is 
negatief.  Ons weet nie of my man het die virus, maar hy is net die carrier.  Dit kan so 
wees, dan toets ons hom en hy is negatief, maar hy het die virus en die virus kan nie 
vinnig wys nie.  Ek was so excited as ek kry hy is negatief.  Want ek het gedink sy mense 
gaan my nie meer like nie, ek het gedink hulle gaan dink ek het hulle kinders die siekte 
gegee.   
Navorser: A… toe hulle nou vir jou sê jy moenie weer vir hulle kook nie, wat toe…?   
A…:  Nee, die probleem is, die Antie is baie lui om te kook.  En die oom, hy het in 
Jo’burg gewerk en hy kom laat van die werk af.  En toe vra ek vir Antie, gaan by die 
clinic, gaan na suster S… toe, dat sy vir jou kan verduidelik, want rêrig, die kinders sal 
nie so kan aangaan om die brood te eet elke dag nie.  Toe gaan sy die volgende dag.  Toe 
sy terugkom, sê sy “Kook.”  Ja, en toe gaan ek weer kook.  En die ander ding is, altyd as 
ek het huis toe gegaan, as ek terugkom, almal het my altyd gesoen, maar ek sien hulle 
soen my nie weer nie.  Net die kind hou aan om my te soen.  Dan sien ek hulle word 
kwaad, want die kind force om my te soen.  As die kind my sien, sê hy: “A…’tjie, kom 
soen vir my.”  Dan is ek so bang om die kind te soen, want hulle gaan sê ek soen die kind, 
ek gaan die kind die siekte gee.  In die year 2000, het ek gesien, nee … ek moet loop, 
want die oom het gekom van die werk af en toe sê hy vir my hulle het die tuckshop 
oopgemaak.  Dis ek wat die tuckshop het begin.  Ek het ook in die tuckshop gewerk en in 
die huis, en stryk, al die werk, dit is ek wat al die werk gedoen het.  En toe op Sondag, dit 
was op die aand, toe sê hy vir my: “Jy moenie weer by die werk kom nie.  Die werk is 
klaar.”  Toe sê ek: “Okay … dit is fine.”  Maar ek het so gestres want my man het nie 
gewerk daai tyd nie.  Want my man het nie geleer by die skool nie.  Hy kom ook van die 
plaas af.   
Navorser: A… hoe lank werk jy toe al vir hulle? 
A…: Since 1997, dis toe al four years.  Toe sê hy sommer vir my die werk is klaar.  Ek 
moenie weer terugkom nie.  Hy sal net vir my die geld kom gee die einde van die maand.  
En toe gaan ek by antie S… Sy is mos die klerk by die clinic … En toe sê ek vir haar hulle 
het my weggejaag.  Sy sê toe: “Nee man, jy hoef nie te worry nie.  Ons gaan die werk kry 
vir jou, by die clinic.”  Rêrig, ek het nie lank gebly by die huis nie en toe kry hulle vir my 
die werk by die clinic.  En toe by die clinic, hulle sê vir my, vat hom (die oom) by die 
Department of Labour.  En jy moet vir hulle sê jy is HIV-positive.  Dis hoekom hulle vir 
jou weggejaag het.  Toe sê ek vir hulle ja.  Ons het tot by CCMA gegaan.   
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Navorser: Wat beteken dit? 
A…: Ek het vergeet wat dit beteken. 
Navorser: Dit maak nie saak nie. 
A…: Die oom, hy het mos geld.  Hy het gekom met die prokureur.  O, ek was so baie 
bang gewees.  Toe dink ek hy gaan nie vir my betaal nie.  Daar was ook ‘n swart vrou.  
Sy sê toe: “Ons soek nie die prokureur nie.  Ons soek net twee mense wat skuldig is.” Toe 
gaan ons deur alles.  Hy het nie mooi gepraat nie, tot hy praat mooi met my.  Hulle het 
gesê hy moet vir my R10 000 betaal.  En toe sê ek nee, daai is baie.  Want ek het mooi 
gewerk en hulle het vir my baie goeters gekoop.  En hulle het vir my kinders mooi ge-
oppas.  Die ding is hulle het my net kwaad gemaak met my status.  En toe die magistrate 
vra:  “Hoeveel moet hulle vir jou betaal?”  En toe sê ek: “Hy self sal moet besluit.”  En 
toe die oom sê: “Ek sal vir jou R1 000 betaal.”  En toe sê ek: “Nee.”  Die magistrate het 
self besluit.  “Jy betaal vir A… R4 800 … R4 811…”  Ek onthou nie meer presies nie.  
Dit was R4 800 and something.  En toe sê hulle hy moet daai tjek onmiddellik skryf  en hy 
moet my vir twaalf maande, elke fortnight, R300,00 betaal.  Maar toe ons daar wegry, hy 
het my saam met hom laat ry.  En die magistrate was so baie bang.  Sy het gedink hy 
gaan vir my doodmaak.  Toe sê ek sy moenie worry nie, hy sal nie vir my doodmaak nie.  
Hy het vir my die lift gegee tot by ....   
Navorser: En toe julle nou in die kar is, waaroor praat julle? 
A…: Hy het gesels en gesê hy is skuldig.  Toe sê hy “B…, ek is skuldig, maar dit is nie 
net ek nie.  Jy het self gesien dit is Antie, want sy het jou nie gelike nie.  Dit is my vrou … 
wat sal ek doen?”  Toe sê ek: “Okay, dit is fine, oom.” 
Navorser: Hoekom het Antie nie van jou gehou nie? 
A…: Antie het gedink ek gaan vir hulle die siekte gee.  Of ek gaan saam met die oom jol, 
dan gee ek vir hulle die siekte.  Die oom is mos my pa, hy is groot, ek kan mos nie saam 
met hom jol nie.    
Navorser: En hoe het die kinders jou behandel? 
A…: Die kinders was orraait met my, want hulle het nie eintlik geweet nie. 
Navorser: Hoekom sê jy so? 
A…: Hulle was te jonk.  Hulle was ook altyd so stil-stil.  Die oudste enetjie is tot vandag 
toe so stil-stil, maar hy is nog lief vir my.  Twee weke terug het ek hom weer gesien.  Hy 
was so bly om my te sien.  Hy spring vir my en vra vir my of ek weer die maroeties sal 
kom bak. 
 
VRAAG 9: 
HOE KAN JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU MET JOU 
SIEKTE HELP? 
A…: Ja … die ander goed wat ek wou hê hulle moet doen met my is om saam met my by 
die clinic te gaan.  Hulle moes nie allenig by die clinic gegaan het nie, en ander dag … 
ek moenie ook weer allenig by die clinic gegaan het nie.  Ons moet saam gegaan het, 
soos een ma se kinders.  Dan kry ons almal counseling. 
Navorser: So, jy sou wou gehad het dat hulle moet counselling kry?   
A…: Hulle moet counselling gekry het, saam met my dat ons aan mekaar kan verstaan en 
dat ons kan hoor wat ons moet doen.  En hulle, tot waar moet hulle vir my doen.  Ek wou 
ook hê dat hulle saam met my moet sit en oor my toekoms praat.  Ek wou hê hulle moet 
vir my sê: “A…, jy is mos nou HIV-positive, sê vir ons wat dink jy nou met jou lewe?”  As 
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ons so kon praat sou hulle mos kon sien waar short ek en waar short ek nie.  Dan sou ek 
dit like as hulle sê: “A…, bly, jy is onse familie.  Ons sal vir jou help met die skoonmaak 
werk in die huis, met jou kinders se skool ….”.  Jy weet, soos ek, as jy weet jy is HIV-
positive, jy dink net dat jy gaan doodgaan.  Dan kon hulle saam met my gesit het, dan vra 
hulle vir my:  “A…, met wie moet jou kind saambly as jy gaan oorlede …?”  Maar hulle 
het dit nie gedoen nie.  Ook, hulle het nie met die kinders daaroor gepraat nie.  Ek het 
altyd self met die kinders oor my siekte gepraat.  Ek het gesien die kinders het nie ‘n 
probleem met my siekte gehad nie.  Maar hulle kon mos die kinders geroep het dat ons 
gesit het en saam met my en die kinders oor my siekte gepraat het … vertel het vir die 
kinders wat is A… se probleem en hoe voel A… Hulle kon ook vir die kinders gevra het 
hoe voel julle as A… het sulke probleem.  Sien jy? 
Navorser: Ek verstaan.  En die kinders van jou werkgewer?  Hoe kan hulle jou help? 
A…: Okay.  Weet jy, die kinders, hulle moet vir my support gee. 
Navorser: Hoe? 
A…: Soos die baas het mos vir hulle gesê ek is HIV-positive,  dan mag hulle nie vir 
mekaar sê, of dan wys hulle met die hand, hulle moet vir my die hug gee, ons moet saam 
kerk toe gaan. 
Navorser: So jy soek ‘n drukkie en liefde. 
A…: Ja, hulle moet dit aanvaar.  Hulle moet sê: “Ons weet A…, sy is HIV-positive, maar 
A… is onse suster.  Die ding wat ek wil hê, altyd as hulle praat saam met my, hulle moet 
vir my motivate.  Hulle moet sê hulle sien ek voel nie lekker nie.  Hulle moet dit raaksien 
en my help.  As hulle my so kan motivate, dit sal vir my baie krag en moed gee. 
 
VRAAG 10: 
IS DAAR DALK IETS WAARMEE EK JOU KAN HELP, OF IETS WAT JY VIR 
MY WIL VRA? 
A...: Nee, ek dink nie so nie. 
Navorser: Baie dankie.  Ek sal jou graag net ‘n paar vrae wil vra oor jou werk wat jy as 
berader van MIV-positiewe huiswerksters doen.   
 
 

-oOo- 
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SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD 2: DEELNEMER B 
 
B… is ‘n 23-jarige Tswana-sprekende vrou.  Sy is ongetroud en het geen kinders nie.  Sy 
is afkomstig vanuit die Rustenburg omgewing.  B… het vir ‘n werkgewer in een van 
Pretoria se noordelike voorstede gewerk.  B… kon redelik goed Afrikaans praat, maar 
daar is nog steeds van die hulp van ‘n tolk gebruik gemaak.  Daar is nie van ‘n 
bandopname gebruik gemaak nie.  Die navorser, asook die tolk het tydens die onderhoud 
breedvoerige notas van die gesprek geneem.  Na afloop van die onderhoud het die 
navorser die twee individuele stelle notas vergelyk en saamgevoeg om onderstaande 
opsomming van die gesprek saam te stel.  Met die dag van die onderhoud het B… slegs 
die vorige dag verneem dat sy MIV-positief is.  B… was nog duidelik in ‘n skoktoestand 
maar wou nietemin graag met die navorser praat.  Uit die aard van hierdie vrou se 
omstandighede was haar werkgewer nog geensins van haar MIV-status bewus nie.  Na 
afloop van die gesprek het die navorser vir B… genooi om weer, op ‘n latere stadium, 
met die navorser ‘n gesprek te voer indien sy dalk vrywillig sou besluit om haar status 
aan haar werkgewer bekend te maak.    
 
VRAAG 1: 
HOE LANK WERK JY REEDS BY HIERDIE WERKGEWER? 
B… meld dat sy reeds nege jaar vir hierdie gesin werk.  Sy het saam met die gesin vanaf 
V…, ‘n plattelandse dorpie in die Vrystaat, na Pretoria verhuis.  B… vertel dat sy 
ongeveer 14 jaar oud was toe sy vir hierdie werkgewer begin werk het.   
 
VRAAG 2: 
HOE HET JY UITGEVIND DAT JY MIV-POSITIEF IS?  
B… verduidelik dat haar 34-jarige kêrel ongeveer twee weke gelede aan longontsteking 
oorlede is.  Aanvanklik het haar kêrel se siekte begin met sere in sy mond.  Na sy 
afsterwe het haar kêrel se moeder, “Ouma”, aan B… voorgestel dat B… haar miskien 
moet laat toets vir MIV & VIGS.  … meld dat Ouma geweet het haar seun is MIV-
positief.  Volgens B… het B… nie met Ouma baklei, of aanstoot geneem toe Ouma sê 
B… moet haar laat toets nie.  B… is ook nie kwaad vir haar oorlede kêrel nie, aangesien 
sy van mening is dat haar kêrel moontlik bang was om vir B… van sy MIV-status te 
vertel uit vrees dat B… hom sou verlaat.  B… het dus vrywilliglik besluit om haarself by 
die naaste kliniek te laat toets.  Die uitslae van die toets het bevestig dat B… MIV-
positief is. 
 
VRAAG 3: 
HOE HET JY GEVOEL TOE JY HOOR DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
B… vertel dat sy glad nie geskrik het nie, want sy weet tog dat sy een of ander tyd, net 
soos alle ander mense moet doodgaan.  Sy sê verder dat sy, net soos ander mense, nog 
steeds byvoorbeeld in ‘n ongeluk kan doodgaan.  Verder redeneer B… ook dat ‘n persoon 
wat aan VIGS doodgaan aan siektes soos byvoorbeeld griep kan sterf, dieselfde siektes 
waaraan MIV-negatiewe persone dikwels sterf.  B… meld aan die navorser dat daar tans 
net drie persone is wat van B… se MIV-status bewus is.  B… noem verder dat sy onder 
geen omstandighede vir haar “tjommies”, waarvan die meerderheid ook huiswerksters is, 
van haar positiewe MIV-status sal vertel nie.  Die navorser vra aan B… of B… en haar 
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vriendinne ooit oor MIV & VIGS gesels.  B… antwoord dat hierdie onderwerp nooit 
bespreek word nie.   
 
VRAAG 4: 
WEET JOU WERKGEWER DAT JY MIV-POSITIEF IS?   
B… se werkgewer is nog nie van haar MIV-status bewus nie.  B… meld egter dat sy lank 
gaan wag voordat sy haar MIV-status aan haar werkgewer gaan bekend maak.  Die 
navorser vra wanneer dink sy gaan sy haar MIV-status aan haar werkgewer bekend maak, 
waarop B… antwoord dat sy sal wag totdat sy eers werklik siek is, of soos sy dit stel 
“Eers as ek AIDS het en my miesies dit self kan sien.”  Die navorser vra waarom wil sy 
nie haar MIV-status aan haar werkgewer bekend maak nie.  B… antwoord dat sy bang is 
hulle jaag haar weg, of dat haar werkgewer dalk vir haar kan kwaad wees. 
 
VRAAG 5: 
PRAAT JOU WERKGEWER EN DIE ANDER GESINSLEDE MET JOU OOR 
MIV & VIGS? 
Volgens B… het haar werkgewer in die nege jaar wat B… by hierdie gesin werk, nog 
nooit met haar oor MIV & VIGS gepraat nie.  Op ‘n vraag van die navorser of haar 
werkgewer al ooit met haar oor geboortebeperking in gesprek getree het, antwoord B… 
dat haar werkgewer net altyd vir B… sê dat B… moet onthou om vir B… se “injection” 
te gaan.  Die navorser vra aan B… of die werkgewer al ooit met B… oor die gebruik van 
kondome gepraat het.  B… antwoord: “Nog nooit nie.”     

 
VRAAG 6: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN VOORDAT JOU 
WERKGEWER UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
B… meld dat sy vir alles in die huishouding verantwoordelik is.  B… maak die huis 
skoon, was en stryk en moet ook kook.  Sommige dae sal B… se werkgewer vir B… 
vooraf sê wat om te kook, maar op ander dae vergeet die werkgewer en dan neem B… 
sommer eie inisiatief met die besluitneming ten opsigte van watter voedsel om voor te 
berei.   
 
VRAAG 7: 
HOE DINK JY SAL JOU WERK IN DIE HUIS VERANDER AS JOU 
WERKGEWER WEET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
B… meld dat sy bang is om vir haar werkgewer van haar MIV-status te vertel, want dan 
sal haar werkgewer moontlik sê “Ek mag nie meer kook nie.” 
 
VRAAG 8: 
HOE BEHANDEL JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU 
NADAT HULLE UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
B… antwoord dat haar werkgewer en haar werkgewer se man nog altyd baie goed vir 
haar was.  Volgens B… is haar werkgewer “’n goeie miesies” wat “alles vir my doen”.  
B… meld dat haar biologiese moeder gedurende 2002 oorlede is en dat B… se 
werkgewer vir B… baie met die reëlings, asook die finansiering van haar moeder se 
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begrafnis gehelp het.  Die navorser vra vir B… wat die oorsaak van haar biologiese 
moeder se dood was.  B… antwoord dat dit dalk ook MIV & VIGS was.  B… se 
biologiese moeder is op 47-jarige ouderdom oorlede.  B… vertel ook dat haar werkgewer 
se kinders baie goed vir B… is en dat “hulle nooit met my baklei nie.”   
 
B… noem egter dat daar net één ding van haar werkgewer was wat haar baie gepla het:  
“My miesies het nie my boyfriend by my kamer gesoek nie.  Ek dink dit was miskien 
verkeerd, want dit het gemaak dat hy baie gejol het en miskien by ander vrouens geslaap 
het.  By die week het ek glad nie geweet waar hy gaan slaap nie.” Die navorser vra vir 
B… hoe B… dié situasie hanteer het.  B… antwoord dat B… dit maar moes aanvaar en 
dat B… gedurende naweke by haar kêrel se woonkwartiere gaan slaap het.   

 
Die navorser vra vir B… indien B… se werkgewer bewus was van B...  se MIV-status, 
hoe dink B… sou haar werkgewer dan vir B… hanteer het.  B… antwoord dat sy glad nie 
kan sê hoe haar werkgewer haar sal behandel as sy sou weet nie, maar dat sy baie bang is 
haar werkgewer jaag haar weg.  B… antwoord dat die gesin se twee tienerkinders haar 
nog altyd met respek behandel het.  B… is baie onseker oor hoe hulle haar sal hanteer, 
indien hulle bewus sou word van haar MIV-status.  Sy meld ook dat sy bang is hulle hou 
nie meer van haar nie, of dat hulle vir hulle maats daarvan sal vertel. 
 
B… meld verder dat dit vir haar belangrik is dat veral die kinders van haar werkgewer 
steeds vir haar lief is en haar moet aanvaar.  B… sou ook graag wou hê dat veral die 
kinders haar moet help en bystaan as sy dalk die dag siekerig voel.  Die navorser vra haar 
om die konsep “help” meer breedvoerig te omskryf.  B… verduidelik dat B… met “help” 
bedoel dat die gesin se kinders haar miskien moet behulpsaam wees met haar pligte deur 
minder te mors, of sommige take in die huis spontaan, sonder dat B… vir hulp moet vra, 
namens B… moet verrig.  Die navorser vra uit ten opsigte van die optrede van die 
werkgewer.  B… meld dat B… dit baie sal waardeer indien haar werkgewer bereid sou 
wees om vir B… ‘n paar dae siekteverlof te gee sodat B… by B… se gesin van 
oorsprong, in haar geboortedorp, kon gaan aansterk en dan weer toegelaat kan word om 
B… se werk te hervat, sodra B… sterker voel.  B… meld egter dat B… glad nie weet of 
haar werkgewer bereid sou wees om vir B… soveel siekteverlof te gee nie.  B… noem 
ook dat as B… teen die einde van haar siekte baie swak is, sal B… graag wil teruggaan 
na B… se gesin van oorsprong en na B… se geboortedorp. 
 
VRAAG 9: 
HOE KAN JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU MET JOU 
SIEKTE HELP?  
B… meld dat sy dit baie sal waardeer indien dit vir die werkgewer moontlik sou wees om 
vir B… te help om die nodige pille en medikasie te bekom.  B… noem ook dat sy 
daarvan sal hou as haar werkgewer en die res van die gesin dit vir haar makliker maak 
om doktersafsprake na te kom.  Nadat B… so ‘n rukkie nagedink het, noem sy ook dat sy 
dink dit sal goed wees as haar werkgewer bereid is om saam met haar kliniek toe te gaan 
om te hoor watter raad die dokters en verpleegpersoneel vir haar oor haar siekte gee. 
 
B… spreek ook die wens uit dat haar werkgewer met die gesin se kinders in gesprek moet 
tree oor B… se siekte.  Dit is vir B… belangrik dat die gesin se kinders haar siekte beter 
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verstaan en haar gevolglik nie verwerp nie.  B… meld dat dit vir haar belangrik is dat 
haar werkgewer se kinders vir haar moet lief bly. 
 
B… noem ook dat sy nog nie weet hoe sy vir haar gesin van oorsprong, in haar tuisdorp, 
die nuus gaan oordra nie.  B… voel tans dat sy seker die moed sal hê om dit self vir haar 
familie te vertel, maar dat sy moontlik aanvanklik net één besondere persoon in haar 
gesin van oorsprong in haar vertroue sal neem.  B… dink dat sy eers sal kyk hoe dié 
persoon op die nuus reageer alvorens sy haar MIV-status aan ander gesinslede 
bekendmaak.  B… noem ook dat haar werkgewer haar tot groot hulp sal wees indien sy 
vir B… bystaan ten opsigte van die beplanning van B… se begrafnis en ook bereid sou 
wees om finansiële hulp hiermee aan te bied.      
 
VRAAG 10:   
IS DAAR DALK IETS WAARMEE EK JOU KAN HELP, OF IETS WAT JY VIR 
MY WIL VRA? 
B… bly ‘n lang ruk stil en antwoord dan net “nee”.  Die navorser bedank vir B… vir 
haar bereidheid om aan die navorsingsprojek deel te neem. 
 
 

-oOo- 
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SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD 3: DEELNEMER C 
 
C… is ‘n 38-jarige Tswana vrou wat op T… in Mpumalanga gebore is.  C… is ongetroud 
en het een seun wat tans elf jaar oud is.  Daar is van ‘n bandopname, asook ‘n tolk 
gebruik gemaak.  Tydens die onderhoud was C… baie siek, maar C… het ook dieselfde 
dag die nuus ontvang dat sy toelating tot ‘n teen-retrovirale program gekry het.  C… is 
egter op 18 Oktober 2003 om 9h00 oorlede.  Na wat die navorser verneem het, het C… 
nooit haar positiewe MIV-status aan haar gesin van oorsprong bekend gemaak nie.     
 
VRAAG 1: 
HOE LANK WERK JY REEDS BY HIERDIE WERKGEWER?   
C…:  Ek werk vir ongeveer vier jaar by hierdie werkgewer.   
 
VRAAG 2: 
HOE HET JY UITGEVIND DAT JY MIV-POSITIEF IS?    
C…: Ek was daardie tyd baie siek en toe die miesies sê dat haar man se suster, G… vir 
my by die clinic moet vat om te toets vir die HIV.  Dit was so drie maande terug.  Maar 
eers het hulle my by die private dokter gevat.  Hulle het my geforseer om te toets en toe 
wil ek nie.  Ek was swak, swak, swak.  Maar die dokter het my ook nie getoets nie.  Toe ek 
nie toestemming by die dokter gee om getoets te word nie, los die dokter.  Hy het vir die 
clinic toe ‘n brief geskryf en vir my teruggestuur na die clinic toe.  Toe vra die dokter dat 
die clinic vir my moet counsel.  Die pre-test counsel.  Maar die clinic wou my ook nie 
toets nie, omdat ek seer voel om te toets.  Toe ek klaar gecounsel is, toe sê ek, nee, ek wil 
nou getoets word, want ek is siek.  Maar ek was bang vir die toets want ek was so bang 
dat die miesies my gaan wegjaag.  Toe sê die mense by die clinic vir my, nee, die miesies 
sal my nie kan wegjaag nie.  En toe toets hulle vir my, met die Rapid HIV-test.  En toe is 
ek positive. 
 
VRAAG 3: 
HOE HET JY GEVOEL TOE JY HOOR DAT JY MIV-POSITIEF IS?   
C…: Weet jy, ek was so deurmekaar.  Ek het so gehuil daar by die clinic.  En toe sê ek vir 
die mense by die clinic ek wil vir G… gaan sê, dit is die miesies se man se suster.  Ek wil 
vir G… gaan sê, want G… is baie lief vir my.  Toe roep die clinic vir G… G… bly in ‘n 
ander huis, op dieselfde jaart, by die baas se ma.  Eintlik was G… daardie dag saam met 
my by die clinic.  Toe roep ons vir haar by die office.  Toe sê ek vir G… ek het getoets en 
ek is HIV-positive.  G… loop saam met my orals.  Sy vat my by die dokter, sy vat my 
orals.  Ek wil hê dat G… ook hier vir mevrou moet kom kuier en bietjie moet praat.  As 
die pille is op bring G… onmiddellik vir my daar by die clinic.   
Navorser: Toe roep die clinic vir G…? 
C…: Ja, en G… het so mooi saam met my gepraat.  Ek sien toe dat sy nie hou van reject 
nie.  G… het so mooi met my gepraat tot ek bietjie beter gevoel het.  En toe gee die clinic 
vir my medication en toe gee hulle ook vir my die appointment dag.  En toe gee die clinic 
ook vir my die blue vorm wat ek moet vat by die Department of Health.  Maar nou is die 
probleem die miesies wat nie wil invul daardie vorm nie.  My hart was seer … ek het baie 
gehuil.  Ek het nie gedink ek gaan dié goete kry nie …(huil).  Ek het ook nog nie vir my 
ma gesê nie … ek is so geworried daaroor … (huil).  Ek stres so baie, en die clinic sê vir 
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my as ek so stres gaan ek vinnig siek word … Hierso ek bly alleen by die kamer, my 
sussie wat my help by die werk … sy tshaila five o’ clock en dan gaan ek alleen bly … 
alleen sit en stres … Ek wens dat ek het iemand om by te kuier en te praat.  My ma het 
gesien toe ek by die huis was … sy het gesien ek is siek, maar sy weet nog glad nie wat 
my siekte is nie.  As die mense vir wie ek lief is, so huil … gee dit vir my stres.  Dan ek 
vra vir myself, hoe lyk ek as die mense so huil … ek dink te veel … ek dink my kind … wie 
moet vir hom sorg … My kind se pa is dood … wie gaan vir hom klere koop?  Hy was ‘n 
soldaat gewees … hulle skiet hom.  Dis lankal dat ons het nie saamgebly nie.  Hy bly by 
die Thembisa …  Al dinge gee vir my stres … my ma het ook gehelp … sy kry die 
pensioen … sy het ook gehelp.   
Navorser: Hoeveel broers en susters het jy? 
C…: Seven susters, maar net een van my susters weet van my siekte.  Sy help my nou by 
die werk.  Sy doen nou my werk vir my … 
 
VRAAG 4: 
WEET JOU WERKGEWER DAT JY MIV-POSITIEF IS?   
C…: Die miesies het geforseer om te ken.  Ek was baie bang ek gaan die werk verloor.  
En toe sê ek vir die miesies.  Die miesies het aangehou vra, vra, vra:  “As jy sê nie vir my 
jou probleem nie, gaan ek vir jou wegjaag.”  En toe stuur G… weer vir my terug by die 
clinic en sê ek moet vir die clinic sê my miesies is nie mooi nie.  Eers die mense by die 
clinic het hierdie dinge nie by die kop toe gevat nie.  Maar later het die mense by die 
clinic gesien dat dit ernstig is.   
  
VRAAG 5: 
PRAAT JOU WERKGEWER EN DIE ANDER GESINSLEDE MET JOU OOR 
MIV & VIGS?   
C…: Nee, sy praat glad nie met my oor HIV nie. 
 
VRAAG 6: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN VOORDAT JOU 
WERKGEWER UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS?  
C…: Ek maak die wasgoed … ek kyk die kinders … ek gee die kinders die kos … as die 
kinders kom by die skool af, ek gee die kinders die brood … ek maak ook die huis skoon 
… ook die stryk … dan ook die kook …  Die miesie bel my en sê “Maak die boontjies … 
maak die patats”.   
Navorser: Hoeveel kinders het jou werkgewer? 
C…: Drie.  Die oudste een ek het nie ge-oppas nie.  Die jongste twee … die jongste een is 
nog klein-klein … Die jongste een is nog net een jare oud.  Number two is nou four years 
oud.  Die ander enetjie is groot … ek dink so fourteen years … Ek het daardie kleintjie 
grootgemaak.  Nou sê die miesies die kinders, hulle kry seer, hulle speel mos met 
gevaarlike goete … Nou ek sal vir myself sny en dan sit ek my seer by die kinders dat die 
kinders ook die siekte kan kry.   
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VRAAG 7: 
WATTER WERK MOET JY IN DIE HUIS DOEN NADAT JOU WERKGEWER 
UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
C…: My miesies het vandag vir my gesê dat ek moet niks touch in die huis nie, want ek 
gaan maak dat die ander mense in die huis die siekte kry.  Ek mag ook nie meer die 
kinders speel nie … Ek maak ook nie meer die kos nie …     
  
VRAAG 8: 
HOE BEHANDEL JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU 
NADAT HULLE UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
C…: Die miesies was altyd goed, net nou sy is kwaad, kwaad.  Vandat ek siek is.  Daai 
miesies word kwaad as ek siek is.  Sy like dit nie as ek siek is nie.  Sy is te lui.  As ek kom 
vroeg by die huis ek kry baie skottelgoed.  En die wasgoed ...  hulle is baie.  Ek kry ook 
nie die lunch time nie.  Die miesies maak die lunch time as ek wag om te stryk.  Die hele 
dag ek eet ook net die brood, brood, brood.  G…, die baas se suster, het my miesies kom 
vra of my sussie nie vir my kan kom help nie.  Maar nou die miesies sê sy gaan ook my 
sussie wegjaag, want sy dink ook my sussie het die HIV.  Want ons is mos die susters.  My 
sussie werk elke dag daar by my miesies, sy werk soos ek.  Sy kyk nou die kinders, sy 
maak die wasgoed.  Die miesies betaal nou vir my sussie.  Maar die miesies het gesê sy 
sal nie vir twee mense kan betaal nie.  Toe sê die clinic: “Niemand het gesê dat jy moet 
twee betaal nie, maak dat C… die grant kan kry.”  As die miesies die vorm vir die grant 
maak sal ek R700 by die government kan kry vir die grant.  Dan, as ek die grant kry, sal 
dit maak dat ek net sit by die huis en bietjie rus en sterker word.  Dan kan ek my sussie 
kry om te werk.  Maar nou my miesies dink dat my hele familie het die AIDS en nou die 
miesies gaan ook my sussie wegjaag.  Laas maand het die miesies vir my sussie niks 
gegee nie, sy het vir my gegee.            
Navorser: Hoe behandel die kinders jou? 
C: Die kleintjies is nog klein en die kinders hulle weet nie … Maar my sussie weet ook nie 
dat ek HIV-positive is nie.  Die een wat vir my help by die werk.  Die groot kind van die 
miesies, hy speel saam met ek, maar sy ma roep hom dan.  As hy met my praat, dan roep 
die miesie hom.  Maar die baas is orraait.  Daar is nie ‘n probleem nie.  Die baas het 
gesê vir die miesies: ”Sign die papier en gee vir C…” Toe het ek vir die miesies gevra, 
waar is die papier want ek sien die miesies vat lank.  Toe antwoord die miesies: “Jy kry 
mos die pille by die clinic, for nothing.  Ek sal nie sign daardie papier nie”.  Ek dink die 
miesies, self, sy moet gecounsel word, want sy verstaan dit nie.  Die miesies dink sy moet 
die pille gaan betaal.  Toe ek die miesies vir daai papier vra sê die miesies sy is 
deurmekaar, deurmekaar en sy weet nie waar is daai papier nie.  Sy dink die man het die 
papier opgeskeur.  Maar die baas is nie die probleem nie.  Die baas is die regte persoon.  
Daai baas is goed.  Die baas se suster sê die baas wil hê dat ons vir C… moet help.          
    
VRAAG 9: 
HOE KAN JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU MET JOU 
SIEKTE HELP? 
C…: Met die medisyne? 
Navorser: Ja, maar ook met ander dinge? 
C…: Die miesie het nie gehelp met niks nie. 
Navorser: Maar hoe kan sy jou help? 
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C…: As die miesies net my kind kan help om skool toe te gaan.  En ook, as ek huis toe 
gaan, want ek is nou siek … vir my bietjie kos koop om saam te vat by die huis … en ook 
om my by die clinic toe te vat, dit sal my baie help.  Die miesies het vir my nog niks sick 
leave gegee nie, maar ek sal dit like.  Die miesies het ook nie die kontrak met my geskryf 
nie, en ook nie die UIF nie.  Die miesie het gevergeet daarvan en sy sê haar kop is 
deurmekaar.  Dis hoekom sy dit nie gedoen het nie.  Ek het mos nou nie meer werk by 
haar nie.  My miesies kry mos nou ‘n ander ousie … ander ousie doen nou my werk.  My 
miesies gaan nou ook my suster wegjaag.  My kinders … dit is die belangrikste ding.  My 
miesies moet vir my ma help om my te begrawe … ek het daar by die miesies se huis siek 
geword.  Ek was so vet toe ek daar gebegin werk het. 
Navorser: En die kinders, hoe kan hulle jou help? 
C…: Ja, die kinders kan my help met die speelgoed. 
Navorser: Hoe? 
C…: Help om dit op te tel.  In sy kamer te sit. 
Navorser: Dink jy die kinders sal jou help? 
C…: Ja, daai kind is lief vir my.  Ek het gehoor as ek loop, hy vra vir sy ma:  “Hoekom, 
wat vat julle weer vir C… weg?”  Al die kinders like my.  Almal.   
 
VRAAG 10: 
IS DAAR DALK IETS WAARMEE EK JOU KAN HELP, OF IETS WAT JY VIR 
MY WIL VRA? 
C...: Miskien kan jy my help om vir UIF te register? 
Navorser: Die UIF sal jou net ‘n kort rukkie kan help en dalk is dit beter as jy registreer 
vir ‘n toelaag, of grant.  Ken jy die social worker wat naby jou huis werk? 
C...: Ja. 
Navorser: Ek dink jy moet haar vra om jou te help om aansoek te doen vir ‘n grant. 
C...: Dankie. 
Navorser: Baie dankie dat jy met my gesels het.  Ek waardeer dit baie.     
 
 

-oOo- 
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SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD 4: DEELNEMER D 
 
D… is ‘n  31-jarige Zulu vrou en is in Natal gebore.  D… het ongeveer ‘n jaar gelede 
saam met haar werkgewersgesin na Pretoria verhuis.  Die rede hoekom D… haar tuisdorp 
verlaat het en saam met haar werkgewer Pretoria toe verhuis het was die feit dat sy 
geensins werk in haar tuisdorp kon kry nie.  D… het self ook twee tienderjarige kinders.  
Daar is tydens hierdie onderhoud van ‘n tolk gebruik gemaak en die onderhoud is op 
band opgeneem. 
 
VRAAG 1: 
HOE LANK WERK JY REEDS BY HIERDIE WERKGEWER?   
D…: Vyf jaar. 
 
VRAAG 2: 
HOE HET JY UITGEVIND DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
(D… het hierdie vraag nie heeltemal verstaan nie.  Die tolk het die vraag aan D… 
verduidelik en ‘n antwoord namens D… gegee.)  
Tolk: D… se man het siek geword … en toe by die dokter sê hulle vir hom dat hy die 
bloed moet vat … en toe gaan die man dood voordat hulle die results kry.  En toe D… se 
man doodgaan besluit sy self om te gaan vir ‘n toets.  Toe het suster A… vir D… gesê dat 
sy HIV-positive is.   
 
VRAAG 3: 
HOE HET JY GEVOEL TOE JY HOOR DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
D…:  Ek het so geskrik en geworry.  Ek het net gedink dat ek gaan doodgaan.  Maar 
gelukkig het suster A… mooi met my gepraat, vir my counseling gegee en toe het suster 
A… my gerefer na ‘n ander counselor wat ook HIV-positive is.  Daardie vrou het met my 
gepraat en gepraat en gepraat oor HIV, maar ek het nie geglo dat sy ook positive is nie.  
Ek het gedink hulle het haar gebetaal om te sê dat sy HIV-positive is.  Maar toe voel ek 
baie beter toe sy met my gepraat het.  Nou ek glo daardie vrou want ek het haar ook al op 
TV gesien praat oor HIV.  Verder het ek glad nie vir my tjommies vertel dat ek HIV-
positive is nie.  Jy sien die ding is so, die mense praat sleg met HIV.  Ek hoor as iemand 
maer is, sê die mense “Daardie mens het klaar die ‘stamp’ gekry.”  Dit is die eerste keer 
dat ek hoor hulle praat van HIV as “die stamp.”   
Navorser: Hoe lank weet jy al dat jy MIV-positief is? 
D…: In September het ek gehoor (2002).  Dit is nou one year.        
 
VRAAG 4: 
WEET JOU WERKGEWER DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
D…: Nee, daardie mense weet nie dat ek HIV-positive is nie.  Ek is bang om vir hulle te 
vertel. 
Navorser: D…, hoekom is jy bang om vir hulle te sê? 
D…: Hierdie is ‘n groot probleem, rêrig, dit is ‘n groot probleem.  Ek dink hulle gaan vir 
my wegjaag … rêrig dit is die waarheid … hulle jaag vir jou weg.   
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Navorser: D… ken jy dalk ‘n MIV-positiewe huiswerkster wat weggejaag is deur haar 
werkgewer? 
D…: Nee, ek het nog nooit vir my tjommies gesê dat ek HIV-positive is nie … ek dra dit 
alleen. 
Navorser: Het jy al vir jou eie kinders by die huis gesê dat jy MIV-positief is? 
D…: Nee, … ek is bang om vir hulle te vertel … en ook skaam. 
Navorser: Hoekom is jy skaam om vir jou kinders te vertel? 
(D… is nou baie onseker en praat met die tolk in haar eie taal.) 
Tolk: Weet jy, die ding wat die kinders gaan dink en gaan sê is “My ma het 
rondgeslaap.” Ja … en … my ma is die slegte vrou. 
Navorser: Hoekom dink jy jou kinders gaan so sê? 
D…: Ek weet. 
Navorser: Dink jy jou kinders weet van HIV? 
D…: Ja, hulle leer by die skool … Ek dink die groot enetjie verstaan. 
Navorser: Is daar iemand anders wat weet dat jy positief is? 
D...: Ja.  My ma weet. 
      
VRAAG 5: 
PRAAT JOU WERKGEWER EN DIE ANDER GESINSLEDE MET JOU OOR 
MIV & VIGS? 
D...: Nee. 
 
VRAAG 6: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN VOORDAT JOU 
WERKGEWER UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
D…:  Ek werk elke dag … Maandag tot Vrydag … tot Sondag.  Ek maak die huis skoon 
en doen die wasgoed. 
Navorser: Moet jy ook kook?  
D…: Nee. 
Navorser: Pas jy ook die kinders op? 
D...: Nee. 
 
VRAAG 7: 
HOE DINK JY SAL JOU WERK IN DIE HUIS VERANDER AS JOU 
WERKGEWER MOET WEET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
D…: Sy sal my wegjaag. 
 
VRAAG 8: 
HOE BEHANDEL JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU 
NADAT HULLE UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
Nie van toepassing nie. 
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VRAAG 9: 
HOE KAN JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU MET JOU 
SIEKTE HELP? 
D…: Ek sal vra dat hulle net na my kinders sal kyk. 
Navorser: Hoe moet hulle jou met jou kinders help? 
D…: Hulle help om skool toe te gaan en te help tot hulle groot is.  En ‘n huis bou vir die 
kinders …  Ook wil ek hê dat my miesies met my kinders moet praat oor my siekte.  Dan 
sal my kinders verstaan en weet wat is my probleem.   
Navorser: Hoe kan jou werkgewer jou nog help terwyl jy by jou werkgewer in die huis 
werk? 
D…: As ek voel moeg sal dit goed wees as ons mekaar in die huis kan help.  As die 
miesies my kan help om skoon te maak …  
Navorser: Voel jy baie keer moeg? 
D…: Nee … maar sometimes daai picture kom in jou gedagtes dat jy doodgaan.  Of jy 
sien die persoon wat maer, maer is … dan raak jy moeg.        
 
VRAAG 10: 
IS DAAR DALK IETS WAARMEE EK JOU KAN HELP, OF IETS WAT JY VIR MY 
WIL VRA? 
D...: Wat gaan jy met al die notes maak wat jy geskryf het? 
Navorser: Soos ek vir jou verduidelik het, gaan ek dit gebruik om ‘n verslag, of boek, te 
skryf oor hoe MIV-positiewe huiswerksters oor hul siekte voel en op die manier hoop ek 
om baie ander MIV-positiewe huiswerksters ‘n klein bietjie te help.   
D...: Ek sien. 
Navorser: Is jy tevrede? 
D...: Ja. 
Navorser: Baie dankie dat jy bereid was om met my te gesels.  Ek waardeer dit baie.   
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SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD 5:  DEELNEMER E  
 
E… is ‘n 45-jarige Sepedi vrou.  Sy is op ‘n plaas in die omgewing van Pietersburg 
gebore.  Sy het ook aanvanklik in Pietersburg gewerk maar het later na Pretoria verhuis.  
Sy het drie kinders en die jongste kind is ook MIV-positief.  E… het nog nooit ‘n ander 
beroep as die van huiswerkster beoefen nie en het reeds vir drie werkgewers gewerk.  By 
haar eerste werkgewer het E… ses jaar gewerk en by haar tweede werkgewer drie jaar.  
Haar huidige werkgewer woon in ‘n noordelike voorstad van Pretoria.  E… se Afrikaans 
was goed en die navorser kon haar goed verstaan.    
 
VRAAG 1:  
HOE LANK WERK JY REEDS BY HIERDIE WERKGEWER? 
E…: Vanaf 1996… 
Navorser: Hoe lank is dit dan nou … So dit is nou 7 jaar …? 
E…:  Ja, … ek het begin in Mei by hulle en ek het gewerk vir R500.  Kyk, nou kry ek 
R900. 
Navorser: Maar dan werk jy Maandag tot …? 
E…: Ek werk Maandag tot Sondag.  En Saterdag ek begin so sewe uur … ek begin en 
maak net die skottelgoed klaar.  En in die aand was ek nie weer die skottelgoed nie.  En 
Sondag ek gaan net sommer en ek bly daar.  Ek was die skottelgoed en as ek moeg is 
gaan slaap ek.  Daai mense, nê, hulle het nie gesê hoe laat ek begin en hoe laat ek tshaila 
nie.  Ek begin so sewe uur en five o’ clock is ek klaar.  Daai mense, ek wil nie vir jou sê 
hulle was snaaks met my nie.       
 
VRAAG 2: 
HOE HET JY UITGEVIND DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
E…: Ek het gebegin siek raak en siek raak en siek raak, so baie siek, nê … en ek weet nie 
wat is verkeerd nie.  Dit was die mangels wat siek geraak het in 2002.   Daai mense … 
hulle het my dokter toe gevat, en dokter toe gevat … so baie.  Tot laas jaar.  Ek het nie 
geweet wat fout is nie en die mense vat my dokter toe.  Tot laas jaar.  Ek het begin om 
groot knoppe te kry.  En toe sê die dokter ek moet hospitaal toe gaan dat hulle daai goed 
kan gaan uithaal.  Sy vat my toe hospital toe … Maandag… en toe sê hulle dat hulle nie 
daai goed gaan uithaal nie.  Toe trek hulle my bloed by die hospitaal en toe sê hulle vir 
my wat my makeer.   
 
VRAAG 3: 
HOE HET JY GEVOEL TOE JY HOOR DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
E…:Ek het so geskrik … en toe moet ek vir daai mense sê wat my makeer.  Ek het so 
jammer gekry vir daai mense …  ek moet vir hulle gaan sê.  Die dokter het vir my gesê ek 
gaan dood, maar ek het geweet ek moet nou so sterk wees.  Ek het vir myself gesê:  Ek 
kan nie nou huil nie.  Ek kan nie nou bang wees ek gaan dood nie.  Ek het so gedink.  Ek 
het ook gedink, Here, dankie my kinders is groot.  Ek het so gedink.  Jy weet my kinders 
is groot.  Ek het gedink, dankie Here, ek lewe darem nog saam met hulle.  Ek het ook die 
hele tyd met myself gepraat.  Die dokter het vir my gesê ek moet oor drie dae terugkom.  
Ek het so gedink wie het die siekte vir my gegee.  Maar ek weet nie.  My hart was seer, 
maar ek het so met myself gepraat.  Dit is ‘n siekte en ek is nie alleen nie, daar is baie, 
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wat die siekte ook het.  Daar is baie.  Alles het ek by die Here se hand gesit.  Tot nou.  Ek 
is rustig daaroor.  Ek het drie kinders.  Die jongste een is ook positief.  Daai kind bly by 
my ma en my boetie.  Ek het vir hom gesê.  Daai kind kan seer kry, val, nê?  Vir die ander 
kinders en familie het ek nie gesê nie.  Hulle sal hartseer wees.  Ons het vir my boetie en 
my ma gesê.     
 
VRAAG 4: 
WEET JOU WERKGEWER DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
E…: En toe sê die baas:  “E… hoekom jy is terug?  Ons het gedink hulle gaan daai goete 
uithaal.”  En toe sê ek: “Nee, baas.  Die mense by die hospital sê hulle gaan nie daai 
goete uithaal nie.”  Die baas was worried, hy het gedink ek kan nie so bly nie.  Toe vra 
die baas:  “Hoekom, E…?”  Toe sê ek: “Nee, baas …”  Ek het so geskrik … want ek jok 
vir daai mense.  Toe sê ek maar net hulle kan nie daai goete onder die arm uithaal nie.  
Dit sit vas.  Ek het daai mense so hartseer gemaak.  Toe bel hulle die dokter.  Hulle wil 
wéét.  Hulle vra vir die dokter “Hoekom ons ousie, sy bly sommer so … julle wil nie daai 
goete vir haar uithaal nie?”  Toe daai dokter sê vir hulle:  “Nee, miskien, daai ousie van 
julle is positief.  Ons kan haar nie regmaak nie.”  Toe kom die baas by die huis, daai 
aand, so sewe uur, en hy sê: “E…, ek het iets gehoor wat nie lekker is nie.”  Toe vra ek: 
“Wat is dit baas?”  Toe sê hy:  “Ek het ‘n ander dokter gebel, daai dokter by die 
hospitaal, sê miskien jy is positief.”  Toe weet ek nie wat ek moet doen nie.  Ek het net 
stilgebly.  Net stilgebly.  Die vrou was hartgeseer.  Sy het gesê: “E…, hoekom?”  Die 
baas hy vra dat die vrou my weer by die dokter moet vat, dat hulle gaan bloed trek.  Ek 
het nie gesign daarvoor nie.  Toe sê die dokter ek moet na drie dae terugkom vir die 
results.  Ek het toe weer getrek die bloed, by Pretoria-Noord.  Ek het na drie dae 
teruggekom vir die results.  Toe sê die dokter: “Hier is jou results.  Moet ek voor by jou 
miesies sê?”  Toe sê ek maar ja.  Toe is dit positief.  Ek was so sterk.  Ek het nie gehuil 
nie.  Daai vrou het niks gepraat nie.  Daai vrou het net gehuil.  Ek het vir die dokter 
gevra wat moet ek doen by die huis dat ek nie daai siekte vir die mense kan gee nie.  Ek 
sê vir die dokter ek kyk ook na die kinders.  Die dokter sê:  Nee, dit is nie ‘n probleem 
nie.  Jy gaan net soos jy nou werk aan.  Maar dit is net as jy seerkry jy moet oppas.”  Ek 
kom by die huis, ek begin my werk.  Ek het lank daai goed geweet, maar ek het nie vir 
hulle gesê nie.  Die baas hy kom by die huis.  Hy sê: “E…, kom hier.  E…, ek hoor iets hy 
is nie reg nie.  E…, jy weet, ek vertrou jou, ek is lief vir jou.  Ek is nog ‘n bietjie jonk.  As 
ek daai ding by jou aansteek, gaan ek jou skiet.”  Nou my hart ...  hy was seer, want ek 
het nie geweet hoe het ek hierdie goed gekry nie.  Waar?  Die vrou se hart was so seer.  
Sy het so gehuil.  Die baas en die vrou het my net so gekyk.  Die vrou het gesê:  “Nou, 
E…, asseblief,  jy moet aangaan met jou werk.  En ek sê nie jy is vuil nie.  Maar jy moet 
jouself oppas.  Soos, as iets jou sny, praat so vinnig, sodat jy dokter toe kan gaan.”  Ek 
praat rêrig, daai mense het so seergekry, hulle is lief vir my.  Ek het by my kamer gegaan 
en net daar gehuil.  Ek het vir die Here gesê:  “Jesus, dit is net Jy.  Jy, Jy sal moet voor 
stap.”  
 
VRAAG 5: 
PRAAT JOU WERKGEWER EN DIE ANDER GESINSLEDE MET JOU OOR 
MIV & VIGS? 
E…: Nee, hulle praat nou nie meer daaroor nie.  En ook die vrou se familie, hulle weet 
ook nie en praat ook nie.  Die vrou het een dogtertjie.  Ek glo ook nie sy weet nie.  Sy 
weet net E… het die groot griep gekry.    
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Navorser: Maar voordat jy siek geword het, het hulle toe met jou gepraat oor MIV & 
VIGS? 
E…: Net toe was dit ‘n grap… 
Navorser: ‘n Grap…? 
E…: ‘n Grap, ja… 
Navorser: Vertel my asseblief daarvan. 
E…: Eendag, die mense hulle het die alarm kom insit.  Die alarm.  Dit was die Boesman, 
dit was so vier mans.  Ja, hulle het die goete kom insit.  Toe sê die baas:  “ Nee, man, ek 
wil die alarm insit want E… se man, hy mag nie nog hier kom nie, hy gaan die AIDS hier 
plant.  Daai Boesmans lag.  Dit was net ‘n grap.  Ander dag ek hoor die baas hy sê:  
“Daai ding, die AIDS, oppas vir hom.” 
Navorser: Die baas wou dus nie jou man in jou kamer toelaat nie? 
E…: Nee, hy mag nie in die kamer wees nie. 
Navorser: Hoekom nie? 
E…: Eintlik die baas hy het gesê ek mag die boyfriend hê, maar net een man.  Maar die 
miesies het vir my gesê ek moet die condoms gebruik.  Maar eintlik ons mans, hulle wil 
nie daai goete hê nie.   
Navorser: So, die vrou het ‘n bietjie met jou gepraat oor kondome? 
E…: Ja.      
 
VRAAG 6: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN VOORDAT JOU 
WERKGEWER UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
E…: Ek was altyd so baie slim,  en ek kook, nê, en ek maak alles, nê.  One, two, three, ek 
hoor die vrou sê: “Die baas sê jy moenie meer kook nie.”  My hart was so seer.  Ek ken 
ook hulle ander dogter wat daar naby bly.  Ek het toe voor by die hek met daardie dogter 
gaan praat.  Toe sê ek vir haar:  “Nou hoe moet ek kos maak vir daai kinders?”  Toe sê 
die dogter:  “Nee, dis nie waar nie, jy kan  nog die kos maak.  Dis net die mense wat 
seerkry, wat nie kan die kos maak nie.”         
 
VRAAG 7: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN NADAT JOU WERKGEWER 
UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
E…: Eers die dokter het vir daardie vrou gesê dat ek nog kan kook.  Toe na one or two 
weeks, die miesies kom by my.  Sy sê vir my: “E… ek weet nie wat om te sê nie.”  Toe sê 
ek: “Wat is dit nou?” “Die baas sê jy mag nie meer kook nie.”  Ek het hom nie gevra 
hoekom nie.  Maar ek kry baie seer.  Toe sê die vrou:  “As jy kook, jy kry baie sweet.”  
Toe ek nie meer mag kook nie sê die vrou vir my:  “Die baas gaan jou pay afsny omdat jy 
nie meer kook nie.”  Toe sê ek: “Nee, dit is reg so.”     
Navorser: E… hoe het jy diep in jou hart hieroor gevoel? 
E…: Ek het net gedink: O! Nou mag ek nie meer kook nie.  Maar ek het nie so probleem 
gehad nie.  Ek was bang dat as ek kook, word hulle dalk siek.  Ek was ook geluk vir dit 
want my werk is te baie.  Ek het geweet daai tyd wat ek by die stoof staan, ek kan hom 
iets maak in die huis.  Ek was net die probleem met die geld wat nou minder was. 
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VRAAG 8: 
HOE BEHANDEL JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU 
NADAT HULLE UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
E…: Daai vrou en ek het so saam geloop.  Toe begin die vrou te kook, maar ek bietjie 
help.  Die vrou is lief vir my.  Die baas werk bietjie ver.  Toe sê daai vrou:  “Dit is reg so 
E…, jy kan my maar bietjie help, maar jy moenie vir die baas sê nie.”  Toe begin die vrou 
kook, maar dan sê sy: “E…, maak bietjie hierdie … E… help my bietjie hier…”  Ek kry 
daai vrou so jammer, nê?  Ek kook toe so vinnig … nê?  As die baas by die huis kom, ek 
is klaar gekook.  Dan weet die baas nie wie het gekook nie.  Die vrou het so swaar gekry, 
sy doen alles, dan kan sy nie ook nog kook nie.  Dan vra sy elke dag: “E…, maak bietjie 
hierdie vleis, jong, E…, maak bietjie hierdie ding so.  En toe een dag die vrou, kry die 
groot griep.  Gróót griep.  Sy is so siek, en sy lê by die bed.  Daar is toe nie iemand wat 
hom kan kook nie.  Sy lê by die bed, daar is niemand wat kan kook nie.  Ek het hom 
sommer gekook.  Die miesies sy is siek.  Die baas het daai kos geëet en die baas hy het 
niks gepraat nie.  Ek het hom net sommer gekook.  Ander maand, ek sien, daai geld wat 
hy gesê het hy gaan afsny,  ek sien hy gooi hom.  As die baas die geld sny, hy hou R100 
en gee vir my R800.  Dan gooi die vrou nog R100 of R200 self as ek kook.  Maar toe die 
vrou sien ek begin weer kook en die vrou was siek en die kind sê: “E… ek soek kos.” gooi 
sy self weer die geld.  Nou het die baas geen probleem nie.  Die vrou is siek en sy slaap.  
Daar is nie iemand wat die kos kan maak nie.  Dis net, … ek weet nou nie watter maand 
nie … ons maak wors en maalvleis met die masjien … toe sny ek my.  Maar die bloed het 
nie so vinnig gekom nie, toe sê ek: “Eina!” en toe sê die miesies: “Nee, gaan rus.” Toe 
gaan ek na my kamer toe, sit die elasto plast op en rus.  Dit was die Sondag.  Die 
Maandag, nê, toe ek die vleis gaan uithaal want ek weet ek moet vir hulle kook, toe sê die 
baas: “Nee, E…, ek wil nie jou kos hê nie, want daai vinger.”    
Navorser: En wat doen jy toe, E…? 
E…: Nee, ek het hulle sommer gelos.  Die miesies kom toe en sy kook.  Maar eintlik ek 
kry daai miesies jammer, sy kan nie kook nie.  Ek probeer my vinger gesond kry.  Die 
miesies gaan toe na die winkel en sy koop ‘n handglove, sy gee my, ek trek dit aan en ek 
kook.   
Navorser: Hoe het jy toe gevoel? 
E…: Wat ek sal maak?  Ek is anders.  Ek het net so gedink, ja, my bloed is vuil.  Maar ek 
het net so gedink by my hart.     
Navorser: Hoe behandel die kinders jou, vandat jy siek is?  
E…: Daar is een dogtertjie.  Sy is … jaar oud.  Altyd sy het by my kamer gekom.  Sy het 
altyd haar poppe gebring en op my bed gaan lê.  Partykeer kom sy en gebruik my 
handsak.  Sy kom en sy speel.  Dit was so lekker.  Dan sit sy by my op my bed.  Sy het my 
toilet gebruik en my glas by die kamer gevat om water te drink.  After die miesie geweet 
het, het sy, glo ek met daai kind bietjie gepraat.  Daai kind sy kom nou by my kamer, 
maar sy kan nie soos altyd, sy vat my glas en sy drink water nie, en sy gaan by my toilet 
nie.  Maar ek, ek het nie probleem nie.  Die miesies moet, sy moet met die kind praat.  Dit 
is reg so.  Nou, as sy die toilet wil gebruik sê ek: “Nee, liefie, hardloop by jou kamer.  Dit 
is nie ver nie.”  Dan sê sy:  “Hoekom E…?”  Dan sê ek: “Nee, gaan, ons gaan raas kry.” 
Nou kom sy nog by my kamer, maar sy speel ‘n bietjie dan haar ma roep haar. 
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VRAAG 9: 
HOE KAN JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU MET JOU 
SIEKTE HELP? 
E…: Ek kan nie jok nie.  Daai mense was nie snaaks met my nie.  Die vrou het altyd vir 
my gesê: “E… ons is lief vir jou.  Ons sien ook jy eet nie baie nie.” Maar daardie tyd ek 
het nie baie geëet nie.  Ek het net hoender geëet.  Toe die vrou sê vir my: “Nee, E…, jy 
moet iets eet.  Jy moet groente en vleis eet, E…  Jy moet gesond eet.” 
Navorser: Gee hulle vir jou gesonde kos? 
E…: Ja, sy koop die pille by die chemist. 
Navorser: Die vitamienpille? 
E…: Ja, en sy koop die appeltjies en ek eet.  En nou word ek ‘n bietjie sterk.  Ander 
maand ek gaan by die clinic, nê?  Ek soek die pille, ek soek die pille.   By M...  Ek nodig 
die pille.  M… bel die miesies.  Die miesies hy vra:  “M…, hoeveel kos daai pille?  Die 
miesies gaan en hy gee my daai geld en hy sê: “Gaan gee vir M… daai geld.  Gaan koop 
daai pille.  Ek dink sy het hom twee keer gaan koop, maar ek het hom nie agtergegaan 
nie.  Ek het hom saam met M… gepraat, en toe by die clinic die pille gekry.  Maar daai 
vroue, ek kry nie probleme by haar nie.  Sy kyk nou mooi na my, en ek kook nou.  Ook ek 
gaan by die clinic.  Nee, ek wil nie jok nie, sy kyk mooi na my.  Ek werk al 7 jaar daar.  
As ek begin siek raak en ek kan nie meer werk nie ek soek dat hulle my huis toe stuur.  
Dan kan hulle vir my geld gee, dan kan ek die pille koop en vir my kinders kos koop.  En 
as ek dood is, moet hulle my grafnis gee. 
Navorser: Waar wil jy begrawe word? 
E…: In Pietersburg. 
Navorser: Het jy al oor hierdie dinge met jou werkgewer gesels? 
E…: Ek het hom nog nie gesê nie.  Maar ek sien hom.  Hulle het die fabriek wat 
swembaddens maak.  Ek sien hulle help daai werkers met die begrafnis.  As ek het nie 
meer die krag om te werk nie, sal ek vir hulle sê: “Ma...  Nooi...  ek het nie meer die krag 
om te werk nie.  Ek sal vir julle iemand soek om te kom werk.  Dit is nie julle skuld nie, 
dit is my skuld.  Maar asseblief, kyk na my kinders en kom na my graf. 
Navorser: Maar jy het nog nie met hulle hieroor gepraat nie? 
E…: Nee. 
Navorser: Is jy bang om met hulle te praat? 
E…: Nee, maar die vrou dink ek kry seer as ek met hulle oor die dinge praat.  En as ek 
my miesies hieroor praat sy sê die hele tyd:  “Nee, E…, jy gaan nie nou dood nie, jy gaan 
nie nou dood nie.  As daar pille is wat jou kan help, ek sal dit koop vir jou.”          
Navorser: En hoe kan die kinders van jou werkgewer jou help? 
E…: Daai dogtertjie, eintlik as sy net vir my bietjie liefde kan gee.  As ek siek is nê, ek 
gaan nie by die kombuis nie.  Dan kom sy na my kamer toe.  As sy sien ek voel nie lekker 
nie, sy hardloop by haar ma en sê: “Ma, E… sy voel nie lekker nie.  Sy soek pille.” As 
daai kind so maak, ek kan sien daai kind is lief vir my.  Haar kamer is langsaan myne.  
As sy opstaan moet sy my roep en vra hoe voel ek vandag.  Net soos as sy siek is gaan ek 
by haar kamer en vra vir haar: “ Hoe voel jy, liefie? ”  
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VRAAG 10: 
IS DAAR DALK IETS WAARMEE EK JOU KAN HELP, OF IETS WAT JY VIR 
MY WIL VRA? 
E...: Ja.  Ek wil weet van die anti-retrovirals. 
Navorser: Wat wil jy daarvan weet? 
E...: Sal daardie pille help? 
Navorser: Ja, maar dit is baie duur. 
E...: Wanneer kan ek dit kry? 
Navorser: Eers wanneer jou CD4-telling laer as 200 is.  Dit is waarom hulle gereeld jou 
bloed toets wanneer jy kliniek toe gaan.  Jy moet dit ook met die mense by die kliniek 
bespreek.  Hulle weet die beste.  Is daar nog iets waaroor jy wil gesels? 
E...: (Stilte.) Nee. 
Navorser: Baie dankie dat jy bereid was om met my te gesels oor jou siekte.  Ek 
waardeer dit baie.   
 
 

-oOo- 
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SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD 6: DEELNEMER F 
 
F… is ‘n 28-jarige Pedi vrou wat in Pietersburg gebore is.  F… het vier  kinders gehad 
waarvan daar tans net nog twee leef, naamlik die oudste kind wat 14 jaar oud is en die 
derde kind, wat 9 jaar oud is.  Die tweede kind is oorlede toe sy drie maande oud was.  
Die jongste kind is op die ouderdom van 4 jaar 6 maande as gevolg van MIV & VIGS 
oorlede.  F… het vir baie jare glad nie ‘n besoldigde werk gehad nie en in hoofsaak net 
haar eie kinders versorg.  Sedert 2003 is F… in diens van ‘n werkgewer wat in 
Hammanskraal woon.  Hierdie deelnemer kon glad nie Afrikaans praat nie.  Die 
onderhoud is in Engels gevoer en soms moes die tolk hulp verleen.   
 
VRAAG 1: 
HOE LANK WERK JY REEDS BY HIERDIE WERKGEWER? 
F…: Drie jaar. 
 
VRAAG 2: 
HOE HET JY UITGEVIND DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
F…: My eie kind van 4 jaar oud   … hy was siek … vanaf 1999 … elke maand … Die 
jongste kind is gebore in 1997 … en  het aanmekaar siek geword … Toe het die kliniek 
die kind en vir my getoets en gesê dat ek positief is.   
 
VRAAG 3: 
HOE HET JY GEVOEL TOE JY HOOR DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
F…: Ek het gedink dat hierdie siekte van my ‘n straf vanaf God is.   
Navorser: Dink jy nog steeds dat dit ‘n straf van God is? 
F…: Ek dink dat my lewe nou na ‘n einde toe beweeg. 
Navorser: Mmm … ek verstaan … maar dink jy nog steeds dat dit ‘n straf vanaf God is? 
F…: Ja, want toe ons jonger was, wou ons nie die reëls van ons ouers respekteer nie.  
Ons het as jong kinders nie ons ouers se reëls gehoorsaam nie en dit is waarom ons nou 
gestraf word.  Die Woord van God sê dat as ons ons ouers eer en respekteer, sal ons 
langer leef.  Daarom, as ons nie na hulle luister nie gaan God ons straf. 
Navorser: F… voel jy dat jy iets verkeerd gedoen het? 
F…: Ja … oor daardie kind wat ek verlede jaar verloor het …         
Navorser: Het jy al berading gehad na die dood van jou kinders? 
F…: Ja, maar ek dink nog steeds dat dit my skuld is.Ek het ook probeer om met die pa 
van my kind te praat toe die kind siek was.  Maar hy wou my ook glad nie help nie.   
 
VRAAG 4: 
WEET JOU WERKGEWER DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
F…: My werkgewer se naam is X… maar sy weet glad nie dat ek MIV-positief is nie. 
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VRAAG 5: 
PRAAT JOU WERKGEWER EN DIE ANDER GESINSLEDE MET JOU OOR 
MIV & VIGS? 
F…: Nee, sy het nog nooit met my oor MIV & VIGS gepraat nie. 
 
VRAAG 6: 
WATTER WERK MOET JY ALLES IN DIE HUIS DOEN? 
F…: My belangrikste werk is dat ek na X… se kind moet kyk.  Toe ek na haar kind begin 
kyk het, was die kind een maand oud.  Nou is die kind een jaar en een maand oud.  Ek 
werk elke dag van die week – Maandag tot Sondag, Maandag tot Sondag.  My werkgewer 
het nog twee ander kinders wat 13 jaar en ses jaar oud is.  Ek pas hulle nie op nie.       
 
VRAAG 7: 
WATTER WERK DINK JY SAL JY IN DIE HUIS MOET DOEN NADAT JOU 
WERKGEWER DALK UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
F…: Ek dink nie my werk sal verander as ek vir X… vertel dat ek MIV-positief is nie. 
Navorser: Hoekom wil jy dan nie vir X… vertel dat jy MIV-positief is nie? 
F…: Omdat X… nie my familie is nie.  Maar ek sal nie omgee om vir haar te vertel nie 
want ek weet ek kan haar vertrou. 
 
VRAAG 8: 
HOE BEHANDEL JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU 
NADAT HULLE UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF? 
Nie van toepassing nie. 
 
VRAAG 9: 
HOE KAN JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU MET JOU 
SIEKTE HELP? 
F…: Sy moet my ondersteun. 
Navorser: Verduidelik asseblief in besonderhede. 
F…: Sy moet my erken as ‘n mens.  Sy moet my erken as iemand wat lewe. 
Navorser: Nog iets waaroor jy dalk bekommerd is, maar wat jy nooit met iemand 
bespreek nie?  
F…: Ja, daar is ander dinge waaroor ek bekommerd is, soos my kinders.  Maar ek praat 
glad nie met my werkgewer hieroor nie.  Sy is nie my familie nie.  Ek praat net met my 
familie en met ander persone wat ook MIV-positief is, en met beraders. 
Navorser: Wie weet almal dat jy MIV-positief is? 
F…: Net my ma, my pa, my suster en my broer. 
Navorser: En jou kinders, weet hulle? 
F…: Nee, glad nie.   
Navorser: Is daar dalk nog iets waarmee jou werkgewer jou kan help ten opsigte van jou 
siekte. 
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F…: Ja, ek sal graag gehelp wil word met my dieet en watter kos ek moet eet.  Dit sal 
ook goed wees as sy dit vir my moontlik maak om dokter toe te gaan.   
Navorser: Wat is jou bekommernisse oor jou kinders? 
F…: Ek sou graag wou hê dat daar iemand vir my kinders moet wees wat hulle sal kan 
versorg op dieselfde manier as wat ek na hulle kyk. 
Navorser: Het jy dit al ooit met enige iemand bespreek? 
F…: Nee.  Die enigste een wat my regtig met my kinders sal kan help is my suster, maar 
sy bly glad nie naby my nie.  Daarom het ek dit nog nooit met enige iemand bespreek nie. 
Navorser: Sal jy bereid wees om hierdie saak met jou werkgewer,  X… te bespreek? 
F…: Met X…? Nee, … X… gee nie om vir my en my kinders nie.        
 
VRAAG 10: 
IS DAAR DALK IETS WAARMEE EK JOU KAN HELP, OF IETS WAT JY VIR 
MY WIL VRA? 
F...: (Stilte.) Kan jy my asseblief help om by die huis te kom, want ek het nie geld vir die 
taxi nie? 
Navorser:  Ja, ek sal jou huis toe neem.  Is dit reg so? 
F...: Baie dankie. 
(Navorser het vir F...  huis toe geneem en vir haar op pad huis toe groente gekoop.  F...  
was opreg dankbaar hiervoor.) 
 
 

-oOo- 
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SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD 7: DEELNEMER G 
 
G… is ‘n 50-jarige Noord-Sotho vrou.  Sy het twee dogters, een kleinseun en een 
kleindogter.  Die oudste dogter is 31 jaar oud en die jongste dogter is ‘n laatlam wat nou 
12 jaar oud is.  G… is in Nylstroom gebore.  Sy het saam met haar ouers, ongeveer 36 
jaar gelede, na Hammanskraal verhuis.  Beide G… se ouers is reeds oorlede.  G… se 
Afrikaans sowel as haar Engels is uitstekend en dit was glad nie vir die navorser nodig 
om van die hulp van ‘n tolk gebruik te maak nie.  Aanvanklik het G... vir ‘n Joodse gesin 
in ‘n welgestelde noordelike woonbuurt van Johannesburg gewerk.  Haar vernaamste taak 
in hierdie werksposisie was om na die kind van haar werkgewer om te sien.  Nadat G...  
se positiewe MIV-diagnose aan hierdie werkgewer bekend geword het, het sy haar werk 
verloor.  G...  is egter baie vinnig weer in diens geneem deur ‘n ander Joodse werkgewer 
wat haar emosioneel en finansieel baie goed ondersteun het.     
 
VRAAG 1: 
HOE LANK WERK JY REEDS BY HIERDIE WERKGEWER? 
G…: Ek het eers vir ‘n baie slegte vrou gewerk.  In 2001 en 2002.  Nou werk ek vir ‘n 
baie goeie vrou.   
 
VRAAG 2: 
HOE HET JY UITGEVIND DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
G…: Ek het ‘n man, maar ‘n vreeslike een.  Noudat ek siek is, wil hy nie na my kyk nie.  
Toe ek hoor dat ek MIV-positief is, het ek nie dit vir hom verduidelik nie, maar vir hom 
gesê dat hy vir ‘n MIV-bloedtoets moet gaan, vir homself.  Ek het ook vir hom gesê dat 
ons van nou af kondome moet gebruik.  Ek het toe na die kliniek toe gegaan en ‘n hele 
boks vol kondome saamgebring huis toe.  Ek het dit in die kamer gesit.  En toe sê ek vir 
hom: “Ons gebruik nou hierdie kondome totdat jy getoets het.” En toe wou hy nie 
homself laat toets nie en ook nie die kondome gebruik nie.  En dit is waar die probleme 
begin het.  Maar ons het ook nie in dieselfde huis gebly nie.  Maar ons het in een kamer 
gewoon op die plekke en huise waar hy gewoon het.  Hy is ook ‘n huiswerker. 
Navorser: Is jou man ook ‘n huiswerker? 
G…: Ja, hy is ‘n huiswerker, maar ‘n baie ryk een.  Jy sal dit nie kan glo nie.  Hy het R24 
000 in die bank.   
Navorser: Het jou man R24 000 in die bank? 
G…: Ja, hy het soveel geld in die bank. 
Navorser: Waar werk jou man? 
G…: Hy is ‘n huiswerker in Johannesburg.  Hy spandeer nie geld nie.  Hy het die lobola 
betaal in 2001 vir my.  Volgens die manier wat ons swart mense doen, is daar eers dinge 
wat ‘n mens moet doen voordat jy by sy huis kan gaan bly.  Hy het dus gesê: “Nee, wag 
eers dat ek hierdie dinge klaarmaak.”  So ek wag nog die hele tyd vir hom om eers die 
verlowing ensovoorts klaar te maak en dat hy klaar betaal.  Vanaf 2001 tot nou toe wag 
ek nog vir hom en niks gebeur nie, dus kan ek nog nie by hom gaan bly nie.  Toe word ek 
siek.  En toe ek siek word, toe sê hy:  “Jy is nou siek.”  My probleem was my voete.  Die 
virus het na my voete toe gegaan … Ek het nie al die ander klagtes van die virus gekry 
soos die maagprobleme of kopprobleme nie. 
Navorser:  Hoe het die virus jou voete aangetas? 
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G…: Dit het my voete laat swel.  Ek het orals op my voete blase gekry en my voete was 
die hele tyd warm en gebars.  Ek kon toe nie loop nie. 
Navorser:  So dit was nogal ‘n groot probleem? 
G…: Ja, dit was ‘n ernstige probleem.  En toe sê my man vir my:  “Gaan uit my kamer 
uit.  Gaan reguit terug na jou ouers toe.  Hulle kan jou nou oppas.  Ek gaan jou nie 
oppas nie.”  En soos ek nou hier met jou praat, het ek nog nooit weer met hom gesels nie.  
Dit is nie vir hom belangrik of ek kinders het, hoe dit met hulle gaan, of hulle eet of nie, 
of hulle saam met my swaarkry of nie.  Ek bly in ‘n plakkershuisie saam met my kinders.  
So ek sukkel maar aan saam met my familie …   
Navorser: En jy het geen kontak met hom nie? 
G…: Nee, geen kontak nie.   
Navorser:  Is hy nog steeds ‘n huiswerker? 
G…: Ja.  Die enigste kontak wat ek het, is as ek hom bel, maar hoekom sal ek hom wil 
bel?  Hy het my mos weggejaag.  Die laaste kontak wat ek met hom gehad het, het ek 
begin hoes, en hoes en hoes…  Toe sê hy: “Moenie hier staan en hoes en hoes nie.  Jy 
maak net ‘n geraas.”  En dan as ek by hom kuier vir ‘n naweek, sit ek alleen in die kamer 
terwyl hy orals kuier.  Dan sê hy vir my:  “Jy kan nie hier bly nie.  Ek gaan my kamer 
sluit.” 
Navorser:  So, dit lyk asof hy jou nie daar wil hê nie? 
G…: Hy wil my beslis nie daar hê nie.  Net omdat ek siek is.  Ek was nog altyd vir hom ‘n 
goeie vrou, ‘n oulike vrou toe ek gesond was.  Dit is wat nou met my gebeur het met 
hierdie man van my … 
Navorser: Het hy hom toe laat toets? 
G…: Wie sal ooit weet? 
Navorser:  So hy het nooit vir jou gesê nie? 
G…: Nooit nie.  Die dokter wat my behandel, het vir my gesê dat my man hom moet laat 
toets.  O, ja! Terloops, aan die begin was hy die een wat siek was.  Ek was nog fiks en 
gesond.  Hy het ‘n operasie gekry en ek het hom opgepas … Ek onthou nog een aand, hy 
kon nie urine passeer nie en ek het vir Netcare gebel om hom te kom haal.  Nou na sy 
operasie is hy ‘n regte meneer.  Ek het ook altyd vir hom kos gemaak.  Nou is hy gesond.  
Ons was net soos ‘n man en vrou behoort te wees … Maar uiteindelik het hy my 
weggejaag … dit is wat van sy kant af gebeur het …     
Navorser: Nou goed.  Hoe lank terug het jy toe uitgevind dat jy MIV-positief is? 
G…: Ek het dit in 2002 uitgevind. 
Navorser: Hoe het jy dit uitgevind? 
G…: Ek het siek geword. 
Navorser:  Watter simptome het jy gekry?  Jou voete? 
G…: Nee.  Ek het begin juk en myself begin krap.  Ek het gordelroos gekry.  Ek het orals 
begin swel.  My gesig en my voete en my bene.  Daarna het ek my laat toets. 
Navorser: Het jy self besluit om jou te laat toets? 
G…:  Nee, ek het toe ook begin hoes.  En toe het ek vir die slegte vrou gewerk, nie die 
baie goeie een nie.  Ek het ook hierdie vrou se kinders opgepas.  Omdat ek toe so begin 
hoes het, en opgeswel was, besluit hierdie vrou toe om my na die kliniek toe te neem.   
Navorser: Kom ons gee haar ‘n skuilnaam, sodat ons makliker kan gesels. 
G…: Sy was X… 
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Navorser: Goed. 
G…:  Sy het in H… N…, in Johannesburg, gewoon.  Toe ondersoek hulle my en vra vir 
my of hulle kan bloed trek.  Ek gee toe toestemming en hulle sê vir my wanneer ek die 
uitslae moet kom haal.  En toe het my werkgewer saam met my gegaan om die uitslae te 
gaan kry.  Toe ons daar kom het sy gevra om saam met my in te gaan om te hoor of my 
uitslae positief of negatief is.  So wat ek toe gedink het, is dat ek siek is.  Ek het kos en 
versorging nodig.  Ook my kinders het versorging nodig.  Dus het ek so gedink, enige iets 
om weg te steek gaan op die ou einde nie vir my help nie.  Daarom het ek vir haar gesê sy 
kan saamkom om die uitslae te kry.  Die uitslag was toe positief.      
Navorser:  Het hulle die uitslae toe voor jou werkgewer gegee? 
G…: Ja, hulle het dit voor haar vir my gegee, met my toestemming. 
Navorser: Wie in jou familie weet nou dat jy MIV-positief is? 
G...: Net my oudste dogter.  En dan die verpleegsters wat my by die hospitaal behandel ...                     
 
VRAAG 3: 
HOE HET JY GEVOEL TOE JY HOOR DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
G...: Ek het gehuil.  Baie. 
Navorser:  Vir dae? 
G...: Vir dae.  Eintlik vir weke.  Want ek het geweet dat hierdie ‘n doodmaker is.  Ek het 
geweet dit is dodelik.  Ek het geweet dat dit my gaan doodmaak.   
Navorser:  So jy het dit besef? 
G...: Ja, ek het dit besef.   
Navorser: Wie was die eerste persoon vir wie jy vertel het? 
G...: Net eers vir my eerste werkgewer. 
Navorser: Hoe het sy gereageer? 
G...: Jy weet, sy was ‘n anderste vrou.  Jy kon nie altyd bepaal hoe sy voel nie.  Partykeer 
het sy my gedruk, en gedruk en gedruk en dan later voel sy jammer dat sy jou so gedruk 
het.   
Navorser: So, jy kon glad nie haar gevoelens identifiseer nie? 
G...: Nee. 
Navorser: Vir hoe lank het jy jou positiewe diagnose net vir jouself gehou? 
G...: Jy weet, ek het dit baie lank alleen gedra.  Baie lank ...  omdat ek aan my kinders 
gedink het  ...  wat gaan gebeur? ...  hoe oud is my kinders?  ...  in watter huis gaan ek 
bly? ...  watter soort familie het ek? ...  hierdie man wat ek het, gaan hy na my kinders 
kyk? ...  want ek is met hom getroud maar jy weet watter soort man hy is. 
Navorser:  Is hierdie kinders van jou, ook die man se kinders? 
G...: Nee, hulle is nie sy kinders nie.  Hy is eintlik al ‘n ou man.  Maar hy is ‘n baie slegte 
man.  Jy weet, somtyds soek iemand toenadering tot jou, maar dan kan jy nie diep binne-
in sy hart sien nie ...   
Navorser:  So vir hoe lank het jy dit net hier diep binne-in jouself gedra? 
G...: Jy weet, dit kom nie sommer uit nie ...  jy ignoreer dit net ...  wat gebeur is dat jy 
ignoreer dit net ...  dit kom nie uit nie ...  jy ignoreer dit net.   
Navorser: En dan, wat gebeur dan? 
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G...: Hoe meer jy dit ignoreer en binnehou hoe erger word dit ...  later wil jy nie meer eet 
nie ...  jy verloor jou eetlus ...  partykeer as jy na jou kinders kyk ...  voel jy net lus om te 
huil ...  jy sien ...  maar jy huil binne ...  jy wys glad nie vir hulle dat jy huil nie ...  en dan 
kom hulle dit agter.  My oudste kind het gesien dat daar iets verkeerd is ...  ja ...  want 
gewoonlik as ek by die huis was, was ek altyd baie gelukkig ...  nou is ek by die huis en ek 
is nie so gelukkig soos voorheen nie ...  jy sien ...  En wat ek ook nou gedoen het, was dat 
ek aan haar posisie begin dink het.  Wanneer ek dood is ...  sal sy na die ander kinders 
kan kyk ...?  Ek het veral aan die kleintjie gedink ...  haar eie kinders sal sy oppas ...  
maar wat van my kleintjie ...  en toe het ek begin dink aan my familie ...  wie kan ek vra 
om te help?  Maar ek het ‘n baie oulike manlike persoon ...  die man wat hierdie kind 
gemaak het .. 
Navorser:  Die pa van hierdie kind?   
G...: Die pa van hierdie kind, ja...  Mooi ...  hy het ‘n huis ...  eers het ons net gespeel ...  
en toe hy begin toenadering soek het hy vir my vertel dat hy sy eie huis het ...  en toe 
maak ons hierdie kind ...  en hy het na hierdie kind gekyk ...  tot nou toe ...  tot nou toe kyk 
hy na hierdie kind ... 
Navorser:  Weet hy van jou status? 
G...: Hy weet. 
Navorser: Is hy getroud? 
G...: Hy is getroud.   
Navorser: En sy vrou ...  weet sy van hierdie klein kindjie? 
G...: Weet jy wat, dit is die ding wat my pla ...  ek weet glad nie of sy weet nie ...  as hy vir 
die kind kos en geld bring, weet ek nie of hy dalk besig is om te steel, of wat nie.  Wat ek 
wel weet van ons kultuur, is hy besig om te steel as hy kos bring.   
Navorser:  So jy dink hy het nog nie vertel nie? 
G...: Hy het nog nie vertel nie, maar miskien sal hy dalk nou vertel omdat hy sien dat ek 
baie siek is ...   
Navorser: En die kind is besig om groter te word ... 
G ...: Ja, die kind word groter en die kind ken hom goed ...  sy het hom baie lief ... 
Navorser: Noem sy hom ‘pappa’? 
G...: Ja.  Hy bring elke maand geld vir die kind.  Hy gee alles wat die kind nodig het ...  
vir die skool ...  vir sommer net.  Hy is baie verantwoordelik ...   
Navorser: Dit is baie positief ... 
G...: En wat ek nou sien wat hy doen ...  is hy bring sy familie saam om die kind te leer 
ken ...  bietjie vir bietjie ...  die ooms ...  die tannies ...  Hy het ook al die pa gebring.  
Maar ongelukkig ...  nadat hy die pa gebring het, het die pa doodgegaan ...  hy was oud 
... 
   
VRAAG 4: 
WEET JOU WERKGEWER DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
G…: Soos ek reeds gesê het, my werkgewer was by toe ek my uitslag van die bloedtoetse 
gekry het. 
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VRAAG 5: 
PRAAT JOU WERKGEWER EN DIE ANDER GESINSLEDE MET JOU OOR 
MIV & VIGS? 
G…: Nee, sy het nooit met my oor MIV & VIGS gepraat nie. 
Navorser: Nooit nie? 
 
VRAAG 6: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN VOORDAT JOU 
WERKGEWER UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS?  
G…: Wel ek het na die kinders ook gekyk.  My eerste werkgewer was ‘n regte “madam”.  
Weet jy watter soort vrou noem ek ‘n ‘madam’?  Die een wat in die bed gelê het elke 
oggend en vir my geroep het en dan kies sy watter ontbyt ek vir haar moet maak (lag). 
Navorser: En jy moes alles doen? 
G…: Ja, ek moes alles doen.   
 
VRAAG 7: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN NADAT JOU WERKGEWER 
UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
G…: Nadat X...  my uitslag gekry het, het sy vir my gesê: “Van nou af, dink ek,  is jy nie 
meer goed genoeg om na die kinders te kyk nie.  Jy hoes ook kort-kort.”  Maar ek het nie 
TB gehad nie want ek het al voorheen vir TB getoets.  Toe sê X…: “Maar wat ek sal 
doen, is ek sal vir jou soek vir ‘n ander werk.” 
Navorser: Het jou werkgewer gesê dat sy vir jou vir ‘n ander werk sal soek? 
G…: Ja.  X… sê toe: “ Ek sal vir jou ‘n werk soek waar jy nie met kinders werk nie en 
waar jy ook kan rus?” 
Navorser: Wat het X… bedoel met ‘n werk waar jy kan rus? 
G…:  Sy het bedoel dat ek siek is en dat ek moet rus en dat ek ook nie met kinders kan 
werk nie en dat sy my daarom nie kan hou nie.  Sy het my belowe dat sy my sal help om 
‘n ander werk te kry.  Sy het dit ook gedoen.  Sy het verder ook vir my gesê dat ek by haar 
op die erf moet bly, totdat ek ‘n ander werk kry.  So het X… toe geadverteer vir ‘n werk 
vir my in die werkverskaffingskolom van die koerant.  Hierdie koerant kom elke Dinsdag 
uit.  Dit is ‘n dubbele koerant.  Dit is een vir Sandton One en ook een vir Orange Grove.  
Dit is twee koerante.  Sy het vir al twee betaal.  Daardie dag het my selfoon nie gewerk 
nie, maar hulle het ‘n plan gemaak dat as enige iemand na my foon toe bel, dit by die 
huis lui en dat ek met hulle kan praat.  En toe is ek baie gelukkig.  Ek kry toe ‘n ander 
werk … dadelik.  By hierdie goeie mense … 
Navorser: Het hulle geweet dat jy MIV-positief is? 
G…: Nee, hulle het nie geweet nie.  X… het ook vir my gesê:  “Moenie vir enige iemand 
vertel dat jy MIV-positief is nie, anders gaan jy nie werk nie.” Daarom het ek toe ook nie 
vir my nuwe werkgewer vertel dat ek positief is nie.  Wat toe verder gebeur het was dat ek 
‘n onderhoud met hulle gehad het.  In die onderhoud het dit na ‘n baie goeie werk 
geklink.  Hierdie mense het alreeds ‘n huiswerkster gehad wat na die klein babatjie gekyk 
het.  Die ander kind het na ‘n kleuterskool toe gegaan.  Ek het toe daar begin werk in 
April 2003 en die huis skoongemaak.  En toe het ek vir ongeveer een tot twee maande 
gewerk en toe beland ek in die hospitaal.  Toe stuur my nuwe werkgewer XX… hul ander 
huiswerkster om vir my te kom kuier in die hospital.  Toe sy vir my kom kuier gee sy vir 
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my ‘n boodskap van XX… af.  Hulle wil weet wat sê die dokter, wat is fout met my.  En 
toe sê ek dat sy vir hulle moet sê dat ek MIV-positief is.  Ek was nie skaam om dit vir 
hulle te vertel nie.  Ek was vry, ek het niks weggesteek nie.  En toe ek daar uitkom het 
XX… met my gepraat en vir gesê dat die regering nie teen-retrovirale middels beskikbaar 
stel nie.  XX… het besluit om te kyk of hulle iemand kan kry wat teen-retrovirale middels 
vir my kan gee.  Hulle het ook gesê dat dit nie saak maak hoeveel dit gaan kos nie.  Hulle 
sal ‘n bietjie van my salaris aftrek en die res van die geld sal hulle self betaal.  En toe 
soek hulle iemand wat dit vir my kon gee.  Hulle kry toe ‘n dokter en ek ontvang toe 
behandeling by daardie dokter.   
Navorser: Was dit ‘n dokter in Johannesburg? 
G…: Ja, dit was Dokter … En net so veel soos jy my vandag hier lewendig sien, net so 
seker wil die regering nie hê dat ons moet leef nie.  Die probleem egter met hierdie pille 
is, is dat hierdie pille baie erg is.   
Navorser:  Maak dit jou siek? 
G…:  Hulle is baie, baie sterk.  Dit is seker hoekom hulle sê dat al gee hulle die pille  
gaan hulle die ligter pille gee.  Want hierdie pille is baie, baie sterk.   
Navorser: Gebruik jy nou nog daardie pille? 
G…: Nee.  Daar is ook verskillende pille wat jy moet drink.  Ek het met een pil begin.  Ek 
het een pil gedrink, gedrink, gedrink.  En toe begin my tone te bars.  Te bars, te bars.  
Ook onder my voet het dit begin bars.  En toe sê ek vir die dokter: “Nee.  My voete is 
besig om te bars.”  En toe verander die dokter die medikasie.  Toe gee hy vir my twee 
soorte pille.  Twee nuwe pille.  Maar toe word ek erger as voorheen.   
Navorser: Erger en sieker? 
G…: Ja! Erger en sieker.  Dit is waar ek begin het om ook nie te loop nie.  Vanaf 
November verlede jaar kan ek nie loop nie.  Ek het my suster se dogter by die huis.  Sy is 
‘n verpleegster en sy het geweet dat ek MIV-positief is.  Sy sê toe vir my:  “Weet jy wat, 
Tannie? Ek dink hierdie pille is besig om jou dood te maak.  Los die behandeling.” En 
toe los ek die pille.  Dit was November verlede jaar.  Van toe af drink ek geen pille meer 
nie.   
Navorser: Behalwe miskien vitamines? 
G…: Ja, vitamines. 
Navorser: En gesonde kos” 
G…: Ja, as ek gesonde kos kan kry die dag.  Weet jy wat is nou besig om met ons te 
gebeur? 
Navorser: Ja, daar is sekerlik nie elke dag genoeg geld om gesonde kos te koop nie. 
G…: Ja, jy is reg.  Daar is nie elke dag geld vir gesonde kos nie.  En so het ek in 
Desember ‘n ander dokter gaan sien.  ‘n Dokter in Brooklyn.  Oor my voete.  Toe sy 
daarna kyk, het sy vir my gesê dat niks my voete gaan gesond maak nie.  Dit gaan net so 
bly.  En nadat ek dit gehoor het, het ‘n vir ‘n dag lank ‘n kopseer gekry.  Ek het baie 
gestres geraak.  Ek het nie hulp gehad nie en my voete het ook nou begin brand. 
Navorser: Gebrand? 
G…: Ja, gebrand.  En vol blase.  En toe het die dokter vir my ‘n brief gegee vir 
ongeskiktheid. 
Navorser: Mmm… 
G…: Ek het die brief hier by my.  Ek het met die brief reguit na Jubilee toe gegaan.  
Jubilee het met die brief saamgestem.  Omdat my voete so seer is, het ek ‘n maatskaplike 
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werker gaan sien.  Ek het ook vir Jubilee ‘n rolstoel gevra.  Hulle het gesê dat my voete 
beter gaan word, maar dat ek na die hospice toe moet gaan. 
Navorser:  Hierdie hospice? 
G…: Ja, hierdie een.  Hier het ek baie goeie behandeling gekry.  Die dag toe ek hierheen 
gekom het, het ek met ‘n stok geloop. 
Navorser: Maar jy het nie vandag met ‘n stok hier aangekom nie? 
G…: Nee, ek gebruik nie meer die stok nie.  Hierdie hospice het ‘n olie, ‘n spesiale 
voetolie, wat my baie gehelp het.   
Navorser: ‘n Kruieolie? 
G…: Ja, ‘n kruieolie en die brand in my voete is nou weg. 
Navorser: Gebruik jy dit nog steeds? 
G…: Ja, maar myne is nou op. 
Navorser: Gaan jy vandag sommer weer probeer om te kry.   
G…: Ja, ek gaan netnou weer kry. 
Navorser: Het jou tweede werkgewer jou werk verander toe hulle hoor dat jy MIV-
positief is? 
G…: Nee.                         
 
VRAAG 8: 
HOE BEHANDEL JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU 
NADAT HULLE UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF? 
G…:  Wel, soos ek reeds gesê het, het die eerste werkgewer my dadelik goed laat 
verstaan dat ek nie meer na haar kinders kan kyk nie.  Die tweede werkgewer was 
heeltemal anders.  Hulle het my gehelp en probeer planne maak om my te help.  Dit was 
mos ook hulle wat vir my gehelp het om teen-retrovirale middele te kry.    
 
VRAAG 9: 
HOE KAN JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU MET JOU 
SIEKTE HELP? 
G…: Ek dink die tweede werkgewer is ‘n goeie voorbeeld van hoe ek graag sou wou hê 
dat ek behandel moet word. 
Navorser: Kom ons bespreek dit bietjie verder.  Het die tweede familie jou in die 
hospitaal kom besoek toe hulle hoor dat jy MIV-positief is? 
G…:  Nee, hulle het eers toe ek by die werk terugkom, met my gepraat oor die anti-
retrovirale middels. 
Navorser: Hoe het dit gebeur dat jy nie meer verder kon werk nie? 
G…: Die dag toe ek by die huis vasgesit het was die sewende November, dit was ‘n 
naweek … eintlik was dit die Vrydag.  Ek was by die huis, van die werk af, en baie siek.  
Die Sondag besluit ek toe dat ek nie teruggaan werk toe nie, omdat ek baie siek was.  Toe 
vra ek een van my familielede of sy my asseblief daar by die werk kan gaan help.  Sy sê 
toe sy sal.  Toe bel ek my werkgewer.  Hulle het ingestem dat ek haar kan bring, net 
solank hulle weet dat ek siek is.  Hulle het gesê ek kan haar bring sodat sy kan gaan help.  
Ek het haar toe ook gevat dat sy kan gaan werk.  En toe… Desember het hulle vir haar 
(my familielid) gesê dat hulle in Januarie die kleintjie na die skool toe gaan vat.  So 
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hierdie familielid sou nou haar werk verloor.  Maar hulle het dit vir haar gesê.  Maar 
elke keer het hulle my ook betaal. 
Navorser: So hulle het nou drie huiswerkers betaal? 
G…: Ja, hulle het drie betaal. 
Navorser: Hulle het die een vir die kind betaal, hulle het die een vir die huiswerk betaal 
en hulle het vir jou betaal. 
G…: En hulle het nog steeds ook vir die anti-retrovirale middels ook betaal.  Terwyl ek 
nog steeds by die huis gebly het.  Sulke mense kan ek aanbeveel.  Selfs nou.  Hulle het vir 
my gesê dat as ek vir hulle die state gee, of die strokies van die anti-retrovirale middels 
bring, sal hulle nog steeds daarvoor betaal.  Maar ek het nie verduidelik nie … ek weet 
nie of ek reg of verkeerd was nie … ek het nie aan hulle verduidelik dat die middels besig 
was om my dood te maak nie.    
Navorser: Dit is mos jou keuse. 
G…: Ja, dit is my keuse. 
Navorser: Maar die belangrikste ding is dat hulle bereid was om jou te help.  Het jy nog 
kontak met hulle? 
G…: Ekskuus? 
Navorser: Het jy nog kontak met hulle? 
G…: Nee.  Hulle het ook vir my kennis gegee dat hulle in Januarie my laaste salaris sal 
betaal.  Maar gelukkig was ek nou geregistreer. 
Navorser: Vir ongeskiktheidspensioen? 
G...: Nee.  Vir werkloosheidsversekering.  Die blou kaart. 
Navorser:  O. 
G...: Hulle het toe vir my gesê dat ek nou my werkloosheidsversekering sal kry.  Verder 
het hulle ook aan my verduidelik ...  hulle is prokureurs ...  die vrou is ‘n prokureur, die 
man is ‘n prokureur.  So wat hulle toe aan my verduidelik het is dat hulle dink ek moenie 
net die blou kaart vat nie.  Dit is baie min.  Dit is nie soos die ongeskiktheid nie.  Die 
ongeskiktheid sal jy vir altyd kry. 
Navorser: So hulle het ook vir jou baie advies gegee? 
G...: Ja.  Die werkloosheidsversekering is baie min.  Die fabriekswerkers en die 
huiswerksters is nie dieselfde nie.   
Navorser: O. 
G...: Ja.  So wat ek nou voor wag is die ongeskiktheid. 
Navorser: So jy het dit nog nie gekry nie? 
G...: Ek het dit nog nie gekry nie.  Hulle was baie goed en baie vriendelik.  Hulle was 
Jode.  Hulle het vir my soos my tweede ouers gevoel.  Hulle was wel jonk, maar hulle was 
goud. 
Navorser: Daar is sekerlik nie baie mense soos hulle nie ... 
G...: Ek weet ...  wat hulle ook vir my gesê het was dat as ek die oggend opstaan en ek 
voel nie lekker nie, moet ek myself nie stres om werk toe te kom nie.  Dan moet ek nie kom 
nie, maar hulle net laat weet dat ek gaan kom nie.    
 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  BBaarrnnaarrdd,,  JJ  PP    ((22000055))  



 

— 39 — 
 

VRAAG 10: 
IS DAAR DALK IETS WAARMEE EK JOU KAN HELP, OF IETS WAT JY VIR 
MY WIL VRA? 
G...: Ja.  Iets wat my baie pla is of ek vir die familie wat my so baie gehelp het moes 
vertel het dat die anti-retrovirale middels my siek maak? 
Navorser: Ek dink dit is jou keuse.  As jy voel dit pla jou, kan jy mos nog altyd kontak 
maak en die saak met hulle bespreek.  Het jy nog hulle telefoon nommer? 
G...: Ja.  Ek moet hulle miskien bel. 
Navorser: Nog iets? 
G...: My voete is baie seer, kan jy my asseblief op jou pad huis toe by die busstop gaan 
aflaai? 
Navorser: Met plesier.  En baie dankie dat jy bereid was om al die pad te kom om met my 
te gesels.  Ek waardeer dit baie. 
(Die navorser het vir G...  huis toe geneem en in die motor heerlik gesels oor alledaagse 
dinge.)  
 
 

-oOo- 
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SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD 8: DEELNEMER H 
 
H...  is ‘n 38-jarige Suid-Sotho vrou.  Sy het drie kinders waarvan die ouderdomme vanaf 
20 jaar tot tien jaar wissel.  H...  is in Soweto gebore en haar vader leef nog.  H...  het vier 
broers en drie susters.  H...  was sedert 2000 ‘n huiswerkster vir ‘n swart gesin in ‘n 
welgestelde noordelike voorstad van Johannesburg.  Die gesin van die werkgewer het uit 
‘n man, ‘n vrou en twee kinders bestaan.  Die kinders se ouderdomme was onderskeidelik 
25 jaar en 10 jaar.   Al H...  se broers en susters is daarvan bewus dat sy MIV-positief is.  
H...  kon glad nie Afrikaans praat nie, terwyl haar Engels baie gebroke was.  Tydens 
hierdie onderhoud is daar sterk gesteun op die hulp van ‘n tolk.        
 
VRAAG 1: 
HOE LANK WERK JY REEDS BY HIERDIE WERKGEWER? 
H...: Ek werk vir hulle vanaf 2000. 
Navorser: Vir hoe lank  het jy vir hulle gewerk? 
H...: Februarie 2000 tot Oktober 2001.   
 
VRAAG 2: 
HOE HET JY UITGEVIND DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
H...: Ek het begin siek word. 
Navorser: Vertel vir my asseblief meer. 
H...: My voete het begin swel. 
Navorser: En toe? 
H...: Toe het ek begin om gewig te verloor. 
Navorser: Mmm ... 
H...: Omdat ek siek was en gewig verloor het, het ek baie keer dokter toe gegaan.  Ek het 
nie geweet wat aangaan nie.  En toe vra die werkgewer vir my wat aan die gang is.  Toe 
ek vir haar sê ek weet nie, gee sy vir my geld en sê dat die werk klaar is. 
Navorser:  Het jou werkgewer nie eers gesê dat jy moet dokter toe gaan nie? 
H...: Nee, hulle het net vir my geld vir die maand gegee en gesê dat die werk klaar is en 
dat ek moet gaan.  Ek het my eie geld gebruik om mee dokter toe te gaan. 
Navorser: Het jy vir jou werkgewer vertel dat jy MIV-positief is? 
H...: Ek het gehoor van my positiewe status eers nadat ek nie meer daar gewerk het nie.  
Ek was in die hospitaal toe ek dit uitgevind het.   
Navorser: Vertel mooi vir my wat het gebeur ... 
H...: Ek het eers net begin siek word en baie gewig begin verloor.  Toe vra my werkgewer 
vir my wat verkeerd is. 
Navorser: Wat het jy vir hulle geantwoord toe hulle vir jou vra wat verkeerd is? 
H...: Ek het vir hulle gesê dat ek duiselig in my kop voel, dat ek swak voel en dat my voete 
baie seer is en dat ek nie vir lank kan staan nie. 
Navorser:  Wat sê die werkgewer toe? 
H...: Die werkgewer het partykeer vir my pille gegee as ek nie lekker voel nie. 
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Navorser: Hoe het dit toe uiteindelik gebeur dat jou werkgewer vir jou gesê het dat jy 
maar moet gaan? 
H...: Dit was in Oktober 2001.  Twee dae voor die einde van die maand ...  so by 12h00, 
nadat ek die wasgoed klaar gewas het, het die vrou vir my geld gegee en gesê ek moet 
nooit weer terugkom nie.   
Navorser: Het jy ‘n kontrak met hulle gehad? 
H...: Geen kontrak nie.  Daar was mense wat in die omgewing rond gegaan het en hulle 
het vir my gesê dat ek vorms moet invul om te registreer.  Ek het vir die vrou vertel van 
hierdie mense wat hier by die huis was en dat ek ‘n vorm moet invul.  Toe ek vir my 
werkgewer daarvan vertel, het sy geweier.  Sy het ook vir my gesê ek mag nie die vorms 
teken nie want sy hou nie van sulke mense wat rondloop met vorms nie.  Sy hou nie van 
die mense se styl nie en ek mag nie die vorms teken nie. 
Navorser: Het jou werkgewer vir jou net ‘n maand se geld gegee? 
H...: Ja, net die maand waarvoor ek klaar gewerk het. 
Navorser: Nadat jou werkgewer gesê het jy moet nooit weer gaan werk nie wat het toe 
gebeur? 
H...: Ek het teruggekom huistoe. 
Navorser: En hoe het jy toe uitgevind dat jy MIV-positief is? 
H...: Ek het na Jubilee hospitaal toe gegaan en uitgevind dat ek MIV-positief is.         
  
VRAAG 3: 
HOE HET JY GEVOEL TOE JY HOOR DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
H...: Ai ...  (sug) ...  Ek was baie stukkend.  Ek was ook baie bang.  En toe, die ding wat 
my gehelp het, was dat ek geglo het dat God daar is vir my.  En dit het my moed gegee.  
Dit het vir my moed gegee om my status te erken.   
Navorser: Het jy vir enige iemand anders vertel? 
H...: Ek het vir my oom se dogter van my status vertel.  Later, toe ek nog sieker geword 
het, het ek selfs vir my suster daarvan vertel. 
Navorser: En hoe het jou suster hierop gereageer? 
H...: Hulle was ook bang, maar hulle het my ondersteun. 
Navorser: En haar kinders? 
H...: Hulle weet glad nie.  Nie een van hulle weet nie. 
Navorser: Hoekom wil jy nie vir hulle vertel nie? 
H...: Ek ...  dit is baie moeilik om vir hulle te vertel ...  ek is ook bang om vir hulle te 
vertel.  Ek het vir my oom se dogter ook al gevra om vir my kinders te vertel, maar sy 
weet ook nie hoe om dit te doen nie.  Sy het my belowe dat sy later vir my kinders sal 
vertel.    
 
VRAAG 4: 
WEET JOU WERKGEWER DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
H...: Ek dink hulle het geweet dat ek positief is, al het ek niks gesê nie. 
Navorser: Hoekom dink jy dat hulle dalk dit vermoed het? 
H...: Omdat ek so siek en baie maer was. 
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VRAAG 5: 
PRAAT JOU WERKGEWER EN DIE ANDER GESINSLEDE MET JOU OOR 
MIV & VIGS? 
H...:  Nee, nooit nie. 
Navorser: Waaroor het hulle met jou gepraat? 
H...: Hulle het net met my oor my werk gepraat en net as daar ‘n belangrike werk is wat 
ek moet doen.  Hulle het nooit saam met my gaan sit en oor enige iets gesels nie.  Glad 
nie in ‘n sosiale manier met my gesels nie. 
Navorser: Niks oor jouself ooit bespreek nie? 
H...: Nee, niks nie.   
 
VRAAG 6: 
WATTER WERK MOET JY ALLES IN DIE HUIS DOEN? 
H...:  Ek het die huis skoon gemaak, die was- en strykwerk gedoen. 
Navorser: Het jy gekook ook? 
H...: Nee. 
Navorser: Hoeveel dae van die week het jy daar gewerk? 
H...: Maandag tot Saterdag.  Ek het net op Sondae gerus as daar nie werk was om te 
doen nie. 
 
VRAAG 7: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN NADAT JOU WERKGEWER 
UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
Nie van toepassing nie. 
 
VRAAG 8: 
HOE BEHANDEL JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU 
NADAT HULLE UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS?  
Nie van toepassing nie. 
 
VRAAG 9: 
HOE KAN JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU MET JOU 
SIEKTE HELP? 
H...: Dit sou my baie gehelp het as hulle my ondersteun. 
Navorser: Hoe? 
H...: Om my status te aanvaar. 
Navorser: Hoe nog? 
H...: Moet my dokter toe neem... 
Navorser: Hoe nog? 
H...: Miskien net die werk vir my makliker te maak ... 
Navorser: Ja, dit is ook belangrik, nê. 
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H...: As dit moontlik was sou ek hulle gevra het om my te help met my kinders. 
Navorser: Hoe? 
H...: Met die skool van die kinders. 
Navorser: Jy het gesê dat dit baie sou gehelp het as hulle die werk makliker vir jou 
gemaak het.  Hoe? 
H...: Ek het baie lang ure gewerk.  Partykeer vanaf 6h30 in die oggend tot baie laat in 
die aand, amper soos tot by middernag.  Dit was ‘n baie groot huis, met baie vertrekke.  
Baie van die vertrekke het hulle nie elke dag gebruik nie, maar nog steeds het hulle van 
my verwag om dit elke dag skoon te maak en af te stof.  Dit het gemaak dat ek elke dag 
tot baie laat gewerk het.  Partykeer tot middernag, het ek gewerk.  Dit het my baie keer 
oorlaai met die werk.   
Navorser: So dit sou jou baie gehelp het as jy dalk korter ure kon werk as jy die dag nie 
gesond gevoel het nie. 
H...: Ja. 
 
VRAAG 10: 
IS DAAR DALK IETS WAARMEE EK JOU KAN HELP, OF IETS WAT JY VIR 
MY WIL VRA? 
H...: Nee. 
Navorser: Baie dankie dat jy bereid was om met my te gesels.  Ek het dit baie waardeer. 
 
 

-oOo- 
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SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD 9: DEELNEMER I 
 
I...  is ‘n 40-jarige Tswana vrou.  I...  het drie kinders waarvan die ouderdomme soos volg 
is: 22 jaar, 24 jaar en 21 jaar.  I...  is nie getroud nie.  I...  het vir baie jare in die industrie 
gewerk maar was gedurende die tydperk 2001 – 2002 ‘n huiswerkster in diens van haar 
biologiese oom.  I...  se Afrikaans was swak, maar haar Engels redelik.  Die navorser het 
egter ook gebruik gemaak van die hulp van die tolk. 
 
VRAAG 1: 
HOE LANK WERK JY AL VIR HIERDIE WERKGEWER? 
I..: Ek werk vanaf 2001 vir my oom. 
Navorser: As huiswerkster? 
I...: Ja. 
Navorser: Waar het jy voor 2001 gewerk? 
I...: In die industrie. 
Navorser: Vir hoe lank? 
I...: Baie jare. 
Navorser: Betaal jou oom jou om vir hom te werk? 
I...: Ja. 
 
VRAAG 2: 
HOE HET JY UITGEVIND DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
I...: Ek het begin hoes en toe het my oom vir my geld gegee om dokter toe te gaan.  Ek het 
nie gesond geword nie, maar aangehou met hoes.  Ek het weer dokter toe gegaan en toe 
neem hulle ‘n bloedtoets.  Die toets het gewys dat ek positief is.   
Navorser: Hoe lank weet jy nou al dat jy MIV-positief is? 
I...: Twee jaar ...  2002 ... 
 
VRAAG 3: 
HOE HET JY GEVOEL TOE JY HOOR DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
I...: Nadat die dokter vir my van my MIV-status vertel het, het ek net opgestaan en net 
huistoe gegaan ...  ek het  eers niks gevoel nie.  By die huis het ek skielik gestres en 
depressief gevoel.  Miskien was dit skok ...  want by die huis het ek niks gesê nie ...  Toe 
ek by die huis kom nadat ek gehoor het, het ek vir twee dae in die bed gebly ...  en net 
geslaap ...  ek was heeltemal gestres oor my status.     
 
VRAAG 4: 
WEET JOU WERKGEWER DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
I...:  Nadat hulle bloed by my getrek het, het ek vir my oom  gesê dat hulle bloed by my 
getrek het.  Toe ek hoor dat ek positief is, het ek vir my oom gesê van my MIV & VIGS-
status. 
Navorser: Het jy dadelik vir jou oom vertel nadat jy vir twee dae net geslaap het? 
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I...: Nee, ek het vir ‘n baie lang ruk stilgebly en nie vir my oom vertel nie.      
Navorser: Vir hoe lank? 
I...: Miskien vir so twee weke, of dalk langer. 
 
VRAAG 5: 
PRAAT JOU WERKGEWER EN DIE ANDER GESINSLEDE MET JOU OOR 
MIV & VIGS? 
I...: Nee ...  nog nooit nie ...  my oom se vrou sê net altyd dat my oom vir haar vra of ek 
nog dokter toe gaan.  Die enigste een van die gesin wat met my oor my status van MIV 
praat is my oom se kind. 
Navorser: Waaroor praat julle? 
I...: Net dat ek nie moet bekommer nie. 
      
VRAAG 6: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN VOORDAT JOU 
WERKGEWER UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
I...: Huis skoon gemaak, wasgoed gewas en gestryk. 
Navorser: Het jy vir jou oom-hulle gekook? 
I...: Nee, ek het net vir myself gekook. 
  
VRAAG 7: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN NADAT JOU WERKGEWER 
UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITEF IS? 
I...: Nadat my oom geweet het van my status het hy gesê ek moet huistoe gaan en ek sal 
eers weer terugkom werk toe as ek beter is.  En toe het ek nie weer teruggegaan werk toe 
nie. 
Navorser:  So jy het toe opgehou om vir jou oom te werk? 
I...: Ja, ek gaan nou net daarheen om te gaan kuier ... 
  
VRAAG 8: 
HOE BEHANDEL JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU 
VANDAT HULLE UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
I...: Nadat ek vir my oom vertel het, het hy my glad nie meer ondersteun nie.  Hy het my 
net geïgnoreer. 
Navorser: Vertel nog, asseblief. 
I...: Hy het net heeltemal niks gesê nie. 
Navorser: So, het hy net stil geraak? 
I...: Ja. 
Navorser: Hoekom dink jy, het jou oom net skielik stil geword? 
I...: Ek weet nie.  Voordat my oom van my status geweet het, het hy my baie ondersteun.  
Hy het vir my kosvoorraad en pille gekoop. 
Navorser:  Is dit voordat jou status bekend geword het? 
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I...: Ja.   
Navorser: En nadat jou status bekend geword het? 
I...: Voordat hy geweet het van my status, het my oom partykeer tot twee keer ‘n dag by 
my kom kuier en net sommer kom kyk hoe dit met my gaan.  Maar nadat ek vir hom van 
my status vertel het, het ek begin agterkom dat my oom begin om weg te bly by my huis.  
Hy is ‘n besigheidsman en hy het toe gesê dat hy na sy besigheid moet kyk.   
Navorser: Hoe voel jy oor jou oom se gesindheid? 
I...: Nie okay nie.  Ek voel baie alleen en eensaam daaroor. 
Navorser: Geïsoleerd? 
I...: Ek is nou baie eensaam  ...  my oom kom nie meer daar nie  ...  hy het gewoonlik met 
my gesels, maar nou nie meer nie ...  ek gaan ook nie meer uit nie ...  ek het altyd met die 
bure gesels ...  met enige mens gesels ...  en...  gekuier ...  nou nie meer nie. 
Navorser: Weet die bure van jou status is? 
I...: Daar is party van die bure wat dieselfde status as ek het ...  maar ek het met niemand 
oor my status gepraat nie.       
Navorser: Het jy met jou kinders oor jou status gepraat? 
I...: Ja, hulle weet. 
Navorser:  Almal? 
I...: Ja, almal weet. 
Navorser: En wat was hulle reaksie? 
I...: Hulle was verbaas ...  hulle wou weet ...  hierdie virus ...  hoe het dit dan gebeur dat 
ek hierdie virus gekry het.  Hulle weet ek het met niemand ‘n verhouding nie ...  so hoe 
het dit dan gebeur dat ek siek geword het ...  hulle wonder baie ... 
Navorser: Is jou oom getroud? 
I...: Ja.   
Navorser: Hoe behandel jou oom se vrou jou? 
I...: Ek gaan net daar kuier.  Sy behandel my nog net soos voorheen.  Sy kyk saam met my 
televisie en gesels met my.  Sy sê dat sy nie vir my gaan kos maak nie ...  ek moet vir 
myself gaan kos maak. 
Navorser:  Ek verstaan nou nie mooi nie ...  verduidelik asseblief. 
I...: My oom se vrou gee vir my die volle beheer van haar huis.  Sy sê ek moet tuis wees 
by haar huis en maak soos ek wil in haar huis. 
Navorser:  Ek is nou verward ...  jy het dan teruggegaan werk toe? 
I...: Nee, ek het nie teruggegaan werk toe nie, maar wanneer ek daar kom kuier, 
behandel my oom se vrou my vriendelik en kyk saam met my televisie.   
Navorser:  Het jou oom kinders? 
I...: Ja, hy het vyf kinders. 
Navorser:  Weet hierdie kinders dat jy MIV-positief is? 
I...: Miskien weet hulle ...  miskien het my oom vir hulle van my status vertel ...  want  ...  
maar die behandeling wat ek van die kinders kry is nog net so goed soos altyd ...  soos 
voorheen.  Hulle vra altyd vir my ...  wanneer ek gaan kuier ...  hoe gaan dit met my ...  of 
ek beter is.  Hulle vra ook of ek nie dalk miskien weer sal kan kom werk nie.  So hulle 
ondersteun my. 
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Navorser: So verstaan ek jou reg?  Jou oom het verander, maar jou oom se vrou en die 
kinders het nie teenoor jou verander nie? 
I...: Ek dink dat my oom verander het omdat hy altyd by my kom kuier het ...  en selfs 
voorheen, was my ma siek ...  my ma het by my gebly.  My oom het altyd daar kom kuier 
toe my ma siek was, maar nadat my oom van my status uitgevind het, kom hy nie meer 
daar nie.  Hy bly net sommer weg.  Ek moet hom bel om te hoor hoe dit met hom gaan ...  
dit voel vir my asof my oom vir my wegkruip ...  My oom kom kuier nie meer vir my nie ...  
hy bly weg ...  maar elke keer as ek gaan kuier gee hy vir my kos en kruideniersware ...  
ek verwag nie enige iets nie. 
Navorser: So hy help jou met lewensmiddele, maar hy bly tot ver weg van jou af? 
I...: Hy help my met kos en sal ook net elke keer vir my sê dat ek moet elke dag bid ...  
miskien sal God my help ...   
 
VRAAG 9: 
HOE KAN JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU MET JOU 
SIEKTE HELP? 
I...: My kinders is my grootste probleem.  Ek weet ook dat net God my sal kan wegvat.  
God sal my eers wegvat wanneer Hy hierdie probleem opgelos het ...  wanneer daar vir 
my kinders voorsien is. 
Navorser: Het jy al met enige iemand oor hierdie bekommernis van jou gepraat? 
I...: Ja, ek het al met iemand hieroor gepraat, maar dit was net van die studente van die 
Universiteit van Pretoria met wie ek al oor hierdie probleem gesels het ...  hulle gaan 
orals in die stat rond en praat met ons oor MIV & VIGS. 
Navorser: Het jy al met jou oom oor hierdie probleem gesels? 
I...: Ek het al met hom hieroor gesels, maar hy het die probleem na my boetie toe geskuif.  
My oom het gesê my broer moet na die kinders kyk ... 
Navorser: Verstaan ek jou reg dat jy voel jou oom het net al die verantwoordelikhede na 
jou boetie toe geskuif? 
I...: Ja ... 
Navorser: Het jy al met jou boetie hieroor gesels? 
I...: Ek het al met my boetie hieroor gesels ...  maar net een keer ...  in die tyd wat ek siek 
is het my broer net een keer kom kuier ...  toe hy hier gekuier het ...  op daardie 
geleentheid het hy vir my R10 gegee ...  dis al ...  my broer kom kuier eintlik glad nie vir 
my nie.  Dit is net my oom wat partykeer kom ...  en die bure ...  hulle kom kuier ...  Ek 
dink my broer is bang vir sy vrou ...  hy is dalk bang vir hoe sy vrou gaan reageer 
teenoor hierdie situasie ...  miskien gaan sy negatief reageer ...     
Navorser: Is daar iets wat jou oom se kinders vir jou kan doen om jou met jou siekte te 
help? 
I...: Ek weet nie ... 
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VRAAG 10: 
IS DAAR DALK IETS WAARMEE EK JOU KAN HELP, OF IETS WAT JY VIR 
MY WIL VRA?  
I...: (Lang stilte en toe begin J...  baie verleë te lag.) Ja.  My kinders.  Ek het nie kos in 
die huis nie. 
Navorser: Ek sal vir jou geld gee sodat jy vir hulle kan gaan kos koop. 
I...: Baie dankie. 
Navorser: Ek moet vir jou dankie sê dat jy bereid was om met my te praat.  Ek waardeer 
dit baie. 
 
 

-oOo- 
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SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD 10: DEELNEMER J   
 
J...  is ‘n 34-jarige Tsonga vrou wat in Majaneng, Hammanskraal gebore is.  Sy het drie 
kinders waarvan die ouderdomme tussen 17 jaar en drie jaar wissel.  J...  se oudste dogter, 
wat 17 jaar oud is, het ‘n babadogtertjie van 18 maand wat ook MIV-positief is.  J...  het 
graad sewe geslaag en werk sedert 1999 as huiswerkster op ‘n plaas in die Wahlmanstahl-
distrik.  Haar werkgewer en sy vrou was nog baie jonk, J...  het hulle ouderdomme in die 
vroeë twintigs geskat.  Die werkgewersgesin het net uit die man, vrou en ‘n 18 maande 
oue baba bestaan.  J...  se Engels was redelik goed, maar daar is nietemin ook van die tolk 
gebruik gemaak.  Hierdie onderhoud is op 24 Maart 2004 by die Moretele Letsatsi 
Hospitium in Temba, Hammanskraal gevoer.  J...  het net die vorige dag ongeveer 5 
kilometer na die hospitium toe geloop om die weeklikse ondersteuningsgroep by te woon 
en kruiemedisyne, wat deur die hospitium vervaardig en versprei word, te gaan haal.  J...  
was dus op die geskeduleerde dag van die onderhoud te swak om weer tot by die 
hospitium te stap.   Die navorser, tolk en ander personeel van die hospitium het J...  by 
haar huis gaan haal en weer terugbesorg na afloop van haar onderhoud 
 
VRAAG 1: 
HOE LANK WERK JY REEDS BY HIERDIE WERKGEWER? 
J...: Ek het vanaf 1999 tot in 2002 by hierdie mense gewerk.   
 
VRAAG 2: 
HOE HET JY UITGEVIND DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
J...: Ek het siek begin voel.   
Navorser: Watter simptome het jy gehad? 
J...: Ek het dronk gevoel ...  duiselig ...  en siek ...  ek het ook baie gesweet ...  en dan 
gaan ek terug na my kamer toe.  Later het ek vir die mevrou gesê dat ek siek is ...  en dit 
is waar die konflik begin het ... 
Navorser:  Hoekom was daar konflik omdat jy siek was? 
J...: Die mevrou het vir my gesê dat ek dokter toe moet gaan. 
Navorser: Mmm ...  en toe? 
J...: Die dokter het heeltemal na my gekyk en toe gesê ek moet ‘n bloedtoets kry. 
Navorser: Het die dokter aan jou verduidelik waarvoor die bloedtoets was? 
J...: Ja, die dokter het alles aan my verduidelik ...  vir my verduidelik dat dit vir MIV & 
VIGS was.  Nadat ek die bloedtoetse gekry het, het ek vir die vrou vir wie gewerk het 
vertel dat ek positief is.   
Navorser: Wie in jou eie familie weet dat jy MIV-positief is? 
J...: My ma en my kinders weet. 
Navorser: Wat was jou  ma se reaksie? 
J...: My ma was bang vir my. 
Navorser: Was jou ma vir jou bang, of vir die siekte self? 
J...: My ma was bang vir my omdat ek so baie siek was. 
Navorser: Is jy nou beter as toe jy vir jou ma vertel het van jou siekte? 
J...: Ja, ek was baie siek, baie sieker as nou.  Die pille van die kliniek het my baie gehelp. 
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VRAAG 3: 
HOE HET JY GEVOEL TOE JY HOOR DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
J...: Dit was nie vir my ‘n probleem nie ... 
Navorser: Het jy glad nie geskrik nie? 
J...: Nee, ek het dit net aanvaar ... 
Navorser: En vandag, hoe voel jy vandag oor die feit dat jy MIV-positief is? 
J...: Ek is okay ...  ek bekommer my nie ...   
Navorser: En hoe het jy diep in jou hart gevoel toe jy weet dat jy jou werk verloor het en 
moet teruggaan huis toe? 
J...: Dit het vir my baie pyn gegee ...  ek kon die pyn voel ... 
Navorser: Vertel my meer ... 
J...: Ek het aan my kinders gedink ...  wat gaan hulle eet ...   
Navorser: Het jy hartseer gevoel? 
J...: Nee, kwaad. 
 
VRAAG 4: 
WEET JOU WERKGEWER DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
J...: Ek het self vir mevrou gesê dat ek MIV-positief is.   
Navorser: Hoe lank het jy gewag voordat jy vir die mevrou van jou MIV-status vertel 
het? 
J...: Die dokter het vir my die nuus gegee die Vrydag ...  ek het toe vir 2 tot 3 weke gewag 
...   
Navorser: Voordat jy vertel het? 
J...: Ek het eers na die kliniek toe gegaan ...  by die kliniek het hulle vir my gesê dat hulle 
niks verkeerd sien nie.  Toe stuur hulle my hospitaal toe ...  toe neem hulle die bloed en sê 
ek moet vir ‘n tydperk van 2 tot 3 weke wag ...   
Navorser: Ja, en toe? 
J...: So na twee weke het ek teruggegaan ...  en toe kry ek my resultate wat wys dat ek 
positief is ... 
Navorser: Nou goed ...  nou wil ek weet hoe lank het jy gewag voordat jy vir jou 
werkgewer daarvan vertel het? 
J...: Net een dag ... 
Navorser: Hoekom het jy so gou vir jou werkgewer vertel? 
J...: By die hospitaal het hulle vir my gesê dat dit beter sal wees as ek miskien vir iemand 
vertel dat ek MIV-positief is ...  dit sal my help om beter te voel ...  om verlig te voel ...  as 
ek dit met iemand kan deel ...  die pyn ...  die pyn om so skuldig te voel ... 
Navorser: Hoekom het jy skuldig gevoel? 
J...: Omdat ek nie vir die mevrou vertel nie ...  ek het gedink as ek stilbly gaan ek later 
baie skuldig voel omdat ek nie vir die mevrou vertel het nie ...  en ek wou vry voel ...   
Navorser: Verstaan ek jou nou reg? Dit personeel van die hospitaal het vir jou gesê dat 
jy vir iemand moet vertel? 
J...: Ja ... 
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Navorser: Hoekom het jy jou werkgewer gekies? Hoekom het jy nie vir iemand anders 
vertel nie? ‘n Vriend of iemand anders? 
J...: Ek het dieselfde dag ook vir my kinders begin vertel ...  toe ek teruggekom het van 
die hospitaal af ...  daardie dag het ek nie op die plaas geslaap nie ...  en ek het vir my 
kinders begin vertel ... 
Navorser: K..., toe jy vir jou werkgewer vertel het van jou status, hoe het jy gedink gaan 
sy reageer? 
J...: Ek het gedink sy sal my help ...  ek het gedink alles sal nog dieselfde wees ...  net soos 
in die verlede ...  ek het gedink sy sal my net soos altyd behandel ... 
Navorser: Het jy gedink niks sal verander nie? 
J...: Ja, ek gedink alles sal net reg wees ...  normaal wees ...  net soos altyd. 
Navorser: Hoe het jy hierop gereageer? 
J...: Dit was vir my ‘n skok.  Ek was verbaas, want ek het haar vertrou. 
           
VRAAG 5: 
PRAAT JOU WERKGEWER EN DIE ANDER GESINSLEDE MET JOU OOR 
MIV & VIGS? 
J...:  Die mevrou het een keer vir my gesê ek moet kondome gebruik ...  sy het ook vir my 
kondome gegee ... 
Navorser: Hoe het jy gevoel toe sy met jou hieroor praat? 
J...: Ek het toe alreeds MIV & VIGS gehad ...  maar die mevrou het nie geweet nie. 
Navorser: Hoe het jy gevoel toe die mevrou met jou praat oor kondome? 
J...: Ek kan nie onthou nie ...   
 
VRAAG 6: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN VOORDAT JOU 
WERKGEWER UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
J...: Alles. 
Navorser: Vertel asseblief nog ... 
J...: Skoonmaak, tee maak, kook, wasgoed was en stryk werk. 
Navorser: Vir wie moes jy tee maak? 
J...: Vir die gesin. 
Navorser: Het jy ook vir die gesin gekook? 
J...: Ja. 
Navorser: Watter ander werk het jy nog gedoen? 
J...: Ek het na die kind ook gekyk ...   
Navorser: Hoe was jou verhouding met die kind? 
J...: Hy het baie daarvan gehou om saam met my te wees.  Elke keer as ek weggaan het 
die kind gehuil ... 
Navorser: Het jy die hele dag na die kind gekyk? 
J...: Elke dag as die mevrou weggaan of uitgaan vir die dag, of dorp toe gaan of gaan 
kuier, het ek na die kind gekyk. 
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Navorser:  Het die mevrou geweet dat die kind baie lief vir jou is? 
J...: Ja, die kind se pa het ook geweet dat die kind baie lief vir my is. 
   
VRAAG 7: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN NADAT JOU WERKGEWER 
UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
J...: Ek het mos dadelik weggegaan. 
Navorser: Het jou werkgewer vir jou ekstra geld gegee? 
J...: Nee, sy het net vir my die geld gegee waarvoor ek gewerk het. 
Navorser: So, jy het niks geld vooruit gekry nie? 
J...: Nee, niks nie. 
Navorser: En jou werkgewer se man ...  het hy iets gesê? 
J...: Hy was nie beskikbaar nie ... 
Navorser: So jy kon glad nie met hom praat nie ... 
J...: Ja ... 
 
VRAAG 8: 
HOE BEHANDEL JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU 
NADAT HULLE UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
J...: Toe ek vir die mevrou vertel dat ek MIV-positief is, het sy dadelik vir my gesê dat ek 
nie meer sal kan werk nie.  Die mevrou het vir my gesê dat ek van nou af altyd sal stadig 
werk ...  dat ek die werk sal vertraag ...  en dat daar baie werk is ...  en dat ek nie meer 
die werk sal kan doen nie want ek gaan altyd dronk wees.  Ek sal nie meer sterk genoeg 
wees nie ...  ek sal nie meer ordentlik kan werk nie, soos ek altyd gewerk het nie. 
Navorser: En toe, wat het toe gebeur? 
J...: Die mevrou het vir my gesê ek kan nie aanhou werk nie omdat ek altyd sal siek wees 
en dit sal my werk pla.  Die mevrou het gesê dit sal beter wees as ek by die huis bly. 
Navorser: In jou kamer op die plaas? 
J...: Nee, by my huis in Hammanskraal.   
Navorser:  So jou werkgewer het gesê jy moet ophou werk en teruggaan na jou huis toe? 
J...: Ja, terug na my huis toe en ek moet daar bly. 
Navorser: Wanneer? 
J...: Dadelik. 
Navorser: Het jy toe dadelik gegaan? 
J...: Nie dieselfde dag nie, maar die volgende dag. 
Navorser: So, jy het gepak en die werk het net dadelik opgehou? 
J...: Die werk het net daar gestop.   
Navorser: Hoekom dink jy het die werk sommer dadelik gestop? 
J...: Ek het by myself gedink dat miskien dink die mevrou ek sal nie nou meer goed wees 
vir die kind nie. 
Navorser: Het die mevrou dit so vir jou gesê? 
J...: Nee, ek het net so by myself gedink.   
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VRAAG 9: 
HOE KAN JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU MET JOU 
SIEKTE HELP? 
J...: Ek dink baie aan my kinders se toekoms en hoe ek hulle kan help.  Ek wonder oor 
waar hulle gaan kos en klere kry ...  al kan ek dit net bekostig om vir hulle kos en klere te 
koop sal dit goed wees ... 
Navorser: So jy is bekommerd oor jou kinders se toekoms? 
J...: Ja, baie. 
Navorser: Jy het drie kinders, nê? 
J...: Ja. 
Navorser: Weet jou kinders dat jy MIV-positief is? 
J...: Ja, al drie weet ... 
Navorser: En hoe reageer hulle hierop? 
J...: Hulle aanvaar dit en hulle het vir my gesê dat hulle nog steeds vir my sal lief wees 
net soos hulle nog altyd vir my lief was ... 
Navorser: J..., is jy al ‘n ouma, nê? 
J...: Ja, die kleintjie is ook MIV-positief. 
Navorser: Jou kleinkind? 
J...: Ja. 
Navorser: Is jou oudste dogter ook MIV-positief? 
J...: Hulle het haar al getoets, maar kon niks by haar kry nie.  Hulle is nog steeds besig 
om haar te toets. 
Navorser: Ek sien.  As jy nou terugdink aan jou werkgewer en haar gesin, op watter 
manier sou hulle jou dalk kon help as jy nog vir hulle gewerk het, terwyl jy siek was? 
J...: Vir my makliker werk gee ... 
Navorser: Mmm ...  en nog? 
J...: Om my lief te hê ...  my te aanvaar en my te ondersteun. 
Navorser: Wat bedoel jy met ondersteun? 
J...: My met my kinders te help ...  soos om vir hulle klere te gee, kos te gee, te help met 
my kinders se toekoms en hulle skool.   
Navorser: Behalwe dat jou werkgewer jou miskien hiermee kon help, het jy al self gedink 
aan wat jy kan doen om dit vir jou kinders beter te maak? 
J...: Ek dink baie daaraan, maar ek misluk ...  ek kan nie aan planne dink nie ...  ek dink 
baie keer dat dit goed sal wees as ek vir my kinders kon sorg vir ‘n huis en vir hulle die 
dinge kon koop wat hulle in die huis nodig sal kry ...  soos ‘n bank en sulke goed ...   
 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  BBaarrnnaarrdd,,  JJ  PP    ((22000055))  



 

— 54 — 
 

VRAAG 10: 
IS DAAR DALK IETS WAARMEE EK JOU KAN HELP, OF IETS WAT JY VIR 
MY WIL VRA? 
J...: Ek dink nie so nie ...   
Navorser: Is jy seker? 
J...: Kan jy miskien vir my help om by die huis te kom?  My huis is baie ver van die 
hospice af. 
Navorser: Ja, ek sal jou self met die motor huis toe neem.  En baie, baie dankie dat jy 
bereid was om met my te kom gesels.  Ek waardeer dit baie.    
 
 

-oOo- 
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SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD 11: DEELNEMER K 
 
K...  is ‘n 35-jarige Shangaanse vrou wat in Mamelodi-Oos gebore is en daar 
grootgeword het.  K...  het graad 7 geslaag.  Haar moedertaal is Noord-Sotho en sy praat 
goed Afrikaans en Engels.  K...  het nie kinders nie, maar het ongeveer sewe jaar gelede 
‘n miskraam gehad.  Haar tweede swangerskap het ook in ‘n miskraam geëindig weens 
skok oor haar moeder se dood.  K...  se moeder is in 1997 oorlede en tans woon K...  
alleen in ‘n huis wat oorspronklik deur die HOP-program aan haar moeder toegeken is.  
K...  se vader en twee broers lewe nog, maar sedert haar MIV-status aan hulle bekend 
geword het, maak hulle nie met haar kontak nie.  Daar is tydens die afneem van hierdie 
onderhoud nie van ‘n tolk gebruik gemaak nie. 
    
VRAAG 1: 
HOE LANK WERK JY REEDS BY HIERDIE WERKGEWER? 
K...: My ma was vir baie jare ‘n domestic, maar sy het baie gesukkel met ons ...  met geld 
en goed ...  my ma sê toe dat ek haar moet help.  Sy sal vir my iemand soek by wie ek kan 
gaan werk.  Die oubaas waar my ma gewerk het se kleinkind het iemand gesoek om vir 
haar te werk.  Toe gaan werk ek daar.  Dit was in B...straat in die dorp. 
Navorser: Was dit in ‘n woonstel? 
K...: Nee, dit was in ‘n huis 
Navorser: Hoe lank het jy daar gewerk? 
K...: Vir drie jare ...  ek het ook daar geslaap by die nag. 
Navorser: Hoe oud was jou werkgewer? 
K...: Hulle was nog baie jonk ...  die meneer was so 30 jaar oud en die mevrou was 27 ...    
 
VRAAG 2: 
HOE HET JY UITGEVIND DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
K...: Ek was cough daar by die werk elke dag ...  ek oppas die kinders en toe mevrou het 
elke dag gehoor ek cough.  Toe sê sy: “Nee, jy moenie cough, cough by my kinders nie.” 
Ek sê toe net sorry.  Toe die next ding sy sê vir my: “Jy moet die bloed gaan vat want jy 
oppas my kinders en jy cough, cough en ek weet nie wat gaan aan met jou nie.” Ek het 
nie toe geweet dat ek pregnant was nie ...  (lag) ...  toe gaan ek na die clinic vir die 
treatment. 
Navorser: Vir watter treatment? 
K...: Vir die cough. 
Navorser: Ja... 
K...: Ek was so siek soos met die flue.  En toe by die clinic hulle sê ek moet die treatment 
vat en toe gaan ek by die huis.  Ek sit vir ‘n week by die huis.  Next, ek gaan by die werk.  
Ek wys vir die mevrou die medisyne, ek werk met die kinders en ek gaan toe aan met my 
werk.  Toe ek weer sien sy kook, en sy gee vir my die kos by die kamer.   
Navorser: Het jy toe gewerk? 
K...: Ja, skoongemaak maar nie gekook nie.  Toe ek ...  het so three weeks gewerk ...  toe 
cough ek ...  Ek sê vir die mevrou ek gaan by die clinic want ek weet nie wat gaan aan 
nie.  Ek kry seer hierso by my maag.  Toe gaan ek by die clinic ...  hulle vat die urine ...  
kyk daar en kry dat ek was pregnant. 
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Navorser: Hoe ver is jy toe pregnant? 
K...: Nee ...  hulle sê toe ek is pregnant ...  ek het geskrik ...  dit was die eerste ...  maar ek 
was bly ... 
Navorser: Baie bly? 
K...: Ja, want ek het nie kinders nie.  Toe gaan ek na my ma en ek vertel haar ...  toe gaan 
ek terug werk toe maar ek bly stil. 
Navorser: So jy het toe nie vir die mevrou vertel dat jy swanger is nie? 
K...: Nee.  Ek bly net stil-stil, want ek het mos vir my ma gesê. 
Navorser: Ja, en toe... 
K...: En toe het ek gewerk, werk, werk, en toe kry ek weer pyn hierso by my maag... 
Navorser: Ja? 
K...: En ek cough, cough.  En toe vra die mevrou vir my ma: “Hoekom L...  cough, cough 
so baie?” My ma sê toe: “Miskien dit is die water wat sy te baie by werk.” 
Navorser: Ek verstaan nie goed nie.  Verduidelik asseblief. 
K...: Die mevrou het nie die wasmasjien gehad nie.  Ek het al die klere met die hand 
gewas ... 
Navorser: O! Ek verstaan. 
K...: En toe was ek weer eendag siek daar by die kamer.  Die mevrou het na my toe 
gekom en gesê ek moet by die clinic gaan.  Die mevrou het my gevat en hulle het vir my 
die medisyne gegee.  Toe ek siek bly sê die mevrou vir my sy gaan my clinic toe vat vir 
die blood ... 
Navorser: Bloedtoetse? 
K...: Ja, vir die TB. 
Navorser: O! Ja...? 
K...: Ja, vir die TB want die mevrou sê sy bang vir die kinders ...  Toe het ek by die clinic 
gegaan en die suster daar het vir my die bloed gevat.   
Navorser: Vir die TB? 
K...: Nee!!! Ek het daar gegaan ...  ek weet nie of ek gaan vat die TB ...  or die HIV ...  ek 
het vir die suster gesê ek wil hê sy moet die bloed vat ...  en toe vat sy my bloed ...  en toe 
...  die suster het my bloed gevat en toe ...   
Navorser: Watter toets het jy voor gevra?  Die HIV-toets of die TB-toets? 
K...: Ek het nie geweet wat gaan aan nie ...  en toe ... 
Navorser: Die suster, wat het sy vir jou gesê, waarvoor trek sy bloed? 
K...: Nee, sy het niks gesê nie, sy het net die bloed getrek.  Ek het ook nie mooi gehoor 
wat die mevrou by die werk gesê het nie.  Sy het net gesê ek moet by die clinic gaan en 
die bloed vat  en toe vat hulle die bloed en then sê hulle ek moet sewe dae later terugkom.  
Ek het toe by die werk gegaan en vir die mevrou gesê ek was by die clinic om die bloed te 
vat.  Die mevrou antwoord dat dit mooi was.  Toe werk ek maar tot op ‘n dag.  Toe sê die 
mevrou ek moet by die huis gaan sit.  Ek vra haar: “Hoekom?” Sy sê: “Want elke dag jy 
cough, cough.  Ek gaan jou ma roep.  Hierdie flu van jou is nie reg nie.  Jy oppas my 
kinders en ek bang die flu van jou.”     
Navorser: Ja? 
K...: Sy het my ma geroep en vir my ma gesê: “Ek dink K...  se flu  is nie reg nie.  Sy moet 
by die huis gaan sit.” Toe sê my ma vir die mevrou: “K...  is pregnant.  Het sy nie vir jou 
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gesê nie?” Toe skrik die mevrou en sy sê: “Hoekom het sy nie vir my vertel nie?” My ma 
sê toe: “Miskien is sy bang vir jou.” Die mevrou vra toe: “Hoekom?” My ma antwoord: 
“Miskien wil sy nie hê dat jy moet skrik nie.  Want elke dag sy slaap hierso, maar Sondag 
gaan sy huis toe.” Maandag gaan ek toe werk toe.  Ek begin toe met die werk, maar 
mevrou se hart was seer.  Toe my treatment was January ...  sy het my nie gesê sy weg my 
nie ... 
Navorser: Dat sy jou nie gaan wegjaag nie? 
K...: Ja, maar sy het my nie gesê nie.  Ja, want ek het vir haar gesê vroeg in die oggend 
dat ek clinic toe gaan vir die treatment. 
Navorser: Watter treatment? 
K...: Dit was die treatment om te hoor wat die bloed sê.  Hulle het gesê ek moet terugkom 
vir die bloedtoetse.  Toe ek daar kom sê die suster vir my: “Jy moenie kwaad word nie 
...” Ek sê: “Nee ...  maar hoekom jy praat so?” Toe sê die suster: “Kom ons gaan praat 
op ‘n ander plek.” Toe sê die suster: “K..., jy is siek, jy cough, cough elke dag.” Toe vra 
ek vir die suster: “Het ek die TB?” en toe sê die suster: “Nee, hierdie bloed is nie van die 
TB nie.  Dis van die HIV.” En toe skrik ek en ek vra: “Hoekom jy praat nou van die 
HIV?” En toe sê die suster: “K..., jy is HIV-positive.  Dit was September 1997.” Toe vra 
ek vir die suster: “Hoekom is ek HIV?” en die suster het net gesê: “Ek weet nie, maar jy 
moet die treatment vat.”  
Navorser: K..., het jy glad nie pre-counselling gekry nie? 
K...: In 1997 was daar glad nie pre-counselling nie. 
Navorser: Ja, dit is reg. 
K...: Toe gaan ek terug na my ma se huis toe.  Daar het ek vir ‘n week gesit, nie uit die 
huis uitgegaan nie, ek sit vir ‘n week, ek het nie by die werk gegaan nie, net by die kamer, 
ek het gehuil, ek wil nie mense sien nie, ek was pregnant ...  ek het vir niemand gesê ek is 
siek nie, ook nie gesê ek is pregnant nie.  My pa het gebel en gesê mevrou sê ek moet 
werk toe kom, hulle soek my by die werk.  Toe ek by my  ma se werk kom sê ek vir my ma 
ek is HIV-positive.  Of eintlik het ek nie gesê HIV-positive nie, ek het gesê ek het AIDS.   
Navorser: Het jy vir jou ma gesê dat jy AIDS het? 
K...: Ja, toe sê my ma: “Hoekom jy het AIDS?” Ek sê toe vir my ma: “Ek weet nie.” Dis 
reg ...  ek gaan toe by die werk ...  ek is toe so dom ...  ek het vir die miesies gesê ... 
Navorser: Dadelik? 
K...: Ja ...ek het vir die miesies gesê dat ek AIDS is.  Die miesies sê toe: “AIDS! Jy ken 
van die AIDS?” Ek sê toe: “Nee, ek weet nie, ek hoor van die AIDS ...  ek is siek, maar 
maybe next time ek gaan beter of gesond wees ...”  Die miesies kyk toe vir my en sy het 
vir die man vertel: “Hierdie ousie, sy is siek...” Die man sê toe ek moet by die huis gaan, 
ek moenie weer die kinders te oppas nie, ek moet net by die huis bly, ek moet net loop.  
En toe die man hy baklei met sy vrou: “Nee, sy moet net loop!” maar die vrou sê: “Nee, 
hierdie ousie moet net bly, sy moet werk, die kinders hulle kan by die creche gaan.” Die 
man hou aan sê: “Nee, sy moet net loop.  Sy moenie weer my kinders oppas nie.” 
Navorser: Het jy gehoor toe die man en vrou hieroor gepraat het? 
K...: Ja.  Ek het in die kombuis die skottelgoed gewas, toe hulle in die sitkamer baklei het 
...  Toe kom die mevrou na my toe in die kombuis en sy sê vir my: “Gaan daar na jou 
kamer toe en gaan rus.” Toe was dit nie lekker by my kamer nie.  Ek het die hele tyd 
gewonder hoekom die man hy sê so.  Ek was siek, maar die mense sê ek het die AIDS.   
Navorser: Het jy nie geweet wat AIDS is nie? 
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K...: Hulle het vir my niks gesê nie.  Hulle het nie vir my gesê HIV nie ...  hulle het vir my 
gesê AIDS.    
                           
VRAAG 3: 
HOE HET JY GEVOEL TOE JY HOOR DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
K...: Soos ek vir jou vertel het, ek het lank gevat  by my kamer ...   eers het ek vir ‘n week 
net by my kamer by my ma se huis gesit, nie uitgegaan nie, nie gepraat nie, net gehuil.  
Ek was ook bang ...  want ek weet nie wat dit is nie ...  ek het gedink dit is soos flue ...  of 
sinus ...  En toe ek hoor die meneer wil my wegjaag, ek het geskrik en heel tyd gewonder 
hoe ‘n siekte ek het.  En toe, die volgende oggend gaan ek by die kombuis ... 
Navorser: Maar daardie aand, het jy geslaap? 
K...: Ek het geslaap ...  maar ek het nie geweet wat gaan aan nie ...  ek het geworry ...  ek 
het nie geweet hoekom daardie man hy praat so nie ...  ek het geworry omdat daardie 
man met sy vrou so gebaklei het ...  en hoekom het hy vir sy vrou gesê: “Daardie ousie, 
sy moet loop!”  Ek het net geworry, want ek moet werk om my ma te help ...  Vroeg as ek 
gaan by die kombuis ...  daar by die deur ...  ek klop ...  die mevrou sy kom by my ...  ek 
gaan by die kombuis ...  ek maak die skottelgoete ...  as ek klaar is, ek vang vir die kind ...   
Navorser: So, jy tel toe die kind op? 
K...: Ja, sy sê vir my: “Jy moenie my kinders vat nie!” Ek vra toe vir haar: “Hoekom 
vandag ek moenie jou kind optel nie?” Die mevrou sê toe: “Nee, ek wil met jou ma praat.  
Jy moet nie die kinders vat nie en jy moet net die skottelgoed was.” Ek sê toe: “Okay, dit 
is reg so.” Ek skoonmaak tot February en toe het sy vir my gesê: “Jy gaan vroeg die geld 
kry.” Toe sê ek: “Dankie.  Ek het ook vergeet om te sê dat ek dokter toe gaan op 21 
March.”  Toe sê die mevrou: “Jy moet ‘n paar van jou klere saamvat huistoe.”  Ek pak 
toe ... 
Navorser: Al jou klere? 
K...: Nee, net ‘n paar ...  By die huis het die suster van die clinic na my toe gekom ...  sy 
het so elke dag gekom ...  om te kom kyk hoe dit gaan.  Sy het lank gevat ...  en gekuier by 
my ...  sy wil net sien waar is ek ...  sy vra my toe ...  ek hoor hierdie mense van hier next 
door ...  ek hoor by hulle jy sit net by die huis ...  hoekom jy sit net by die huis? Hoekom jy 
sit nie by die mense nie? Toe sê die suster: “Nee, ek gaan jou stuur daar by die 
Hospice.” 
Navorser: Het jy vir jou bure gesê dat jy MIV-positief is? 
K...: Ja, ek het vir hulle vertel.   
Navorser: Hoe het hulle jou toe behandel? 
K...: Die een buurman ...  het my geroep en gevra: “Hoekom jy sit by die huis elke dag?” 
En toe sê ek: “Nee, ek is siek.” maar hulle het ook gesien ek is pregnant.  Maar die ander 
buurvrou, sy het geweet ek is HIV-positive en sy wou my nie sien nie ...  die een vra ook 
vir my boetie: “Hoekom jy kuier nie by jou sussie nie?” En toe sê my boetie: “Sy is mos 
HIV ...  ek wil haar nie sien nie.” Toe hierdie next door sê: “OK.”  Maar die ander een 
het altyd gekom en vir my gesê ek moet daar buite by die boom gaan sit.  Dan sê ek: 
“Nee, ek is orraait  hier binne.” 
Navorser: Jy wou nie buite toe gaan nie? 
K...: Nee, want ek was bang vir die mense ...  ek het nie geweet hierdie siekte is wat ...  of 
wat ...      
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VRAAG 4: 
WEET JOU WERKGEWER DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
K...: Ja, ek het mos self vir haar vertel. 
 
VRAAG 5: 
PRAAT JOU WERKGEWER EN DIE ANDER GESINSLEDE MET JOU OOR 
MIV & VIGS? 
K...: Nee.  Die werkgewer se man ...  hy was kwaai ...   
Navorser: Ja... 
K...: Die man was kwaai ...  maar sy vrou hy was orraait ... 
Navorser: Partykeer, praat mense met mekaar oor MIV & VIGS.  Het jou werkgewer ooit 
met jou oor VIGS gepraat? 
K...: Hierdie man vir wie ek werk ...  was so sleg ...  ek, ek het nie geweet HIV is die siekte 
nie ...  ek het gedink dit is die flue, of so ...  maar hierdie man ...  hy het geweet ...  ek het 
nie geweet dit is die siekte wat so lelik is nie ...  die man was so kwaai ...  that’s why hy 
my weggejaag het.  Hulle wil my nie sien nie ...  hulle het vir my net R250 gegee. 
Navorser: Het hulle nooit met jou oor kondome gepraat nie? 
K...: Nee ...  nooit nie.  Maar elke dag het die mevrou vir my gesê ek moet net vir my een 
man soek ...  maar nooit oor kondome gepraat nie.   
Navorser: Maar was dit voor jy siek geword het? 
K...: Ja.         
 
VRAAG 6: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN VOORDAT JOU 
WERKGEWER UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
K...: Die mevrou vir wie ek gewerk het, het by die huis gewerk. 
Navorser: Waarmee het sy by die huis gewerk? 
K...: Sy het klere gemaak vir die boutique ... 
Navorser: Watter werk het jy alles gedoen? 
K...: Eers het ek mos gekook, wasgoed gewas, gestryk, in die kombuis gewerk, gekook en 
ook die kinders opgepas. 
  
VRAAG 7: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN NADAT JOU WERKGEWER 
UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
Navorser: En nadat hulle gehoor het dat jy siek is, hoe het jou werk verander? 
K...: Kook, nee.  In die kombuis werk ...  ook nie.  Hulle het toe vir my gesê dat ek moet 
buite by die jaart gaan werk. 
Navorser: En kon jy nog was en stryk? 
K...: Nee.  Ek mag nie meer die wasgoed was nie.  Die mevrou het self die wasgoed 
gewas ...  en die strykgoed moes ek by my kamer stryk.  Ook die kinders, mag ek toe glad 
nie meer oppas en optel nie.   
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VRAAG 8: 
HOE BEHANDEL JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU 
NADAT HULLE UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
K..: Toe ek na die treatment terugkom sê die mevrou: “Jy moenie die kinders vat nie, jy 
moenie die kos kook nie, jy moenie die wasgoed was nie, jy moet net stryk.  As jy klaar is 
met die strykwerk, moet jy by die jaart gaan werk ...  skoonmaak ...  Ook die strykgoed 
moet jy in jou kamer gaan stryk ...  toe vra ek: “Hoekom miesies gaan die maand die 
wasgoed doen, en ek ...  ek werk daar buitekant?” Toe sê die mevrou:  “Nee, ek gaan 
alles doen.  Jy moenie in die kombuis werk nie ...  Jy werk net daar buitekant.” Ek vra 
weer: “Hoekom?” Sy sê: “Nee, los maar ...”  Ek het nie geweet dat die meneer so kwaad 
was nie ...  toe werk ek buitekant die hele dag ...  toe hy by die huis kom kry hy my daar 
buitekant ...  by die jaart waar ek werk.  Toe hy roep my en hy sê vir my: “K..., ons moet 
vandag gesels.  Ons moet mooi praat aanmekaar ...” Hy haal toe R250 uit sy purse uit en 
gee vir my.  Hy gee vir my en ek vra vir hom: ‘Hoekom jy gee vir my geld?” Hy antwoord 
toe: “Nee, ek sal ‘n ander ousie moet kry, en jy sal by die huis moet gaan sit ...  want jy is 
pregnant ...  en jy is siek...” Ek sê toe: “Nee, ek is orraait, ek kan werk ...  ek weet ek is 
pregnant ...  maar ek kan nog werk.”  Toe sê hy: “Nee, ek gaan ander ousie kry.”  Ek vra 
toe: “Hoekom ek kry R250, ander maande ek kry R500?” Toe antwoord hy: “Nee, jy 
moet net loop! Moenie vrae vra nie, moenie questions maak nie, want ek gee vir jou geld 
en jy moet net loop en huis toe gaan.  En jy moenie weer kom nie ...  want jy is siek ...  ek 
hoor my vrou het gesê jy het AIDS.” En toe sê ek: “AIDS? Nee, ek gaan regkom.” Die 
meneer antwoord: “Nee, gaan sit by die huis.” En toe het ek gehuil ...  oor die geld ...  en 
alles.  Ek gaan daar by my kamer ...  pak alles ...  ek gaan daar by my ma ...  ek het vir 
my ma gesê ...  die mevrou het my weggejaag ...  sy het vir my R250 gegee.  My ma vra: 
“Hoekom?” en ek sê: “Ek weet nie.” Toe sê my ma: “Nee, ek sal haar man bel.” Okay.  
Twenty one March gaan ek toe na die clinic toe, toe as ek gaan daar by die clinic, toe kry 
ek pyn ...  my hart was so seer ...  ek weet nie wat is die AIDS.  Toe ek by die hek van die 
clinic kom, voel ek dat dit so nat is tussen my bene ...  (stilte) ...  die suster gaan haal die 
wheel chair ...  gaan roep die dokter ...  die dokter kyk na my en sê ek moet Kalafong toe 
gaan ...  toe kyk hulle na die file ...  en sien ek is HIV.  Ek het nie geweet wat dit is nie ...  
want ek hoor net eers AIDS ...  AIDS ...  toe het hulle vir my gesê ...  dat ek my baba 
verloor het ...  en toe hoor ek dat ek HIV is.  Ek bel my ma by die werk ...  dit was 
Maandag.      
Navorser: Mmmm ... 
K...: Ek bel my ma en sê hulle het gesê ek is HIV ...  toe my ma het die Oubaas gesê ... 
Navorser: Mmmm ... 
K...: Die Oubaas het vir my ma gesê: “Nee, jou kind gaan dood.” ...  (lag effens 
senuweeagtig). 
Navorser: Hoe weet jy dat die Oubaas dit gesê het? 
K...: Die Oubaas het later dit vir my gesê.  Toe skrik my ma ...  toe gaan sy hospitaal toe 
...  toe val sy en sy gaan dood. 
Navorser: Wat het die dokter gesê, hoekom het jou ma dood gegaan? 
K...: Van skrik.   
Navorser: L..., wat het toe verder gebeur. 
K...: Ek en my pa het by die Oubaas gegaan.  Die Oubaas het my vertel dat hy jammer is 
hy het my ma skrik gemaak.  Hy het nie geweet dat dit HIV is nie, hy het ook net gehoor 
AIDS ...  AIDS...   
 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  BBaarrnnaarrdd,,  JJ  PP    ((22000055))  



 

— 61 — 
 

VRAAG 9: 
HOE KAN JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU MET JOU 
SIEKTE HELP? 
K...: Die Oubaas het my baie gehelp. 
Navorser: Hoe het hy jou gehelp? 
K...: Hy het vir my R3 000 gegee en vir my die boks gekoop ... 
Navorser: Die kis om jou ma in te bêre? 
K...: Ja. 
Navorser: So, die Oubaas het jou mooi gehelp? 
K...: Ja, ek het ook die kos gekoop ...  en my ma is ...  die Sondag my ma begrawe ...  en 
toe my pa ...  my pa kyk my so ...  en my pa sê ek het my ma gedood.   
Navorser: Sê jou pa dat jy jou ma doodgemaak het? 
K...: Ja.  En my boetie ...  hy kyk vir my ...  hy sê ook: “Jy het my ma doodgemaak.” En 
my grootboetie, hy like my nie. 
Navorser: Hou hy nie van jou nie? 
K...: Hy like my nie. 
Navorser: Hoekom dink jy so? 
K...: Hulle kuier nie by my nie ...  hulle is bang vir my. 
Navorser: Hoekom dink jy is hulle bang vir jou? 
K...: Want ons het daar by die Oubaas gegaan en die Oubaas het vir hulle gesê dat hy vir 
my ma gesê L...  gaan dood.  Nou kom hulle nie by my nie ...  hulle wil niks van my hoor 
nie ...  nie my boeties nie ...  en ook nie my pa nie.  Ek dink hulle is bang vir my.  Ek het 
later ook  seergekry (wys na haar been).  My pa wou toe ook niks hoor nie ...  hy wou my 
nie help nie. 
Navorser: Hoe het jy seergekry? 
K...: Dit was verlede jaar ...  November 2003.  Ek het my boyfriend gesê ek sukkel ...  ek 
het nie kos by die huis nie ...  (lang stilte). 
Navorser: Mmm ...  vertel my asseblief verder. 
K...: ...  ek het toe ook vir my boyfriend gesê ek is HIV-positive ...  dit is why my pa en my 
boeties wil my nie sien nie ...  my boyfriend het my toe geslaan met die gun ...  op die 
been.  My been is stukkend ...  hierdie been (wys) ...  hy word nie mooi nie ...  en hy het 
my hierso geslaan ...  (wys na gesig) ...  ek het ‘n operation gehad ...  in my mond. 
Navorser: Hoekom het hy jou geslaan? 
K...: Omdat ek HIV-positive is en ...  omdat ek vir hom sê ek sukkel ...  en ek is allenig ... 
Navorser: Het jy toe hospitaal toe gegaan? 
K...: Ja, en my pa ...  hy het gesê: “Hierdie ousie, sy moet net by die hospitaal bly, want 
sy luister nie ...  en sy is siek ...  Ons gaan nie oppas die mense van siek nie ...  ” 
Navorser: En jou boyfriend ...  is hy nog by jou? 
K...: Nee! Hy het gehardloop ...  hy het gehardloop by Natal ...   
Navorser: Het hy weggetrek na Natal? 
K...: Ja,  toe ek terugkom van die hospitaal het ek na die Hospice gegaan ...  toe die 
Hospice het my gehelp met die kosse ...  en die Hospice het my hierso gestuur ...  na Mnr 
S...  om hierso te werk en iets te kry om kos mee te koop. 
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Navorser: So hulle help jou mooi hier? Kry jy geld? 
K...: As ek maybe maak tien van die goete ...(krale versierings) ...  dan kry ek R40.   
     
VRAAG 10: 
IS DAAR DALK IETS WAARMEE EK JOU KAN HELP, OF IETS WAT JY VIR 
MY WIL VRA? 
K...: (Lang stilte.) Ek is baie alleen, ek het nie kinders nie.  In ons culture vloek hulle jou 
as jy nie kinders het nie.  Ek gaan ook elke dag huis toe na ‘n alleen huis, sonder kinders.  
Ek loop ook nie dadelik huis toe nie ...  ek loop in die strate rond, want dit is nie lekker 
om na ‘n huis sonder kinders te gaan nie.  Kan jy my hiermee help? 
Navorser: Het jy al met die mense hier by die versorgingsoord hieroor gepraat? 
K...: Ja. 
Navorser: Wat dink hulle moet jy doen? 
K...: Hulle sê ek kan nie nou kinders hê nie. 
Navorser: Verstaan jy hoekom hulle so sê? 
K...: Ja, maar ek is baie alleen. 
Navorser: Het jy al daaraan gedink om miskien een van die kinders wat in die kinderhuis 
is en dalk ook MIV-positief is te leer ken en bietjie by jou te laat kuier? 
K...: (Lang stilte.) Nee. 
Navorser: Sal jy daarvan hou om dit te doen? Op hierdie manier kan jy ‘n kind wat 
sonder ouers is help en ook jou eensaamheid minder maak.  Miskien moet jy met die 
social worker hieroor praat? Wat dink jy? 
K...: Ja, dit is ‘n goeie plan.  Ek sien die social worker elke dag hier by die werk.  Ek sal 
met haar praat. 
Navorser: Baie dankie dat jy bereid was om met my te gesels.  Ek waardeer dit baie.   
 
 

-oOo- 
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SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD 12: DEELNEMER L 
 
L...  is ‘n 49-jarige Tswana vrou wat in die omgewing van Mafeking gebore is.  Tans 
woon sy in die Hammanskraal distrik.  Haar bejaarde moeder leef nog en sy het vier 
kinders waarvan die ouderdomme tussen 25 jaar en 8 jaar wissel.  Sy kon goed Afrikaans 
praat en daar is nie van die hulp van ‘n tolk gebruik gemaak nie.  Tydens die afneem van 
hierdie onderhoud was L...  ernstig siek en het die personeel by die instansie waar L...  
mediese versorging ontvang dit oorweeg om haar op teen-retrovirale middels te plaas.  
L...  het ongeveer 2 jaar in een van Johannesburg se voorstede as huiswerkster gewerk.   
 
VRAAG 1: 
HOE LANK WERK JY REEDS BY HIERDIE WERKGEWER? 
L...: Ek het daar gewerk vir 2 jaar. 
 
VRAAG 2: 
HOE HET JY UITGEVIND DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
L...: In 1997 het ek siek geword.  Ek het pyn oor my hele lyf gekry ...  en ook oor  my 
bors.  Later kon ek nie meer eet nie ...  en ek het net gehoes en gehoes. 
Navorser: En toe? 
L...: Toe P...  (werkgewer) sien ek is siek.  Ek word maer, maer ...  en toe gee hulle vir my 
geld en sê ek moet dokter toe gaan.  Ek gaan toe na die koelie dokter toe.  Die koelie 
dokter kyk vir my en sê hy wil my ma sien.  Toe gaan haal ek my ma. 
Navorser: Wat sê die dokter toe vir jou ma? 
L...: Hy sê vir my ma ek is siek. 
Navorser: Ja, wat het die dokter vir jou ma gesê ...  watter siekte het jy? 
L...: Hy het mooi met my ma gepraat en vir my ma gesê ek is HIV-positive, maar hulle het 
nie vir my vertel nie.  My ma het geweet ek is HIV-positive, maar my ma was bang om vir 
my te sê ...  eers later het ek gehoor toe my ma praat saam met my ousie.  My ma sê M...  
is so, so, so ... 
Navorser: Wie is jou ousie? 
L...: Dit is my sussie wat in K...  werk.  Sy is ook die domestic. 
Navorser: Wat gebeur toe? 
L...: Toe ek klaar by die dokter was ek gaan saam met my ma na my sussie se plek toe.  
En toe, toe ek daar by my sussie is sy sê: “Dit is beter jy gaan huistoe, want hierdie is die 
dorp.  Jy kan nie hier bly nie”  
Navorser: Watter dorp was dit? 
L...: K...  My sussie sê:  “Jy moenie hier bly nie.  Gaan huistoe.” 
Navorser: En waar is jou huis? 
L...: By Hammanskraal.  My sussie like my nie omdat ek siek is.  My sussie sê vir my ek 
het AIDS ...  maar ek het dit nie geglo nie.  My sussie kyk nie vir my nie. 
Navorser: En nou? Wat dink jy wat makeer jou? 
L...: Ek het goed binne-in my wat loop ...  (L...  wys na haar ribbes.).  En toe word ek 
sieker ...  ek sien ek word maer, maer, maer.  Toe ek so maer, maer, maer word, sê baas 
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P...  ek moet weer teruggaan by die clinic hier by Hammanskraal.  Toe kom ek huis toe, 
na Jubilee hospitaal en hulle vat die TB treatment.   
Navorser: Het die dokters vir jou gesê dat jy TB het? 
L...: Ja.  En toe kry ek die treatment, die treatment, die treatment.  Later ek kry sere, sere, 
sere ...  (L...  wys na haar mond).  En toe sê die clinic ek moet hier na die hospice toe 
kom.  En toe vang hulle die blood test en toe sê die suster vir my dat ek HIV-positive is.    
   
VRAAG 3: 
HOE HET JY GEVOEL TOE JY HOOR DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
L...: Toe hulle vir my sê ek is HIV-positive ek sien hom ook.  Ek sien ek kom nie reg nie ...  
ek word so maer. 
Navorser: Hoe het jy gevoel? 
L...: Ek glo ek het daai AIDS ...   
Navorser: Hoe het jy gevoel? 
L...: My hart hy is nie meer seer nie.  Die Here ...  Hy is ... 
Navorser: So jy weet die Here gaan jou oppas? 
L...: Ja ...  die Here ...  Hy is ...  Hy sal my oppas ...  en sterk maak. 
Navorser: Maar toe hulle die eerste keer vir jou sê dat jy positief is, hoe het jy gevoel? 
L...: Ek het dit eers nie geglo nie.  Later was ek baie hartseer en bang. 
Navorser: Hoekom was jy bang? 
L...: Ek het geweet ek gaan dood. 
 
VRAAG 4: 
WEET JOU WERKGEWER DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
Navorser: Hoe het P..., jou werkgewer uitgevind dat jy MIV-positief is. 
L...: Hy sien net ek is siek ...  ek het mos so maer geword ...  maer en ook gehoes.  Hy sê 
toe ek is siek.  Ek moet huistoe gaan. 
Navorser: Het hy jou net laat loop? 
L...: Hy gee vir my R600 en hy sê ek moet loop, ek moet huistoe gaan.  Hy sê toe ook hy 
gaan loop ...  hy gaan trek ...   
Navorser: Dink jy hy het geweet dat jy MIV-positief is? 
L...: Miskien. 
  
VRAAG 5: 
PRAAT JOU WERKGEWER EN DIE ANDER GESINSLEDE MET JOU OOR 
MIV & VIGS? 
L...: Nee, nooit nie.  Hy het net gesê ek is siek, ek moet dokter toe gaan.   
 
VRAAG 6: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN? 
L...: Ek het die huis skoongemaak ...  die hele huis, ook gewas en gestryk. 
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Navorser: Het jy gekook? 
L...: Nee.   
 
VRAAG 7: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN NADAT JOU WERKGEWER 
VERMOED HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
L...: Ek was so siek ...  ek kon nie baie werk nie. 
Navorser: Wat het jou werkgewer toe gedoen? 
L...: Toe ek so siek was, het hy my gehelp.  Hy maak die werk minder.  Hy sê ek moet die 
tjommie van my saambring by die werk ...  ek moenie die huis skoonmaak nie ...  my 
tjommie moet.  Ek moet net die washing was ...  dan kan ek loop. 
Navorser: Wie het vir jou tjommie betaal? 
L...: P...  (werkgewer) het vir haar betaal ...  hy het gesê ek moet net sit ... 
  
 
VRAAG 8: 
HOE BEHANDEL JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU 
NADAT HULLE UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
L...: Toe ek so siek was ...  was hulle goed vir my.  Hulle het die werk minder gemaak en 
my tjommie gekry om my te help. 
 
VRAAG 9: 
HOE KAN JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU MET JOU 
SIEKTE HELP? 
L...: Hulle kan my mooi help met die kos.  Hulle kan vir my koop lemoene, piesangs en 
die ander gesonde kos. 
Navorser: En dalk nog iets waarmee hulle jou kan help? 
L...: Ek worry baie oor my kinders ...  as ek doodgaan ...  wie gaan vir my kinders sorg ...  
en kyk dat hulle kos en ‘n huis het ...  anders gaan my kind sukkel. 
Navorser: Oor watter kind worry jy? 
L...: Oor almal. 
Navorser: Weet jou kinders dat jy HIV-positief is? 
L...: Hulle weet net ek is siek ...  maar hulle weet nie dat ek HIV is nie. 
Navorser: So jy het nie vir hulle gesê nie? 
L...: Nee.   
Navorser: Hoeveel kinders het die meneer en mevrou vir wie jy gewerk het gehad? 
L...: Twee kinders ... 
Navorser: Hoe oud was hulle? 
L...: Die een was ‘n klein baba en die ander een was drie jaar oud. 
Navorser: Die kind van drie jaar oud, het hierdie kind se gesindheid verander? 
L...: Nee. 
Navorser: Is daar dalk nog manier hoe jou werkgewer jou kan help? 
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L...: Hulle sou my baie gehelp het as hulle vir my gesê het ek moet vir die treatment gaan 
en hulle sal my help met die geld. 
Navorser: Goed ...  wat nog? 
L...: As hulle my help met die regte kos ...  gesonde kos. 
Navorser: Mmm... 
L...: My gehelp het om die condoms te gebruik ... 
Navorser: Ja, wat nog? 
L...: En dan as ek tshaila ...  my help om die gymplek te kry ...  exercise te doen. 
Navorser: Ja ...? 
L...: Dis alles ... 
Navorser: Hoe wil jy hê moet hulle jou help met die treatment? 
L...: By Kalafong hospitaal kos die treatment R30, as hulle my net help met R15, kan 
hulle dit net trek ...  die einde van die maand.  As ek terugkom van die treatment moet 
hulle my net mooi vat ...  moenie te hard werk nie. 
Navorser: Bedoel jy dat jy dalk nie so hard moet werk nie? 
L...: Mmm ... 
Navorser: Hoe kon die familie jou gehelp het met jou toekoms? 
L...: Die vrou was so goed, maar die man was so sleg ...  die man vir wie ek gewerk het.  
Hy het ook elke dag met die mevrou gebaklei ...    
 
VRAAG 10: 
IS DAAR DALK IETS WAARMEE EK JOU KAN HELP, OF IETS WAT JY VIR 
MY WIL VRA? 
L...: Nee. 
Navorser: Baie dankie dat jy bereid was om met my te praat.  Ek het dit baie waardeer. 
 
 

-oOo- 
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SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD 13: DEELNEMER M 
 
M...  is ‘n 39-jarige Pedi vrou.  M...  is in Hammanskraal gebore en het drie kinders 
waarvan die ouderdomme onderskeidelik 21 jaar, 19 jaar en tien jaar is.  M...  se vader is 
reeds oorlede maar M...  se moeder leef nog.  M...  is haar moeder se enigste kind en M...  
woon tans nog saam met haar kinders by haar moeder.  M...  was op die dag van die 
onderhoudvoering baie siek en die navorser het haar by haar huis gaan haal en haar ook 
teruggeneem huis toe.  Die ondersoeker het ook M...  se moeder ontmoet en hierdie 
bejaarde vrou gebruik haar eie entrepreneursvernuf om ‘n fabriek vanaf haar huis te 
behartig om vir haarself, haar kleinkinders en haar dogter te sorg.  M...  se Afrikaans was 
relatief goed en die navorser het nie van die hulp van die tolk gebruik gemaak nie.  M...  
het aanvanklik saam met haar moeder in die fabriek by die huis gewerk, maar hulle kon 
nie daarin slaag om voldoende inkomste uit die fabriek te genereer nie.  Sedert 2001 het 
M...  as huiswerkster by ‘n gesin in Hammanskraal gewerk.  M...  se werkgewer was ‘n 
middeljarige man en die werkgewersgesin het twee kinders, waarvan die ouderdomme 
onderskeidelik 22 jaar en 18 jaar was, ingesluit.       
 
VRAAG 1: 
HOE LANK WERK JY REEDS BY HIERDIE WERKGEWER? 
M...: Ek het vir hierdie gesin gewerk vanaf 2001 tot 2003. 
Navorser: Jy het dus drie jaar vir hierdie gesin gewerk? 
M...: Ja. 
 
VRAAG 2: 
HOE HET JY UITGEVIND DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
M...: Ek het baie erge pyn oor my bors gekry ... 
Navorser: Watter soort siekte was dit? 
M...: Hulle het gesê dit is shingles.  Toe besluit ek om na die Hospice toe te gaan.  Hierso 
...  by hierdie Hospice.  Hulle het gesê ek moet die bloed laat toets vir HIV. 
Navorser: Het jy voor-toetsberading gekry? 
M...: Ja, maar ek het nie gedink dat ek HIV-positive is nie.  Maar toe hulle vir my sê ek 
moet die bloed laat trek, het ek gedink dat ek miskien positief kan wees. 
 
VRAAG 3: 
HOE HET JY GEVOEL TOE JY HOOR DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
M...: Ek was baie geworried oor my ma ...  ek het dadelik gedink: “Wie gaan na my ma 
kyk en wie gaan by my ma bly as ek doodgaan. 
Navorser: Het jy ook ander gevoelens gehad? 
M...: Ja, ek was ook baie bang ...  vir twee weke het ek glad nie geslaap nie.  Ek het net 
gedink en gedink... 
Navorser: En nou, hoe voel jy nou oor jou positiewe diagnose? 
M...: Ek aanvaar dit nou. 
Navorser: Hoe lank het dit jou geneem om dit te aanvaar? 
M...: Twee weke ... 
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Navorser: Wanneer het jy gehoor dat jy MIV-positief is? 
M...: Desember 2003.  Toe ek by die huis kom van die hospice af het ek net eers vir drie 
dae vir niemand vertel nie.  Toe na drie dae het ek vir my ma vertel. 
Navorser: Wat was jou ma se reaksie? 
M...: My ma het dit aanvaar.  My ma het vir my vertel dat hierdie nie die siekte van net ek 
alleen is nie, dit is nie net my siekte nie ...  daar is baie mense wat hierdie siekte het.  
Maar my ma het ook gehuil ... 
Navorser: Weet jou ander familie van jou siekte? 
M...: Nee, net my ma. 
   
VRAAG 4: 
WEET JOU WERKGEWER DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
M...: Hulle het gesien ek is siek...  hulle het vir my baie vrae begin vra. 
Navorser: Wat het hulle vir jou gevra? 
M...: Hulle het vir my gevra hoekom ek so maer is. 
Navorser: Wat het jy vir hulle gesê? 
M...: Ek het vir hulle vertel dat ek ‘n pyn het ...  (M...  wys oor haar borskas.) 
Navorser: Wat het toe verder gebeur? 
M...: Ek het bly werk ...  vir so drie maande ...  baie maer geword en toe sê my 
werkgewer vir my dat ek nie meer daar kan werk nie. 
Navorser: Wat was die rede wat sy gegee het? 
M...: Hulle het net gesê hulle het nie meer geld om my te betaal nie ...  ek moet teruggaan 
huis toe ...  hulle sal my later weer terugroep werk toe. 
Navorser: Wat het toe verder gebeur? 
M...: Ek het net daar weggegaan en terug gegaan na my huis toe. 
Navorser: Het jy gedink dat hulle jou later weer sal terugroep werk toe? 
M...: Nee.  Ek het nie dit geglo nie. 
Navorser: Het hulle jou toe teruggeroep werk toe? 
M...: Nee.  Ek het geweet hulle sal my nooit weer terugroep werk toe nie. 
Navorser: Hoekom nie? 
M...: Hulle het seker geweet dat hierdie siekte wys dat ek HIV-positive is. 
 
VRAAG 5: 
PRAAT JOU WERKGEWER EN DIE ANDER GESINSLEDE MET JOU OOR 
MIV & VIGS? 
M...: Ja, partykeer het die vrou met my gepraat oor HIV. 
Navorser: Vertel my asseblief wat sy gesê het. 
M...: Sy het altyd gepraat van iemand wat naby haar bly ...  sy het gedink dat die een 
HIV-positive is.   
Navorser: Hoekom het die vrou gedink dat die persoon positief is? 
M...: Sy het so gedink omdat sy so maer was en omdat sy altyd gehoes en gehoes het.  Die 
vrou het altyd gesê die een steek dit weg vir haar familie dat sy positief is. 
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Navorser: Was jy toe nog gesond? 
M...: Nee, ek was toe al baie siek en ook self baie maer. 
Navorser: Het jou werkgewer ooit met jou gepraat oor hoe jy jouself kan beskerm teen 
die virus? 
M...: Nee, nooit nie.   
 
VRAAG 6: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN VOORDAT JOU 
WERKGEWER UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
M...: Ek het alles in die huis gedoen. 
Navorser: Soos ...? 
M...: Die hele huis skoongemaak, die wasgoed gewas en gestryk en vir die kinders kos 
gemaak. 
Navorser: Wat was jou werksure? 
M...: Maandag tot Vrydag. 
 
VRAAG 7: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN NADAT JOU WERKGEWER 
UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
M...: Toe ek so siek word en maer is het die vrou vir my gesê ek moet ophou werk. 
Navorser: Vertel my asseblief presies wat gebeur het. 
M...: Die vrou het verander ...  as ek die huis skoongemaak het, het sy die werk wat ek 
reeds gedoen het elke keer herhaal.   
Navorser: Wat bedoel jy by herhaal? 
M...: Sy het elke keer die werk oorgedoen ... 
Navorser: Wat het jy gedink as jou werkgewer dit gedoen het? 
M...: Dit het my laat dink dat sy my nie meer wil hê nie. 
Navorser: En die man van jou werkgewer? 
M...: Nee, hy het glad nie verander nie.  Hy was nog net dieselfde as altyd.   
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VRAAG 8: 
HOE BEHANDEL JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU 
VANDAT HULLE UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
M...: Voordat ek siek geword het, het ons altyd lekker gesels, gelag en oor baie dinge 
gepraat.  Hulle het van my gehou.  Dit het vir my soos my eie huis gevoel. 
Navorser: Hoe het dit verander toe jy siek word? 
M...: Ons het nie meer gesels of gepraat nie.  Veral die vrou het baie verander.  Sy was 
ook die een wat skielik vir my gesê het dat hulle nie meer geld het om my te betaal nie.  
Die vrou het ook skielik al die werk self gedoen. 
Navorser: En die kookwerk? 
M...: Sy het ook self begin kook. 
Navorser: En die kinders? 
M...: Die kinders was altyd baie lief vir my.  Hulle het my altyd so mooi gegroet en lekker 
met my gesels.  Wanneer ek vir myself kos gekook het, het hulle altyd vir my gevra of ek 
ook vir hulle van my kos sal kook sodat hulle daarvan kan kry. 
Navorser: Hoe het hulle verander? 
M...: Hulle het nog steeds lekker met my gesels ... hulle het nie verander nie. 
Navorser: En wat het verander ten opsigte van die voorbereiding van kos? 
M...: Die vrou het self gekook. 
 
VRAAG 9: 
HOE KAN JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU MET JOU 
SIEKTE HELP? 
M...: (M...  dink baie lank voordat sy huiwerig antwoord.) Ek dink dit sal goed wees as 
hulle my help om by die dokter te kom ...  vir my tyd gee om te gaan ...  en ook miskien 
geld gee daarvoor.  As ek nie gesonde kos by die huis het nie, sal dit ook goed wees as 
hulle my daarmee help.  En my kinders, as hulle nie klere het nie, sal dit baie help as 
hulle vir my kan gee. 
Navorser: Is daar dalk nog iets waarmee hulle kan help? 
M...: (Dink weer lank voordat sy antwoord.) As hulle nie boeke het nie, of geld vir die 
skool nie, kan hulle help. 
Navorser: Is dit al wat jou werkgewer vir jou kan doen? 
M...: Partykeer is ek bang as ek aan my kinders dink ...  veral as ek doodgaan.  Wie gaan 
vir hulle sorg en help? 
Navorser: Dink jy dat jou werkgewer hiermee kan help? 
M...: Ja. 
Navorser: Hoe kan hulle help? 
M...: Ek weet nie ...(lag)   
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VRAAG 10: 
IS DAAR DALK IETS WAARMEE EK JOU KAN HELP, OF IETS WAT JY VIR 
MY WIL VRA? 
M...: Nee. 
Navorser: Baie dankie dat jy bereid was om met my te gesels.  Ek waardeer dit baie.   
 
 

-oOo- 
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SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD 14: DEELNEMER N 
 
N...  is ‘n 37-jarige Pedi vrou wat aan die Oosrand gebore is.  Sy het drie kinders waarvan 
die ouderdomme onderskeidelik 22 jaar, 12 jaar en een jaar is.  N...  is getroud en haar 
man is ook MIV-positief.  Sy het een broer en hy is bewus van haar positiewe MIV-
status.  N...  se moeder sowel as haar kinders is van haar MIV-status bewus.  N...  se 
Engels sowel as haar Afrikaans was goed en die navorser kon hierdie onderhoud sonder 
die hulp van ‘n tolk voer.  Die werkgewer van N...  was tussen die ouderdom van 40–45 
jaar en die gesin het drie kinders gehad waarvan die ouderdomme onderskeidelik 21 jaar, 
15 jaar  en tien jaar was.  N...  het vir vyf jaar vir hierdie gesin gewerk.  Voordat N...  hier 
begin werk het, was sy ‘n kok in ‘n kantien by ‘n universiteit.  Nadat N...  as huiswerkster 
ontslaan is as gevolg van haar positiewe MIV-status het sy by ‘n versorgingsentrum vir 
hulp gaan aanklop.  Op daardie stadium was haar CD4-telling 6.  Sy is onmiddellik op 
teen-retrovirale middels geplaas en tans staan haar CD4-telling op 168.  Sy funksioneer 
nou goed en is oor die algemeen redelik gesond.    
 
VRAAG 1: 
HOE LANK WERK JY REEDS BY HIERDIE WERKGEWER? 
N...: Ek het vyf jaar vir hulle gewerk. 
 
VRAAG 2: 
HOE HET JY UITGEVIND DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
N...: Ek was swanger met my jongste kind ...  toe word ek siek ...  griep die hele tyd ...  
erge griep ...  die griep wou nie stop nie.  Dit het elke keer so vir twee dae gestop en dan 
begin dit weer ...ek het ook baie gehoes en gehoes.  En toe gaan ek hospitaal toe.  Ek het 
in die hospitaal geslaap.  Hulle het gedink ek het TB.  Toe sê die verpleegsters hulle gaan 
my toets vir HIV. 
Navorser: Het jy eers voor die tyd berading gekry? 
N...: Ja, die verpleegsters het mooi met my gepraat.  Hulle het toe die toetse geneem en 
vir my gesê dat ek positief is.  Hulle het toe ook vir my by die hospitaal gesê dat ek TB 
het. 
Navorser: Word jy daarvoor behandel? 
N...: Ja.  Ek kry elke Maandag Rifafour. 
Navorser: Wat is Rifafour? 
N...: Dit is ‘n pil vir die behandeling van TB.  Nou is ek baie beter, vandat ek hier by die 
...  is.   
Navorser: Kyk hulle goed na jou? 
N...: Ja, baie mooi.  Hulle doen hier berading met my, ek kry elke dag lekker kos en hulle 
gee ook vir my my medisyne. 
Navorser: Hoe lank kom jy reeds hierheen? 
N...: Vir ongeveer een jaar.   
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VRAAG 3: 
HOE HET JY GEVOEL TOE JY HOOR DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
N...: Ek was baie, baie hartseer.  Vir ‘n hele twee weke het ek niks geëet nie ...  net 
geslaap ...  toe sê ek vir my man dat hy ook vir die bloedtoetse moet gaan.  Hy het toe 
gegaan en ook met dieselfde resultate by die huis gekom. 
Navorser: En wat het toe verder gebeur? 
N...: Ons twee, ek en my man het mekaar begin blameer.  Ek was die hele tyd vir hom 
kwaad.  My man gaan toe na die social worker toe waar sy vir hom berading gegee het.  
My man het vir die social worker vertel dat ek hom die hele tyd blameer en dat ons baie 
baklei.  Die social worker het toe vir hom ‘n brief gegee wat hy vir my moet gee.  In die 
brief het die social worker gesê dat ek ook vir berading moet gaan.  Ek het toe ook 
gegaan vir berading.  Elke Woensdag.   
Navorser: Het die berading gehelp? 
N...: Dit het baie gehelp.  Ons het gestop om mekaar te blameer en ons het bymekaar 
gebly.  Net verlede week het ons weer baklei oor geld, nie oor die siekte nie. 
Navorser: Werk jou man nog? 
N...: Nee, hy het ook sy werk verloor oor sy gesondheid.  Hy was in ‘n technical werk.  
Toe begin hy baie moeg word en gaan nie meer werk toe nie.  Sy werk het toe vir hom ‘n 
brief geskryf en vir hom gesê dat hy nie meer werk toe kan gaan nie.  Hulle het vir hom sy 
blou kaart gegee, die providence kaart, maar hulle het nie geweet dat hy positief is nie. 
 
VRAAG 4: 
WEET JOU WERKGEWER DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
N...: Ek het glad nie vir hulle self vertel nie.  Hulle het net gesien ek is siek ...  met die 
griep.  En toe ....  eendag toe ek weer vir die vrou en haar vriende wil tee maak het sy net 
gesê ek moenie tee maak nie, sy sal self haar tee maak. 
Navorser: Vertel my asseblief in meer detail wat presies gebeur het. 
N...: Die vrou het by ...  gewerk.  Sy het eendag vroeg huis toe gekom.  Ek was gewoond 
om altyd vir haar tee te maak as sy by die huis kom.  Sy het die dag vroeg by die huis 
gekom en van haar werk se mense saamgebring.  Ook die dag het ek dadelik die koppies 
vir tee uit die kas gehaal.  Sy het my gestop en vir my gesê dat ek net die koppies moet 
uitspoel en regsit.  Dan sal sy self haar tee maak.  Sy het toe ook gesê ek moet na my 
kamer toe gaan en gaan rus.  Sy het gesê sy sal my later roep, maar sy het my nie later 
geroep nie. 
Navorser: En wat het die volgende dag gebeur? 
N...: Ek het ook ‘n veluitslag orals oor my lyf gehad, veral in my gesig en nek.  Hulle het 
my begin vra wat dit is ...  dit is toe wat ek begin agterkom dat hulle weet wat met my 
verkeerd is. 
Navorser: Het hulle vir jou gevra of jy MIV-positief is? 
N...: Nee, hulle het nooit gevra nie.  Maar toe het hulle vir my gesê dat ek maar moet 
ophou werk, want hierdie griep gaan hulle ook infekteer. 
Navorser: Hoe het jy hieroor gevoel? 
N...: Ek het gedink dat dit beter is dat ek maar eerder gaan.  Maar ek was ook baie 
bekommerd oor my kinders en wat gaan van hulle word.  Dit was maar net vir my kinders 
wat ek gewerk het.   
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Navorser: Dink jy hulle het geweet dat jy MIV-positief is? 
N...: Miskien.   
 
VRAAG 5: 
PRAAT JOU WERKGEWER EN DIE ANDER GESINSLEDE MET JOU OOR 
MIV & VIGS? 
N...: Nee, sy het nooit met my oor MIV & VIGS gepraat nie.   
Navorser: Het jy geweet dat daar so ‘n siekte is? 
N...: Ja, maar my werkgewer het nooit met my daaroor gepraat nie.  Hulle het elke 
oggend baie vroeg gery en laat in die aande by die huis gekom.  Ek en hulle het nooit 
gesprekke met mekaar gehad nie.    
 
VRAAG 6: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN VOORDAT JOU 
WERKGEWER UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
N...: Ek het die huis skoongemaak, wasgoed gewas, gestryk, skottelgoed gewas en vir die 
kinders elke oggend en elke middag kos gemaak ...  kos soos  brood en eiers, chips en 
wors.   
 
VRAAG 7: 
WATTER WERK HET JY IN DIE HUIS GEDOEN NADAT JOU WERKGEWER 
UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
N...: My werk het net eers dieselfde gebly.  En toe het sy sommer net skielik verander.  Sy 
het eendag vroeg van die werk afgekom en net gesê sy sal self vir haar tee maak.  Ek het 
die koppies uitgehaal, maar sy het gesê ek moet dit net spoel en regsit dan sy sal self tee 
maak.   
Navorser: En hoe het dinge toe verder gebeur? 
N...: Hulle het nie my werk verander nie, want ek het mos opgehou met werk.  Heeltemal. 
 
VRAAG 8: 
HOE BEHANDEL JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU 
NADAT HULLE UITGEVIND HET DAT JY MIV-POSITIEF IS? 
N...: Die mevrou het nie baie gepraat nie, maar die kinders was nog steeds vriendelik met 
my.  Ek het mos die veluitslag gehad en dan het die kinders die hele tyd vir my gevra oor 
dit: “Wat het met jou gesig gebeur?”  As ek dan vir hulle sê ek weet nie wat met my gesig 
verkeerd is nie, het hulle elke keer gesê dat hulle ma vir my iets moet koop. 
Navorser: En jou werkgewer? Het sy jou gevra wat met jou gesig verkeerd is? 
N...: Nee.  Sy het ook nie vir my iets vir my gesig gekoop nie. 
Navorser: En die werkgewer se man?  Hoe het hy jou behandel? 
N...: Ja, as ek moet eerlik wees ...  hy was baie vriendeliker as die vrou.  Hy het my na sy 
dokter toe geneem en vir my medisyne vir die griep gekoop.  Die man het ook altyd vir my 
gesê ek moet gesonde kos vir my vat om te eet ...  die man het my soos ‘n mens behandel.  
Terwyl ek by hulle gebly het, was ek soos een van die kinders in die huis.  Ek het orals 
saam met hulle gegaan.  As hulle winkels toe gegaan het, het ek saam gegaan.  As hulle 
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vir hulle familie in Wierdapark gaan kuier het, gaan ek saam.  Ook partykeer as hulle vir 
hulle familie in Garsfontein gaan kuier het, het ek saamgegaan.  Partykeer het ek ook 
saam gery Warmbad toe.  Hulle het my ook geleer om in ‘n restaurant te eet.  Ek het 
saam met hulle in die Spur en Wimpy gaan eet. 
Navorser: En toe jy siek word? 
N...: Nee, toe het alles verander en alles het gestop.     
 
VRAAG 9: 
HOE KAN JOU WERKGEWER EN DIE RES VAN DIE GESIN JOU MET JOU 
SIEKTE HELP? 
N...: Dit sou vir my goed gewees het as hulle my nog net soos altyd behandel het en 
miskien vir my nog steeds gehelp het om dokter toe te gaan of my werk miskien minder te 
maak. 
Navorser: En nog iets? 
N...: Om my met my kinders te help ...  hulle het geweet dat ek die enigste een was wat vir 
my kinders gesorg het.  Hulle het ook geweet dat ek net werk omdat ek vir my kinders wil 
sorg.  Miskien kon hulle my help om vir my kinders ‘n huis te koop... 
Navorser: Is dit al waarmee hulle jou sou kon help? 
N...: Ja, en dalk ook vir my kinders help skool toe stuur en kos koop.  My kinders was 
baie bang toe hulle hoor dat ek positief is.  Hulle was bang dat ek sou doodgaan. 
 
VRAAG 10: 
IS DAAR DALK IETS WAARMEE EK JOU KAN HELP, OF IETS WAT JY VIR 
MY WIL VRA? 
N...: (Lang stilte.) Ja. 
Navorser: Laat ek hoor? 
N...: My man is vir my ‘n probleem.  Hy drink nog steeds al is hy siek en hy help my nie 
mooi nie.  Skryf vir hom ‘n brief dat hy moet verander. 
Navorser: Ek sal vir hom ‘n briefie skryf dat hy my miskien moet bel, dat ons kan gesels.  
Dink jy dit sal help? 
N...: (Opgewonde!) Ja, baie. 
Navorser: Baie dankie dat jy bereid was om met my te gesels.  Dit het my baie gehelp.   
 
 

-oOo- 
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