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OPSOMMING 

Besorgdheid het in die gemeenskap bestaan oar die toenemende getalle kinders wat 

binne die stedelike konteks van Pretoria op straat leef en werk. Hierdie navorsing is 

onderneem om die behoeftes van die kinders aan te spreek en om alternatiewe 

wyses te vind om met hulle te werk. 'n Konteks is geskep sodat na hulle stemme 

geluister ken word. 

Ekosistemiese beginsels is aanvanklik benut, maar was nie vir die span wat 

saamgewerk het, betekenisvol nie. 

'n Gevallestudie-ontwerp was nuttig om die ontwikkeling en "opleiding" van die span 

wat sou saamwerk, te beskryf, asook die benutting van ekosistemiese beginsels 

tydens dienste aan die "straatkinders" en hulle gesinne by ltumeleng. 

Die navorsing het aangedui dat 'n ekosistemiese benadering tot gesinsterapie as 

nag 'n alternatief tot "tradisionele" vorme van gesinsterapie bruikbaar is, op sekere 

voorwaardes, socs aangedui in hoofstuk vier. 

Sleutelwoorde: reflekterende span; "straatkinders"; ekosistemiese benadering; 

ekologie; epistemologie; konstruktivisme; objektivisme; kubernetika; sisteemteorie; 

mikro-, mesa- en makrosisteme; sirkulere en liniere punktuasie 
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ABSTRACT 

The community showed concern about the increasing number of children living and 

working on the streets within the urban context of Pretoria. This research was 

undertaken to address the needs of these children and to find alternative ways of 

working with them. A context was created so that their voices could be heard. 

Ecosystemic principles were initially used, but were not meaningful to the team who 

worked together. 

A case study design proved useful in developing and "training" of the team who 

would be working together, as well as applying ecosystemic principles while making 

services available to the "street children" and their families in ltumeleng. 

The research indicated that an ecosystemic approach to family therapy could be 

used as an alternative to "traditional" forms of family therapy, subject to certain 

conditions, as stipulated in Chapter Four. 

Key words: reflecting team; "street children"; ecosystemic approach; ecology; 

epistemology; constructivism; objectivism; cybernetics; systems theory; micro -, 

mesa - and macro systems; circular and linial punctuation 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDING EN MOTIVERING VIR DlE NAVORSING 

1.1 INLEIDING EN MOTIVERING 

Daar word dikwels na Suid-Afrika verwys as 'n ontwikkelende land met beide eerste 

- en derde wereldelemente wat verder gekompliseer word deur die aanwesigheid 

van talle verskillende bevolkingsgroepe met unieke tale en kulture. 

Daarom kan onder andere gese word dat gesinsorgorganisasies wat welsynsdienste 

in die land onderneem, hulleself in 'n hoogs komplekse en diverse omgewing bevind. 

Dit is vir die Kindersorgbeweging belangrik om relevante dienste te lewer, resultaat

georienteerd en in lyn met die behoeftes van 'n ontwikkelende gemeenskap. Sedert 

die ontstaan van die Kindersorgbeweging aan die begin van hierdie eeu was hulle 

fokus nag altyd die kind en gesin in nood, ongeag kerk- of kultuurverband. 

Die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Kinder- en Gesinsorg kan in die verband 

aangehaal word: "We cannot therefore import services or styles of services. Our 

services must be in line with the needs of our developing country and must provide 

for the growing aspirations of our people on all levels" (Herman 1994:28). 

Die organisasie werk vanuit 'n spesifieke verwysingsraamwerk waarbinne sekere 

paradigmas of realiteite mettertyd ten opsigte van dienslewering aan gesinne 

gekonstrueer is. Die paradigmas van die organisasie manifesteer in die beleid, 

werksmetodes en prosedures of rituele. Hierdie rituele kan dus beskou word as die 

organisasie se paradigma in aksie. Veranderinge vind voortdurend in die eksterne 

en interne omgewings (makro-, mesa- en mikro-omgewings) van enige organisasie 

plaas, en moet deurlopend in ag geneem word. 



Omdat veranderinge voortdurend nodig is om stabiliteit te verseker, is vier aspekte 

binne Pretoria Kinder- en Gesinsorgvereniging ge'ldentifiseer, wat dui op 'n behoefte 

om nuwe paradigmas te ontgin. Die behoeftes is die volgende: 

Strategiese beplanning wat deur die organisasie onderneem is. 

Uitbreiding na areas wat tot dusver vir die organisasie relatief onbekend was. 

Beleidsveranderinge vanaf owerheidswee. 

'n Behoefte aan verandering wat by bestuurders en personeel self bestaan. 

1.1.1 Strategiese beplanning 

Strategiese beplanning is deels die bepaling van die rigting waarheen 

'n organisasie beweeg, en is verder die proses waardeur die visie en missie van 'n 

organisasie bepaal word, die verbruikers geselekteer word, die aard van dienste, 

area van operasie asook metodes, doelstellings en doelwitte bepaal word. 

Tydens strategiese beplanning is verskeie doelwitte vir die organisasie deur 

bestuurders en sommige werkers geformuleer. Enkele doelwitte word hieronder 

aangedui, omdat hulle vir hierdie navorsing relevant is, en aandui dat vanaf 'n ou 

na 'n nuwe paradigma beweeg word. 

"To move from representative to participatory democracy, to involve people in 

decisions that affect them. 

To move away from hand-outs towards development of self-help. 

To market our services in such a way that stake-holders invest in people's 

development and community upliftment. 

To concentrate on development and to keep in touch with changes in the 

world, especially Africa and the needs of a developing nation. 
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To move from centralisation to decentralisation. To move into communities to 

bring the service to the people. 

To move from institutional help to self-help community-based services. 

To eliminate fragmentation and focus on an integrated, intersectorial, holistic 

approach. 

To move from a pathology-orientated approach towards a developmental 

approach. 

To preserve the family as a basic unit in society" (Pretoria Child Welfare 

1996/7:3). 

1.1.2 Uitbreiding van welsynsdienste 

Welsynsdienste kan gevolglik oak deur Pretoria Kinder- en Gesinsorgvereniging 

uitgebrei word na gebiede wat voorheen weens mannekragtekorte nie 

welsynsdienste kon ontvang nie en veral areas soos groot informele woongebiede, 

bv. Stanza Bopape, oos van Mamelodi, en Jeffsville en Pumelong, wes van 

Atteridgeville. 'n Diens kan binne bereik van hierdie gemeenskappe aan hulle 

gebied word. 

Dienste is ook na nuwe werksterreine uitgebrei, naamlik dienste aan die "straatkind" 

sedert 1993, dienste aan die kind wat HIV-positief is, asook die wat positief vir vigs 

getoets is, sowel as beraad aan swanger tieners en volwassenes wat 'n aborsie 

oorweeg. Tydens hierdie navorsing is gefokus op dienste aan die "straatkind" en 

gesin. 
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1.1.3 Beleidsveranderinge vanaf owerheidswee 

Die visie vir 'n getransformeerde welsynsisteem binne die Suid-Afrikaanse 

konteks word ten opsigte van gesinslewe in die witskrif vir welsyn as volg 

gereflekteer: "The government is committed to giving the highest priority to the 

promotion of family life, and to the survival, protection and development of all South 

Africa's children" (White Paper for Welfare 1997:61 ). 

1.1.4 Verandering van binne 

Die maatskaplike werker wat met gesinne werk wat by 'n gesinsorganisasie 

aangemeld word, maar oak met kinders en gesinne wat probleme ervaar en self vir 

hulp kom vra, evalueer dikwels hul eie optredes teenoor die gesinne. Dit word oak 

op versoek van die organisie en die supervisor gedoen. Behoeftes word gereeld 

deur die werkers uitgespreek vir nuwe werksmetodes, wat oak duidelik is uit talle 

versoeke vir indiensopleiding. Die genoemde vier faktore stel nuwe uitdagings aan 

maatskaplike werkers wat met kinders en gesinne werk. 

Met hierdie navorsing is daar gefokus op die konteks waarbinne gesinsorgdienste 

aan kinders en gesinne gelewer word. Elemente binne hierdie konteks is die 

gemeenskap, gesin, maatskaplike werker, ander spanlede en die supervisor. Hierdie 

navorsing is onderneem tydens dienste aan die "straatkind" as nuwe werksterrein vir 

die gesinsorgvereniging. 

'n Gevallestudie is onderneem van gesinsterapiesessies by die ltumeleng-skuiling vir 

"straatkinders" waartydens 'n ekosistemiese benadering benut is binne 'n 

reflekterende span tydens dienste aan die "straatkind" en sy gesin. 

'n Beskrywing is gedoen van die gesinsterapeutiese proses, sowel as die 

ontwikkeling en benutting van 'n reflekterende span. Voorstelle sal gemaak word ten 

opsigte van die benutting van 'n ekosistemiese benadering met behulp van 'n 

reflekterende span. 
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1.2 PROBLEEMSTELLING 

1.2.1 Werkskonteks 

Hierdie navorsing is onderneem binne 'n Suid-Afrikaanse Gesinsorgvereniging met 

fokus op die konteks waarbinne gesinsterapie onderneem word in die ltumeleng

skuiling vir "straatkinders". 

Die vier kantore waarbinne gesinsterapeutiese werk gedoen word in die 

Gesinsorgvereniging word binne die grater kantoorapset weergegee, asook die 

posisie van die kind en gesin wat hulp ontvang, die maatskaplike werker en die 

supervisor. 

Die kantoor in Graenkloof, Pretoria, funksioneer as administratiewe hoofkantoor, 

oorhoofse skakel en fondswerwingskantoor. 

Spesialiteitsdienste: aannemings en pleegsorgdienste is hier gevestig. Hierdie 

dienste word vanaf die Graenkloof-kantoor aan al die ander kantore gelewer en deur 

een supervisor bestuur. 

· Atteridgeville, Eersterust, Mamelodi en Pretoria-sentraal is die grater Kindersorg

verenigingkantore waar veral generiese maatskaplike werkdienste aangebied word 

asook voorkomings- en ontwikkelingsdienste. Elk van die kantore het oak 'n werker 

wat vir pleegsorgdienste verantwoordelikheid neem. By elk van hierdie vier kantore 

bestuur 'n supervisor die gesinsorgpragram. 

Jeffsville, Danville, Claremont, Middestad en Stanza Bopape is klein satellietkantore 

wat oak aanmeldingspunte is. Generiese werk word hier gedoen, asook 

ontwikkelings- en voorkomingsdienste. Vir spesialiteitsdienste word persone na 

grater kantore verwys. Supervisie word vanaf grater kantore gedoen. 
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ltumeleng-skuiling vir "straatkinders" is gelee in Sunnyside en bedien die grater 

Pretoria-area wat bogenoemde gebiede insluit. Supervisie word deur die navorser 

van hierdie studie by ltumeleng hanteer. Die navorsing is binne hierdie konteks 

onderneem. 

'n Ekosistemiese perspektief is benut om hierdie konteks te beskryf en om vanuit die 

perspektief voorstelle te maak ten opsigte van die benutting van 'n reflekterende 

span. 

1.2.2 Probleme soos aangemeld binne hierdie konteks 

1.2.2.1 Algemene Gesinsorgdienste 

As daar na die aanmeldingstatistiek van die gesinsorgvereniging gekyk word, is daar 

eerder 'n toename as 'n afname in aanmeldings sigbaar, soos duidelik in Figure 1, 2 

en 3. 

Aanmeldings ten opsigte van kinderverwaarlosing en -mishandeling toon 'n styging 

en 'n konstante styging vind oak plaas ten opsigte van pleegsorgtoesigdienste, wat 

'n aanduiding is van 'n grater getal kinders wat verwyder en in pleegsorg geplaas is. 
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Figuur 1 Mishandeling en Verwaarlosing 1995 
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Figuur 2 Mishandeling en Verwaarlosing 1997 
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Ten opsigte van pleegsorgtoesigdienste vind 'n konstante styging plaas in al vier 

kantore, wat aandui dat 'n grater aantal kinders in pleegsorg geplaas is. Meer 

kinders is dus ingevolge die Kinderwet in 1997 uit hulle ouers se sorg verwyder as in 

1995. 

Figuur 3 Pleegsorgtoesigdienste 

1995 1997 

n Eersterust 
\.._.J 

[ill Pretoria 

llifil Mamelodi [I Atteridgeville 

Hierdie aspekte dui daarop dat daar indringend gekyk moes word na ander metodes 

om met gesinne te werk om kinders binne hulle gesinne te hou, die gesinslewe te 

bevorder en die gesin te bewaar soos tydens strategiese beplanning oak besluit is. 

Dit is dus voortdurend nodig om te kyk na teoriee en paradigmas wat die praktyk rig. 

Anderson en Goolishian (1987: 373) stel dit so dat " ... our theories as well as our 

practices are meant as temporary lenses". 
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1.2.2.2 Dienste aan "straatkinders" 

Sedert 1990 het die voorkoms van "straatkinders" kommer begin wek by 

gesinsorgverenigings. Meer en meer kinders het in digbewoonde en middestedelike 

gebiede bedags begin "bedel" vir kos en geld en saans op straat oorgebly. Die 

gesinsorgvereniging het dus besluit om dienste by hierdie groep kinders te begin. 

Die navorser het gedurende 1993 betrokke begin raak by dienslewering aan die 

sogenoemde "straatkinders" binne 'n middestedelike konteks. Daar was reeds 'n 

hele aantal rolspelers wat dienste aan hierdie groep kinders gelewer het. 

Daar was nie konsensus tussen die rolspelers ten opsigte van die aard van dienste 

nie. Wrywing tussen die verskillende rolspelers het beteken dat die grootste groep 

voorstanders van inrigtingsversorging was en die kinders van die straat wou 

verwyder en met statutere ingrepe in staatsveiligheidsplekke wou plaas. 

Kinders is dikwels bedags, maar ook snags in hulle slaap- en skuilplekke verras, 

opgelaai en sander dat veel gesprekvoering plaasgevind het, na hulle ouerhuise 

teruggeneem. In sommige gevalle is van die ouers in terme van die Kinderwet 

gewaarsku en in ander gevalle nie. Gesinsomstandighede was meestal 

"problematies" en die kinders is spoedig weer op straat gewaar. Die kinders het later 

begin vlug en wegkruip op straat of net geweier om na veiligheidsplekke of 

"stoutskole" te gaan soos hulle dit genoem het. 

Die kind is dikwels as besitter van die patologie beskryf en meeste rolspelers het 

inrigtingsbehandeling voorgestel. So vinnig as wat hierdie kinders in 

staatsveiligheidsplekke (inrigtings) geplaas is, het 'n groat persentasie weggeloop; 

terug na die straat. Die navorser was van mening dat ander maniere gevind moes 

word om na die verskynsel te kyk. 

Die aanname kon gemaak word dat meeste van die rolspelers die mediese 

hulpverleningsmodel benut het en gewerk het vanuit 'n liniere (Westerse of 
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positivistiese) epistemologie wat gebaseer is op die ontdekking van die objektiewe 

waarheid ("straatkind" is die probleem en moet verwyder word) en wat bepaal dat 'n 

teorie waar of vals is. 

Auerswald (1987:323) spreek homself so uit hieroor: "This epistemology contained a 

role of single truth which demanded that a theory was either true or not true". 

Tamm (1984:120) brei hierop uit en se dat die Westerse kulture meer tot liniere 

(positivistiese) as sirkulere denke geneig is. Met linier word onder andere bedoel as 

A vir B voorafgaan, beskou die liniere denke A as die oorsaak van B. So 'n opinie 

ignoreer ander elemente wat 'n invloed op B kon gehad het en misken oak B se eie 

verantwoordelikheid. Die preokkupasie met oorsaak en gevolg kan oak dikwels lei 

na etikettering van A, asook die veroordeling van A as die "skuldige" met B as die 

"onskuldige" en slagoffer van A se kwaadwilligheid. In die geval word die 

"straatkind" geetiketteer as die "skuldige", "stout" en "onbeheerbaar". 

As die objektiewe waarheid soos hierbo ge·111ustreer, ontdek word deur die 

positivistiese werker word behandeling daarop gebaseer. Die tradisioneel mediese 

hulpverleningsmodel word meestal benut, waarna die persoon met die probleem 

verwys word na 'n spesialis vir hulp. In die geval van die straatkind is dikwels 

voorgestel dat hierdie kinders verwyder word van die straat en in inrigtings geplaas 

word. Baie ouers het hierdie kinders as onbeheerbaar beskryf en inrigtingsplasing 

voorgestel. 

Straatwerk is deur die navorser onderneem om nader met die kind op straat kennis 

te maak, om horn te probeer begryp vanuit sy verwysingsraamwerk. Tydens 

gesprekke met die kinders op straat het baie van hulle aangedui dat hulle vanaf 

informele plakkersgebiede afkomstig is. Hulle het verder oak aangedui dat daar 

reeds gesinsverbrokkeling plaasgevind het en het dikwels van die huis gevlug as 

gevolg van verskeie faktore wat onder andere mishandeling, verwaarlosing, 

armoede en 'n gevolglike voedselgebrek, gebrek aan skoolgelde en vele meer 

insluit. Dit was 'n uitdaging om op ander maniere te kyk of daar moontlik ander 
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bydraende faktore binne mikro-, mesa- en makrovlakke ge"ldentifiseer kan word wat 

kan bydra tot die "straatkind"-verskynsel. 

Gedurende 1993 is ltumeleng as 'n skuiling vir "straatkinders" geopen vanwaar 

dienste amptelik gelewer is. Wat met skuiling bedoel word, is 'n informele huisopset 

waar kinders sander hofbevel vrywillig kon hulp ontvang. Die skuiling bied 'n primere 

basiese diens. As die kinders onmiddellik aan te veel reels blootgestel sou word, 

sou die verandering waarskynlik vir hulle te groat wees. 

Kinders is deur middel van straatwerk bereik en kon slegs vir opname in ltumeleng 

kwalifiseer as hulle vrywillig wou gaan. Na opname in ltumeleng is gesprek met die 

kinders voortgesit en kon die kind asook die ekologiese konteks vanwaar hierdie 

kinders kom, leer ken word. Kinders is eers tyd gegun om aan te pas, aan 'n roetine 

gewoond te raak en te leer om weer in 'n huis te woon. Hulle is ook eers later aan 'n 

informele skoal op die terrein blootgestel. Die skuiling sou as deurgangsentrum 

dien waar kinders op korttermyn voorberei word op alternatiewe plasing, verkieslik 

terug by hul gesinne en in hul gemeenskappe van oorsprong. 

Sommige van die bestaande rolspelers in die middestad het 'n forum gestig van 

waar 'n omvattende program saamgestel is om dienste aan die "straatkind" en gesin 

te bied. Dienste wat by ltumeleng aangebied is, het slegs een faset van die program 

hanteer. 

Dienste by ltumeleng het gedurende 1993/94 'n aanvang geneem en kon as konteks 

benut word vanwaar saam besin word hoe om met die kinders te werk. Die navorser 

(wat as supervisor by ltumeleng betrokke was) was van mening dat ander modelle 

as net die mediese model gebruik kon word om met die "straatkind" te werk. 

Daarom is besluit om 'n ekologiese metafoor in die navorsing te probeer benut wat 

fokus op die komplekse ekologiese sisteme wat die "straatkind", die gesin, die 

relevante omgewing, asook die transaksionele verhoudinge tussen hierdie sisteme 

insluit. 
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Volgens Hartman en Laird (1983:73) dui 'n ekologiese uitgangspunt aan dat 'n 

individu nie begryp kan word buite die konteks van sy gesin nie en dat die gesin net 

begryp kan word binne die konteks van die grater omgewing. 

'n Ekologiese metafoor fasiliteer dus 'n uitbreiding van ons kennis oor die aard van 

transaksies tussen 'n persoon en sy omgewing. In die geval sou die kind en sy 

gesin beter begryp kon word as sy omgewing ook in ag geneem kan word. 

'n Ekologiese perspektief met sy uitgebreide visie random die eenheid van aandag 

brei ook die arena vir optrede deur die helpende persoon uit. Auerswald (1987:327) 

word ondersteun ashy se: "The social worker assuming the role of the 'explorer' 

follows the problem wherever it may lead, creatively developing with the client 

measures for help". 

So kan meer beskrywings van 'n individu verkry word as sy gesin ook in ag geneem 

word, asook die konteks van die grater omgewing waarbinne laasgenoemde 

funksioneer, dieselfde met 'n supervisor, maatskaplike werker en organisasie in sy 

dienslewering aan gesinne. 

Die personeel by ltumeleng was 'n klein groep en het dikwels tydens straatwerk in 

groepsverband met sommige ander rolspelers saamgewerk. Hulle het 'n behoefte 

aan nuwe metodes om met die kinders en hulle gesinne te werk, uitgespreek. 

Die navorser het toe begin om in spanverband inleidende ekosistemiese konsepte 

tydens gesinsterapie in ltumeleng te benut. Dit was egter gou duidelik dat die 

spanlede wat bestaan het uit 'n maatskaplike werker, hulpwerker, kinderversorgers 

en students, binne hierdie konteks nuuskierig was oor die werksmetode, maar nie 

die konsepte kon benut nie omdat hulle onbekend was met die meeste inleidende 

ekosistemiese konsepte. Die meeste konsepte wat gebruik is, was vir die spanlede 

te vreemd en dus nie betekenisvol nie. Wat in hierdie geval duidelik was, was dat 'n 

gemeenskaplike taal nuttig sou wees vir benutting deur die span wat reeds 
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saamgewerk het. Die span was nuuskierig om meer van ekostemiese konsepte te 

weet. Die ontwikkeling van 'n span (ten opsigte van 'opleiding in die nuwe 

werksmetode) wat sou saamwerk en wat vanuit 'n "gesamentlike" paradigma sou 

werk, was 'n uitdaging. 

'n Vraag het hieruit ontstaan, naamlik: 

Hoe kan 'n ekosistemiese benadering tot gesinsterapie benut word in 

ltumeleng deur die span wat sou saamwerk? Hieruit het weer die volgende 

vraag ontstaan: 

Hoe om die span wat sou saamwerk, te benut en moontlik as reflekterende 

span te ontwikkel om dan ekosistemiese beginsels as span te gebruik tydens 

dienslewering aan "straatkinders" in ltumeleng? 

Hierdie navorsing is onderneem om die vrae te kon beantwoord. Die volgende 

doelwitte is toe geformuleer: 

1.3 DOELSTELLING EN DOELWITTE 

1.3.1 Doelstelling van die studie 

Om die moontlikheid te ondersoek waarop 'n ekosistemiese benadering tot 

gesinsterapie prakties benut kan word met behulp van 'n reflekterende span tydens 

dienslewering aan straatkinders binne 'n Suid-Afrikaanse Gesinsorgvereniging. 

1.3.2 Doelwitte van die studie 

1.3.2.1 Om literatuurstudie te doen oar die benutting van 'n ekosistemiese ,, ,, 
perspektief tot gesinsterapie en die ontwikkeling en opleiding (in 'n 

werksmetode) van 'n reflekterende span. 
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1.3.2.2 

1.3.2.3 

Om 'n beskrywing te doen van die ontwikkeling van 'n reflekterende 

span waartydens 'n ekosistemiese benadering tot gesinsterapie benut 

is by die ltumeleng-skuiling vir "straatkinders". 

Om voorstelle te maak ten opsigte van: 

die benutting van 'n ekosistemiese benadering tot gesinsterapie 

by ltumeleng tydens dienslewering aan "straatkinders", en 

die ontwikkeling (naamlik "opleiding" in die spesifieke metode 

wat gevolg word en benutting) van 'n reflekterende span tydens 

gesinsterapeutiese dienste by ltumeleng. 

1.4 NAVORSINGSVRAE 

1.4.1 Navorsingsvraag 

Navorsingsvrae behoort basiese elemente van die navorsing duidelik te 

identifiseer. Vrae behoort te vloei van die voorafgaande komponente van die 

voorstel. Die volgende relevante vraag vir hierdie navorsing is gestel: 

Hoe kan 'n ekosistemiese benadering tot gesinsterapie benut word met 

behulp van 'n reflekterende span tydens dienslewering aan 

"straatkinders" binne 'n Suid-Afrikaanse Gesinsorgvereniging? 

1.4.2 Omskrywing van begrippe 

Tydens hierdie navorsing is 'n beskrywing gedoen van die ontwikkeling van 'n 

ekosistemiese benadering tot gesinsterapie in spanverband. 'n Aantal begrippe 

soos relevant vir hierdie navorsing word hier kortliks beskryf. 
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Tydens gesinsterapie kan 'n keuse gemaak word om vanuit die raamwerk van 'n 

liniere of nie-liniere epistemologie te werk. Die ekosistemiese benadering kan as 

nag 'n alternatief benut word tot die meer tradisionele benaderings ten opsigte van 

gesinsterapie wat in hoofstuk 2 volledig bespreek word. 'n Beskrywing word 

vervolgens gedoen van wat met bogenoemde begrippe bedoel word. 

Epistemologie 

"Epistemology, by definition, attempts to specify how particular organisms or 

aggregates of organisms know, think and decide" (Bateson 1979:228). 

Epistemologie is die wyse waarop kennis deur die mens gekonstrueer word; die 

wyse waarop die mens dink, weet en beskryf. 

o Liniere epistemologie 

Binne die epistemologie word die waarheid en ontdekking daarvan nagestreef 

sander om die konteks waarbinne dinge gebeur in ag te neem. Objektiwiteit, 

akkuraatheid en waarheid word nagestreef. Boscolo et al. ( 1987:4) beklemtoon dat 

die konteks waarbinne die probleemgedrag plaasgevind het, nie in ag geneem is nie, 

wanneer hy skryf dat hierdie " ... view ignores the contributions of the relationship 

context in which the problem behaviours took place but focuses on the individual as 

the 'container' of 'Pathology"' . 'n Liniere epistemologie beskryf oorsaaklikheid as 

linier, naamlik as A gebeur en B volg daarop kan gese word A het B veroorsaak. B is 

dan die slagoffer van A se gedrag. A kan as die skuldige geetiketteer word en B as 

die onskuldige. 
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Objektivisme (positivisme) 

Objektivisme kan lei tot die verwerwing van mag, want as 'n persoon of groep 

daarop aanspraak maak dat hulle toegang het tot waarheid, gee dit hulle mag oor 

die groep wat nie die waarheid ken nie. 

D Die Ekologiese Sistemiese Epistemologie 

Die ekologiese sistemiese perspektief kan verduidelik word deur 'n analisering van 

die twee komponente waaruit die perspektief saamgestel is, naamlik: 

ekologie 

algemene sisteemteorie 

Ekologie 

Die begrip is vir die eerste keer in die 19de eeu in die plantkunde gebruik om 

die verhouding van 'n organisms tot sy omgewing te verduidelik. Uitbreiding van die 

begrip ekologie vind eers in die 20ste eeu plaas, toe ekologie ingespan is om die 

interaksie tussen mens en omgewing te beskryf. 

"Ecological ideas can help social workers reach toward a more useful balance 

between personal and environmental characteristics and between personal and 

environmental interventions in practice" (Hartman & Laird 1983: 123). 

Die ekologie beklemtoon die belangrikheid daarvan om verder as die individu en 

selfs die familie (mikrosisteem) te kyk na hoe verhoudings in 'n individu en gesin 

be"invloed word deur sosiale instellings buite die gesin, bv. skoal of kerk. Met ander 

woorde, die breere gemeenskap (mesosisteem), kulturele waardes, landsbeleid en 

wetgewings (makrosisteem) kan ook 'n invloed he op die individu en gesin. So kan 

die individu en gesin weer 'n invloed he op aspekte in aldrie hierdie sisteme. 
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Al drie sisteme het weer 'n invloed op mekaar. Nasionale wette werk deur na 

gemeenskappe, gesinne en individue. lndividue skep weer die wette. Sien figuur 4 

oor die individu en gesin in konteks. 

Figuur 4 Die individu en gesin in konteks 

8 
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Ekologie alleen bied nie 'n verduideliking van hoe energie vloei en hoe veranderlikes 

'n impak op mekaar het nie, ekologie dui slegs aan dat veranderlikes op mekaar 'n 

impak het. Wanneer algemene sisteemteorie saam met ekologie gebruik word, bied 

dit 'n teoretiese basis wat benut kan word om te beskryf hoe sisteme in interaksie is 

met hul omgewings (meer hieroor in hoofstuk twee). 

Sistemiese epistemologie 

Persone wat 'n sistemiese epistemologie ondersteun, beskryf probleme as gesetel in 

patrone van sosiale interaksie. Probleme word nie verduidelik in terme van 'n 

persoon nie ('n persoon is die besitter van die probleem), maar in terme van 

interaksie tussen persone. 

Ekosistemiese epistemologie 

Die belangrikste kenmerk wat die ekosistemiese epistemologie van 'n liniere 

epistemologie onderskei, is die van die waarnemende sisteem. Die waarnemer word 

deel van dit wat waargeneem word sodat objektiwiteit onmoontlik is. Daar is dus nie 

'n aparte waargenome sisteem binne die epistemologie nie. 'n Persoon wat vanuit 'n 

liniere epistemologie beskryf, punktueer die waarnemer buite dit wat waargeneem 

word. Verdere uitbreiding van hierdie begrippe word in hoofstuk twee onderneem. 

1.5 NAVORSINGSONTWERP 

"A research design is the strategy, the plan, and the structure if conducting a 

research project" (Leedy, 1989:93). As navorsingsontwerp is 'n gevallestudie 

onderneem van gesinsterapiesessies by ltumeleng-skuiling vir "straatkinders" 

waarby die supervisor, maatskaplike werk students en kinderversorgers ingesluit is, 

sowel as die kind in ltumeleng en sy gesin van oorsprong. Die gevallestudieontwerp 

is toe benut vir hierdie navorsing om te probeer bepaal hoe om 'n ekosistemiese 

benadering prakties te gebruik tydens ontwikkeling van hierdie span. 
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'n Tegniese definisie van 'n gevallestudie is byvoorbeeld: "A case study is an 

empirical inquiry that investigates a comtemporary phenomenon within its real-life 

context, when the boundaries between phenomenon and context are not clearly 

evident, and in which multiple sources of evidence are used" (Yin 1988:23). 

Yin ( 1988: 40) se vyf komponente van die gevallestudieontwerp is gebruik. 

Navorsingsvrae kan veral in 'n gevallestudie benut word om hoe- en waarom

vrae te beantwoord. 'n Navorsingsvraag relevant vir betrokke navorsing is 

dus: Hoe kan die ekosistemiese benadering tot gesinsterapie benut word met 

behulp van 'n reflekterende span tydens dienslewering aan "straatkinders" 

binne 'n Suid-Afrikaanse Gesinsorgvereniging? 

Die studievoorstel dui op dit wat in die navorsing ondersoek behoort te word 

om die navorsingsvraag te beantwoord. Dit gee ook 'n aanduiding waar die 

relevante inligting gesoek kan word, wat dan kan bevestig al dan nie of die 

ekosistemiese benadering tot voordeel benut kan word. In hierdie geval is dit 

gesinsterapiesessies, die terapeutiese proses sowel as die benutting en 

ontwikkeling van 'n reflekterende span. 

Die eenheid van ondersoek vir hierdie navorsing is 'n beskrywing van die 

konteks waarbinne gesinsterapie in spanverband onderneem word by 

ltumeleng-skuiling vir "straatkinders". Gesinsterapie word veral deur 

maatskaplike werkers gedoen, maar in hierdie konteks was kinderversorgers 

en 'n hulpwerker oak deel van die span. Die benutting van 'n ekosistemiese 

benadering binne hierdie konteks word ondersoek, asook die benutting en 

ontwikkeling van 'n reflekterende span. 

Analisering van data is die vierde komponent. 

Die laaste komponent is kriteria vir die interpretasie van bevindinge. Hiervoor 

is die inligting soos in die literatuurhoofstuk omskryf ten opsigte van 'n 

ekosistemiese benadering en die gebruik van 'n reflekterende span benut. 
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Na afhandeling van die vyf komponente van die ontwerp is die ontwikkeling van 

voorlopige teorie verwant aan die studieonderwerp nodig. Die gevallestudie kan 

moontlik uitwys waarom die benutting van 'n ekosistemiese benadering slegs op 

sekere voorwaardes kan slaag. "A complete research design, covering the five 

components requires the development of a theoretical framework for the case study 

that is to be conducted" (Yin 1988:40). 

1.6 METODE VAN DATA-INSAMELING 

Hierdie studie is slegs van beperkte omvang en daarom word hierdie navorsing 

slegs onderneem in ltumeleng-skuiling wat verantwoordelik is vir die lewering van 

gesinsterapeutiese dienste. 

Binne hierdie skuiling is daar een maatskaplike werker, 'n maatskaplike hulpwerker 

en kinderversorgers verantwoordelik vir gesinsorgdienste met een besoekende of 

deeltydse maatskaplike werk supervisor. Die navorsing is onderneem tydens 

gesinsterapiesessies by ltumeleng en wel in spanverband. Die navorser wat as 

supervisor werksaam was in ltumeleng, die maatskaplike werker, die maatskaplike 

hulpwerker en kinderversorgers het alreeds vantevore as 'n span saamgewerk. 

Yin ( 1988:42) dui ses bronne aan vanwaar data versamel kan word vir 

gevallestudies, naamlik: 

dokumente 

direkte waarneming 

onderhoude 

argiefmateriaal 

deelnemende waarneming 

fisiese voorwerpe 

Vir hierdie navorsing is van meer as een bran gebruik gemaak. 
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Direkte waarneming 

Yin (1988) beklemtoon dat direkte waarneming baie bruikbaar is wanneer nuwe 

tegnologie, beleid of werksmetodes ge'lmplementeer word. Dit was moontlik, 

aangesien die navorser een keer per week supervisie onderneem het by ltumeleng. 

In hierdie geval was die navorser en span dus ook deel van wat waargeneem word. 

Onderhoude 

Daar is van "onderhoude" ook gebruik gemaak deur met spanlede te praat oor die 

benadering en hul belewenis is bepaal ten opsigte van die benutting van die 

ekosistemiese benadering. 

Dokumentasie 

Dokumentasie is ook benut waarin die terapeutiese proses aangeteken is soos 

vanuit die ekosistemiese benadering gefasiliteer. Yin ( 1988) stel voor dat van die 

volgende beginsels in ag geneem word tydens dataversameling wanneer 'n 

gevallestudie onderneem word: 

Die benutting van meer as een beskrywing 

Bevindinge is veel meer bruikbaar as dit gebaseer is op verskillende bronne van 

informasie of anders gestel, meervoudige beskrywings. "Case studies using multiple 

sources of evidence were rated more highly in terms of their overall quality than 

those that relied on only single sources of information" (Yin 1988:97). Die reaksies 

en opinies van alle spanlede by die sessies is verkry ten opsigte van die benutting 

van die ekosistemiese paradigma sowel as die benutting van die span. 
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Skepping van 'n gevallestudie databasis 

Elke gevallestudie behoort 'n formele opspoorbare databasis te ontwikkel sodat 

ander navorsers dit ook kan nagaan. Dit kan bruikbaarheid natuurlik verhoog. 

Tydens hierdie navorsing is prosesnotas as databasis benut, wat geverifieer kan 

word wanneer leerinhoude nagegaan word. Onderhoude wat gevoer is, kan ook 

nagegaan word, mits 'n eed van vertroulikheid afgele is. Vanuit die notas kan dus 

bepaal word hoe die ekosistemiese paradigma in ltumeleng benut word. 

1. 7 BEPERKINGS 

As gevolg van 'n aantal faktore was dit nie moontlik om al die gesinslede te betrek 

van die twee kinders in ltumeleng met wie onderhoude gevoer is tydens hierdie 

navorsing nie. Ouers is dikwels onbewus van hulle kinders se verblyf in ltumeleng, 

woon dikwels ver en is moeilik bereikbaar vanaf ltumeleng. Om buite die werksarea 

van die organisasie tuisbesoeke te doen, is duur. Om die ekologiese konteks te 

eksploreer vanwaar hierdie kinders kom, verhoog die kostes verder. In die een 

geval wat tydens die navorsing benut is, was die ouers buite die provinsie gelee, 

wat besoeke tuis bemoeilik het en 'n verskralende invloed gehad het op die 

navorsing. 

1.8 LITERATUURSTUDIE 

Vir die doel van hierdie navorsing is omvattende literatuurstudie onderneem oor die 

ekosistemiese benadering tot gesinsterapie, asook die benutting van 'n 

reflekterende span. 

1.9 SAMEVATTING 

Verandering is voortdurend nodig om stabiliteit te verseker. Binne 'n 

Kindersorgvereniging wat gesinsorgdienste onderneem, is verandering aangedui 

deur: 
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Strategiese beplanning soos deur die gesinsorgvereniging self onderneem 

Uitbreiding van dienste 

Beleidsverandering van owerheidswee 

Behoefte aan verandering by personeel self om nuwe metodes te vind om 

met gesinne te werk, asook versterking van die behoefte aan verandering 

deur die eise vanuit die praktyk. 

Uit hoofstuk een blyk 'n behoefte duidelik aan nuwe maniere om na die "straatkind" 

te kyk en om verder te beweeg as net die mediese model. 'n Suider Afrika orientasie 

was hier relevant en daarom is 'n ekologiese uitgangspunt met uitgebreide visie 

benut random die eenheid van aandag wat ook die arena vir optrede deur die 

terapeut uitbrei. 

Met hierdie navorsing word dus gekyk na die moontlikheid waarop 'n ekosistemiese 

benadering tot gesinsterapie benut kan word binne 'n gesinsorgvereniging in Suid

Afrika, en wel in spanverband. 

'n Beskrywende gevallestudieontwerp is benut om die gesinsterapiesessies te 

beskryf soos gedoen by ltumeleng-skuiling vir "straatkinders" waartydens 'n 

ekosistemiese benadering benut is met behulp van 'n reflekterende span. 

Voorstelle kan moontlik gemaak word ten opsigte van die benutting van 'n 

ekosistemiese beskrywing of benadering in 'n span deur werkers wat gesinsterapie 

onderneem in soortgelyke, maar ander kontekste. 

1.10 AANBIEDING VAN INHOUD 

Hierdie tesis bestaan uit die volgende dele: 
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HOOFSTUK 1 bespreek die behoefte aan hierdie navorsing soos beleef deur die 

gesinsorgvereniging. Die doelstelling en doelwitte van die navorsing word 

uiteengesit asook die ontwerp wat benut word om die navorsing te kan uitvoer. Die 

sleutelbegrippe soos benut, is gedefinieer. 

In HOOFSTUK 2 word 'n omskrywing gedoen van die ekosistemiese benadering 

soos be·invloed deur konstruktivisme. Die ontwikkeling en benutting van 'n 

reflekterende span is deeglik bestudeer en omskryf. 

In HOOFSTUK 3 word 'n beskrywing gedoen van die gevallestudie soos onderneem 

met gesinsterapiesessies tydens die ontwikkeling van 'n reflekterende span en wel 

by ltumeleng. Daar word gefokus op die wyse waarop 'n ekosistemiese benadering 

tot gesinsterapie benut kan word deur middel van 'n reflekterende span. 

HOOFSTUK 4 bevat die gevolgtrekkings en aanbevelings. Die moontlikheid om 

hierdie benadering binne ander, meer soortgelyke, kontekste te benut, reflekteer ook 

in hoofstuk vier. 
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HOOFSTUK 2 LITERATUURSTUDIE 

2.1 INLEIDING 

Tydens strate~iese beplanning soos onderneem deur 'n gesinsorgvereniging is 'n 

behoefte ge"identifiseer om na nuwe metodes te kyk om met gesinne te werk. Die 

motivering hiervoor is reeds in hoofstuk 1 bespreek. 

In hierdie hoofstuk word 'n ekosistemiese benadering as nag 'n alternatief tot 

gesinsterapie voorgestel, veral aan maatskaplike werkers wat moontlik in 

spanverband met gesinne kan werk. 'n Beskrywing word gedoen van 

konstruktivisme as filosofie wat die ekosistemiese paradigma be·invloed. 

Konsepte vanuit 'n ekosistemiese perspektief tot gesinsterapie word vanuit die teorie 

in hoofstuk twee bespreek, asook die teorie ten opsigte van 'n reflekterende 

spanbenadering. 

2.2 KONSTRUKTIVISME AS FILOSOFIE 

2.2.1 lnleiding en omskrywing 

In hierdie hoofstuk word vanuit die teorie gekyk na die bruikbaarheid van 'n 

ekosistemiese benadering soos ge·inspireer deur die Konstruktivistiese filosofie en 

wel binne die Suid-Afrikaanse konteks. 

"Man and man alone is responsible for his thinking, his knowledge and therefore also 

for what he does" (Watzlawick 1984: 18), is die uitgangspunt van die 

Konstruktivistiese filosofie wat die beskrywing soos gedoen deur 'n ekosistemiese 

denker, sterk be"invloed. 

Die filosoof Immanuel Kant, een van die vaders van die konstruktivisime, beskryf 

kennis as deur die mens self gekonstrueer. Dit wat gekonstrueer word, is dus net 'n 
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siening of punktuasie, en nie 'n waarheid nie, alhoewel dit wat hy gekonstrueer het, 

vir die konstrueerder die waarheid is. "Punctuation is 'n powerful description of 

something according to the observer's worldview" (Snyders 1997:2). Die mens 

konstrueer dus sy eie realiteit van wat hy sien. Hierdie realiteit reflekteer nie 'n 

objektiewe ontologiese realiteit nie. "What we see is always a map, never the 

territory or thing in itself' (Speed 1984:511 ). Die brein prosesseer nie socs 'n kamera 

of drukpers 'n presiese afdruk van dit wat waargeneem word nie, maar eerder 'n 

verwerkte vorm van die beeld waarop gefokus word. 

Wat die mens ervaar en te wete kom, word deur homself gekonstrueer (opgebou) 

deur sy eie konstruksies (boublokke) en kan verduidelik word in terme van die wyse 

waarop konstruksies gevorm word. Realiteit en konstruksies word meestal gevorm 

sander dat die vormer bewus is van die konstruksieproses, maar konstruksies word 

beleef asof dit ontdek is. 

In die meganiese realiteit bestaan 'n steel of lamp wel onafhanklik van die 

waarnemer, maar in sosiale realiteit socs gesetel in menseverhoudings word die 

waarnemer deel van wat waargeneem word, want waarnemings word altyd 

be1·nvloed deur die siening van die waarnemers. 

In die algemeen tree ans egter op asof daar een waarheid is waartoe ans behoort te 

konformeer. As ans die waarheid ontdek het, konformeer ans, bou besluite daarop 

en ontwikkel beleid daarvolgens, op makrovlak en mesovlak. Konstruktivisme 

herinner ans daaraan dat afsonderlike realiteite en die geldigheid daarvan van die 

aanhangers van die realiteite afhang. Konstruktivisme aanvaar dat realiteite geskep 

of gekonstrueer word in die verhouding tussen die waarnemer en wat waargeneem 

word. 

"Each person constructs her or his own reality in experience. We are substantially 

authors of our own destinies" (Fisher 1991: 15). Dit is bruikbaar om 'n vergelyking te 

tref tussen die konstruktivistiese en objektivistiese (positivistiese) filosofiee omdat 

laasgenoemde so algemeen gebruik word. Die objektivistiese, of anders gestel, 
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positivistiese filosofie, gaan vanuit die standpunt dat objektiewe waarhede bestaan 

wat ontdek kan word. 

2.2.2 Konstruktivistiese en objektivistiese filosofiee 

'n Opsommende vergelyking word aangeteken tussen die konstruktivistiese en 

objektivistiese (positivistiese) filosofiee of epistemologiee (Fisher 1991: 15). 

KONSTRUKTIVISME OBJEKTIVISME OF POSITIVISME 

Realiteit word gekonstrueer deur die Realiteit bestaan onafhanklik van die 
waarnemer wat deel is van wat waarnemer wat dit kan ontdek. Sodra die 
waargeneem word. Die waarnemer se absolute realiteit en waarheid ontdek is, 
ervaring is uniek en hy konstrueer sy eie word dit geglo en word optrede 
realiteit wat dan vir homself geldig en daarvolgens gerig. 
"waarheid" is. 

"All descriptions will be shaped by the 
perspective of the observer" (Atkinson & 
Heath 1987:8). 

Waarheid is relatief tot 
verwysingsraamwerk van 

die Absolute waarheid oar realiteit is 
die beskikbaar. 

waarnemende sisteme. 

"Things are objectively and 
"Constructivists treat truth as relative to unconditionally true" (Fisher 1991: 17). 
the observing system (Fisher 1991: 17). Waarheid word dus ontdek. 

Wetenskap is bruikbare punktuasies Wetenskap word benut om waarhede te 
waaroor konsensus bereik is. ontdek en te verifieer. 
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Oorsaaklikheid beteken dat elke 
element in 'n sisteem elke ander element 
in die sisteem be·invloed en self 
be'invloed word. 

Rekursiwiteit help ons om ons eie rol te 
verstaan in die konstruering van ons eie 
realiteite. 

Elke element in 'n sisteem (A en B) is 
outonoom en veroorsaak nie 'n ander se 
funksionering nie. 

Die waarnemer van A en B maak sy eie 
konstruksies oor A en B, wat weer hulle 
s'n oor die ander maak. 

Oorsaaklikheid is linier as A gebeur en 
B daarop volg, kan gese word A het B 
veroorsaak. ("You make me mad" of 
"Rook veroorsaak kanker".) 

Gedrag kan voorspel word, met ander 
woorde, die hipotese dat A vir B 
veroorsaak, kan bewys word en dan as 
waarheid aanvaar word. Die persoon B 
wat die gevolg van persoon Ase gedrag 
"dra", is die passiewe ontvanger. 

Kennis word gekonstrueer in interaksie. Kennis kan geverifieer word. Dit wat 
"Knowledge tends to vary contextually ontdek word, besit eie inherente 
being recreated and reshaped" (Fisher eienskappe. Kennis is 6f reg 6f verkeerd. 
1991 :20). Keuses kan gemaak word ten 
opsigte van watter kennis aanvaar of 
verwerp word. 

Betekenis word gekonstrueer, intern en Betekenis bestaan ekstern in simbole. 
sosiaal. 

2.2.3 Uitgangspunte van die Konstruktivistiese filosofie 

Die volgende uitgangspunte van die Konstruktivistiese filosofie word uitgelig om die 

bruikbaarheid van hierdie filosofie te motiveer, veral vir 'n terapeut wat vanuit 'n 

ekosistemiese paradigma werk. 

Konstruktivisme respekteer outonomie. Outonomie impliseer dus 

verantwoordelikheid vir eie konstruksies en optrede, andere kan nie vir 'n persoon se 

eie konstruksies en optrede geblameer of verantwoordelik gehou word nie. 

Konstruktivisme respekteer outonomiteit wat die verantwoordelikheid by die werkers 

28 



en gesinne plaas vir die skep van hulle eie realiteite en gedrag. Outonomiteit 

impliseer die volgende: Bateson (1972:271) beskryf lewende organismes (onder 

andere mense) as geslote vir informasie. Die sensoriese senustelsel reageer slegs 

op informasie wat betekenisvol is en neem slegs verskille waar, en deur dit te 

vergelyk met bestaande kennis, skep ons inligting. 

Te veel verskil of te min kan nie waargeneem word nie, slegs verskil wat pas by die 

sisteem word waargeneem. Omdat 'n persoon outonoom is (struktuur bepaal 

gedrag, interaksie en ontwikkeling) sal die outonomiteit bepaal watter verskil 

betekenisvol is, en nie die verskil of instruksie nie. Dit wat 'n persoon se 

klassifikasiesisteem horn toelaat om waar te neem, word dus waargeneem. 

Outonomie, en nie die werker nie, bepaal 'n persoon se vermoe tot die skepping en 

benutting van betekenisvolle inligting. Die siening van die werker as ekspert wat die 

waarheid oor die klient ontdek en horn lei na verandering, geld nie hier nie. "There 

can be no 'instructive interaction', only a perturbation of a system that will then react 

in terms of its own structure" (Maturana 1975:327). lntervensie word nie gemik op 'n 

spesifieke einddoel nie, 'n klient word eerder gestimuleer na nuwe, onvoorspelbare 

uiteindes. 'n Supervisor bestuur dus nie die die maatskaplike werker nie, 'n konteks 

word veel eerder geskep waar saam gedink kan word, en deur middel van dialoog 

kan nuwe stories of betekenisse geskep word. 

Konstruktivisme voorsien 'n wyse waarop alternatiewe betekenisse ontwikkel kan 

word wat minder pynvol kan wees of meer kreatief en bruikbaar. Fisher ( 1991 :41) 

skryf dat "No one needs to be a victim of his biography". In terapie kan deur dialoog 

betekenisse geskep word en aannames, interpretasie of gevolgtrekkings gemaak 

word. Dieselfde geld ook binne 'n makrosisteem, soos politieke realiteite wat 

verander kan word. Nuwe politieke realiteite op makrovlak kan 'n invloed uitoefen op 

realiteite op mesovlak, bv. meer werksgeleenthede vir armes wat dan weer 'n 

invloed kan uitoefen op mikrovlak, bv. meer welwaart vir die gesin. Dit kan 'n invloed 

uitoefen op die verskynsel van "straatkinders" op mikrovlak. So weer kan kinders en 

gesinne op mikrovlak 'n invloed uitoefen op beleid op mesa- en makrovlakke en 
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byvoorbeeld druk uitoefen of onderhandel om beleid te laat verander op hierdie 

vlakke. 

So kan die etiket, "straatkind is krimineel", sekere betekenisse uitlok; terwyl 'n ander 

definisie van die "straatkind", naamlik dat laasgenoemde veg om oorlewing, ander 

betekenis kan uitlok. 

Konstruktivisme gee erkenning aan afsonderlike realiteite en die geldigheid daarvan. 

In terapie identifiseer die werker dus met realiteite van die klient wat anders is as sy 

eie realiteite, maar geldig vir die klient. 

"Our clients' realities are as real to them as our realities are to us" (Fisher 1991: 16). 

Die mens erken nie maklik 'n ander se realiteit as waar vir die persoon nie, sy eie 

realiteit is vir homself waar en geldig, oak vir die ander persoon. Konstruktivisme 

fasiliteer respek vir 'n ander se realiteit, al verskil dit radikaal van jou eie. 

Respek vir die realiteit en outonomiteit van 'n ander se eie vermoe neem die werker 

uit die rol van ekspert en bied 'n geleentheid aan die werker en klient om self of 

gesamentlik nuwe, dalk minder pynvolle, realiteite te skep. 

Konstruktivistiese filosofie laat dan ruimte daarvoor dat alle realiteite geldig is, maar 

nie alle realiteite is ewe aanvaarbaar binne sekere kontekste nie. In die Suid

Afrikaanse samelewingskonteks is moord of seksuele misbruik van kinders, asook 

kinders wat op straat bedel, nie oral ewe aanvaarbaar nie. 'n Organisasiekonteks of 

gemeenskapskonteks verskaf die mandaat aan supervisors en werkers om op te 

tree. Konstruktivisme wys daarop dat werkers nie vasgevang hoef te word tussen 

wat "reg" en wat "verkeerd" is nie. "Rather given a particular position, we can 

examine the consequences of holding that position" (Fisher 1991: 17). Hierdie 

"optrede" kan dus oak as 'n konstruksie beskou word. 

Konstruktivisme voorsien wyses waarop mag uit-gedaag kan word. Die definisies 

van die magbesitter (burokraat) en die definisies van diegene wat glo hy is 
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magteloos, asook sy rol in die formulering van hierdie definisies kan uitgedaag word. 

Konstruktivisme open die moontlikheid vir herdefiniering en verandering van die 

betekenis van onder andere mag. Konstruktivisme bied dus 'n basis vir 

onderhandeling en daag aansprake op "waarhede" uit. So kan byvoorbeeld 

uitdagings gestel word aan die volgende: 

Politici op makrovlak 

Supervisors op mesovlak 

Werkers op mikrovlak 

Die terapiespan kan mekaar se realiteite uitdaag 

Die kind op straat asook sy gesin se realiteit kan uitgedaag word 

2.3 'n EKOSISTEMIESE EPISTEMOLOGIE 

2.3.1 lnleiding en motivering 

Volgens Auerswald (1987:321) het daar sedert 1959 vyf paradigmas ontstaan 

random gesinsterapie, elkeen gebaseer op verskillende definisies van 'n gesin. 

Die psigodinamiese paradigma wat fokus op die psigodinamika van 

gesinslede. 

Die gesinsistemiese paradigma wat die gesin as sisteem definieer wat 

onafhanklik funksioneer en vanwaar individuele psigodinamika spruit wat 

simptome voortbring. 

Die algemene sistemiese paradigma. 

Die kibernetiese sistemiese paradigma wat 'n gesinsisteem definieer in terme 

van sirkulere vloei van inligting en regulerende meganismes. 
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Die ekosistemiese paradigma wat 'n gesinsisteem definieer as 'n ko

evolusionere ekosisteem gelokaliseer in evolusionere tydspan. 

Auerswald (1987:322) word ondersteun wanneer hy die ekosistemiese paradigma as 

nuttig beskryf vir gesinsterapie. Auerswald ( 1985:4) verwys na die geweldige 

wetenskaplike en tegnologiese ontwikkeling wat gedurende die twintigste eeu 

plaasgevind het en hoe dit die lewe van die mens vergemaklik het. Oink aan die 

televisie, rekenaar, selfone en baie meer. 

Hy spreek terselfdertyd oak sy kommer uit oar die invloed van hierdie vooruitgang op 

die mens self, asook op die planeet aarde, as na faktore soos lugbesoedeling, 

gronderosie en die bedreiging van die kernkrag gekyk word. Die navorser is van 

mening dat hierdie tegnologiese ontwikkeling oak in ans eie land plaasgevind het ten 

koste van die menslike hulpbronontwikkeling. 

Auerswald ( 1985:4) vra of dieselfde vooruitgang oak binne die diensgerigte beroepe 

plaasgevind het, veral wanneer na verskynsels soos oorloe, gesinsgeweld, misdaad 

en dwelmmisbruik wat steeds toeneem, gekyk word. Misdaad vier in ans eie land 

hoogty. Dit stel hoe eise aan beroepe binne die geesteswetenskappe wat 

sielkundiges, maatskaplike werkers en andere insluit. Auerswald ( 1985:4) stel tereg 

'n uitdaging aan diensgerigte beroepe om na nuwe maniere te kyk om met gesinne 

te werk en om probleme soos hierbo genoem, aan te spreek. 

Die navorser is van mening dat die uitdaging wat Auerswald stel, aanvaar behoort te 

word om die gesinslewe te probeer bevorder sodat bedreigings soos dwelmmisbruik, 

misdaad en die verskynsel van straatkinders deur ender andere "gesonde" 

gesinslewe bekamp kan word. Tesame hiermee behoort die klem in ans land meer 

geplaas te word op die ontwikkeling van mens like hulpbronne. 

Met hierdie inagneming word 'n ekosistemiese benadering voorgestel en beskryf wat 

benut kan word tydens dienste aan gesinne. Die beskrywing wat hieronder volg, 
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bied 'n bespreking van die ekosistemiese paradigma en die bruikbaarheid daarvan 

vir gesinsterapie, spesifiek vir hierdie navorsing en wel by ltumeleng. 

Volgens Auerswald (1987:322) bied die ekosistemiese paradigma 'n totaal ander 

manier van dink oar gesinne. Gregory Bateson het oak 'n uitdaging gestel aan 

gesinsterapeute om ondersoek in te stel na hoe ans weet wat ans dink ans weet. 

"Bateson keeps questioning our tendency to settle for lables that precluded further 

thought and he kept insisting that we pay attention to how we know what we thought 

we knew" (Auerswald 1987:322). 

Diegene wat verkies om vanuit 'n Westerse of Newtonse paradigma (positivisme of 

objektivisme wat die ontdekking van een waarheid onderstreep) te werk, benut dus 

meer tradisionele reduksionistise metodes. In terapie word die behandeling van 'n 

persoon gefokus op patologie. 

Auerswald ( 1987: 324) skryf in die verband dat "The institutions of Western society 

based as they are in the old epistemology of Western thought are increasingly 

anachronistic and sometimes in our nuclear age downright dangerous". Aldus 

Auerswald (1987:329) sal terapeute wat vanuit 'n ekosistemiese epistemologie werk, 

radikaal anders dink. "It is an epistemology, a new system of thought used to define 

universal reality. It is sufficiently developed to make it usable in the design of 

community based human service delivery systems. More than that it is sufficiently 

developed to be used as a basis for solutions of even larger human problems" 

(Auerswald 1987:329). 

Volgens die navorser kan, veral as ans na die Suid-Afrikaanse konteks kyk, 'n 

ekosistemiese paradigma as nag 'n alternatief vir bestaande behandelingsmetodes 

oorweeg word. Auerswald (1987) verwys daarna dat 'n ekosistemiese paradigma 

benut kan word tydens gemeenskapsgebaseerde dienslewering. 

'n Ekosistemiese paradigma word vervolgens bespreek. 
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2.3.2 Ekosistemiese epistemologie - 'n teoretiese bespreking 

'n Ekosistemise paradigma is vol gens Keeney en Sprenkle ( 1982:2) 'n raamwerk van 

idees gebaseer op ekologie, kubernetika en sisteemteorie. 

2. 3. 2. 1 Ekologie 

Ekologie impliseer die grater geheel waarbinne simptome voorkom, word in ag 

geneem en "a less pragmatic therapist would be more concerned with evaluating a 

larger gestalt of which that symptom is a part, be the gestalt an individual's psyche, 

pattern of social interaction or family ecology" (Keeney & Sprenkle 1982:2). 

In teenstelling met die ekosistemiese denker is die pragmatiese werker 

reduksionisties en meganisties in sy punktuasie en fokus is gewoonlik op die 

aangebode prableem. Binne 'n meer konkrete konteks is so 'n punktuasie nuttig, 

met sy primere fokus op praktiese prableemplossing. 

In die geval van 'n ekosistemise paradigma, benut die werker beide pragmatiese en 

estetiese punktuasies, en nie net die een of die ander nie. Keeney & Sprenkle 

(1982:3) maak 'n aanname dat die pragmatiese vorme van gesinsterapie dikwels die 

ekologiese en estetiese oorskadu het. Bateson (in Keeney & Sprenkle 1982:4) word 

ondersteun as hy se "the ecological ideas implicit in our plans are more important 

than the plans themselves and it would be foolish to sacrifice these ideas on the altar 

of pragmatism". 

Lokalisering van die prableem word eerder binne die grater konteks van die gesin, 

gemeenskap, politieke en ander sisteme op makravlak gesoek. "The ecosystemic 

social worker became interested in the adaptive relationship between individual, 

family and environment" (Walker & Small 1991 :80). 

lntervensie impliseer ender andere 'n eksplorasie van die rekursiewe 

probleeminstandhoudende skakels tussen die individu wat die prableem presenteer, 
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die gesin, die gemeenskap en kultuur. 'n Ekosistemiese terapeut etiketteer dus nie 

gesinne met terme, soos meervoudige probleemgesinne ("Multi-problem families") 

nie. Veel eerder word die kragte en potensiaal van individue, gesinne en 

gemeenskappe ge"fdentifi seer. 

Auerswald (1968, 1969, 1983) se dat die grater sisteem waarbinne gesinsprobleme 

voorkom, aangespreek moet word. "Medical or psychiatric phenomena would be 

analysed in relation to the larger context of the person's life and intervention might 

take place in any system which had significant impact on the problem". Auerswald 

(in Walker & Small 1991 :82) beklemtoon verder dat netwerksessies die terapeut en 

die konneksies tussen gebeure wat die storie opmaak waarvan die simptoom deel is, 

kan aantoon. "Auerswald's insights would lead to later critical inquiries into the role of 

larger systems in problem formation and maintenance" (Walker & Small 1991 :83). 

2.3.2.2 Kubernetika 

'n Ekosistemiese epistemologie definieer 'n "sisteem" as 'n kubernetiese netwerk wat 

inligting prosesseer. Die kubernetiese netwerk verwys na die konteks van 

komplekse, interverweefde menslike verhoudings. "An encounter with cybernetics is 

somewhat analogous to a Japanese landscape where pattern, rather than objects is 

primary" (Keeney 1983:64). Dit is bruikbaar om te onderskei tussen eerste en 

tweede orde kubernetika, veral tydens gesinsterapie. 

As ons praat van eerste orde kubernetika plaas ans die waarnemer buite dit wat hy 

waarneem. Dit lei daartoe dat die indruk geskep word dat die waarnemer dit wat hy 

waarneem beheer, manipuleer en/of bestuur. "This black box view which posits an 

observer outside the phenomenon observed leads to the idea that the outsider is in a 

position to unilaterally manipulate or control the system he is observing" (Keeney 

1983:73). 

So 'n eerste orde siening is soms bruikbaar tydens strategiese optredes, 

byvoorbeeld tydens mishandeling van 'n kind is dit soms nodig dat 'n terapeut 
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beheer oorneem en 'n kind wat byvoorbeeld in lewensgevaar is uit sy gesin 

verwyder. In die geval van tweede orde kubernetika word 'n waarnemer geplaas as 

deel van die waargenome sisteem, met ander woorde 'n waarnemer (werker) is 

ingesluit by sy/haar beskrywing. Objektiwiteit is dus onmoontlik, want dit stel voor dat 

die waarnemer buite dit staan wat hy waarneem. Elke beskrywing se net soveel of 

meer van die waarnemer (werker) as wat dit van die beskrywing self se, met ander 

woorde die terapeutiese intervensie gee inligting aan ons van die terapeut wat die 

intervensie gedoen het. 'n Werker en klient word nie as aparte agente beskryf nie, 

maar kubernetika beskryf eerder patrone wat beide werker en klient rekursief met 

mekaar verbind deur 'n terugvoerstruktuur. Tweede orde kubernetika fokus dus op 

proses en patrone en nie op dinge en inhoude nie. "Cybernetic epistemology calls for 

undoing these materialistic abstractions and constructing distinctions that indicate 

patterns of relationship and recursive process" (Keeney 1983: 113). 

Om 'n tweede of derde orde kubernetiese beskrywing te gee, moet gebeure beskryf 

word as 

georganiseer deur rekursiewe terugvoerprosesse, simptomatiese gedrag van 

een gesinslid word dus beskryf as deel van 'n gesin se rekursiewe 

interaksiepatroon; en 

'n terugvoerstruktuur, dit wil se die rekursiewe proses moet ook self korreksie 

insluit. 

Keeney (1983:118) beskou die taak van gesinsterapeute as om intervensie te fokus 

op "problematiese" rekursiewe gedragsiklusse. Auerswald weer wys op die insluit 

hierby van die ekologie waarbinne hierdie gedrag voorkom. "Cybernetic 

epistemology involves moving away from blaming identified patients or their families 

for their problems. It sees symptoms as metaphors for a whole ecology" (Keeney 

1983: 125). 
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2. 3. 2. 3 Sisteemteorie · 

Die sisteemteorie beskryf "gedragsprobleme" as probleme in patrone van sosiale 

interaksie. Die sisteemteorie beklemtoon oak dat die betekenisvolheid van alle 

gedrag altyd van die sosiale konteks afgelei behoort te word. Gedrag word dus nie 

verduidelik in terme van 'n persoon self nie, maar eerder in interaksie, met ander 

woorde, 'n persoon tree "aggressief' op in verhouding tot iets of iemand anders. 

Terapie sal dus fokus op interaksiepatrone tussen persone (sistemies) en nie op 'n 

spesifieke individu of kenmerk van die persoon nie (psigo-analities). 

'n Vergelyking tussen 'n liniere, 'n nie-liniere en sirkulere epistemologie bied die 

volgende inligting: 

'n Liniere epistemologie 

'n Terapeut wat vanuit 'n liniere epistemologie werk, handhaaf 'n spesifieke 

paradigma of wereldsiening. Volgens Keeney (1983: 14) benut die tradisionele 

liniere paradigma die klassieke mediese hulpverleningsmodel. Hy brei verder hierop 

uit. "It is atomistic, reductionistic and anticontextual and follows in analytic logic 

concerned with combinations of discrete elements" (Keeney 1983:14). Terapeute, 

wat dit as hulle taak beskou om slegte en siek elemente by hulle kliente te 

identifiseer en te korrigeer, te ondersoek en ontleed sal volgens Keeney (1983: 14) 

vanuit 'n liniere epistemologie werk. 

'n Nie-liniere epistemologie 

Keeney (1983: 14) beskryf 'n nie-liniere epistemologie ook as sistemies, ekologies, 

ekosistemies, sirkuler, rekursief of kuberneties. Die nie-liniere epistemologie 

beklemtoon ekologie, verhoudings en holisme volgens Keeney (1983:14). 

Verhoudings met kliente word beskryf as 'n proses van verandering, leer en 

evolusie. 
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Beide die liniere en nie-liniere werkers sal dus totaal verskillende beskrywings gee 

en sienings handhaaf. 

'n Sirkulere epistemologie 

'n Sirkulere epistemologie word voorgestel wat 'n waarnemer orienteer om op die 

rekursiwiteit in die interaksie tussen dele van 'n sisteem te fokus en om 'n hipotese 

random holistiese patrone te formuleer wat homself oak insluit. Gedrag word oak in 

grater holistiese patrone gesien. Selvini, Boscolo, Cecchin & Prata ( 1980: 8) definieer 

sirkulariteit as "the capacity of the therapist to conduct his investigation on the basis 

of feedback from the family in response to the information he solicits about 

relationships and therefore, about difference and change". 

lndividue kan die beste verstaan word as hulle binne hulle interverwante kontekste 

gesien word. 'n Sistemiese perspektief van die gesin fokus op die ontwikkelende 

verhoudings van die gesinslede binne hulle omgewings-, histories-ontwikkelende -

en ideologiese kontekste. 

Die doe/ van sirkulariteit 

Die doel van sirkulariteit is om aan die gesin asook die terapeut aan homself 'n 

sistemiese perspektief van die gesin voor te stel deur die voorsiening van nuwe 

inligting omtrent hulle probleemoortuigings, gedrag en verhoudings. 

'n Hipotese 

Dit is 'n tentatiewe veronderstelling van wat die probleem in die gesinskonteks is, of 

anders gestel; dit is 'n verduideliking van wat in die gesin aangaan. Die probleem 

word dus in sy verhoudingskonteks geplaas. Selvini, Boscolo, Cecchin & Prata 

(1980:5) gee die volgende beskrywing van hipotese formulering: "By hypothesizing 
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we refer to the formulation by the therapist of an hypothesis based upon the 

information he possesses regarding the family he is interviewing". 

Funksies van 'n hipotese 

Selvini et al.(1980:5-6) en Tamm (1984:257-259) toon die volgende funksies van 

hipoteses aan: 

Hipoteseformulering help die terapeut om nuwe inligting van die gesin te kry. 

Om betekenis aan die gesinslede se gedrag te verbind. 

Om die terapeut te help om meer van verhoudingspatrone binne die gesin te 

verstaan. 

Dit dien as riglyn vir intervensie. 

Om 'n sistemiese (in plaas van liniere) hipotese te formuleer en sodoende 'n 

sistemiese perspektief aan die gesin bekend te stel. 

Om gesinslede in staat te stel om nuwe perspektiewe van hulle verhoudings, 

en gedragswyses te ontwikkel. 

Nie om die waarheid omtrent die gesin te identifiseer nie, maar die mees 

bruikbare verduideliking van die gesin as geheel op daardie tydstip te gee. 

Die mees bruikbare hipotese se kenmerk is dat dit verband hou met die gesin se 

verduideliking van wat gebeur, maar tog oak verskillend is. Byvoorbeeld, as die 

hipoteses te verskillend is, sal vrae irrelevant wees. As die hipotese te eenders as 

die gesin se ervaring is, sal geen nuwe inligting aan die gesinsisteem vrygestel word 

nie. In albei gevalle sal hipoteses deur die gesin verwerp word (Tamm 1984:258). 

Skepping van hipoteses 

Volgens Selvini, Boscolo, Cecchin & Prata (1980:6-78) en Tamm (1984:258) word 

die inhoud van 'n hipotese van die volgende bronne verkry: 

inligting omtrent die betrokke gesin, by aanmelding 
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beskrywende opinies deur gesinslede 

observering van interaksiepatrone 

sleutelwoorde, herhalende temas, stories, metafore, geheime, mites, 

ensovoorts. 

Wanneer 'n hipotese geformuleer word, moet in gedagte gehou word dat 'n hipotese 

geskep behoort te word wat: 

Bruikbaar is. 

Sistemies is - alle komponente van die gesin en persoon wat verwys, moet 

ingesluit wees en 'n veronderstelling moet geformuleer word wat die totale 

gesinsverhouding betrek. 

Verband hou met die gesin se bekommernis of besorgdheid, sodat die 

meeste vrae vir die gesin relevant is. 

Verskillend van die gesin se hipotese is om die moontlikheid van nuwe 

inligting aan die gesin daar te stel. 

Die gesin se hipotese is dikwels linier. Die terapeut se taak is om dieper en wyer te 

kyk en na al die gesinslede te beweeg. Die gesin begin gewoonlik om 'n 

simptoomdraer aan te wys, naamlik die een wat die probleem het. Die proses 

waardeur 'n sistemiese hipotese geformuleer kan word, is om 'n beeld te kry van hoe 

die gesin random die simptoomgedrag georganiseer is. 

2.3.3 Aannames rakende 'n ekosistemiese paradigma 

2. 3. 3. 1 Die posisie van 'n simptoom 

Die ekosistemiese paradigma beskryf 'n simptoom binne 'n gesin as kommunikasie 

oar verhoudings in die gesin. 'n Terapeut sal dus probeer vasstel watter 
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kommunikasiefunksie 'n simptoom binne 'n gesin se verhoudingsnetwerk vervul. Dit 

weer is 'n aanduiding van die ekologie van verhoudings in 'n gesin. 

Die individu kan verlig word van die ongemak van die simptoom deur die 

"behandeling" van die hele ekosisteem. Die blamering van die individu as "skuldige" 

word so uitgeskakel. Die simptoom word eerder beskryf as metafoor vir 'n 

verhouding, met ander woorde kommunikasie oar verhoudings, oar die ekologie van 

die totale sisteem. "The goal of therapy becomes changing the ecological 

relationship system so that the methaphors of relationship change" (Keeney 

1979:121). 

2. 3. 3. 2 Geldigverklaring van a/le persepsies 

Le Roux (1987:166) beklemtoon die geldigverklaring van alle persepsies deur die 

terapeut. Alie gesinslede se mening word in ag geneem, geldig verklaar en met 

respek hanteer. In plaas daarvan om vir waarhede te soek, raak die terapeut eerder 

bewus van talle alternatiewe beskrywings of verduidelikings van 'n probleem. 

Deur die geldigverklaring van alle gesinslede se opinies, kan die ekosistemiese 

terapeut meer beskrywings bekom van pogings wat die gesin aangewend het om te 

verander. 

2. 3. 3. 3 Beide-en-redenering 

Die geldige verklaring van alle persepsies impliseer dat alle persepsies geldig is en 

dat beide kante van 'n situasie, argument of verduideliking in ag geneem word. Dit 

skakel die moontlikheid van reduksionisme uit, sowel as die blamering van 'n 

persoon, gebeurtenis of idee vir die probleme waarmee gesinslede "gekonfronteer 

word" (Le Roux 1987: 166). Die terapeut wat sirkulere taal benut, ontwikkel 'n styl wat 

nie opponeer nie. Dit impliseer nie onderdanigheid en 'n houding wat met almal 

saamstem nie. "It refers to the ability to confirm various possibilities through a 

general respectful attitude which values all participants" (Le Roux 1987: 176). 
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2. 3. 3.4 Die posisie van die waarnemer 

Bateson (1979:233) verwys na 'n waarnemer as enige persoon wat onderskeid tref 

om horn in staat te stel om waar te neem en te kan beskryf wat waargeneem is. Die 

waarnemer word dus deel van wat waargeneem word en hier word gepraat van 'n 

waarnemende sisteem by benutting van 'n ekosistemiese beskrywing, terwyl in die 

geval van 'n positivistiese beskrywing gepraat word van 'n waargenome sisteem. 

In laasgenoemde geval is die waarnemer (bv. supervisor, werker) buite dit wat 

waargeneem word en sluit sy beskrywing homself uit. By die ekosistemiese 

beskrywing weer, word die werker en supervisor deel van dit wat waargeneem word 

en sluit sy beskrywing horn in. 

'n Werker as waarnemer is dus 'n lid van die sisteem wat as probleem gedefinieer 

word. Die werker se posisie is nie hierargies nie, maar eerder samewerkend as deel 

van 'n sirkulere interaksieproses. "The therapist's position moves therapy towards a 

process in which all participants including the therapist can be open to change, and 

in which the meaning and integrity of no one is challenged" (Anderson & Goolishian 

1988:384). Anderson & Goolishian (1988:385) beskryf die gesprek tussen 'n werker 

en klient soos om in 'n dialoog betrokke te wees. Dit is 'n paging om die ander partye 

te verstaan en om jouself betrokke te hou in die gesamentlike ontwikkeling van 

begrip en betekenisse. 

"This implies an openness to the 'rightness', the logic, and the validity of the 

ideologies, values, and views of our clients, and the willingness to negotiate the 

validity of our own" (Anderson & Goolishian 1988:255). Dit beteken oak respek vir 

die idees en betekenisse en die gesamentlike ontwikkeling van nuwe betekenisse en 

begrip, die skep van nuwe stories. 

Die terapeut beheer dus nie die onderhoud of stuur dit na 'n sekere einddoel nie. 'n 

Konteks vir dialoog word eerder geskep. 'n Supervisor weer kan 'n konteks skep 
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waar nag meer beskrywings gegenereer kan word, asook 'n konteks waarbinne 

aannames soos deur die werker of supervisor gemaak, bespreek kan word. 

2. 3. 3. 5 Definiering van die probleem 

Die sisteem wat om behandeling kom vra, is diegene binne 'n sekere konteks wat 'n 

probleemdefinisie deel. Vanuit 'n ekosistemiese posisie neem die terapeut, klient en 

supervisor saam deel aan die skepping van die probleemdefinisie. Die nuuskierige 

terapeut kan probeer vasstel waaroor die klient bekommerd is en wie almal 

bekommerd is. Dit sluit oak die persoon wat die klient verwys het in sowel as die 

persone of instansies in die klient se mesa- en makro-omgewing. 

"A problem exists only if it is in concerned communication with each other'' 

(Anderson & Goolishian 1988:388). "A problem is best described as an ecology of 

thought in which living systems at several levels generally take part" (Hoffman 

1985:395). Mense tree op na gelang van hulle punktuasies (aannames of 

gevolgtrekkings van 'n situasie) en nie as "gevolg" van die gebeurtenis self nie. Met 

ander woorde, daar is nie gebeurtenisse in 'n persoon se kop nie, slegs 'n 

interpretasie van 'n gebeurtenis. Die brein bevat slegs beelde of persepsies van wat 

'n persoon sien. 

"People behave according to how they define the situations in which they are actors 

and such definitions of situations are generalisations learned through repeated 

interactions with others (Bogdan 1984:387). 'n Ekologie van idees ontwikkel 

mettertyd tussen gesinslede. Die werker neem die klient se definisie van sy 

probleem in ag. Alie betrokkenes se sienings word verkry, hulle diagnoses, 

hipoteses en teoriee en so word die probleem geskep waarmee in terapie gewerk sal 

word. 

Die terapeut en supervisor is mede-verantwoordelik vir die gesamentlike skepping 

van die probleemdefinisie, aangesien die werker oak net 'n eie interpretasie het van 
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die klient se probleem. "It is impossible to ever understand anybody" (Anderson & 

Goolishian 1988:388). 

2. 3. 3. 6 Stabiliteit en verandering 

Elke gesinslid se stabiliteit word in ag geneem. Stabiliteit en verandering is aldus 

Keeney ( 1983: 377) twee kante van 'n kubernetiese komplementariteit, met ander 

woorde , 'n akrobaat wat gebalanseer wil bly op 'n hoogspanningsdraad moet 

verander om sy stabiliteit te behou of stabiel bly om te kan verander. "Effective 

therapy is the creation of context which enables a system to calibrate the way it 

changes in order to remain stable" (Keeney 1983:378). 

Gesinne kom vir terapie met twee versoeke, naamlik verander ans en/of stabiliseer 

ans. Die terapeut spreek dus beide die versoeke aan. Voordele of wins van 'n 

probleem kan geformuleer word as 'n gesin se versoek vir stabiliteit, terwyl pyn as 'n 

versoek vir verandering gesien kan word. Samewerking kan dui op 'n gesin se 

gereedheid vir verandering, terwyl weerstand 'n aanduiding kan wees van 'n 

behoefte aan stabiliteit. Deur ondersteuning van 'n gesin se stabiliteit of logika 

waarop hulle funksioneer, kan hulle behoefte aan verandering gefasiliteer word. 

"Through therapeutic conversation fixed meanings and behaviours are given room, 

broadened, shifted and changed" (Anderson & Goolishian 1988:381 ). Die 

terapeutiese proses gaan dus voort tot die probleem verdwyn. Probleme word nie 

reggemaak in terapie nie. Deur dialoog word nuwe betekenis, interpretasie en begrip 

ontwikkel. "Therapeutic conversation is a process in which the changing language 

and meaning of the problem definition yield a dissolving of the problem and therefore 

the dissolving of the problem-organising system" (Anderson & Goolishian 1988:381 ). 
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2.4 BENUTTING VAN 'N REFLEKTERENDE SPAN TYDENS EKOSISTEMIESE 

GESINSTERAPIE 

2.4.1 lnleiding en definiering 

Net socs video's en die eenrigtingspieel 'n integrale deel gevorm het van 

gesinsterapie die afgelope twee dekades, het die reflekterende span volgens 

Anderson (1987:415-427) vinnig 'n belangrike metode geword binne spanwerk met 

gesinsterapie. Die benutting van 'n reflekterende span word vir die eerste keer 

beskryf deur Anderson (1987) socs gebaseer op die konstruktivistiese filosofie. Meer 

word later in die studie hieroor weergegee. 

Diethelm (in Diethelm, Fentress, London & McCarthy 1992:45) motiveer in sy artikel 

"Out from behind the mirror", die bruikbaarheid daarvan om 'n reflekterende span 

saam met die gesin en terapeut in die terapiekamer te neem. Met 'n reflekterende 

span word bedoel 'n span saamgestel uit terapeute en/of werkers wat insit tydens 

terapie en dit wat hulle van die gesin gehoor het, terug reflekteer. Perlesz, Young, 

Paterson & Bridges ( 1994: 119) onderskei tussen die reflekterende spantegniek 

teenoor die reflekterende spanproses. 

Tegniek 

"The reflecting team technique refers to 
the technique whereby a team of 
observing therapists present their views 
about the therapy process, to observing 
family members and the therapist at 
selected moments during the therapy" 
(Perlesz, Young, Paterson & Bridges 
1994:119). 
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Proses 

"The reflecting team process refers to an 
overall therapeutic process, whereby the 
guiding principles used when making 
reflections are applied, not just during the 
moment of reflection in front of the family 
and therapist, but at all moments of 
therapy and team discussion (Perlesz, 
Young, Paterson & Bridges 1994:119). 

'n Reflekterende spanproses verwys na 
'n houding teenoor terapie. 'n Denkwyse 
oar 'n denkwyse oar 'n denkwyse oar 
terapie, of "... thinking about thinking 
about thinking about therapy" (Perlesz, 
Young, Paterson & Bridges 1994: 119). 



Landis & Young (1994:212) beskou die reflekterende spanbenadering as meer as 

net 'n nuwe metode, dit impliseer 'n paradigmaverandering. Die benadering stel 'n 

samewerkende struktuur voor, nie 'n hierargiese struktuur nie. Die benadering skep 

'n konteks waartydens meervoudige beskrywings van realiteit geskep kan word wat 

in teenstelling is met die meer tradisionele, liniere positivistiese benadering. Die rol 

van werkers, studente en supervisors as deel van 'n reflekterende span is om idees 

te help skep en om saam met die kliente moontlike oplossings vir hulle probleme te 

help vind. 

Met die benutting van 'n reflekterende span vir hierdie navorsing word nie probeer 

om die waarde van 'n eenrigtingspieel te ontken nie. Binne sekere 

Kindersorgkantore (Pretoria en Eersterust) bestaan die fasiliteit en word dit weekliks 

en soms daagliks benut. Die benutting van 'n reflekterende span word egter as nag 

'n alternatief beskryf vir benutting tydens gesinsterapie omdat 'n eenrigtingspieel met 

klanktoerusting en 'n videokamera nie altyd beskikbaar is nie. By gebrek aan so 'n 

fasiliteit by ltumeleng is die moontlike benutting van 'n reflekterende span daar 

oorweeg. 

Die Kindersorgvereniging fokus hulle werksaamhede veral op gedepriveerde 

gemeenskappe, soos in plakkersgebiede en oak afgelee landelike gemeenskappe 

met geen of weinig infrastrukture nie. In hierdie gebiede woon mense meestal in 

modderhutte of huise wat aanmekaar getimmer word met hout, planke en sink. 

Armoede weens onder andere werkloosheid kom algemeen voor en gemeenskappe 

sukkel om basiese behoeftes te bevredig. Binne sulke kontekste verkies 

gemeenskappe dalk eerder lopende water, elektrisiteit of kleuterskole as hulpbronne 

bo 'n gesofistikeerde terapiekamer. Bogenoemde is die tipiese Afrika-konteks wat op 

verskeie plekke in Suid-Afrika voorkom. Die stabiliteit van hierdie klientsisteem kan 

in ag geneem word deur die benutting van 'n reflekterende span wat in hierdie 

kontekste nuttig kan wees. Om by sulke gemeenskappe aan te sluit, kan onder 

andere van die reflekterende span gebruik gemaak word tydens werk met kinders op 

straat. White (1995: 197) beveel aan dat die reflekterende spanbenadering in 'n 

verskeidenheid van kontekste benut kan word: by die werkplek, in skole, by 
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vergaderings in gemeenskappe, tydens supervisie, navorsing, opleiding en so meer. 

Hy se oak dat supervisors, werkers en studente binne 'n veilige en nie-bedreigende 

konteks vaardighede kan aanleer, oak van hulle portuurgroep deur waarneming en 

terugvoering. "Live immediate feedback is one of the most useful aspects of training 

for counsellors" (Landis & Young 1994:212). 

2.4.2 Die benutting van 'n reflekterende span 

Vir die doel van hierdie navorsing word die moontlikheid oorweeg om 'n 

reflekterende span te benut om onder andere die dialoog tussen die werker by 

ltumeleng en die klient, met ander woorde, "straatkind" en gesin uit te brei. 

Aangesien hierdie navorsing by ltumeleng onderneem is en daar geen moontlikheid 

was om 'n gesofistikeerde terapiefasiliteit (eenrigtingglas met video-apparaat) te 

installeer nie, was 'n reflekterende spanbenadering 'n moontlike alternatief. 

Anderson (1987:415-427) het die reflekterende spankonsep ontwikkel as 'n metode 

waardeur konstruktivistiese beginsels in kliniese praktyke benut kan word. Die 

invloed van konstruktivistiese idees manifesteer in die byvoeging van 'n 

reflekterende span. Die span wat 'n unieke metaposisie inneem, voorsien 'n 

geleentheid om die perspektiewe ten opsigte van die terapeutiese proses te verryk. 

Om aan te haal, " ... it opens the process up to different levels and a greater variety 

of possibilities" (Prest 1990:226). Die struktuur van so 'n model bied 'n geleentheid 

aan die werker en gesin om 'n span aan te hoar wat oar hulle praat terwyl hulle dit 

aanhoor sander om aan die gesprek deel te he. 

Die reflekterende span kan tydens die terapiesessie insit, toekyk en luister na 'n 

werker wat 'n onderhoud voer met 'n gesin. Die werker sal dan met die gesin se 

toestemming aan die span hulle persepsies vra van die onderhoud nadat die 

onderhoud 'n ent gevorder het. Die gesin en werker luister dan na die span se 

bespreking oar wat hulle gehoor en gesien het. Die gesin en werker kan, nadat die 

span gereflekteer het, kommentaar lewer oar wat hulle van die span se refleksies 
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gehoor het. Anderson (1987:423) stel voor dat die werker, as die gesin geen vrae 

aan die span wil stel nie, aan die gesin kan vra: 

Was daar iets waarvan hulle gehou het? 

Was daar iets waarvan hulle nie gehou het nie? 

Was daar iets van besondere belang of was die refleksies van geen belang 

meer nie? 

Hy beveel verder aan dat genoeg geleentheid beskikbaar sal wees vir kommentaar, 

maar dat die werker die gesprek sal afrond. Alvorens daar begin word met die 

onderhoud kan hipoteses geformuleer word wat dan in die onderhoud "getoets" kan 

word vir bruikbaarheid al dan nie. Veral die Milan-span maak hiervan gebruik. Nie 

almal stem daarmee saam nie. Anderson (1987:417) verkies om nie hipoteses te 

formuleer nie en motiveer deur te se dat dit tot bevooroordeling kan bydra. 

2.4.3 Doel met die reflekterende span 

Probleme bestaan binne die betekenis wat mense heg aan hulle ervaring. Elke mens 

se ervaring is uniek, en word deur homself vergelyk met dit wat hy reeds weet. 

Stories (betekenisse) word nou geskep om response te regverdig. Stories handel oar 

'n mens self en ander persone, en word geskep in interaksie. In terapie is dit die 

stories wat kliente oar hulleself aan die werker vertel, wat verander, sowel as die 

terapeut se stories oar homself. 

Bateson (1972:275) wys die belangrikheid daarvan uit om verskillende weergawes 

van realiteit met mekaar te deel. Ander weergawes van realiteit kan 'n persoon se 

houding be.lnvloed. In terapeutiese kontekste beteken dit dat die ander weergawe 'n 

gesin of persoon wat vasval met 'n "probleem" kan stimuleer om anders daaroor te 

dink en van ander betekenisse of aannames gebruik te maak. "In therapeutic 

settings this means that the new versions presented to the stuck system move it 

away from the 'standstill' around the problem" (Anderson 1987:417). 
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Die doel met die reflekterende span is om 'n klient en 'n werker uit te nooi om 

alternatiewe stories te skep, omdat daar vanuit die standpunt gegaan word dat 

probleme beskou word as bestaande in die betekenisse wat mense gee aan hulle 

ervarings. Friedman (1995: 151) skryf in die verband die volgende: "We are thus 

inviting our clients to an alternate performance of meaning". Die klient word in 'n 

· posisie geplaas waar hulle blootgestel word aan ander stories wat meer bruikbaar 

mag wees en pas by die klient. 

Verandering vind plaas binne sosiale interaksies wanneer die werker tydens dialoog 

saam met die klient alternatiewe stories ontwikkel. "The development of a narrative 

or story is something that we do in conjunction with others, and the self cannot arise 

without the other (Friedman 1995: 151 ). Die reflekterende span is nie patalogies 

georienteerd wat as basis kan dien vir die rol van ekspert wat die terapeut inneem 

nie. Eerder is die reflekterende spanbenadering 'n benadering waartydens 

tentatiewe opmerkings gemaak en vrae gevra word, en die antwoorde word deur die 

klient self verskaf. 

2.4.4 Riglyne vir reflektering 

2. 4. 4. 1 Praktiese riglyne 

Anderson (1987:418-424) bied die volgende riglyne aan vir benutting wanneer van 'n 

reflekterende span gebruik gemaak word. 

Aanvang van die sessie 

Die benutting van 'n span behoort aan die gesin verduidelik te word voor aanvang 

van die sassies sodat gesinne wat nie daarvoor ontvanklik is nie, kan onttrek. 

Aanvang van die gesprek 

Hoe dit gekom het dat die gesin besluit het om vir terapie te kom. Gesinslede is 

dikwels vasgevang tussen twee begeertes, naamlik om te verander en om stabiel te 

bly. Sommige gesinslede mag te kenne gee dat hulle wil verander, maar aandag 
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meet bestee word aan die gesinslede wat onseker of agterdogtig is oor verandering. 

Hierdie persoon se tempo ten opsigte van verandering behoort deurtentyd in ag 

geneem te word. 

Die reflekterende span 

Anderson (1987) beklemtoon respek vir outonomiteit en beveel aan dat die span nie 

die werker in die rede val nie, maar dat die werker of span na 15 tot 45 minute die 

onderhoud kan onderbreek met: "Ek wonder of die span op die stadium bruikbare 

idees het? ... " Die span kan die werker weer onderbreek met: "Ons het as span 

idees wat bruikbaar mag wees". 

Anderson (1987:421) beklemtoon die belangrikheid van taalgebruik tydens 

. refleksies. Die span se menings van die gesin en werker se oortuigings meet 

weergegee word slegs as spekulatiewe opmerkings, byvoorbeeld: "Dit is moontlik 

dat ... " "Miskien ... " . Refleksies kan ook in terme van positiewe konnotasie 

gedoen word, met ander woorde, "pynlike" gedrag word "bruikbaar" verwoord. sodat 

dit vir die klient nie nodig is om daarteen te verdedig nie. Refleksies behoort verband 

te hou met verbale of nie-verbale materiaal wat tydens die onderhoud na vore 

gekom het. 

Anderson (1987:421) beveel ook aan dat opmerkings pas by die gesin. Refleksies 

wat slegs 'n herhaling is van wat die gesin reeds weet, mag vir die gesin geen "nuus" 

wees nie. ldees wat so radikaal is dat dit onaanvaarbaar is vir die gesin en nie by 

hulle idees aansluit nie mag deur die gesin verwerp word. Betekenisvolle verskille. of 

idees wat aanvaarbaar is vir die gesin, maar anders genoeg is om nuwe idees in te 

lei. behoort deurgegee te word aan die gesin. Hy beklemtoon ook dat daar by die 

gesin se ritme, speed en styl van kommunikasie aangesluit meet word. Die gesin sal 

die idees wat by hulle pas, selekteer. 

Anderson (1991:145) praat van "conversation among team members". Dit hou in die 

deel van verskillende begrippe met medespanlede. en eksplorering en uitbreiding 
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van mekaar se idees en die generering van meer beskrywings. Verskille word 

gebruik om meer inligting tussen deelnemers binne die sisteem te genereer. 

Anderson beveel oak aan dat spanlede mekaar vrae vra oar refleksies wat gemaak 

word, in die teenwoordigheid van die klient en die werker. Dit fasiliteer 'n geleentheid 

vir deursigtigheid en gesamentlike ontwikkeling van nuwe betekenisse. "This joint 

narrative construction is part of a circular process of shared meaning making 

between individuals" (Anderson 1991 :156). 

Die proses van refleksie aldus Anderson kan nooit die spanlede 'n absolute kyk gee 

in die !ewe van die klient nie, slegs 'n gesamentlike domein kan geskep word 

waarbinne 'n gedeelde, maar nie identiese begrip nie, ontwikkel kan word. 'n 

Gewilligheid van die werker word deur Anderson voorgestel om die wereld van die 

klient te betree, met ander woorde die benutting van empatie deur die werker waar 

gesamentlike begrip ontwikkel kan word. Die "ekspert'', werker en/of spanlid of 

supervisor tree nie op teenoor 'n "siek" klient nie. Die klient, werker en supervisor 

geniet gelykwaardigheid. Die klient kry dus nie die gevoel dat hy deur 'n patologiese 

bril bekyk word, of selfs dat 'n operasie op horn uitgevoer word deur eksperte nie. 

"An attempt is made for power to rest between the client and the therapist rather 

than to set one over the other" (Friedman 1995: 173). 

Begrip kan nie ontwikkel deur die herhaling van die klient se woorde deur 'n terapeut 

of spanlid nie, maar begrip kan wel ontwikkel as interpretasie deur die terapeut 

gedoen word en oak deur die aanbieding van idees in ander woorde. 

2.4. 4. 2 Teoretiese aannames 

Met die refleksies word nie bedoel om die gesin of werker te diagnoseer of te 

verander deur middel van ekspert diagnoses en kennis nie. Die werker as deel van 

wat waargeneem en waarop gereflekteer word saam met die gesin, moet oak as 

outonoom en met respek benader word. Die stabiliteit van die gesin, maar oak van 

die terapeut wat die onderhoud gevoer het, moet in ag geneem word. Die 
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outonomiteit van die gesin sal dus bepaal wat die persoon as inligting sal beskou en 

wat nie. 

Die mening van die werker wat die onderhoud hanteer, is dus nie meer korrek as die 

van sy klient of supervisor nie. 

Die afwesigheid van universele waarhede maak outoritere uitsprake onbruikbaar. 

Tera pie waar gesprekke en di aloe plaasvind en betekenisse uitgeruil word, is meer 

bruikbaar. Dit wat 'n waarnemer punktueer, vorm die basis vir sy houding. Volgens 

die konstruktivistiese filosofie wat hierdie navorsing inspireer, konstrueer alle 

persone verskillende realiteite en sal probleme ontstaan as ons debatteer oor wie 

"reg" is en wie "verkeerd". Volgens Maturana (in Anderson 1987:416) sal persone 

wanneer hulle dus hulle realiteite met mekaar deel, verskillende weergawes van 

"realiteite" verkry. 

Hierdie verskille dra by tot nuwe perspektiewe van hulle eie en mekaar se realiteite, 

en hierdie "nuwe" inligting vorm 'n ekologie van idees. Die erkenning van 

meervoudigheid ten opsigte van idees en wegbeweging van simplistiese oplossings 

en die ekologiese kompleksiteit random menslike problematiek behoort in ag 

geneem te word. So 'n siening daag die idee uit dat die werker die terapie kan 

beheer. "The inclusion of the therapist loses the position of observer of a position of 

involvement and hence of participation" (Perlesz, Young, Paterson & Bridges 

1994:118). 

Moran (in Moran, Brownlee, Gallant, Meyers, Farmer & Taylers 1995:32) beklemtoon 

ook die benutting van konstruktivisme wat aandui dat geen absolute "waarhede" 

ontdek kan word nie, maar dat slegs perspektiewe ontwikkel deur die tref van 'n 

onderskeid oor wat waargeneem word. Hy verwys ook daarna dat gesinne soms 

vasgeval voel in hul probleme en aan nuwe idees ontbreek. Hy waarsku ook dat 

nuwe idees soos deur 'n span gegenereer wat verandering fasiliteer, behoort aan te 

sluit by die gesin. 
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Daar word beweeg na minder. eerder as na meer beheer en van oortuiging en 

be.fnvloeding, na samewerking. Hoffman ( 1985:384) stel 'n wegbeweging voor van 

'n outoritere, direktiewe strategiese benadering na 'n meer samewerkende 

benadering. "The therapist aims to be less instructive, less interventive, more co

constructive and more respectful of a family's own healing powers." 

Goolishian (in Perlesz, Young, Paterson & Bridges 1994: 118) word ondersteun 

wanneer hy die reflekterende span punktueer as 'n praktiese wyse waarop tweede 

orde terapie benut kan word. "The Reflecting Team Perspective allows the observers 

to become the observed, thus meeting this theoretical tenet of second order 

therapy. The observer is part of the observed system and thereby participates in the 

process of observing by making distinctions about these observations" (Keeney in 

Perlesz, Young, Paterson & Bridges 1994: 119). 

Die reflekterende spanbenadering laat die waarnemers toe om deel te word van wat 

waargene,em word, die waarnemers (werkers) neem nie meer 'n posisie van 

objektiewe waarnemers in nie, maar is in 'n rekursiewe posisie in die terapeutiese 

proses betrokke. Die reflekterende spanproses voorsien 'n konteks wat alle partye 

toelaat om saam te werk aan 'n proses van verandering, in 'n konteks waarbinne 

gesinslede en die terapeut geleentheid het om spanlede te hoar praat oor wat hulle 

gehoor en gesien het. 

Aanvul~end tot die waardevolle terugvoer van die reflekterende span. beleef die 

werker die gesprek van die span oor horn, sander om aktief dee I te he daaraan. " ... 

being at the meta level of his/her own process" (Prest, Darden & Keller 1990:270). 

Dit kan waardevol wees vir die werker om die span se punktuasie ten opsigte van 

eie dinamika soos deur hulle gereflekteer waar te neem aldus Prest et al. (1990). Dit 

kan werkers "veiliger" laat voel oor dit wat die reflekterende span punktueer, minder 

verdedigend en meer oop vir terugvoer. 
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2. 4. 4. 3 Vorme van refleksies 

Friedman (1995) noem oak dat refleksies verskillende vorme kan aaneem wat insluit: 

Metafore 

Stories 

Hipoteses 

Positiewe konnotasies 

Alternatiewe beskrywings 

Herformulerings 

Vrae kan oak uitgebrei word na die gesprek tussen die spanlede wat reflekteer. 

Terapeute kan mekaar vrae vra ten opsigte van hulle kommentaar en gedagtes, 

byvoorbee Id: 

Wat in die gesprek het jou idees gestimuleer? 

Was daar enigiets spesifieks wat jy gesien en gehoor het wat jou kommentaar 

be·invloed het? 

Hoe het jou eie aanames jou kommentaar befnvloed? 

Was daar iets tussen dit wat gese is wat jou persoonlik geraak het? 

2.4.5 Daarstelling van 'n reflekterende span 

Smith, Jenkins & Sells (1995:64) het die volgende voorstelle ten opsigte van die 

vorming van 'n reflekterende span. 'n Aanname kan gemaak word dat werkers wat 

sou besluit om 'n reflekterende span te vorm waarskynlik vanaf diverse sosio

ekonomiese, kulturele en akademiese agtergronde sou kom. Gevolglik kan 

verskillende vlakke van ervaring van terapie, lewenservaring en verskille in 

behandelingsparadigmas tussen spanlede bestaan. 

Smith, Jenkins & Sells (1995) beweer dat verskille eerder komplementerend as nie

komplementerend kan wees. Hy beklemtoon die belangrikheid daarvan om respek 
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vir mekaar as mede-spanlede se verskille te demonstreer en om die stabiliteit van 

spanlede altyd in ag te neem. "Only through an emphasis on team building, 

collaboration, and mutual respect did team members construct reflecting teams that 

were capable of reflecting processes" (Smith, Jenkins & Sells 1995:64). Deur klem te 

plaas op spanbou, samewerking en wedersydse respek kan spanlede reflekterende 

spanne saamstel wat in staat is tot refleksies. 

"With increased trust came the ability to disagree on many issues" (Smith, Jenkins & 

Sells 1995:64). Volgens Smith, Jenkins & Sells (1995:65) het lede van 'n 

reflekterende span hul eie paradigmas en strategiee wat na vore sal kom in hulle 

refleksies en in vrae. Verskillende paradigmas impliseer ook verskillende aannames 

en sal ook verskillende verwagtinge van die uitloop van terapie handhaaf. 

Alhoewel die gebrek aan homogeniteit verwarrend kan wees, bestaan die 

moontlikheid dat diverse opinies kreatiwiteit kan bevorder. Tydens hierdie navorsing 

is dit ervaar dat lede van die span by ltumeleng verskillende paradigmas aanhang 

wat dikwels verwarrend was. Vandaar die behoefte aan "opleiding" wat in hoofstuk 

drie bespreek word. 

Volgens Anderson (1987) kan slegs een persoon ook optree as 'n span. Hy beveel 

aan dat die persoon voor sy refleksies op die onderhoud die vertrek verlaat vir 'n 

paar minute en dan terugkom met die woorde: "Terwyl ek uit was, het die volgende 

idees by my opgekom wat ek graag met julle wil deel". Die persoon moet dit dan deel 

en vra of dit vir hulle van waarde was en of hulle daaroor wil praat. 

Anderson (1987:421) verkies 'n span van drie persone. Hy motiveer dat terwyl twee 

spanlede hulle idees met die gesin deel 'n derde na hulle kan luister en weer met 

nuwe idees vir refleksie na vore kan kom. 
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2.5 SAMEVATTING 

In hierdie literatuurhoofstuk is die teorie ten opsigte van 'n ekosistemiese benadering 

tot gesinsterapie soos ge·inspireer deur konstruktivisme bestudeer en voorgestel as 

nog 'n alternatief tot die positivistiese benadering. In hierdie benadering verskuif die 

fokus van die oorsake van probleme (positivisme) na die betekenisse wat gegee 

word vir 'n probleem. Die benadering verskuif die fokus in terapie weg van gedrag na 

idees, oortuigings, aannames, houdings, gevoelens, waardes en mites van al die 

betrokkenes. 

Die positivistiese benadering word egter nie as waardeloos beskryf nie. Dit word 

eerder as verskralend beskryf vanuit hierdie benadering, omdat op slegs een 

element binne 'n sisteem gefokus word. Sentraal tot die benadering is die teorie wat 

die terapeut as ekspert beskryf wat objektiewe waarhede gaan ontdek en 

behandeling dienooreenkomstig sal voorskryf. 

Terwyl die konstruktivistiese filosofie realiteit beskou as gekonstrueer deur 

waarnemers wat ook deel is van wat hyself waarneem, word "waarheid" beskryf as 

relatief tot die verwysingsraamwerk van die waarnemende sisteme. Konstruktivisme 

respekteer outonomie. Konstruktivisme voorsien dus 'n wyse waarop nuwe 

betekenisse ontwikkel kan word wat meer bruikbaar kan wees. Afsonderlike realiteite 

en die geldigheid daarvan word erken. Konstruktivisme voorsien oak wyses waarop 

mag uitgedaag kan word. 

'n Teoretiese bespreking random 'n ekosistemiese epistemologie het plaasgevind 

wat aandui dat die paradigma 'n raamwerk is van idees gebaseer op ekologie. 

kubernetika en sisteemteorie. 'n Aantal aannames rakende 'n ekosistemiese 

paradigma is oak bespreek. Laastens is die benutting van 'n reflekterende span 

tydens ekosistemiese gesinsterapie bespreek. Klem is geplaas op die bruikbaarheid 

van so 'n span in vele kontekste en veral as praktiese tegniek om konstruktivistiese 

idees prakties uit te voer. 
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HOOFSTUK 3 'n GEVALLEBESKRYWING 

3.1 INLEIDING 

In hoofstuk drie word 'n beskrywing gedoen van sewe opleidings- en twee 

gesinsterapiesessies tydens die ontwikkeling van 'n reflekterende span soos 

ge·lnisieer by ltumeleng-skuiling vir "straatkinders" vanuit 'n ekosistemiese 

paradigma. 

'n Beskrywende gevallestudie-ontwerp is vir hierdie navorsing ingespan om die 

ontwikkeling van 'n reflekterende span te beskryf,· asook die terapeutiese proses 

tydens gesinsterapiesessies waartydens 'n ekosistemiese benadering gebruik is. 

"A descriptive case study presents a complete description of a phe:1omenon within 

its context" (Yin 1988:5). 

'n Aanname wat wel gemaak word met hierdie navorsing is dat 'n ekosistemiese 

benadering tot gesinsterapie 'n bruikbare alternatief kan wees tot "tradisionele" 

vorme van gesinterapie soos in hoofstuk twee uiteengesit. Daar word oak aanvaar 

dat 'n reflekterende span nuttig kan wees om hierdie benadering prakties te kan 

benut. Die ontwikkeling van 'n reflekterende span en "opleiding" van spanlede word 

nou bespreek asook die terapeutiese proses en benutting van 'n ekosistemiese 

benadering tydens sommige van hierdie sessies. 

3.2 TERAPEUTIESE KONTEKS 

Soos reeds in die literatuurhoofstuk aangedui, is die moontlikheid ondersoek om 'n 

ekosistemiese benadering tot gesinsterapie te benut met behulp van 'n reflekterende 

span en wel in ltumeleng. 

Die benutting van 'n reflekterende span is meer as net nag 'n nuwe metode. Die 

reflekterende spanbenadering met sy samewerkende in plaas van hierargiese 

struktuur eis 'n nuwe manier van dink, 'n paradigmaverandering. 
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Aangesien ons hier te doen het met 'n paradigmaverandering was dit by ltumeleng

skuiling nodig om die stabiliteit van al die personeel wat die span sou vorm, in ag te 

neem. Mense met verskillende akademiese opleidings, kulturele agtergronde, asook 

sosio-ekonomiese omstandighede sou saamwerk. Aansluiting moes plaasvind by dit 

wat die spanlede reeds weet. Die stelling van Bateson ( 1972) behoort hier in 

aanmerking geneem te word, naamlik dat verandering moet pas by wat die mense 

reeds weet. Te veel of te min verandering bring geen verskil mee nie. (Vergelyk 

hoofstuk twee: 2.3.3.6.) 

Bekendstelling aan ekosistemiese konsepte kon 'n behoefte vervul aan die 

ontwikkeling van 'n gemeenskaplike taal wat benut kan word in terapie tussen die 

spanlede. Respek vir mekaar se diversiteit kan ook so verhoog word. 

Bekendstelling aan die konsepte van 'n reflekterende span kon 'n praktiese wyse 

inlei, aan die hand waarvan 'n ekosistemiese benadering prakties benut kon word. 

Alhoewel daar nie met die bekendstelling aan hierdie konsepte asook die skepping 

en "opleiding" van 'n reflekterende span bedoel is om 'n absolute konsensuele 

domein ten opsigte van teoretiese agtergrond te kweek nie, was die behoefte by die 

personeel wat die span sou vorm teenwoordig om sekere konsepte soos deur hulle 

waargeneem beter te leer ken en daarom ook beter te leer benut. 

Wat die span in gemeen gehad het, was hulle empatie met die "straatkind" en sy 

gesin en 'n begeerte om meer effektiewe dienste te kan lewer asook 'n basiese 

teoretiese agtergrond. Vervolgens word 'n weergawe aangebied van nege sessies 

by ltumeleng. 'n Reflekterende span is saamgestel uit personeellede by ltum eleng 

met die doel om 'n ekosistemiese benadering prakties te benut as reflekterende 

span. 'n Riglyn soos voorgestel deur Sor (1989: 118-134) vir onder andere "opleiding" 

in sistemiese konsepte is hiervoor benut. 

Sor ( 1989: 135) skryf dat "An attempt is made to 'present' some experiences that will 

help therapists to begin to conceptualise human problems and their resolution in 
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systemic rather than linear, monadic terms". Alhoewel die riglyn soos deur Bar 

( 1989) gevolg is, is dit slegs as bree raamwerk gebruik. 

Roberta Toni (1991 :449) bespreek 'n aantal aspekte wat in gedagte gehou behoort 

te word wanneer terapeute met sisteemteorie kennis maak met die doel om dit 

tydens terapie te gebruik. In die geval van hierdie navorsing word spanlede 

gestimuleer deur inleidende ekosistemiese konsepte met die doel dat "nuwe" 

maniere van werk saam geskep kon word. Toni verwys na tweede orde verandering 

wat kan plaasvind by terapeute wat sisteemteorie "aanleer". Toni praat van 'n nuwe 

paradigma wat verandering impliseer ten opsigte van die volgende: 

Analisering van 'n probleem 

Wyse waarop onderskeid getref word 

Wyse waarop terapie gedoen word 

Wyse waarop oorsaak en gevolg verstaan word 

Enkele gedagtes soos deur Toni (1991 :449) voorgestel, word kortliks genoem: 

'n Ondersteunende, veilige atmosfeer word voorgestel. 

'n Geleentheid vir vrae en eksplorering moet gebied word. 

Respek moet getoon word vir wat spanlede reeds kan doen. 

Die trek van paralelle tussen spanlede se ervaring random liniere denke en 

dieselfde ervarings ten opsigte van liniere denke watgesinne ervaar, kan 

empatie by spanlede vir hulle kliente laat ontwikkel. Deur hulleself te ervaar 

as deel van hulle eie gesinne kan begrip verhoog by spanlede vir hulle kliente 

en hoe moeilik dit vir kliente is om met 'n terapeut te deel. 

"Nuwe" idees wat die groep tydens hierdie navorsing mag hoar, kan 

verandering by die spanlede stimuleer wat waarskynlik impak kan he binne 

hulle werksarea asook in hulle optrede teenoor die "straatkind" en sy gesin. 

Dit reflekteer natuurlik weer wat met gesinne kan gebeur wanneer gesinslede 

self "verander ... Dit mag spanlede en oak gesinslede in 'n "moeilike" posisie 
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plaas wanneer hulle anders dink en optree as in die verlede. Daarom is 'n 

veilige en ondersteunende atmosfeer nodig. 

Toni (1991) beklemtoon ook die waarde daarvan om "veranderinge" wat 

gemaak word, met mekaar te deel. '"Hearing' from each other has greater 

impact and 'validity' ... " (Toni 1991 :49). 

Die span het bestaan uit die navorser wat as supervisor in ltumeleng werksaam was, 

die maatskaplike werker in ltumeleng, die maatskaplike hulpwerker wat straatwerk 

onderneem, kinderversorgers vanaf Streetwise; en maatskaplike werk studente. 

Sessies het op Maandae plaasgevind. Die ekologiese konteks waarbinne die terapie 

plaasgevind het en die reflekterende span word as volg skematies voorgestel: 

Figuur 5 Ekologiese Konteks 

Ekologiese konteks 

Makrosisteem 
Kultuur 

Poli ek~ 

Welsynsorg nisasie _ S ortbeleii! 

Gesm van o~~rong 

Besighede. 

Filosotie 0 

..: ; 
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Makrosisteem 

Die makrosisteem sou die kulturele waardes, politieke beleid, sosiale netwerke, 

welsynsbeleid, ekonomie en filosofiee wees waarmee die kind en gesin in interaksie 

verkeer. In die geval van hierdie navorsing was die kinders afkomstig van Stanza 

Bopape informele nedersetting oos van Mamelodi, sowel as van Pietersburg. 

Mesosisteem 

Die mesosisteem is die kerk, werk, skoal, klinieke, hospitale en welsynsorganisasies. 

Hierdie strukture kom voor in Sunnyside waar die kinders hulle in ltumeleng bevind, 

maar ook in die gemeenskappe vanwaar die kinders kom. Die mesosisteem is wel 

bekend aan die spanlede, asook aan die navorser wat gereelde kontak het met 

sommige van hierdie sisteme. Tuisbesoeke word gereeld deur spanlede gedoen en 

kontak word gemaak met strukture in die mesosisteem vanwaar die ltumeleng

kinders kom. 

Mikrosisteem 

Die kind in ltumeleng, terapeut en span werk saam vanaf ltumeleng, gesin van 

oorsprong en die uitgebreide gesin is steeds binne die gemeenskap vanwaar die 

kinders kom. 

3.3 KRONOLOGIESE VERLOOP VAN SESSIES 

Sessies I tot VII fokus veral op eksplorasie van die inleidende ekosistemiese 

konsepte en die ontwikkeling van 'n span terwyl sessies VIII en IX onderhoude met 

twee verskillende gesinne reflekteer. Hierdie sessies vind by ltumeleng plaas. Ter 

wille van die beperkte omvang van die navorsing is die sessies tot nege 

gekonsolideer. Die navorser tree as fasiliteerder van die sessies op. Dit was moontlik 

omdat die betrokke navorser as supervisor in ltumeleng werksaam was. 
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Sessie I: Aanvang 

Orientasie en beplanning is gedoen, behoeftes en verwagtinge is aangeteken, en 

spanlede word op hulle gemak gestel. Almal sit gemaklik en informeel. Die navorser 

probeer die lede se stabiliteit in ag neem en aansluit by waar hulle is en wat hulle 

verwysingsraamwerke is. Dit is gedoen deur informeel op te tree deur middel van 

gemaklike sitreelings, versnaperings te voorsien en informele aanspreekvorms te 

gebruik. (Die groep sit gemaklik op die vloer op kussings). 

Daar is saam besluit om aandag te skenk aan: 

Die opbou van wedersydse vertroue en veral respek vir elk se uniekheid. 

Die skepping van sekere waardes om samewerking te rig. 

Gesprekvoering random inleidende konsepte tot 'n ekosistemiese paradigma. 

Dit is gedoen nadat die doel van die sessies saam geformuleer is. naamlik die 

skepping van 'n realiteit waarbinne as span in ltumeleng saamgewerk kan 

word. 

Spanlede kry gedurende die eerste sessie oak geleentheid om mekaar beter te leer 

ken. 

Verloop 

Spanlede het elkeen 'n geleentheid gehad om hulself voor te stel in terme van 

etikette of troetelname wat as kind of later aan hulle gegee is. Spanlede vra vrae 

hieroor, veral ten opsigte van hulle eie gevoelens en houding oar die etikettering, 

soos: Duur dit nag voort? en lndien nie, wat het verander? Verskeie troetelname en 

byname is genoem en 'n lewendige bespreking vind hieroor plaas. 

Die konteks waarbinne die etikettering plaasgevind het, word bespreek. Spanlede 

het vertel dat sekere troetelname of etikette wat aan hulle gegee is sekere gedagtes 

en gevoelens by hulle gestimuleer het, byvoorbeeld: "Jy is dam". Dit het 'n gedagte 
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gelaat by 'n spanlid dat sy nie verder sou kon studeer nie. Etikette is dikwels geglo 

en daarvolgens is opgetree. Byname is veral op skoal gegee, soos vettie, perdeby, 

vlieg, paal, paling en baie meer. Een van die lede vertel hoe sy jare lank 'n 

figuurprobleem gehad het as gevolg van 'n bynaam. Sy beleef dit as 'n gevolg van 

die bynaam. Dit is 'n duidelike voorbeeld van haar eie ervaring wat linier was. Die 

vraag word aan lede gestel of dit nodig is om onder so iets te ly. 

Respons van lede: Dit het gebeur! Ons moet dit nie toelaat nie. 

Die navorser fasiliteer 'n gesprek oar liniere oorsaaklikheid. Dit orienteer 'n 

waarnemer om na oorsaak en gevolg in gedragspatrone te kyk. As A gebeur en B 

volg daarop, word gese A het vir B veroorsaak. Verskeie voorbeelde word deur die 

spanlede genoem. onder andere: "Jy maak rusie met my", "Jy is 'n regte 

moeilikheidmaker", "Jy seek is vet!" Gedrag kan voorspel word, met ander woorde, 

die hipotese dat A vir B veroorsaak, kan bewys word en as waarheid aanvaar word. 

Die persoon B wat die gevolg van persoon Ase gedrag "dra", is 'n passiewe 

ontvanger of die slagoffer van B se rusiemakery of voe! haar voorkoms is mos 

onaantreklik en vet. 

Die navorser fasiliteer daarna 'n gesprek random sirkulariteit. Dit orienteer 'n 

waarnemer om op die rekursiwiteit interaksie tussen dele van 'n sisteem te fokus en 

om hipoteses op holistiese patrone te bou. Elke element in 'n sisteem word 

be'fnvloed, maar be·fnvloed oak elke ander element in 'n sisteem. A en B is outonoom 

en veroorsaak nie 'n ander se funksionering nie. Voorbeelde in spanlede se eie 

lewens word deur hulleself genoem en bespreek. Voorbeelde in lede se eie lewens 

word bespreek om die verskil te kan identifiseer tussen liniere oorsaaklikheid en 

sirkulariteit. 

Liniere oorsaaklikheid 

'n Spanlid noem dat hy dikwels as onverantwoordelik en lui ten opsigte van 

skoolwerk geetiketteer is en die gevolg dat hy geen sukses sou behaal nie, is aan 
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horn voorgehou. Dit het by horn gevoelens van minderwaardigheid laat ontstaan. In 

die geval was dit duidelik dat liniere konstruksies wat gemaak is, wel aanvaar is. Die 

spanlid wat oor haar gewig bekommerd was, bevestig dat sy haar baie gesteur het 

aan ander se opmerkings en haar daardeur laat be·invloed het. Dit word na die 

"straatkind" deurgetrek. Lede is dit eens dat hulle toegelaat het dat dit gebeur. Hulle 

het nie van alternatiewe geweet nie! 

Sirkulariteit 

Alie elemente in 'n sisteem word in ag geneem en 'n holistiese beeld word verkry. 

Die konteks waarbinne gedrag plaasvind, word in ag geneem. "Onverantwoordelik

heid" ten opsigte van skoolwerk het plaasgevind. Ouers toon min belangstelling, was 

baie uithuisig en afwesig. Ouer en kind is outonoom en "veroorsaak" nie mekaar se 

afwesigheid en luiheid ten opsigte van skoolwerk nie. Seide het wel 'n invloed en 

word deur mekaar be·invloed. Lede voel dat hulle nie gaan toelaat dat 'n etiket aan 

hulle toegedeel word nie. Hulle het dit in die verlede toegelaat. Klem word geplaas 

op hulle eie verantwoordelikheid. 

Opsomming 

Die kontekstuele aard van etikettering word voorgestel. Liniere oorsaaklikheid 

is verduidelik. 

Sirkulariteit is verduidelik, met ander woorde, die begrip van befnvloed en laat 

bernvloed. 'n Nuwe denkwyse is ingelei. Spanlede kry die geleentheid om 

mekaar beter te leer ken deur middel van 'n sistemiese ervaring. 
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Sessie II: Bespreking van inleidende ekosistemiese konsepte 

Verloop 

Opvolging en voortgesette bewusmaking van spanlede binne werkskonteks van 

sirkulariteit, etikettering en liniere oorsaaklikheid. Die gesin binne ekologiese 

sisteme word bespreek. ltumeleng-inwoners ("straatkinders") word geetiketteer deur 

sommige gemeenskapslede wat hulle op straat sien as "gevaarlik", "krimineel", 

"bedelaars", "onbeheerbaar", "stout". Die ouers van die "straatkind" wat hulle kinders 

by ltumeleng kom besoek, beskryf hulle kinders dikwels as "stout" en 

"onbeheerbaar" en vra dat die kind weggestuur word. 

Teorie oar positivisme en die mediese model word benut (sien hoofstuk twee). Talle 

voorbeelde word deur spanlede genoem van kinders wat onsuksesvol in inrigtings 

geplaas is. Tog word spanlede gewys op hoe "suksesvol" kinders uit ltumeleng in 

Leratong-kinderhuis vir "straatkinders" in Mamelodi geplaas is. Leratong is 'n klein 

kinderhuis wat in Mamelodi bedryf word. Twaalf sogenaamde "straatkinders" woon 

daar in 'n huisopset met 'n ouerpaar. Jaarliks sedert die stigting van ltumeleng is vyf 

tot ses kinders uit ltumeleng in Leratong geplaas sander enige probleme. Dit was 

kinders wat nie by hulle ouers teruggeplaas kon word nie. 'n Genogram van 'n gesin 

word aan spanlede getoon en as voorbeeld benut. Hierdie gesin ontvang dienste by 

ltumeleng. B is 'n inwoner in ltumeleng. Hy is deur die hulpwerker wat horn op straat 

raakgeloop het, na ltumeleng genooi. Hy is oak reeds georienteer ten opsigte van 

die reels en hy het aan die hulpwerker basiese inligting oar homself verstrek. 

Hierdie basiese inligting word gedurende hierdie sessie benut. 
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Figuur 6 Ekokaart ten opsigte van Gesin van 8 (lnligting verkry vanaf 

hulpwerker) 
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B is 'n "straatkind". Hy is "onbeheerbaar" , "stout" , "aggressief' en "draai stokkies". 

Sy vader en moeder is beide "alkoholiste" en werkloos. Hierdie inligting is deur die 

hulpwerker verskaf. Die gesin woon in 'n informelde nedersetting naby Mamelodi. 

Hierdie nedersetting is aan al die spanlede bekend, asook aan die navorser wat al 

verskeie besoeke daar afgele het. Die kindersorgvereniging het ook 'n kantoor naby 

die betrokke nedersetting. 

Spanlede word nadat bogenoemde inligting ten opsigte van B en sy gesin bekom is 

bewus gemaak van etikettering en liniere oorsaaklikheid. Die gesin se storie is deur 

die hulpwerker aan spanlede vertel. Die hulpwerker punktueer B as stout, 

onbeheerbaar en aggressief. Sy pa word beskryf as ontoereikend, 'n alkoholis en 'n 

afhanklike persoonlikheid. 
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Liniere oorsaaklikheid word weer bespreek asook die verskralende aard daarvan. 

Die stelling "Linear explanations have the effect of terminating dialogue and 

conversation" wat deur Bateson (in Boscolo 1987:406) gemaak is, word bespreek 

om die reduksionistiese aard van liniere oorsaaklikheid te beklemtoon. Sodra 'n 

etiket gegee is, word verdere beskrywings gewoonlik nie gegenereer nie en 'n 

holistiese beeld word dus nie verkry nie. Spanlede se belangstelling is reeds 

geprikkel. Hulle vra om meer te praat oar holisme en sirkulariteit. 

Sirkulariteit word bespreek. 'n Voorbeeld van jakkalse en hase word benut soos 

voorgestel deur Bateson (in Manrique 1990:69-70). 

'n Vraag word deur die navorser aan die spanlede gestel: 

Jakkalse en hase het 'n fang verhouding! 

Wat dink ju/le daarvan? Hoe kan ju/le dit beskryf? 

Spanlede reageer met: 

Jakkalse jag hase! 

Hase vlug voor jakkalse! 

Sommige spanlede sien nie 'n verband nie. 

'n Praktiese bespreking volg en saam word tot die gevolgtrekking gekom dat 

jakkalse hase as kos nodig het vir oorlewing en as jakkalse nie hase jag nie kan die 

haaspopulasie ontplof. Seide is dus sirkuler interafhanklik van mekaar. 

Dit is 'n goeie voorbeeld van holisme. As ans oar enige aspek praat (jakkalse; 

"straatkind") moet ans ook terselfdertyd verwys na dit wat die aspek komplementeer 

(hase, gesinslede ). Net so kan ans nie praat oar iets wat mooi is sander om na iets 

wat lelik is te verwys nie. Daar is met ander woorde twee kante aan die onderskeid 

wat getref word: die verskil, asook die konneksie. 
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Om die "straatkind" se gedrag te begryp, moet na die konteks gekyk word waarbinne 

die gedrag manifesteer en ook na dit wat sy gedrag komplementeer en dus in stand 

hou. Die kind se ouers se gedrag moet ook in ag geneem word, asook die 

komponente in sy mesa- en makro-omgewings. "Multiple descriptions allow us to 

construct a systemic and ecological view of the human being" Bateson (in Manrique 

1990:69). 

As meer beskrywings ten opsigte van die "straatkind" verkry en saamgevoeg word, 

is dit moontlik om 'n meer holistiese beeld te kry van byvoorbeeld 'n gesin. As ons 

net die kind etiketteer, is dit verskralend as die kind dan volgens die mediese model 

behandel word en in 'n inrigting geplaas word, met sy gesinslede se aandeel wat 

buite rekening gelaat word. Die gesin van B word steeds benut om 'n gesin binne 

ekologiese konteks te plaas. 

Die navorser neem inisiatief deur die makro-, mikro- en mesosisteme op die 

sirkeldiagram (hoofstuk drie, figure 5 en 6) te identifiseer. Hipoteses word saam 

geformuleer van inligting soos verskaf deur die hulpwerker. Hipoteses is in 

afwesigheid van die gesin geformuleer. Hulle punktuasie van hulle omstandighede is 

nie in ag geneem nie, slegs die van B is in aanmerking gebring. 

Makrosisteem 

Die land se ekonomie is tans swak. Die werkloosheidsyfer is hoog, werk is skaars, 

baie gesinne is arm, voedselnood kom voor. 

Hipotese oor die gesin van B 

Hipoteses soos deur spanlede geformuleer is slegs hulle punktuasies op grand van 

inligting van B asook algemene stellings wat geldig mag wees in 'n informele 

nedersetting en op die gesin 'n invloed mag he. Die ekonomie is swak en werk is 

skaars, ouers sukkel om werk te kry, voedselnood is aanwesig, algemene 
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lewensmiddele is gebrekkig en die gesin word moedeloos, B gaan uit die gesin om 

op straat te bedel en sy gesin se inkomste word so aangevul. 

Behuising 

Lae koste behuising is nie beskikbaar in 'n groat deel van die Suid-Afrikaanse 

konteks nie. lnformele of plakkerswoongebiede maak oral hul verskyning, veral by 

groat stede. "Huise" word hier goedkoop aanmekaar getimmer met sink, plank en 

karton. lnformele plakkersgebiede is dus sander basiese infrastruktuur soos water 

en elektrisiteit, paaie, skole ens. 

Hipotese 

B se gesin is werkloos. Die gesin het 'n plakkershut met min geriewe betrek. Die hut 

is afgelee en ver van hulpbronne en voorsien nie in al die gesinslede se behoeftes 

nie. B verlaat sy huis uiteindelik tydelik en dit word later 'n permanente reeling. 

Welsynsisteem 

Die huidige welsynsdienste is dikwels nie teenwoordig om al die areas in ons land te 

bedien nie. Geen finansiele hulp bestaan vir gesinne waar beide ouers werkloos is 

nie. Die nuwe kindertoelaag vir kinders onder sewe wat in moeilike omstandighede 

leef, word pas ingefaseer en wel in fases oor 'n paar jaar. Maatskaplike werkers is 

soms oak "bang" om in sekere plakkersgebiede te werk. 

Hipotese 

B se gesin is moontlik nie bewus van die aard van dienste wat 'n welsynsorganisasie 

!ewer nie. Laasgenoemde het moontlik nog nooit dienste bekendgestel in sekere 

areas nie en was nie sigbaar teenwoordig in alle plakkersareas nie. In die geval van 

die gesin van B wat in Mamelodi woon, is daar welsynsdienste beskikbaar. 
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Kultuur 

'n Algemene kultuur van geweld, misdaad en alkoholmisbruik heers in sekere 

plakkersgebiede. 

Hipotese 

Die gesin word be"lnvloed deur die kultuur soos hierbo genoem, maar dra ook 

daartoe by. Geweld en misdaad wat in 'n gemeenskap hoogty vier, kan 'n gesin by 

misdaad intrek of 'n gesin kan self 'n slagoffer word van geweld en misdaad. 

Mesosisteem 

Familie, bure en vriende in die gemeenskap is moontlik ook arm en werkloos. Kerk, 

sport en skoolsisteme is dalk nie van die gesin se probleme bewus nie of is dalk ver 

gelee of self arm en oorweldig. Die gesin reik waarskynlik ook nie na hulle uit nie. B 

se gesin leef moontlik ge·isoleerd. 

Mikrosisteem: die gesin self asook die span 

Beide ouers is werkloos en kan volgens B nie in hulle gesin se behoefte aan voedsel 

en ander noodsaaklike lewensmiddels voorsien nie. Volgens B misbruik beide ouers 

alkohol by tye. B probeer sy gesin red en tree in vir die kleintjies se versorging as sy 

ouers onder die invloed van alkohol is. Hy gaan na Sunnyside om te bedel vir geld. 

Hy kom nie by alles uit nie, soos onder andere sy skoolwerk. B neem inisiatief om 

sy gesin te help, maar dit maak horn natuurlik baie moeg by tye. Op straat ontmoet 

hy een van die spanlede, naamlik hulpwerker P wat horn na ltumeleng nooi. Nie B of 

sy gesin ken die spanlede op hierdie stadium nie. B se stabiliteit behoort in 

aanmerking geneem word, en die span moet aanpas by sy gesin. Die span moet ook 

in aanmerking neem dat sy gesin die werkswyse vreemd mag vind. 
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Opsomming 

'n lnleiding is gedoen tot liniere oorsaaklikheid en sirkulariteit. 'n Herhaling daarvan 

vind dus plaas in Sessie II. Die spanlede se stabiliteit is in ag geneem nadat dit 

duidelik nodig geblyk het uit gesprekvoering. Die spanlede is oak bewus gemaak van 

die ekologiese sisteem random die gesin van B. Wanneer 'n "straatkind" binne 

ekologiese konteks geplaas word, is 'n veel meer holistiese beeld beskikbaar. 

Sessie Ill 

'n Sisteem met verskillende elemente en die beginsel van holisme word aangeraak 

(herhaling). Die posisie van die waarnemer word bespreek. 

Verloop 

Die beginsel holisme word bespreek en die rol van die waarnemer word net 

aangeraak. Stabiliteit van al die lede word in ag geneem met herhalings. Die posisie 

van die spanlid as deel van wat waargeneem en behandel word, word aangeraak. 

Die spanlede kry elk 'n kans om 'n sisteem te identifiseer (hospitaal, skoal, gesin, 

organisasie) en om dan elemente en eienskappe daarbinne te bespreek. Hipoteses 

word gevorm ten opsigte van die effek wat die waarnemer het en die funksionering 

van die sisteem op die waarnemer. 

'n Skoal is as voorbeeld genoem met spesifieke elemente. Elke spanlid (waarnemer) 

punktueer iets anders wat baie illustreer van die spanlid self. Spanlede word daarvan 

bewus gemaak: 

ouers 

kinders 

onderwysers 

onderwysdepartemente 

leerplanne en boeke 
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Elke spanlid het oak sy eie beskrywing gegee van die elemente. Sommige spanlede 

is van mening dat die skoolsisteem te hoe eise stel en 'n ander weer dat geen orde 

heers nie en dat te min eise aan leerlinge gestel word. 

Die skoal binne ekologiese konteks is weer beklemtoon. Die Leratong-kinderhuis vir 

12 "straatkinders" is genoem met: 

ouers en gemeenskap van oorsprong 

kind in kinderhuis 

huisouers 

onderwysers 

kerk en sport 

maatskaplike werker, hulpwerker en welsynsisteem 

Opsomming 

Die span skep 'n definisie van wat 'n sisteem is en hoe dit verskil van mekaar, asook 

van verskillende elemente in 'n sisteem met wedersydse kontak. Die beginsel 

holisme word aangeraak, asook die posisie van 'n waargenome teenoor 

waarnemende sisteem. Met behulp van teorie soos in hoofstuk 2, raak spanlede 

bewus van hoeveel hulle van hulself in hulle punktuasies beskryf. 

Spanlede word bewus gemaak van die verskil tussen 'n waargenome en 

waarnemende sisteem, naamlik dat die waarnemer in 'n waargenome sisteem 

elemente by die skoal as buite homself en as 'n objektiewe waarheid sien, 

byvoorbeeld, dat die kinders stout is en dat wanorde heers. In die geval van die 

waarnemende sisteem is die "stout kinders" of die "wanorde" slegs die waarnemer 

se eie punktuasie gekleur deur sy eie waarnemings. 
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Sessies IV en V 

'n lnleiding tot 'n filosofie en teorie word gegee, asook die eienskappe van 'n 

bruikbare teorie wat verandering kan voorstel. 'n Gesprek word hier random 

gefasiliteer. Daar word verder verduidelik dat daar baie sieninge van "realiteit" is en 

dat "realiteit" 'n sosiale konstruksie is wat geskep word deur 'n waarnemer. Niks is 

noodwendig "waar" of "korrek' nie, met ander woorde die wyse waarop ans 

waarneem, word be·invloed deur wat ans weet en waarin ans glo. "The questions we 

ask in therapy (and the answers we obtain) will be framed by our understanding of 

phenomena" (Bar 1989: 123). Teorie soos in hoofstuk twee ten opsigte van 

konstruktivisme is hier benut. 

Verloop 

Die volgende stelling van Bateson word bespreek: "The map is not the territory" (in 

Manrique 1990:72). Die stelling word aan spanlede gegee en hulle word gevra om in 

twee kleiner groepe antwoorde random die stelling te genereer. 

Geen verdere inligting is deur die navorser verstrek nie. Elke groeplid gee iets 

anders weer. Die reaksies word benut om juis die stelling te illustreer. 'n Voorbeeld 

word weer aan die twee groepe gegee, naamlik 'n "straatkind" staan op 'n straathoek 

in Sunnyside en bedel by motors wat stilhou om te parkeer. 

Die reaksie is uiteenlopend en juis die reaksie van spanlede word gebruik om die 

stelling te verduidelik, naamlik dat dit moontlik is om na dieselfde terrein of voorwerp 

te kyk en ve ·- rskillende aannames daaroor te he. (Soveel mense, soveel menings). 

Elke persoon se aanname is dus vir horn "waar" en "geldig", al verskil dit van die 

ander. Objektiewe waarhede kan nie ontdek word nie. Nag voorbeelde word 

genoem. Twee partye gaan na 'n bioskoopvertoning, en die een se mening oar die 

film verskil van die ander s'n. Dieselfde geld wanneer 'n mens werk met 

"straatkinders" en hulle gesinne. Wat vir die gesin en terapeut geldig is, sal 

waarskynlik hemelsbreed verskil van die geldigheid wat "straatkinders" daaraan heg. 
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Spanlede se reaksie is dat ons elkeen geregtig is op ons eie opinies en dat ons juis 

mekaar se diversiteit "meet" respekteer. Ander hoef nie socs ek te dink nie. Elkeen 

se mening se net soveel van homself as dit wat hy beskryf. Sy beskrywing word 

gekleur deur sy lewenservaring en siening. 

Verder word die kontras ge'identifiseer tussen liniere oorsaak-en-gevolg redenering, 

reduksionisme en sirkulere redenering, asook 'n ekosistemiese benadering. 

Elke spanlid bespreek kortliks vanuit hulle eie verwysingsraamwerk 'n teorie van 

verandering wat hulleself benut. Verwys na genogram van die gesin van 8 (sessie 

II) wat tans in ltumeleng woon nadat hy deur die straatwerker gewerf is. Die kind se 

gedrag op skoal is "bakleierig", hy weier om skoal te gaan en loop uiteindelik weg tot 

hy in Sunnyside beland het. 

Spanlede verduidelik nou elk die simptoom vanuit hulle eie verwysingsraamwerk. 

Hulle word aangemoedig om so linier moontlik te wees, en hulle opmerkings word op 

'n witbord aangedui en saam bespreek. 

Die volgende response van spanlede is bespreek: 

"Korn ons kry vir horn 'n kalmeermiddel"! - Reduksionisme 

"Sy oupa aan ma se kant was meer in as uit die tronk, geen wonder die kind 

aard na horn nie!" - Genetiese determinisme 

"Sy disleksie maak dit vir horn onmoontlik om te konsentreer!" - Meganiese 

reduksionisme 

"Omdat sy ouers horn nie genoeg sakgeld gee nie loop hy weg om te gaan 

bedel op straat" - Liniere denke 

Elke spanlid skep sy eie konstruksie. Hierbo is slegs enkeles weergegee. Die 

navorser vestig spanlede se aandag op die verskralende aard van konstruksies socs 

pas deur groeplede gemaak. 
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Die graep moet fokus op inhoudelike, op die simptoomdraer. Terapie is op die 

individu gefokus. In die geval van die straatkind dus is inrigtingplasing dikwels die 

gevolg. Spanlede stem hiermee saam. Hulle dra kennis van inrigtingsplasing en die 

gevolge daarvan 

Die navorser fasiliteer 'n geleentheid vir spanlede om mekaar uit te daag oar hulle 

reduksionistiese liniere denke. Hulle word gevra om hulle hipoteses te motiveer asof 

daar geldigheid in die hipoteses is. Hulle hipoteses word nou uitgedaag. Gesprek 

hier random vind plaas. Sirkulariteit word weer beklemtoon, asook patrane wat 

tussen mense vorm. 

Hierna word elke spanlid versoek om op 'n skoon vel papier twee kolomme te trek. In 

die linkerkolom word al die simptomatiese gedrag soos by die betrokke gesin 

neergeskryf, byvoorbeeld aggressiewe gedrag, swak skoolvordering, 

stokkiesdraaiery, alkoholmisbruik ens. Spanlede etiketteer gesinslede. In die 

regterkolom moet van positiewe konnotasie gebruik gemaak word en meervoudige 

beskrywings van die gesin en die proses tussen gesinslede gegee word. Die begrip 

positiewe konnotasie word verduidelik, naamlik deur gedrag nuttig te beskryf, 

verminder weerstand en ontstaan openheid om daaroor te praat meestal by die 

simptoomdraer en gesin. Holisme asook komplementariteit word weer deur die 

navorser beklemtoon. 

Etikettering Beskrywings 

Stokkiesdraaiery. Die kind is stout en wil Kind voel tuis het sy familie horn meer 
nie leer nie nodig. 

1 Aggressiewe gedrag. Die kind aard na Kind beskerm sy gesin teen maats wat 
oupa en kan deur niemand beheer word met hulle spot. 
nie. 

I 

I 
I 
I 

Die seun loop weg van die huis af. Hy is Kind gaan werk hard op straat om geld te I 
ongehoorsaam en wil nie gesag verdien om sy gesin aan die lewe te hou. 
aanvaar nie. 

Die navorser skep 'n geleentheid waartydens spanlede kan gesels random 

etikettering, hoe reduksionisties dit is en hoe dit dialoog kan "stopsit". Met ander 
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woorde, as 'n etiket gevind is vir 'n persoon of gesin is ons geneig om nie verder te 

kyk en te eksploreer nie. Behandeling word dan voorgeskryf, gebaseer op die etiket. 

Die behandeling mag nie noodwendig nuttig wees nie. Nuttiger besluite kan gemaak 

word as meer holistiese beskrywings verkry word. 

Opsomming 

Die stelling dat realiteit 'n sosiale konstruksie is wat deur 'n waarnemer geskep is, is 

bespreek. Die ontdekking van objektiewe waarhede is onmoontlik. Die punktuasies 

word as interessant en bruikbaar beleef. 

Die verskil tussen inhoud en proses word verduidelik, asook om weg te beweeg van 

etikettering en om beskrywings te gee van wat tussen gesinslede gebeur, met ander 

woorde, wie doen wat, wanneer. Dit is belangrik om holisties na enige gebeurlikheid 

te kyk en twee kante in ag te neem, want deur herhalende interaksie vorm patrone 

en dit is vir ons belangrik om te identifiseer. Dit kan ook as proses omskryf word. 

Patrone vorm deur herhaalde interaksie tussen persone. Om die patrone te 

identifiseer is nuttig in terapie, want indien interaksie wat patrone in stand hou, sou 

verander, sou patrone ook kon verander. 

Die vraag, hoe om hierdie dinge aan mense oor te dra, het by spanlede onstaan. 

Dialoog het hier random plaasgevind. Lede gee ook hul idees. Daar is saam besluit 

dat dit deur middel van gesprek en dialoog kan plaasvind. Metafore en stories is 

deur die navorser genoem. 

Sessie VI: Aansluiting en basiese empatie 

Tydens die sessie word gesprek gevoer oor hoe om aan te sluit by 'n kind op straat. 

Om horn te probeer begryp vanuit sy verwysingsraamwerk en dus basiese empatie 

(basiese empatie word in die sessie beskryf) te kan toon, word bespreek. 
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Aanpassing moet deur die terapeut gemaak word om by 'n kind te kan aansluit sodat 

binding kan geskied. 

Verloop 

Aansluiting word een Vrydagoggend by ltumeleng onder spanlede bespreek. 

Students en vrywilligers wat in straatwerk ge·interesseerd is, sluit by die gesprek aan 

nadat groeplede se "toestemming" verkry is om die besoekers vir die gesprek in te 

nooi. 

Spanlede is versoek om hulself sodanig te akkommodeer en aan te pas sodat 

aansluiting by die wereld van die kind kan plaasvind. Aanpassing is bespreek. 

Spanlede en vrywilligers het hulle eie idees ingebring, byvoorbeeld om op die grond 

te sit en te begin saamspeel met "straatkinders". Hulle klim in die lee waterpype 

waar die kinders slaap en bring tyd daar saam met hulle deur. So kan die kind leer 

ken word vanuit sy verwysingsraamwerk. Spanlede kry elk 'n geleentheid om met 'n 

"straatkind" te kommunikeer, terwyl ander spanlede kyk en ervaringe word in die 

groep gedeel. Spanlede word ook bekendgestel aan die begrip basiese empatie. Die 

begrip word aan spanlede verduidelik. Spanlede en besoekers geniet die gesprek en 

neem entoesiasties dee!. 

Met basiese empatie word bedoel dat 'n persoon begryp word soos vanuit sy 

verwysingsraamwerk en dan word die begrip aan die persoon gekommunikeer. 

Spanlede word herinner aan hulle eie opmerkings oor etikettering van B soos dit 

gedoen is vanuit elke spanlid se eie verwysingsraamwerk, veral by sessie V. Kortliks 

word die beoordeling van 'n ander op grond van inhoud en vanuit lede se eie 

verwysingsraamwerk bespreek. Om op te som: die gemeenskap in Sunnyside het 

elk sy eie punktuasie oor die "straatkind" soos vanuit hul eie verwysingsraamwerk. 

Om vanuit die "straatkind" se verwysingsraamwerk na sy situasie te kyk, is baie 

meer bruikbaar en 'n veel meer holistiese beeld van sy omstandighede behoort so 

verkry te word. Terselfdertyd kan die begrip deur middel van basiese empatie aan 

horn oorgedra word. 'n Gebrek aan basiese empatie word as volg ge"fllustreer: 
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Spanlede kom self na vore met die idee om een nag op straat saam met die 

"straatkinders" deur te bring. Straatwerkers in die span moet die wereld van die 

"straatkind" binnegaan in 'n paging om aan te sluit by die verwysingsraamwerk van 

die "straatkind". Die uitslaapidee het vanuit die groep self gekom. Na die nag op 

straat word ervarings in 'n groep gedeel. 

Die koue en harde grand was vir die span uitputtend, maar daar het deernis vir die 

kind op straat ontstaan. Die geleentheid het oak heelwat aandag in die plaaslike 

media geniet. 

Sessie VII 'n Kort herhaling 

Funksionering van die reflekterende span tydens terapeutiese sessies word 

bespreek. 

Verloop 

Op hierdie stadium is die groep reeds gevorm. Daar is reeds heelwat inleidende 

konsepte tot 'n ekosistemiese benadering in die groep gedeel. Die groep versoek 

egter dat 'n kart herhaling sal plaasvind ten opsigte van sekere teoretiese begrippe. 

Dit word dus in sessie VII weer gedoen. Tesame hiermee word die funksionering van 

die groep as reflekterende span op 'n informele basis bespreek (sien teorie in 

hoofstuk twee). 

Enkele begrippe soos by punt 2.4.2, oor die benutting van 'n reflekterende span en 

2.4.4, oor riglyne vir reflektering in hoofstuk twee word in sessie VII met die span 

gedeel. 

Daar word besluit om die inleidende konsepte tot 'n ekosistemiese benadering te 

benut, tesame met die volgende waardes waarop saam besluit is: 

Die vertroulikheidsbeginsel word gerespekteer. 
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Kind hui/. 

Span/id: Ag nee man, hou op' 

Geen basies empatie word getoon nie. 

Basiese empatie sou die volgende reaksie ontlok: 

Span/id: Jy voe! hartseer, dit is nie lekker om alleen te voe! nie. Gevoelens 

en gedrag word gereflekteer en die kind voe/ dat beg rip vir ham getoon word. 

Alie spanlede kry geleentheid om basiese empatie in te oefen. 

Elke spanlid kry 'n kaartjie om huis toe te neem met die volgende woorde: 

Basiese empatie is 

'n Manier van leef en dink 

'n Manier van genesing 

As ek begryp voe!, voe! ek tuis. Ek sien 'n ander soos hy homseif sien en 

kommunikeer my begrip van sy situasie na ham. 

Ek gaan die private wereld van 'n ander binne. Ek voe! byna met ham. Ek en hy 

begin dieselfde "taal" praat. Ek ontwikkel begrip van sy subjektiewe 

vervvysingsraamwerk, sy wereld, sy probleme en belewenisse. Aannames en etikette 

vanuit my vervvysingsraamwerk word so vermy. 

Om dit te kan doen: 

Luister ek met aandag na ham 

Die kern van dit wat ek hoar, gee ek vir die persoon terug. 

Jy voe/ . . . omdat ... 

Ek fokus op gevoelens, ervarings en gedrag. 
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Respek word deurentyd vir die groeplede en die gesin getoon. 

Laasgenoemde kom van verskillende kulturele agtergronde, opleidings, 

geloofsoortuigings en so meer. 

Die taalmedium sal Engels wees, maar in die geval van die klient sal die klient 

wat nie Engels magtig is nie, in sy huistaal praat. 'n Tolk sal die gesprek in 

Engels vertaal. Die volgende konsepte word kortliks herhaal: 

Holisme: Alie elements in 'n sisteem word waargeneem en in ag geneem. (Sessie 

111) 

Basiese empatie: Om met iemand in sy wereld te wees en sy gedrag te verstaan 

vanuit sy eie subjektiewe verwysingsraamwerk. (Sessie VI) 

Respek: Respek word getoon viral die persons met wie in gesprek gegaan word, 

asook vir hulle outonomiteit en die vermoe om self met voorstelle, idees en 

oplossings na vore te kom. (Hoofstuk twee) 

Realiteit: Elke persoon ervaar verskillende realiteite "Because persons experiencing 

the same world out there, they make different pictures of it, problems will arise when 

they debate which picture is right" (Anderson 1987 :416). Klem word dus geplaas op 

wat vir ons belangrik of bruikbaar is, dit wil se 'n punktuasie word gemaak, die 

waarheid word nie ontdek nie. Heelwat tyd word hieraan spandeer. Dit bly vir die 

spanlede 'n nuwe idee. (Sessies IV enV) 

Waarnemer se posisie: Die waarnemer is deel van wat waargeneem word. Die 

spanlede vind hierdie beginsel nuttig. (Sessie Ill) 

Aansluiting: Aanpassing is nodig om te kan aansluit by die wereld van die 

"straatkind". Om dieselfde "taal" te kan praat as die "straatkind"; om horn so te leer 

verstaan. (Sessie VI) 

Ekologiese sisteme: Mikro-, meso- en makrosisteme word in ag geneem. (Sessie 

11) 

StabiliteitNerandering: Stabiliteit moet te alle tye in ag geneem word. (Verwys na 

teorie in hoofstuk twee) 
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Sessie VIII: Onderhoud 

'n Onderhoud word met B wat steeds in ltumeleng woon, gevoer. Sien asseblief 

Sessie II vir agtergrond. 

Hierdie onderhoud word met B gevoer wat in Sessie II slegs vir die bespreking benut 

is. 

Figuur 7 Gesin van B 

}.~akrosistec:rn 

K.ultuur 

I 

'\\! elsyrube.le.id 

Die navorser en die span sit in die vertrek waar die werker verantwoordelik vir 

straatwerk die onderhoud veer met B. 

Onderhoud met B 

Sy ouers is nie teenwoordig nie. 
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Span 

Die refiekterende span word versoek om die volgende waar te neem en te reflekteer. 

Aansluiting by die kind, toon van basiese empatie en te werk vanuit die kind se 

verwysingsraamwerk is vereistes wat aan die spanlede gestel word. Aanpassing 

word van die terapeut vereis om te kan aansluit by die kind. Hipoteses socs tydens 

sessie II word herhaal voordat met die onderhoud begin word. 

Onderhoud 

Die terapeut gaan sit met B op die vloer op 'n mat en speel 'n speletjie met horn wat 

kinders dikwels op straat speel. Die terapeut begin rustig en stadig met B gesels. Dit 

word net vir die pret gespeel, of ook vir geld. B vertel dat hy dit al baie gespeel en 

ook gewen het. B voel dat hy net tydelik in ltumeleng kan bly, want hy is bekommerd 

oor die versorging van sy gesin tuis. Op straat is dit soms lekker. Hy maak geld, het 

baie maats, rook, snuif gem waarmee hy opgehou het. Snags is dit koud, hy is bang 

vir die polisie en verkies om nie meer op straat te bly nie. lnligting van sy gesin word 

verstrek deur B socs op die genogram aangedui. 

Seide ouers is werkloos en alkoholmisbruik kom voor. Die gesin se enigste bron van 

inkomste is die pa wat af en toe stukwerk ("piece job") kry. 

B maak vinniger geld as hy op straat bedel en gaan gereeld na Sunnyside om te 

bedel. Wanneer hy tuis is, pas hy die twee kleiner kinders op, veral die tweejarige R 

en veral wanneer sy ma ender die invloed van alkahol is. B maak ook kos en maak 

die huis skoon. Soms woon hy skoal by. 

Terugvoer van span 

Na 45 minute word die terapeut en B versaek om na die menings van die span te 

luister. Die spanlede veer eers 'n gesprek met mekaar sander om die vertrek te 

verlaat. Hulle noem aan mekaar dat dit blyk dat B dit geniet het om die speletjie met 

die terapeut te deel ten spyte van die omstandighede waar die span sit en luister. 
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Die spanlede noem dat basiese empatie gereflekteer is ten opsigte van B se 

belewing van armoede, voedselgebrek en gevoelens van ge·1soleerdheid en 

desperaatheid. Verder verloop die gesprek op die basis van vraag en antwoord. 

Die span bevestig dat die gesin baie swaar kry in hierdie tyd van werkloosheid en 

brei daarop uit. Stellings word nie as "waarhede" weergegee nie. B dra baie 

verantwoordelikheid; meestal alleen met min hulp. 

Span se refleksies aan B 

Span: B, hoor ons reg dat pappa en mamma baie "moeg" word van al die swaarkry 

en sukkel sonder 'n inkomste en hulp? Jy voe/ jy moet help en nou begin jy te 

werk en by hulle, jou ouers, oorneem om te help waar hulle nie kan nie. Jy 

werk so hard om geld te kry op straat en moet nog huiswerk ook doen en die 

kleintjies versorg. Tyd vir spee/ en skoo/gaan is nou te min, want as jy nie 

werk soos 'n pappa nie, wat word van jou "gesinnetjie"? 

B stem in en se hy meet nou weer gaan kyk hoe dit gaan. 

Span: Jy word sekerlik baie moeg en en kry /us vir speel; soms is jy groot en soms is 

jy 'n seuntjie? 

B bevestig dat hy baie moeg word en in ltumeleng lekker rus, maar nie te lank sal 

kan bly nie. 

Span bevestig dat B nie by alles uitkom nie. Vir skoal word hy te moeg. Huiswerk is 
nie lekker nie. Op straat is dit beter, want daar is ook speeltyd en geen bekommer
nisse nie. 
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Die span kom met die terapeut en B ooreen om sy ouers te kontak om te onder

handel vir 'n meer regverdige werksverdeling; dat pa en ma help. Hy is tevrede met 

'n tuisbesoek saam met die terapeut. 

Spanlede se terugvoer na die onderhoud en beplanning 

Dit was 'n eerste ervaring. Spanlede was huiwerig, maar tog spontaan. Dit was vir 

hulle ongemaklik om in dieselfde vertrek oor die terapeut en kind te praat in plaas 

van met hulle. Vir die navorser was dit oak nuut en 'n vreemde ervaring. Refleksies 

op die navorser se insette deur die span kon•aandag geniet het. 

Die teorie wat benut is, word kortliks genoem. 

Die terapeut sluit aan by die kind. Hy sit saam met horn op die grand en speel 

met horn. 

Basiese empatie is eerder deur die span as terapeut toegepas. 

Geen etikettering het plaasgevind nie. Die kind word dus nie as "stout", 

"onbeheerbaar" en "aggressief' beskryf socs in sessie II aangedui is nie, maar 

as behulpsaam wat 'n totaal ander denkwyse en beskrywing is. 

Dit was uiters moeilik om die gesin te kontak. Daar is beplan dat die span die 

onderhoud tuis sou gaan veer, maar weens praktiese probleme kon dit ongelukkig 

nie realiseer nie. Die gesin is twee maal besoek, maar hulle kon nie tuis gevind word 

nie. Omdat die studente se termyn verstryk het, is 'n nuwe gesin gerieem en die 

gesin van sessie VIII is nie verder deur die oorspronklike span hanteer nie. Die span 

en/of die navoerser se refleksie op die span se ontwikkeling asook op die span/klient 

verhouding, sou bydra tot hulle voorbereiding op die volgende sessie, ten spyte van 

die feit dat 'n nuwe gesin gesien is. Refleksies tussen sassies kon die span se 

ontwikkeling stimuleer. 
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Sessie IX: Onderhoud word gevoer met 'n nuwe gesin 

T woon in ltumeleng en sy gesin kom in vir die onderhoud. 

Onderhoud met T en gesin 

Die reflekterende span sit by. T se gesin het ingekom met die versoek om horn te 

kom haal. Hulle begryp glad nie waarom hy weg van die huis is nie. T en sy gesin 

word in die onderhoud betrek (Tis op straat gewerf deur die straatwerker). T woon 

reeds twee maande in ltumeleng. Geen probleme word met horn in ltumeleng 

ondervind nie. Hy neem gretig deel aan alles wat in ltumeleng aangebied word. Hy 

gee as die rede vir sy weglopery dat sy ouers baie baklei en hy het saam met maats, 

met wie hy daagliks speel, weggeloop. 

Figuur 8 Genogram ten opsigte van Gesin van T 

Vader (35) 

T 

(11) 

.1·:1::·1,:·1.1-.1111111111111.:.:;:l!i m:::1a1i::::~111::::::::: 

:\:\'}tf:''~ll,]?'tf::f\t ____ ----t::·······':_:_ ... ···':._:_ ... ··':_·:········':·_ ... ···': .. : .. ····':_:_ ... ···':·.: .... ···':_:······':_·:·······':_·_ ... ···':_''_ ... ··'::': ... ····':_'_:_ ... ··':_·' ... ···':,i·······':···: .... ·'',,'_ ..... ·':_,:_ ... ··'i:': ... ···'·:'· ... ·:'_.:,'_.·:; __ .'.' .. :i ... ' .. _.::_ .. ·':· ... ·'·.'; ... ':_.·':.:: ... ··'::: ... ···':.::·····'' ... ::_.·::·_.:: ... ·',._.::_ .. ·':._.·:: __ .:,_,:_ ... ·',·_,:_ ... ·':_,· ... ··':.:;·····':::······':.:~ ... ··':_,· .... ·':_,· ... ··'::: __ ... ·':_'._ ... ··':_:_ .. ··'::': .... ···':_! ... ··';,·:·····':,'_:_.·'·_.',:_ ... ::_:,'_ .. ··':_:,: .. ':_.·'i .. :;_ .. ·'; ... ':_.:,:_ .. ·'i_.',:····':_,=_:_.··':_,1:_ ... ··' .. ··':_:,:·····':,:· ... ···':,:······':.·'.······';:·:·····'::::·······':_':······':_·_:_ ... ··':.:······':_=: ... ····':·: ... ···':_': ... ····':_': .. ':_.·'i ... ···';,=: .... ·'·,'.:.·····''.::···':_.=: ... ··';_:='_.··';.',: ... ···':,=: .. ··':_:~ ... ··'i_,·:····':_:,:······';,=: ... ':_.:,:_ .. ··'i_,·:····'·.:::·····'i_:=: .. ··'i_:' - . 

K 

(8) 

Seun 

I 

llJ 
Hipotese ten opsigte van gesin van T 

'n Paar hipoteses word geformuleer voor die onderhoud met Ten sy gesin. 

85 



Feitelike inligting 

T se moeder en tante het horn kom haal. T pas "goed" aan in ltumeleng en lewer 

geen problems nie. Hy voer as rede aan dat sy ouers baie baklei en dat hy met sy 

maats weggeloop het. 

Hipoteses 

Die weglopery van T word nie as stout en onbeheerbaar geetiketteer nie, maar die 

fokus is eerder op beskrywings. Die gedrag kan 'n aanduiding wees van interaksie 

en verhoudingspatrone in die gesin. Weglopery kan dui op moontlike gesinskonflik of 

huwelikskonflik. 

Die opname en sterk identifikasie met sy portuurgroep (weglopery saam met maats) 

kan dui op 'n moontlike diskonneksie tussen ouers en kind. T het horn dalk onttrek 

en ontvlug na die portuurgroep en die ouers het dit toegelaat. Die ouers kon dalk so 

besig wees met ander dinge dat hulle nie genoeg aandag skenk aan T nie. 

T se moeder en tante kom horn haal nadat hulle lank na horn gesoek het. 

Hulle gee om en kom haal T. Sy vader se afwesigheid kan weens praktiese redes 

wees, maar dui op 'n diskonneksie tussen die pa en ma en/of die pa en T. 

Die tante wat die moeder vergesel, kan dui op 'n persoon wat steun vir die moeder 

bi ed. 

Onderhoud 

Die onderhoud word gevoer met T se ma en tante, sowel as met T. Sy vader is nie 

by nie. Die terapeut versoek T se moeder om meer te vertel van hulle besoek aan 

ltumeleng. Sy verduidelik dat hulle horn kom haal en geen rede vind vir sy weglopery 

nie. 
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T word deur sy ma van stokkiesdraaiery, rondlopery, ongehoorsaamheid en swak 

maats beskuldig. T se ma brei verder daarop uit. Sy vertel watter invloed maats op 

horn het en dat hulle horn be"invloed om rand te loop, stokkies te draai en nie vir haar 

te luister nie. Sy beklemtoon dat hulle as ouers horn geen rede gee om weg te loop 

straat toe nie. 

Let wel: Tydens nabetragting is die liniere taalgebruik wat T se gesin gebruik deur 

spanlede opgelet en hulle het oak bevestig dat dit 'n algemene spreektaal is. 

T se moeder het agtergekom hy draai stokkies. Sy het met horn geraas, maar geen 

respons het van T gekom nie. Verder is T selde tuis, sy moeder is wel bedags tuis. 

Sy het sy pa se hulp ingeroep. Volgens sy moeder het T se vader nie opgetree nie. 

Sy ontdek T het weggeloop en begin seek. Sy voel hy reageer nie op haar dissipline 

nie. Die terapeut gee erkenning aan die moeder se gevoelens van bekommernis en 

'n gevoel van magteloosheid en oak dat sy nie weet waarom T ongehoorsaam is nie. 

Terapeut vra aan Ten sy ma om ans te help om meer te verstaan. Die volgende 

vrae is aan hulle gestel: 

Ashy stokkies draai, wat gebeur dan? 

Wie is die meeste oar ham bekommerd? 

Wie kom dit eerste agter, wie laaste, en wie glad nie? 

T reageer: My ma is die meeste bekommerd. Hierop vra die terapeut dat T meer 

vertel. 

T veer weer as rede aan dat sy ouers baie baklei en daarom het hy padgegee. Hy 

bevestig dat basiese lewensmiddele voldoende tuis voorsien word. Hy is verveeld 

tuis en kry nie aandag nie. Sy pa is nooit tuis nie en as hy tuis is, is hy besig met sy 

eie dinge. Sy ma is met die baba besig. Dan is hy verveeld. T se ma bevestig dat hy 

min aandag kry. Die baba hou haar besig. Sy bevestig ook dat haar man haar nie 

met T help nie. Sy het horn al sander sukses daarop gewys. 
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Reflekterende span 

Lede van die span onderbreek die onderhoud na 40 minute en bevestig die 

besorgheid en kommer, asook moeite wat gedoen is om T op te spoor. Die terapeut 

het voor die onderhoud vertel dat T se ma gesoek en baie moeite gedoen het. 

Terwyl die terapeut en die gesin luister, spekuleer die spanlede ender mekaar 

random die volgende, wat ook deurgegee word na die gesin. 

T se moeder werk hard om T reg te leer, maar hy hoar haar nie altyd nie. Sy voel by 

tye magteloos. Sy het ook verpligtinge teenoor die baba. 

Sy moeder is baie lief vir T en bekommerd. Sy spoor horn alleen op en vra haar 

suster om saam te ry na ltumeleng. Sy benodig ook ondersteuning. 

Sy word soms moedeloos, want T hoar nie altyd nie. Haar planne raak soms op en 

sy pa hoar nie as sy by horn raad vra of die verantwoordelikheid aan horn wil oorgee 

nie. Sy roep dalk s6 dat hy haar nie hoar nie. 

T se pa hoar ook nie altyd as T horn roep nie. Sy ma is soms baie besig. Hy is soms 

alleen en voel hulle vergeet van horn. Hy is lief vir die baba, maar hulle kan nog nie 

lekker saam speel nie. Sy eie planne met sy maats laat horn baie skoolwerk verloor. 

Gesin 

Tse ma reageer hierop en verbaliseer dat haar man baie min aandag aan sy 

gesinslede gee. Sy se dat hy T glad nie "raaksien" en nie deel in die dissiplinering 

van T nie. Sy weet nie altyd raad met T nie en as sy sy pa nader, reageer hy nie 

daarop nie. Sy laat dit dan daar. T wend horn nou tot maats en hulle vang saam 

"stoutigheid" aan. 
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Span 

Span stel voor dat T se moeder 'n boodskap aan haar man gee vanaf die span by 

ltumeleng, dat hy as geleerde man baie hard werk vir sy gesin, lang ure insit, baie 

mooi vir hulle sorg (geen finansiele tekort nie) en dat die span vra dat laasgenoemde 

vir 'n halfuur per dag vir T met sy skoolwerk help. Die span stel ook voor dat T saam 

met sy ma en die baba inkopies doen, huiswerk doen, die baba versorg, soms 

speletjies speel en vir T 'n maat nooi. 

Daar word saam besluit dat T saam met sy ma en tante huis toe sal gaan. 

Nadat die gesin reeds vertrek het, is die patroon wat moontlik in die gesin voorkom, 

bespreek. 

Waarskynlik raas, neul en praat Tse moeder oor wat sy ervaar. Tse vader onttrek 

horn moontlik. T wend horn tot sy maats. Seide ouers maak waarskynlik rusie en T is 

gediskonnekteer met die res van die gesin. 

Hier is op die mikro-omgewing (gesin) asook meso-omgewing (maats en skool) 

gefokus, alhoewel daar glad nie op die makro-omgewing ten opsigte van die gesin 

gefokus is nie. 
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3.4 SAMEVATTING 

Figuur 9 Nege Sessies 

SESSIE IX 

Onderhoud II 

SESSIE VIII 

Onderhoud I 

SESSIE VII 

Funksionering van 'n 
reflekterende span 

SESSIE VI 

Aansluiting en basiese 
empatie 

Sessies I, II en Ill 

REFLEKTERENDE 

SPAN 

SESSIE V 

[ ___ NT~--M J 

SESSIE I 

Aanvang en die skep 
Van 'n konteks 

SESSIE II 

Bespreking van 
inleidende 

ekosistemiese konsepte 

SESSIE Ill 

Holisme en die posisie 
van die waarnemer 

sESSIE IV 

( __ 'N Fi-lloso-fie _J 

'n lnformele konteks is met aanvang geskep, waar aangesluit is by die span om so 

hulle stabiliteit in ag te neem. Die spanlede het oor sekere basiese kennis beskik ten 

opsigte van sekere ekosistemiese konsepte. Hierby kon aangesluit word deur 

verder uit te brei op wat vir die span bekend was. 
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Daar is uitgebrei op inleidende ekosistemiese konsepte, waarna 'n konteks geskep is · 

vir gesamentlike generering van idees om mee te werk. Die konsepte liniere 

oorsaaklikheid, sowel as die verskralende aard daarvan, is prakties bespreek 

tesame met sirkulariteit as nag 'n alternatief, met fokus op die neem van 

verantwoordelik-heid vir jou eie lewe en toekoms. Die spanlede kon verskeie 

voorbeelde in hulle eie lewens identifiseer waartydens hulle liniere beskrywings 

aanvaar het en daarvolgens opgetree het. Die impak van die verskralende aard 

hiervan op hulleself is ge'identifiseer. Die beginsel van holisme word hiermee saam 

bespreek. Elke element in 'n sisteem word be'lnvloed, maar be'invloed oak elke 

ander element in 'n sisteem. Alie elements in 'n sisteem behoort in ag geneem te 

word om so meer holisties te sien. Die verband is deurgetrek na die "straatkind" wat 

deur verskeie faktore be'invloed is, wat almal bygedra het tot sy teenwoordigheid op 

straat, maar so het sy teenwoordigheid op straat oak op sy ouers en die 

gemeenskap 'n invloed. Die feit dat alle elements of aspekte in ag geneem behoort 

te word om meer te verstaan ten opsigte van die "straatkind" in sy konteks is nuttig, 

aangesien fokus in die verlede veel meer net op die een element, naamlik die 

"straatkind", gefokus was soos in hoofstuk een aangedui word. 

Die konteks waarbinne gedrag plaasvind, word in ag geneem. Die verskralende aard 

van etikettering was vir die groep nuus, asook hoe dit dialoog kan stop. Die 

"straatkind" is 'n goeie voorbeeld van etikettering en word beskryf as "stout", 

"onbeheerbaar" en vele meer. 

Voorbeelde van etikettering is oak uit lede se eie lewens genoem en die impak wat 

die aanvaarding van 'n etiket op mense kan he. 

Die gesin binne ekologiese sisteme word bespreek. Dit is vir die spanlede bekend, 

aangesien hulle self die breere gemeenskap sien as teenwoordig in die lewe van die 

"straatkind". Die sirkulere interaksie tussen hierdie sisteme binne die mikro-, meso

en makro-omgewings was vir die spanlede 'n verband wat hulle kon trek van sessie 

een na sessie twee. 
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Hipoteses is geformuleer om die sirkulere interaksie te illustreer tussen die kind in 

ltumeleng soos op die gevallestudie aangedui en ook sy gesin en elements in hulle 

meso- en makro-omgewing. (Figuur ses, hoofstuk drie.) Die ekosistemiese 

benadering maak 'n wyer punktuasie wat ook die ekologie insluit. Die spanlede het 

daarvan bewus geraak dat die grater sisteme random die "straatkind" 'n rol speel in 

prableemvorming en instandhouding. 'n Leemte is dat die spanlede nie hierdie gesin 

self kon ontmoet nie, maar net vir 8. Dit het 'n verskralende invloed op die navorsing 

uitgeoefen. lndien die gesin van 8 opgespoor was, 'n besoek aan hulle gebring kon 

word en hulle waargeneem kon word binne hulle meso- en makra-omgewings sou 

die teorie meer betekenisvol benut kon word. 

Sessies Ill, IV en V 

Tydens sessies drie, vier en vyf word die begrip random afsonderlike realiteit en die 

geldigheid daarvan bespreek, wat daarop uitloop dat spanlede vir hulleself uitmaak 

"soveel mense, soveel menings" en elkeen het die reg op sy eie opinie wat deur 'n 

ander gerespekteer behoort te word. Praktiese voorbeelde is benut uit die spanlede 

se daaglikse lewens. Die stalling van Bateson, naamlik "The map is not the 

territory", was vir die groep vreemd. Dit het nie aangesluit by wat vir hulle bekend 

was nie. Hulle stabiliteit is nie genoeg in ag geneem nie. Hulle kon egter reageer toe 

aangesluit is by wat vir hulle meer bekend was. Die spanlede fokus op die respek vir 

die uniekheid van 'n ander en beklemtoon dat ruimte nodig is vir diversiteit. Dit bring 

die span ook daarby uit dat 'n "straatkind" begryp behoort te word vanuit dit wat vir 

homself geldig en waar is - wat nie noodwendig vir ander persons of hulleself waar 

of geldig is nie. Die span identifiseer meer met die metafoor dat die brein nie 'n 

kamera is wat op iets fokus en 'n presiese afdruk daarvan maak nie, maar wel 'n 

verwerkte vorm produseer van wat gesien word. Dus is ". . . no two people alike. No 

two people understand the same sentence alike" (Simon 1992:40). 

Spanlede het ook die simptome bespreek wat die "straatkind" dikwels ervaar: 

bakleierigheid, weglopery, stokkiesdraaiery. Hulle word bewus gemaak van liniere 

denke en etikettering, asook die verskralende aard daarvan. Daar word saam besluit 
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om meer holisties te kyk, oak na ander aspekte binne die mikro-, mesa- en makro

omgewings wat 'n rol kan speel wanneer 'n kind simptome toon. Madanes (in Simon 

1992: 120) skryf "The problem is always in the play, never in the actors". Die 

spanlede aanvaar die grater bruikbaarheid daarvan om meer beskrywings te 

genereer en so meer te verstaan. Positiewe konnotasie is vir hulle vreemd, maar 

nuttig om saam met, eerder as teen die kind, op straat te beweeg. Hiermee word 

bedoel om gedrag nuttig te beskryf aangesien dit weerstand verminder en grater 

openheid mag stimuleer. Dit word weer deurgetrek na die kind op straat. 

Sessies VI en VII 

Tydens sassies ses en sewe is gefokus op aanpassing om te kan aansluit by die 

kind op straat om so te probeer verstaan vanuit sy verwysingsraamwerk en om die 

begrip deur middel van basiese empatie te probeer terug kommunikeer. Hierdie 

begrippe is as nuttig beleef. Kinders in ltumeleng is soms "gekonfronteer" deur 

sommige spanlede met die gevolg dat kinders vanuit ltumeleng weggeloop het; terug 

strate toe. 'n Aanname wat die span aanvaar het, is dat daar nie by die kind 

aangesluit is nie, dat te veel verandering te gou van die kind verwag is. Navorser 

het oak beklemtoon dat die kind se stabiliteit nie genoeg in ag geneem is nie. 

Die span het geleentheid gehad om aansluiting self te ervaar tydens gesprekke met 

"straatkinders" en moes oak aanpassings maak om by hulle te kon aansluit. Die 

span het reeds op straat die ervaring opgedoen en daar nie meer die kinders 

gekonfronteer nie. Hulle het self "geleer" dat hulle eerder met die kinders "vriende" 

moet maak en daarmee veel meer bereik. Die nag op straat het hiertoe bygedra. Die 

begrip basiese empatie was vir die span baie nuttig, en is deur hulle benut. 

Voortgesette benutting is egter nie bepaal nie. Sessie sewe was slegs 'n herhaling 

van wat reeds gedoen is. 
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Sessies VIII en IX 

Sessie agt en nege vind plaas terwyl die reflekterende span refleksies maak. Die 

span se onsekerheid blyk uit hulle huiwering en die navorser neem die leiding. Later 

het die span meer spontaan begin deelneem. Die kinders en die een gesin wat 

betrokke was, het geen aanduiding gegee dat hulle enige ongemak met die span se 

teenwoordigheid beleef het nie. Die span, veral sekere spanlede, het in die skuiling 

ook ten opsigte van ander take in spanverband saamgewerk. Die spanlede aanvaar 

die minder hierargiese struktuur van die reflekterende span. Binne die algemene 

kultuur in ltumeleng het spanwerk altyd spontaan ontwikkel. Die span het ook begin 

bewus raak van die kind en die gesin se eie potensiaal in generering van eie 

oplossings. 

Daar is op die volgende teorie besluit wat die span sou gebruik. 

Basiese empatie. 

Aansluiting om te kan aanpas. 

Die span ken met aanmoediging daarmee identifiseer dat die terapeut aangesluit het 

by 8. (Figuur sewe, hoofstuk drie.) Spanlede reik gereeld uit na die kinders op 

straat. Daar het reeds informeel heelwat gesprekke met personeel in ltumeleng 

plaasgevind random aansluiting, veral op straat. 'n Geleentheid om 'n gesprek te 

veer random inagneming van die kind se stabiliteit is hier nie benut nie. Die span ken 

oak die benutting van basiese empatie identifiseer. Refleksies het gevolg deur 

spanlede nadat leiding hiermee deur die navorser geneem is. Etikettering het nie 

plaasgevind nie. Daar is eerder beskrywings gedoen en positiewe konnotasie is 

benut. Die ekologiese sisteme random die gesin is wel deur die spanlede in ag 

geneem, maar hulle ken beslis meer daarop uitgebrei het. Die opvolggesprek socs 

met B gereel, het nie plaasgevind nie. Die terapeutiese proses om na B se gesin uit 

te reik, ken dus nie deur die span voortgesit word nie. Dit het 'n leemte in die 

navorsing gelaat. 
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Gedurende sessie nege word 'n onderhoud met 'n ander gesin gevoer. Hulle is Ten 

sy gesin. Hier is die span meer op hulle gemak en spontaner. Die navorser neem 

egter weer leiding met refleksies. Basiese empatie kon weer gei'dentifiseer en benut 

word, waarop die gesinslede gereageer het. Die gesin se liniere taalgebruik en 

etikettering van mekaar kon deur die span ge'identifiseer word. Meer beskrywings 

word deur die span gegee. Spanlede gebruik nie etikettering nie, en verder is 'n 

bewuswording van sirkulariteit sigbaar. Die navorser neem die leiding en stel 

intervensie voor, wat die span aanvaar. 
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HOOFSTUK 4 BESPREKING EN GEVOLGTREKKINGS 

4.1 INLEIDING 

Welsynsorganisasies wat gesinsorgdienste binne die diverse en ontwikkelende Suid

Afrikaanse konteks onderneem, behoort veranderinge wat binne die eksterne en 

interne omgewings plaasvind, deurlopend in ag te neem tydens dienslewering. 

Soos in die loop van hierdie navorsing aangedui, is vier faktore binne Pretoria 

Kinder- en Gesinsorgvereniging ge"ldentifiseer, wat dui op 'n behoefte aan 

verandering: 

Strategiese beplanning 

Uitbreiding van dienste 

Beleidsveranderinge in die eksterne omgewing 

lnterne behoefte aan verandering 

Dienste aan "straatkinders" wat ·sedert 1993 onderneem is, was deel van die 

uitbreiding van dienste wat deur die gesinsorgvereniging gelewer is aan 'n groep aan 

wie nie vantevore dienste gelewer is nie. 

Nadat dienste aan die "straatkind" 'n aanvang geneem het in 1993 was dit gou 

duidelik dat daar na alternatiewe maniere gekyk sou moes word om met hierdie 

kinders en hulle gesinne te werk. Ekosistemiese beginsels is aanvanklik gebruik 

tydens dienste. Die meeste van hierdie beginsels was nie vir die spanlede 

betekenisvol nie. Hulle was wel nuuskierig daaroor. 

Die volgende vraag het toe ontstaan: Hoe kan ekosistemiese beginsels in ltumeleng 

gebruik word deur die groep of span wat wou saamwerk? Hierdie vraag ken moontlik 

met hierdie navorsing deur middel van 'n gevallestudie-ontwerp beantwoord word. 

Die diversiteit ender "terapeute" (supervisor, maatskaplike werker, hulpwerker en 

kinderversorgers) in ltumeleng ten opsigte van taal, kultuur, opleiding en agtergrond 
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het samewerking bemoeilik. Elk van die terapeute wat verantwoordelikheid moes 

neem vir dienste aan die kinders in ltumeleng het hulle beskrywing oor hierdie 

kinders vanuit 'n eie paradigma gedoen. Raakvlakke moes tussen "terapeute" wat as 

'n span sou saamwerk, ontwikkel word. 

'n Gevallestudie-ontwerp is tydens hierdie navorsing ingespan om te probeer bepaal 

hoe om 'n ekosistemiese benadering prakties tydens ontwikkeling van die span te 

gebruik. 

Die volgende doelwitte is toe geformuleer vir hierdie navorsing: 

Om literatuurstudie te onderneem en 'n beskrywing te doen van die 

ontwikkeling van 'n refJekterende span waartydens ekosistemiese beginsels 

benut word en om 

Voorstelle te maak ten opsigte van 

D Die benutting van 'n ekosistemiese benadering. 

o Die ontwikkeling, "opleiding" en benutting van 'n reflekterende span wat 

ekosistemiese beginsels benut tydens dienste aan "straatkinders" in 

ltumeleng. 

'n Gevallestudie-ontwerp is gebruik vir die beskrywing van nege sessies waartydens 

'n ekosistemiese benadering benut is en die span ontwikkel en opgelei is. Die 

eenheid van ondersoek vir hierdie navorsing is die ontwikkeling en "opleiding" van 

die span tydens sewe opleidingsessies en die gesinsterapieproses tydens twee 

terapiesessies wat in ltumeleng aangebied is. Die benutting van 'n ekosistemiese 

benadering binne hierdie konteks is ondersoek. Vervolgens word die bevindinge wat 

tydens hierdie sessies gemaak is, bespreek. (Data is verkry van respondente of 

spanlede se reaksies tydens die sessies. Data is ook deur die navorser aangeteken 

tydens "direkte" waarneming van elke sessie.) 
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4.2 BESPREKING 

4.2.1 Die navorsing is tydig onderneem, aangesien 'n behoefte aan verandering 

duidelik was by die gesinsorgvereniging, maar oak by ltumeleng, wat 'n nuwe 

werksterrein vir die vereniging is. Daar was oak 'n behoefte om na ander maniere te 

kyk om met die "straatkind" te werk. 

4.2.2 Die gevallestudie-ontwerp kon benut word om die navorsingsdoelstellings te 

bereik. Die ontwerp was nuttig om die ontwikkeling en "opleiding" van die span, 

asook die benutting van 'n ekosistemiese paradigma tydens dienste aan 

"straatkinders" en hulle gesinne by ltumeleng-skuiling te beskryf. Vanuit die 

gevallestudie word die volgende bespreking aangebied, oor die wyse waarop die 

ekosistemiese benadering benut is tydens ontwikkeling van 'n reflekterende span. 

4. 2. 2. 1 Die ekosistemiese epistemologie met 'n raamwerk van idees gebaseer op 

ekologie, kubernetika en sisteemteorie eis 'n totale ander manier van dink en 

beskrywing. Ekologie plaas die fokus op die grater ekologiese konteks 

waarbinne 'n probleem (simptome) voorkom (op mikro-, meso- en 

makrovlakke) wat in ag geneem word. Dus word lokalisering van die probleem 

binne die grater konteks van die gesin en die gemeenskap op mikro-, meso

en makrovlakke gesoek en die grater sisteem waarbinne probleme voorkom, 

word aangespreek. 

Uit die onderhoude het dit duidelik geblyk met inagneming van die ekologiese 

konteks dat daar veel meer faktore ge'identifiseer kon word wat bydra tot die 

"straatkind" -verskynsel. Dit was duidelik dat die beskrywing van die 

"straatkind" as besitter van die patologie baie verskralend was, asook die 

aanname dat hierdie kinders uit informele nedersettings van armoede 

wegvlug as belangrike "oorsaak" van die verskynsel. Binne die kinders se 

mikro-, mesa- en makro-omgewings kon veel meer beskrywings gegenereer 

word wat bydra tot die verskynsel soos gereflekteer in hoofstuk drie tydens 

die "opleidng" en veral die onderhoude. 
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Die ekosistemiese paradigma is oak gebaseer op kubernetika en 

sisteemteorie wat die fokus plaas op die interverweefdheid van menslike 

verhoudings en die rekursiewe skakels tussen die kind wat die probleem 

presenteer en die grater konteks, nl. die gesin, gemeenskap en omgewing, 

asook aspekte hierbinne. Etikettering van die kind of gesin (meervoudige 

probleemgesin) vind nie meer plaas nie - "gedragsprobleme" word beskryf as 

probleme in patrone van sosiale interaksie, die betekenisvolheid van gedrag 

word van die sosiale konteks afgelei. Gedrag word nie net in terme van 'n 

persoon self verduidelik nie. 

Tydens beide onderhoude kon probleme in patrone van sosiale interaksie 

waargeneem en beskryf word. (Tse moeder "neul", sy vader onttrek, T voel 

afgeskeep.) Alhoewel dit nie altyd moontlik is om die fisiese ekologie van die 

"straatkind" en sy gesin waar te neem nie, is hierdie benadering bruikbaar 

omdat die "straatkind" binne konteks geplaas word en beskrywings van 

hierdie konteks 'n holistiese storie kan skep wat hierdie sisteme kan betrek en 

stimuleer om die probleem aan te spreek. Fokus word dus geplaas op die 

interverweefde menslike verhoudings binne die ekologiese konteks waar die 

probleem voorkom. 

Alhoewel 'n ekosistemiese epistemologie soos ge·inspireer deur die 

konstruktivistiese filosofie nuttig beskryf is in hoofstuk twee en ook so deur die 

navorsing self bevind is, vereis dit 'n paradigmaverandering. Dit kan dus nie 

net so benut word deur terapeute wat nie daarmee bekend is en net daarvan 

te hare kom nie. 

Oat bekendstelling van hierdie konsepte aan die spanlede nodig was, is deur 

hierdie navorsing bevestig. So is hulle stabiliteit in ag geneem. Die konsepte 

kon deur hulle benut word eers nadat hulle dit as betekenisvol kon ervaar. 

4.2.2.2 Alhoewe/ in die literatuur oor die reflekterende span nie spesifiek verwys 

word na opleiding van die spanlede nie, het die andersoortige denkwyse wat 'n 
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reflekterende span verg, opleiding van die spanlede vereis. Die ekosistemiese 

teorie, die posisionering van die spanlede in die vertrek en benutting van refleksies 

was aanvanklik vreemd en het verskeie sessies geverg om gemeenskaplike beraad 

te ontwikkel. Die veer- en nadele meet egter teen mekaar opgeweeg word by 

benutting van 'n reflekterende span. 

Enkele nadele word vervolgens bespreek: 

Sodanige opleiding kan tydrowend wees en kan as 'n struikelblok beskou 

word deur organisasies in die lig van tyd- en finansiele beperkinge. 

Opleiding van die spanlede meet eers gedoen word en dit kan ekstra onkoste 

meebring, veral as die tyd in ag geneem word waarin die opleiding plaasvind. 

Hierdie nadele moet egter opgeweeg word teen die volgende voordele: 

Met die benutting van 'n reflekterende span is nie probeer om die waarde van 'n 

eenrigtingspieel te ontken nie. Die spieel met klanktoerusting en video-apparaat is 

egter baie duur, en nie oral beskikbaar nie, veral nie in areas waar werkloosheid en 

gevolglike armoede aanwesig is nie. Binne sulke gemeenskappe wat oral in Suid

Afrika en oak in die res van Afrika voorkom, is 'n reflekterende span as alternatief 

baie bruikbaar. Hierdie kontekste is juis waar die gesinsorgverenging die meeste van 

hulle dienste lewer. 

Die reflekterende spanbenadering kan verder binne 'n verskeidenheid van kontekste 

benut word, a.a. vir supervisie, vergaderings asook die opleiding van students wat in 

'n veilige atmosfeer vaardighede kan aanleer. 

Die reflekterende spanbenadering kan as metode benut word waardeur 

konstruktivistiese beginsels prakties benut kan word, soos deur hierdie navorsing 

bevestig is. Die span fasiliteer 'n geleentheid waar 'n gesin en span saam meer 

beskrywings kan genereer wat 'n gesin wat vasgeval voel met 'n probleem, daaruit 

kan laat beweeg. Die span skep 'n konteks vir samewerking en 'n wegbeweging van 
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outoritere uitsprake deur terapeute. Reduksionistiese en blamerende uitsprake word 

uitgeskakel. Vinnige gevolgtrekkings is outoriter van aard, wat dialoog mag stop -

dus ook oorhaastige, lukrake oplossings. 

Die span kan saam veel nuttiger beskrywings genereer, soos ook plaasgevind het in 

die geval van B (die kind werk op straat om sy gesin te onderhou) en in die geval 

van T (hy voel alleen en dat sy gesin soms van horn vergeet). Veel eerder word 

vanuit die verwysingsraamwerk van die kind en gesin gewerk. 

Die gesin vorm nou oak deel van die besluitneming. Hulle stories en insette word 

gerespekteer. Dit betaken dat hulle outonomie gerespekteer word. Nuwe stories 

word saam ontwikkel, dus nuwe "oplossings" vir probleme. 

Die reflekterende spanbenadering stel 'n veel meer samewerkende as hierargiese 

struktuur tydens hulpverlening voor. Vaardighede kan natuurlik ook deur spanlede by 

mekaar aangeleer word. Hierdie meer informele konteks vergemaklik die skep en 

uitruil van idees. Dit skakel ook die rol van die ekspert terapeut of maatskaplike 

werker uit en bied veel eerder 'n moontlikheid om 'n konteks te skep waar saam 

gedink kan word. 

Die informele, minder hierargiese aard van die reflekterende spanbenadering kan 

moontlik die tradisionele hierargiese struktuur bedreig indien die benadering werklik 

ge'implementeer sal word. Binne die tradisionele gesinsorgvereniging en ook binne 

die bree Suid-Afrikaanse konteks is die demokrasie wat oak samewerking en dialoog 

impliseer, nog nuut en onbekend. Dis is egter 'n uitdaging om terapeute en gesinne 

te stimuleer tot die gesamentlike neem van verantwoordelikheid vir die 

medegenerering van oplossings vir hulle probleme. 

Die volgende aanbevelings soos gemaak deur Anderson (1987:418-424) moet 

egter in gedagte gehou word by die benutting van 'n reflekterende span. 

Opleiding 
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Stabiliteit van spanlede en gesinslede 

Outonomiteit van elke spanlid en gesinslid 

Die mening van al die spanlede en gesinslede behoort in ag geneem te word 

(Die afwesigheid van universele waarhede maak outoritere uitsprake 

onbruikbaar) 

Die span se mening van die gesin en "terapeut" se oortuigings moet 

spekulatiewe opmerkings of in terme van positiewe konnotasie oorgedra word 

Refleksies behoort oak net verband te hou met verbale en nie-verbale 

materiaal uit die onderhoud 

Betekenisvolle verskille behoort as refleksies deurgegee te word. 

Hierdie deel van die realiteite van spanlede en die gesin met mekaar sal dus saam 'n 

ekologie van idees vorm. Die ervaring en erkenning van meervoudigheid ten opsigte 

van idees kan by spanlede die ou idee uitdaag dat die werker die terapie kan 

beheer. Gevolglik behoort die idee van ekspert en beheer hierdeur aangespreek te 

word. 

Verligting behoort te ontstaan by spanlede wanneer van meer na minder beheer 

beweeg word en van oortuiging na be"invloeding en uiteindelik na samewerking. Die 

benutting van die gesin se eie genesende kragte soos voorgestel deur Hoffman 

(1985) behoort hiertoe byte dra. 

Dit kan egter vir spanlede oak bedreigend wees om deel te word van wat 

waargeneem word en om deel te word van 'n proses van verandering. Die stabiliteit 

van die spanlede behoort oak in ag geneem te word. 
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4.3 GEVOLGTREKKINGS 

Die volgende gevolgtrekkings word vanuit hierdie navorsing gemaak: 

'n Ekosislemiese benadering tot gesinsterapie as nag 'n alternatief tot 

"tradisionele" vorme van gesinsterapie kan tydens diens aan "straatkinders" 

en hulle gesinne gebruik word, op sekere voorwaardes. 

'n Reflekterende span kan benut word om die ekosistemiese benadering 

prakties aan te wend op die volgende voorwaardes, naamlik: 

D Die spanlede se stabiliteit meet in ag geneem word deur aan te sluit by 

wat hulle reeds weet. 

D Waar diversiteite ten opsigte van opleiding samewerking bemoeilik, 

meet basiese begrippe eers bekendgestel word, en "opleiding" gedoen 

word om 'n meer gemeenskaplike paradigma te ontwikkel. 

Hierdie studie was egter van beperkte omvang en het slegs gefokus op 

dienste aan "straatkinders". Verdere navorsing behoort onderneem te word ten 

opsigte van die benutting van 'n ekosistemiese benadering en reflekterende span in 

ander kontekste waar gesinsterapie onderneem word. 
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