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OPSOMMING: 

Die doel van hierdie studie was om te bepaal waarom kinders uit kinderhuise wegloop 

en om voorstelle ter voorkoming daarvan te maak. 

Ten opsigte van die fenomeen "wegloop" stateer die literatuur dat kinders wegloop 

vanaf onaangename omstandighede en/of wegloop na aangename omstandighede. Die 

belewing van gesinstres, gesinskonflik, portuurgroepdruk, utopiese voorstellings van 

wegloop, onaangename skoolbelewing en tiener swangerskap is aangeduide rolspelers 

onderliggend aan bogenoemde. 

Die empiriese studie na wegloop uit kinderhuise bet aan die lig gebring dat kinders uit 

kinderhuise wegloop weens traumatiese belewing van verwydering uit die ouerhuis, 

etikettering en inrigtingsversadiging. Voorts is bevind dat faktore wat onderliggend aan 

bogenoemde is, tot 'n groot mate voorkom kan word. 

Sekere aanbevelings ter voorkoming van wegloop uit kinderhuise is na aanleiding van 

die studie gedoen en kan gebruik word in die volwassene se bemoeienis met die 

kinderhuiskind. 
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SUMMARY: 

The object of the study was to identify the reasons why children run away from 

children's homes and to make recommendations on how to prevent them from running 

away. 

On considering "run away" as a phenomenon, the literature states that children run 

away from harsh circumstances to acceptable or pleasant circumstances. Experiences 

such as family stress, conflict in the family, peer group pressure, romanticising the 

idea, harsh school experiences and teenage pregnancies are roll players subjacent to the 

above mentioned. 

The empirical study of "running away from children's homes" has confirmed that 

children run away because of traumatic separation from parental homes, labelling and 

institutional intolerance. Furthermore it was also found that factors subjacent to the 

above mentioned can be neutralised to a large extent. Certain guidelines have been 

recommended for adults when confronted with children in children's homes. 
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BEWUSWORDING EN PROBLEEMSTELLING 
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1.1 BEWUSWORDING VAN DIE PROBLEEM 

In die algemene ldaskamerpraktyk het die navorser bewus geword van die afwesighede van 

die leerlinge uit kinderhuise. By nadere ondersoek het dit duidelik geword dat hierdie afwe

sighede nie verband hou met afwesighede as gevolg van algemene oorsake, byvoorbeeld siekte 

nie. Die leerlinge is dikwels vir dae of selfs weke afwesig. Hierdie afwesighede volg ook 
' 

geen vaste patrone, soos by sommige stokkiesdraaiers opgemerk word nie. Die afwesighede 

kom ook nie op spesifieke dae, byvoorbeeld toetsdae, voor nie. Die afwesighede is altyd on

verwags en geen vooraf kennisgewing van 'n toekomstige afwesigheid (byvoorbeeld om dok

tersafspraak na te kom) word gegee nie. Hoofde van kinderhuise gee die skool altyd vooraf 

of betyds kennis van enige normale afwesigheidsredes van kinderhuisleerlinge. (Hierdie leer

linge bevind hulle in gewone hoofstroomonderwys en nie in kindersorg, of soos vroeer 
bekend, nywerheidskole nie.) Die afwesighede wat hier ter sprake is, hou nie verband met 

dfe van gedragsafwykende leerlinge nie. Dit is afivesighede van leerlinge wat normaal ge

balanseerd voorkom, die enigste uitsondering is dat hulle kinderhuiskinders is. By navraag 

blyk dit dan ook dat hierdie kinders uit die kinderhuis weggeloop het. 

Die leser mag wel wonder of wegloop nie eerder 'n algemene verskynsel by ouerhuiskinders 

as by kinderhuiskinders is nie. Dit is wel so dat meer gevalle van weglopery vanuit ouerhuise 

as kinderhuise plaasvind (Angenent & Beke, 1985:31). Daar moet egter in gedagte gehou 

word dat, aangesien minder kinders hulle in kinderhuise as in ouerhuise bevind, die wegloop

persentasie uit kinderhuise veel hoer is as die uit ouerhuise. Angenent en Beke (1985:31) het 

die verhouding tussen gesinsweglopers en tehuisweglopers ondersoek. Hulle het die verhou

ding van gesinsweglopers tot tehuisweglopers op agt tot een (8:1) gestel. Hulle (Angenent 

& Beke, 1985:31) het ook bereken dat aangesien die hoeveelheid kinders wat hulle in gesins

verband bevind, beduidend groter is as die aantal kinders wat hulle in tehuisverband bevind, 

die probleem van weglopery eerder 'n algemene verskynsel in tehuise is. Hulle wys daarop 

dat daar in Nederlandjaarliks 25% kinders uit hul ouerhuise wegloop, teenoor 40% wat uit 

tehuise wegloop. Weglopery uit kinderhuise is geen nuwe probleem nie. Bronn (1941:115-

117) skryf dat 'n kinderhuisdirekteur reeds in 1904 in 'n verslag kla dat sekere kinderhuis

kinders "nog steeds die neiging het om hulle uit die voete te maalc. " Vir die navorser is dit 

duidelik dat weglopery uit kinderhuise wel 'n probleem van navorsingsbelang is. 
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Die vraag het herhaaldelik: by die navorser ontstaan: Hoekom loop kinders uit kinderhuise 

weg? Die navorser was besorg oor die veiligheid en die gevolge wat wegloop vir die kind 

inhou sodra hy weer tot die kinderhuis- en skoolsituasie terugkeer. Dit wil voorkom asof 

wegloop talle probleme vir die wegloper tot gevolg het. Hierdie probleme kan hoofsaaklik: 

in twee dele onderskei word, naamlik:: probleme tydens wegloop en probleme na wegloop. 

Probleme tydens wegloop is: 

* Fisiese onveiligheid. 

Probleme na wegloop is: 

* Etikettering en kwetsende spot 

* Verswakte interpersoonlik:e relasies 

* Onrealistiese seltbeeld 

* Verswakte belangstelling in skoolwerk en dating in skoolprestasie en 

* Verswakte belangstelling in sport 

1.2 BESINNING OOR BEWUSWORDING 

Die waarneming van die probleme wat deur weglopery veroorsaak word (sien 1.1) dwing die 

navorser om kortliks oor hierdie moontlik:e probleme te besin: 

1.2.1 Besinning oor probleme tydens wegloop 

Die probleem tydens weglopery is dat die wegloper tydens die wegloopperiode fisies onveilig 

mag wees. Die wegloper is dikwels blootgestel aan natuurelemente soos reenstorms. Dit mag 

gebeur dat die wegloper in ongewensde plekke skuiling moet gaan vind, waar hy die prooi 

van kwaadwillige bendes mag word. Die wegloper is ook blootgestel aan intimidasie om 

onaanvaarbare take vir hierdie kwaadwillige persone te verrig soos om iets te gaan steel in roil 

vir skuiling of hulp om sy beplande bestemming te bereik:. 

Probleme tydens wegloop wat deur De 'Ath en Newman (1987: 15) genoem word, is die 

volgende: 

* Praktiese probleme soos honger, akkommodasie en 'n tekort aan geld. 

* Eensaamheid lei daartoe dat die wegloper betrokke raak by vriende wat in dieselfde 

situasie verkeer. Hulle noem dat sommige weglopers op straat oorleef deur te bedel of 

te steel. 
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Die volgende is 'n werklike geval: 'n Wegloper is langs die pad deur 'n vreemdeling wat 

aangebied bet om die kind tot by sy ouerbuis te neem opgelaai. Die weldoener was 'n bomo

seksuele man wat probeer bet om die wegloperseun seksueel te misbruik. Toe die "wel

doener" nie in sy poging slaag nie, bet by die seun fisies probeer aanrand. Uiteindelik is die 

seun langs die pad gelaat. 

1.2.2 Besinning oor probleme na wegloop 

Dit is sodra die kind na die kinderbuis teruggebring is, of nadat byself na die kinderbuis 

teruggekeer bet, dat ernstige probleme vir die wegloper begin. Hulle word deur maats en 

meerderes geetiketteer as: "n droster', 'n stokki.esdraaier', 'n slipper', 'Jannie Langpad' en 

vele meer. Die maats spot die wegloper en bestempel bom as 'n 'sissie' omdat by glo 'te 

slap' is om die druk by die kinderbuis te banteer. Uittartende uitsprake soos 'Sissie jy kan 

nie die npunch n vat nie ', is dus nie vreemd nie. Verder word die wegloper kwetsend daarmee 

gespot dat sy weglopery nie suksesvol was nie. Die opmerking: 'Fader, die pote het jou 

gekop ne ', is by 'n sportbyeenkoms deur een van die teenspan se rugbyondersteuners aan een 

van die kinderbuisweglopers geskree, terwyl by besig was om vir sy skool rugby te speel. 

Verswakte interpersoonlike relasies tree in as gevolg van etikettering by weglopers. Etikette

ring lei daartoe dat die wegloper se relasies met sy maats, buisouers en onderwysers skade lei. 

Die wegloper beleef hierdie etikettering as negatief en ondraaglik. Vir die navorser wil dit 

voorkom asof etikettering tot gevolg bet dat die wegloper die gevoel kry dat andere hom as 

'iets boos en sleg' beskou. 'n Situasie van wantroue ontstaan dikwels in die wegloper se 

relasies met sy medemens. Die toestand van wantroue en verswakte kommunikasie kan 

aanleiding gee tot kwyning van die wegloper se vriendekring. Hy raak in homself gekeer. 

Sy seltbeeld word negatief en daar is 'n totale verswakking in belangstelling in sy leefwereld. 

Leefwereld word deur Vrey (1979: 16) verklaar as: • ... die gestalt van die individuele persoon 

se betekenisvolle relasies. ' Die wegloper se relasies met sy omringende wereld raak dus vir 

die wegloper betekenisloos. So verloor die wegloper dan belangstelling in sy skoolwerk. Die 

gevolg is dat sy skolastiese prestasie daal. 

Die afleiding wat die navorser maak, is dat die opeenhoping van probleme daartoe kan lei 

dat die kind 'n allesoorspoelde gevoel van hulpeloosheid beleef en weer sa1 wegloop in 'n 
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poging om van sy nuutontstaande probleme te ontvlug. Daar is dus 'n sneeubal-effek van pro

bleme by kinderhuisweglopers. Hierdie konstilasie van probleme kan as volg skematies 

voorgestel word: 

Skema 1.1 Sneeubal-effek van kinderhuisweglopery 

(e) Etikettering. 

<P 
Md 
~~ 

( d) Keer terug 

na die kinderhuis. 

(t) Loop weer weg. 

(a) Loop weg uit kinderhuis. 

. ~ 
(c) Word gevind. 

~ 
(b) Fisiese gevaa.r . 

r~ .& 
Uit bogenoemde kom dit voor asof daar geen begrip is vir die kind wat wegloop nie. Die 

kind voel dat niemand horn verstaan nie; inteendeel, hulle verwerp en verkleineer horn. Dit 

is juis bier waar die opvoedkundige sielkundige as ondersteuner van die kind moet ingryp. 

Aangesien die opvoedkundige sielkundige by uitstek toegerus is om probleme van sielkundige 

en opvoedkundige aard van kinders, ouers en ander opvoeders te hanteer, ag die navorser dit 

noodsaaklik dat bogenoemde probleme vanuit sielkundig opvoedkundige perspektief nagevors 

moet word. 

Die navorser wil geensins die hulp wat binne kinderhuisverband deur kinderhuispersoneel, 

veral huismoeders en maatskaplike werkers gegee word, evalueer, bevraagteken of te na kom 

nie. Die navorser is egter van mening dat die kundigheid van die opvoedkundige sielkundige 

binne kinderhuisverband as opvoedkundige instelling, 'n noodsaaldike ondersteuningsrol te 

vervul het. Deeglike kennis van die oorsaak van wegloopgedrag by hierdie groep kinders is 

nodig omdat die opvoedkundige sielkundige nie simptome wil behandel nie, maar die oorsaak 

wil bekamp. lndien voorkom kan word dat kinderhuiskinders wegloop, word wegloop

probleme soos etikettering ook voorkom. 
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1.2.3 Vrae wat uit bewuswording ontstaan 

Die navorser se bewuswording berus boofsaaklik op twee bene, naamlik: 

* Die redes waarom kinders uit kinderbuise wegloop en 

* Die bantering van die probleem van wegloop. 

Eerstens moet daar dus gesoek word na die redes waarom kinders uit kinderbuise wegloop. 

Vrae wat by die navorser opkom is: 

* Loop kinderbuiskinders as indiwidue of as gesinnetjies (byvoorbeeld as boeties en sussies) 

weg? 

* Het ouderdom iets te doen met die weglopery? 

* Is ledigheid nie die duiwel se oorkussing nie? 

* Is aanpassingsprobleme nie die oorsaak van bulle weglopery nie? 

* Het die milieu waaruit weglopers voor bul opname in die kinderbuis kom, nie iets te doen 

met die verskynsel nie? 

* Wat is die invloed van die portuurgroep in hierdie daad? 

* Het skolastiese mislukking iets te doen met die probleem? 

* Is die kinders nie foutiewelik in die kinderbuis geplaas nie, en sou gewone kosbuisplasing 

nie dalk wegloopvoorkomend gewees bet nie? 

* Watter invloed bet bande met die ouerbuis op hierdie daad? 

* Speel ontoereikende kommunikasie tussen kinderbuisoutoriteite en kinderbuiskind 'n rol? 

* Het kinderbuis-etikettering iets met weglopery te doen? 

* Watter invloed bet die kind se belewing van bomself en die kinderbuismilieu op die 

verskynsel? 

* V oel by nie in die kinderbuis mishandel nie? 

* Hoe raak die verskynsel die kind wat weens ouderdom nie meer onder die kinderwet val 

nie? 

* Het die wegloper maats in die kinderbuis? 

* Verstaan kinderbuisoutoriteite en ander kinderhuiskinders die kind? 

* Is by gelukkig in die kinderbuis? 

Tweedens moet daar gesoek word na oplossings ter voorkoming van die wegloopverskynsel: 

* Kan die weglopery vooraf aan sekere kriteria uitgeken word? 

* Kan 'n terapeutiese aanpassingsprogram weglopery voorkom? 
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* Sal deeglike voorligting aan nuwelinge help om weglopery tee te werk nie? 

* Hoe kan groepterapie wegloopvoorkomend aangewend word? 

* Kan die skool 'n bydrae lewer om die probleem te help voorkom? 

1.3 TERREINVERKENNING (probleemontleding) 

1.3.1 Literatuurverkenning (voorlopige literatuurondersoek) 

In 'n voorlopige literatuurondersoek na die wegloopverskynsel by spesifiek kinderhuiskinders 

(vanuit sielkundige opvoedkundige perspektiet), kon die navorser nie 'n bron wat direk by die 

navorser se navorsingstema aansluit, vind nie. Daar is wel bronne wat verwante navorsing 

rakende die wegloopverskynsel vanuit ander kinderinrigtings soos kindersorgskole (nywerheid

skole) beskryf. 'n Voorbeeld van hierdie literatuur is die werk van die Nederlanders 

Angenent en Beke ( 1985). Hierdie navorsing is vanuit sielkundig opvoedkundige perspektief 

en handel oor weglopery uit kinderinrigtings in die algemeen. Kinderinrigtings sou onder 

andere koshuise, nywerheidskole en plekke van veiligheid insluit. Navorsingbevindinge oor 

die fenomeen van wegloop en kinderhuis as afsonderlike entiteite is beskikbaar. Die navorser 

gaan sy literatuurnavorsing vanuit hierdie twee entiteite doen. 

Die navorser bet besluit om die literatuur onder die volgende opskrifte te rangskik, naamlik: 

Literatuur wat oor wegloop in die algemeen handel en literatuur wat oor kinderhuise handel. 

Literatuur wat oor kinderinrigtings handel, is ook onder kinderhuise ingedeel ter wille van die 

meer geordende bestudering daarvan. 

1.3.1.1 WEGLOOP IN DIE ALGEMEEN 

00 Oorsak;e van we&Ioo.P 
Voorbeelde van die oorsake van wegloop is: Gunasekara (1963) en Berg (1978). Die bronne 

wat oor die oorsake van wegloop handel, plaas die fokus van hulle studie op verskillende 

aspekte van wegloopoorsake. Die redes (oorsake) waarom kinders uit nywerheidskole weg

loop, staan sentraal in die werke van Hulme (1979 & 1980). Frewen (1987) konsentreer op 

die probleem van straatkinders en gee die redes van wegloop vanuit daardie gesigshoek. Van 

Niekerk (1969) en Rubenstein en Hastings (1980) benader die wegloopfenomeen vanuit die 

perspektief van die stokkiesdraaier. Steele (1972) fokus op geslagsrol en Feitel et al. (1992) 

konsentreer weer op die psigiese oorsake van wegloop. Benewens die feit dat literatuur die 

verskillende oorsake van wegloop beskryf, word die verskillende plekke waarvanuit wegge-
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loop word, ook beskryf, hetsy uit nywerheidskole (Heymans: 1986), plekke van veiligheid 

(Fitschen, 1990), of ouerhuise (Stefanidis et al. 1992 ; Lidiard & Hutson, 1991 en Burke & 

Burkehead, 1989) . 

.(b) Probleme as 2evo12 van wedoop 

In die voorlopige literatuurondersoek blyk dit dat die literatuur oorheersend ander aspekte van 

die wegloopverskynsel beklemtoon en nie direk op die probleme wat as gevolg van wegloop 

ontstaan, konsentreer nie. Hoewel die werk van Nel (1976) terloops die probleme aanraak, 

handel sy studie grootliks oor persoonlikheid as voorspeller van stokkiesdraai. Alhoewel Van 

Niekerk ( 1969) hoofsaaklik op stokkiesdraai en die redes daarvoor fokus, noem by ook sekere 

probleme wat deur wegloop veroorsaak word, soos onder andere etikettering en swak skool

prestasie. Gerhard (1971) voel weer dat wegloop tot 'siektetoestande' soos stokkiesdraai en 

skoolfobie aanleiding kan gee . 

.(cl V oorspellers van we2loop 

Bronne wat die navorser in sy voorlopige literatuurondersoek bestudeer bet, handel nie direk 

oor die voorspelling van wegloop as sodanig nie, alhoewel dit by implikasie bespreek word. 

Speck et al.(1988) konsentreer op die oorsake van wegloop, maar spreek hulle uit oor weglo

pers wat weer sal wegloop. Hieruit kan afgelei word dat sekere aanduiders van wegloop waar

neembaar is. Ander skrywers soos Kurtz et al. (1991), Angenent en Beke (1985) en Nel 

(1975) raak hierdie aspek ook aan . 

.(d) V oorkomin2 van we1:Ioop 

Die navorser se voorlopige ondersoek na beskikbare literatuur bet aan die lig gebring dat daar 

in die verlede baie navorsing in verband met wegloopvoorkoming gedoen is. Demsch en 

Garth (1970) beskryf byvoorbeeld 'n multidissiplinere benadering (genaamd Die IMPACT 

plan) ter voorkoming van stokkiesdraai en ouerhuisversaking. Burmeister (1973) impµseer 

dat gelukkige groepsbelewing en spel, 'n gelukkiger gemeenskap daar sal stel en die afleiding 

wat die navorser maak, is dat dit wegloopgedrag sal verminder. Met hulle 'Seatle Day 

Nursery Assosiation's care and treatment program', poog Durkin (1982) om stres met 

betrekking tot gesins- en inrigtingsmishandeling te verminder ten einde wegloopgeneigdheid 

te verminder. Verskeie kindersorgprogramme word deur Perch (1972) beskryf. 
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1. 3.1.2 KINDERHUIS IN DIE ALGEMEEN 

.(a} lnritain=lewint: 

Literatuur wat die navorser gebruik het, is meestal vanuit maatskaplike werk perspektief. Li

teratuur wat bier ter sprake is, handel onder andere oor die 'Seatle Day Nursery Assosiations 

Care and Treatment Program' van Durkin (1982) waardeur inrigtingsmishandeling voorkom 

wil word. Ander voorbeelde van studies oor inrigtingsmishandeling is: Rindfleisch en Rabb 

(1984), Shaughnessy (1984), Garrett (1979), Lamprecht (1973) en Rubin (1972). 

au Hulpverlenin& aaD )dnderhuiskinders 

Uit die oorsigtelike ondersoek na die literatuur wil dit voorkom asof resente literatuur in ver

band met hulpverlening aan kinderhuiskinders hoofsaaklik vanuit maatskaplike perspektief na

gevors is. Die benutting van maatskaplike werkmetodes is 'n onderwerp wat deur Campbell 

(1979) bespreek word. Botha (1980) verwys na die huisouer-kind-verhouding en die invloed 

van die verwydering van kinders uit ouerhuisgesinsverband word deur Hanekom ( 1950) be

spreek. Die selfkonsep van die adolessente kinderhuisdogter is 'n aspek wat deur die studie 

van Cronje (1984) belig word. Lamprecht (1973) spreek horn uit oor die toekomsperspektief 

van kinderhuiskinders. Opvoeding aan die sosiaalgestremde kind in die kinderhuis, is 'n 

aspek wat vanuit sielkundige opvoedkundige perspektief deur La Grange (1972) bespreek 

word. Blignaut (1978) belig die behoeftebevrediging van blanke kinderhuiskinders tussen die 

ouderdom elf en dertien jaar. Die plaasvervangende sorg wat die kinderhuis aan die kinder

huiskind hied word deur Piek (1967) verwoord. 

W Wetsaspekte ten opsi$ van kinderhuisJdn<fers 

Die Navorser het by die vlugtige deurskouing van hierdie juridies gefundeerde literatuur tot 

die besef gekom dat die inhoud van die kinderwet per se, nie die praktiese toepassing daarvan 

verwoord nie. Omdat juis die praktiese toepassing van hierdie wet in die navorsing benodig 

word, moes die navorser met kundige persone in die veld van die regsgeleerdheid en maat

skaplike werk konsulteer. Onderhoude is met drie landroste en met twee maatskaplike wer

kers gevoer om die nuutste kinderwet naamlik: Die Wet Op Kindersorg, Wet No. 74 van 

1983, soos gewysig kragtens die regulasies, gepubliseer in die Staatskoerante van 12 

Desember 1986 en 26 Junie 1992, te bespreek. 
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1.3.1.3 BESINNING OOR VOORLOPIGE LITERATUURONDERSOEK 

In die Opvoedkunde, Kriminologie en Sielkunde is heelwat literatuur en navorsingsresultate 

oor stokkiesdraaiery beskikbaar, byvoorbeeld: 'School refusal in adolescence (Rubinstein & 

Hastings, 1980)', 'Housing and truancy (Tibbenham, 1977)' en 'When Tn«mcy becomes a 

disease (Gerhard, 1971)'. Die meerderheid van hierdie literatuur is toegespits op stokkies

draaiery, as gevolg van deviante (afwykende) - en/of delinkwente (misdadige) gedrag. Dit 

gaan dus oor die versuim om skool by te woon as gevolg van 'n gevestigde gedragsprobleem 

wat by die leerling bestaan. Talle navorsing soos byvoorbeeld die van Hulme (1980:245) is 

gerig op die stokkiesdraaiery, ronddwaal of dros van kinders. Dit wil voorkom asof stokkies

draaiery , ronddwaal en dros bykans deurgaans aan een of ander negatiewe gedragsaspek ver

bind word, byvoorbeeld: 'Stokkiesdram en delinkwente gedrag.' Ander voorbeelde is 

Veerman (1987) en Berg (1978). Literatuur betreffende kinderhuise is afkomstig vanuit die 

vakgebiede: maatskaplike werk (Painter, 1983) en sielkundige opvoedkunde (Prinsloo, 1979). 

1.3 .2 Definisieverkenning en begripsverklaring 

Die navorser wil in sy definisieverkenning soek na verklarings van die begrippe wegloop, 

kinderhuis en kinderhuiskind: 

1.3.2.1 WEGLOOP 

Om tot beter kennis van die begrip "wegloop" te kom, word daar gesoek na verklarings vir 

die begrippe wegloop, dros en stokkiesdraai. Die Verklarende Handwoordeboek van die 

Afrikaanse Taal (1985:1351) verklaar wegloop as: 'J. Dros; stilletjies weggaan, verdwyn: 

Uit die skool, van jou werk wegloop. 2. Deur te loop wegraak: Water wat nutteloos 

wegloop. 3. So vinnig loop dat jy uit die gesig raak; jou teenstanders ver agter laat. 

weg'looppaar, weg'loper, weg'lopery.' Verder word 'dros' deur Die Verklarende Hand

woordeboek van die Afrikaanse Taal (1985:175) verklaar as: ' Sonder verlof wegloop, 

deseneer, rondslenter, dros 'tery. ' Dieselfde bron verklaar die woord 'droster' op dieselfde 

bladsy as: 'Iemand wat sonder verlof diens verlaat; wegloper; deseneur. ' 

Volgens Hulme (1979:7) sluit die term enigiemand in wat wegloop van of uit 'n plek of 

situasie waar hy /sy verantwoordelikhede of statutere verpligtinge het. Skelt ( 1981: 14) se dat 

drostery na kinders verwys wat vermis raak uit 'n residensiele inrigting sonder die nodige toe

stemming of rede. 'AWOL' word deur Schulman en Kende (1988:18) gedefinieer as: 
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'Children who remaind away without permission at least overnight.' Hulle (Schulman & 

Kende, 1988:18,19) stel verder dat die meeste kinders wat 'awol' binne 24 uur terugkeer. 

Volgens Gunasekara (1963:145) is 'n wegloper iemand wat vanaf toesighoudende versorging 

wegloop tydens sy/haar tydperk van aanhouding. "Wegloper" word deur Kurtz et al. 

(1991 :544) onderskei as: 'a runaway is commonly defined as a youth under eighteen years of 

age who leaves home without parental consent for at least 24 hours. ' 

Angenent en Beke (1985:54) definieer weglopery by tehuiskinders soos volg: 'Onder weglo

pers verstaan we in het algemeen minderjarigen die minstens een nacht wegblijven zonder toe

stemming van en/ of overleg met de op dat moment voor hen verantwoordelijke personen. ' 

Angenent en de Man (1989:377) brei uit op die definisie en stel: 'Runaways may be defined 

as minors who have been absent for the least one night without their parents or guardians 

consent. It normaly concerns children between the ages of twelve and eighteen years. ' 

Nye (1980:177-178) spesifiseer egter dat 'wegloper' verwys na 'n jeugdige tussen tien en 

sewentienjarige ouderdom wat vir minstens een nag sonder toestemming van sy ouers van sy 

ouerhuis afwesig is. Weglopers word deur Hier et al. (1990:761) as volg beskou: 'Runaways 

are those who attributed their status to an act of their own violation. ' Die siening van 

Palenski (1984:102) rakende 'n wegloper is: 'A youth can be viewed as a runner only after 

he/ she has given up some of the convential in-the-home concerns and replased them with 

concerns by an out-of-home lifestile.' 

Volgens die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal ( 1985: 1086) word die 

term 'stokldesdraai.' as volg verklaar: 'Skelmpies uit die skool bly. ' Tyerman (1985:217) 

beklemtoon die juridiese aspek en die afwesigheid van ouerlike toestemming wanneer by stok

kiesdraaiers definieer as kinders wat van die skool wegbly sonder wettige oorsaak en sonder 

die ouers se toestemming. Van Niekerk (1969:3) stel stokkiesdraai as daardie verskynsel waar 

die leerling, sonder grondige rede en sonder medewete van sy ouer of voog, met opset van 

die skool afwesig is met die uitdruklike doel om die skool, die onderwysers, die mede 

skoliere, die skoolwerk of enige verband met die skool te ontduik. 

Die twee terme 'wegloper' (runaways) en 'drosters' (absconders) word nie van mekaar onder

skei nie. Die wet op Kindersorg, No. 74 van 1983 (artikel 38) verwys ook na kinders wat 
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uit 'n inrigting 'wegloop' en nie na 'dros' nie. Die Kinderhuis Skedule (kinderhuisbeleid) van 

die Abraham Kriel Kinderhuis bepaal dat 'n 'drosregister' vir 'drosters' aangehou moet word. 

Die woorde 'droster' en 'wegloper' het dus dieselfde semantiese waarde. Dus beteken ook 

die terme 'wegloop' en 'dros' dieselfde. 

Vir die navorser is die gemeenskaplikheid wat uit bogenoemde spreek die volgende: 

Opsomming 1.1 Wegloop 

Dit gaan om 'n handeling sonder toestemming naamlik die vermisraak van 'n kind uit die 
tuiste waar hy veronderstel is om te wees. Wegloop is 'n onwettige daad. Hierdie 
handeling word selfstandig deur die dader (wegloper) beplan en tot uitvoer gebring. 
Verder geskied hierdie daad ook altyd onverwags. 

1.3.2.2 KINDERHUIS 

Sowel Swanepoel en Wessels (1992:13) as die kinderwette van 1966 (Wet Nr. 33 van 1966: 

artikel 1 en Wet Nr. 74 van 1983: artikels 29 & 30) verklaar 'n kinderhuis as 'enige verblyf

plek of tehuis wat instand gehou word vir die opname, versorging en opvoeding van meer as 

ses kinders weg van hulle ouers af, maar nie ook 'n nywerheidskool ofverbeteringskool nie.' 

Hulle (Swanepoel & Wessels 1992: 13) stel verder: 'Kinderhuise sluit sowel inrigtings wat aan 

private instansies, kerke en organisasies behoon in, en wat as sodanig kragtens die wet op 

kindersorg artikel 30 van die wet op Kindersorg van 1983 geregistreer is en as kinderhuise 

bekend staan. ' 

Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (1985:554) verklaar die woord 

"kinderhuis" as: '1. Weeshuis. 2. Tehuis waar kinders opgepas word terwyl hulle ouers 

werk.' Die woord weeshuis, word nie as aparte woord deur Die Verklarende Handwoorde

boek van die Afrikaanse Taal verklaar nie. Hierdie woordeboek verklaar die woord "wees", 

as selfstandige naamwoord, byvoeglike naamwoord en bywoord soos volg: '1. s.nw. (wese) 

Kind wat albei [/:Jy uitsondering ook een van] sy ouers verloor het. Omsien na weduwees en 

wese. 2. b.nw. en bw. Sonderouers: Wees opgroei. wees1onds, wees'huis, wees'jongetjie, 

wees'meisie'. An English Usage Dictionary for South African Schools (1984:554) verklaar 

die woord "orphanage" soos volg: /4 home where homeless children are cared/or'. Die 

woord weeshuis is ietwat verouderd met betrekking tot die resente situasie van kinders wat 

hulle in kinderhuise bevind, aangesien bittermin kinders werklik wees is. In die meeste ge

valle lewe een of albei ouers van hierdie kinders nog. Die woord 'Kindersorgsentrum' is ook 
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nie van toepassing nie, want dit dui daarop dat so 'n sentrum slegs 'n plek is waar kinders 

fisies versorg word. Resente literatuur maak deurgaans gebruik van die term kinderhuis wan

neer bedoel word dat 'n kind weens sorgbehoewendheid van watter aard ook al deur die kom

missaris van kindersorg na 'n kinderhuis verwys is. Voorbeelde van hierdie literatuur is onder

meer: Swanepoel en Wessels (1992:13), die Staatskoerant van 12 Desember 1986 (Nommer 

10546:35), Cronje (1984), Campbell (1979), Blignaut (1978) en Sttydom (1972:41-44). Die 

verslag van Die Komitee Van Ondersoek Na Sekere Aspekte van Kindersorg (1982:2) verklaar 

die term 'kinderhuis' as volg: 'Enige verblyfplek of tehuis ingevolge artikel (XXVI) van die 

kinderwet, 1960 (hi,erna die wet genoem) war in stand gehou word vir die opneming, besker

ming versorging en opvoeding van meer asses kinders of leerlinge weg van hulle ouers. maar 

sluit nie 'n nywerheidskool of verbeteringskool in nie '. 

Uit bogenoemde kom die navorser tot die gevolgtrekking van die woordbetekenis van 

kinderhuis: 

Opsomming 1. 2 Kinderhuis 

Dit is 'n verblyfplek eksklusief vir kinders. Hier word kinders in die afwesigheid van 
hulle wettige ouers of voogde versorg en opgevoed. Kinders in hierdie tuiste kan sowel 
weeskinders as kinders wat van hulle ouers verwyder is, wees. Meer as ses kinders word 
in hierdie tuiste versorg. Hierdie tuiste moet statuter gewettig wees. Hierdie begrip sluit 
skoolkoshuise, kliniekskole, nywerheidskole, verbeteringskole en plekke van veiligheid 
uit. 

1.3.2.3 KINDERHUISKIND 

In Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (1985), kon geen woord

verklaring vir die woord 'kinderhuiskind' gevind word nie. Vir die navorser beteken die 

woord 'weeskind' 'n kind wie se ouers albei dood is en dus geen ouerhuis meer het nie. Die 

woord 'kinderhuiskind' beteken vir hom 'n kind wat kragtens 'n hotbevel uit sy ouerhuis ver

wyder is, omdat sy saamwees met sy ouers tot sy nadeel strek, en volgens artikels 28-32 van 

die wet op kindersorg (Wet No.74 van 1983) deur 'n kommissaris van kindersorg, in 'n kin

derhuis geplaas is. Die woord 'Kinderhuiskind' beteken verder vir die navorser, ook 'n kind 

wat deur sy ouers verlaat is, of 'n kind wie se ouers hom die huis belet bet, en deur die 

ingryp van 'n kommissaris van kindersorg in pleegsorg by 'n kinderhuis geplaas is. Kinders 

wat werklik wees is, word ook in kinderhuise opgeneem. Omdat betreklik min weeskinders 

in kinderhuise opgeneem -word, sluit die navorser hierdie groep kinders om praktiese redes 

(vir die doel van die navorsing) ook onder die begrip 'kinderhuiskinders' in. Kinderhuiskin-
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ders kan dus weeskinders wees of kinders wie se ouers nog lewe, terwyl die begrip weeskin

ders nie kinders wie se ouers nog lewe, sou kon insluit nie. 

Die Handleiding Vir Versorgingsoorde (Staatsdrukker, 1985:2,3) omskryf die woord "kind" 

ten opsigte van kinders in versorgingsoorde as: ''n "/dnd wat in 'n versorgingsoord opgeneem 

is.' Swanepoel en Wessels (1992:32-38) impliseer dat 'n kinderhuiskind behoudens die bepa

lings van artikel 15 van die Wet op Kindersorg (Wet No. 74 van 1983) en/of artikel 290 van 

die Strafproseswet (Wet No. 51 van 1977), 'n kind is wat deur 'n kommissaris van kinder

sorg, sor~hoewend verklaar is, en om hierdie rede in 'n kinderhuis in pleegsorg geplaas is. 

Omdat bogenoemde verklaring swaar op die woorde sorgbehoewend en pleegsorg steun, ag 

die navorser dit noodsaaklik om na die verklaring van die twee begrippe vanuit juridiese en 

maatskaplike werkperspektief te kyk. Volgens Swanepoel en Wessels (1992:39-42) word 'n 

kind deur die reg (ingevolge artikel 13 van die Wet op Kindersorg, wet no. 74 van 1983) as 

sorgbehoewend beskou as: 

* Die kind geen ouer of voog het nie. 

* Die kind 'n ouer of voog het wat nie opgespoor kan word nie. 

* Die kind 'n ouer of voog het of in bewaring van 'n persoon is wat nie in staat of geskik 

is om die bewaring van die kind te he nie deurdat hy: 

- Dermate geestesongesond is dat hy nie in staat is om vir die liggaamlike-, verstandelike 

of maatskaplike welsyn van die kind voorsiening te maak nie. 

- Die kind aangerand of mishandel het of toegelaat het dat die kind aangerand of 

mishandel word. 

- Verleiding, ontvoering of prostitusie van die kind of die pleegkind toegelaat het. 

- Gewoontes en gedrag openbaar wat die liggaamlike, verstan<lelike of maatsk-aplike 

we1syn van die kind ernstig kan benadeel. 

- Versuim om die kind toereikend te onderbou. 

- Die kind verwaarloos of toelaat dat by verwaarloos word. 

- Die kind verlaat bet, of 

- Geen waarneembare bestaansmiddele bet nie. 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat sorgbehoewendheid van die kind juridies maatskaplik ge

sproke, fisiese en emosionele verwaarlosing impliseer. Swanepoel en Wessels ( 1992: 17) maak 

dit duidelik dat pleegsorg die fisiese en emosionele versorging van die sorgbeboewende kind 
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weg van sy ouers af is. Verder stel hulle dat pleegsorg slegs deur 'n hotbevel van krag 

gemaak kan word. Voogdyskap bly steeds in die biologiese ouer(s) gesetel. 

Die slotsom waartoe die navorser na aanleiding van bogenoemde tot die begrip kinderhuiskind 

kom, is die volgende: 

Opsomming 1. 3 Kinderhuiskind 

'n Kinderhuiskind is 'n kind wat die versorging en opvoeding van sy ouers as prim~re 
opvoeders ontbeer. Hierdie kind word deur die wet in die sorg van die 
kinderhuisowerheid geplaas. Die persoon (kind) het bo en behalwe fisiese versorging ook 
opvoedingsteun nodig op sy weg na volwassenheid. Om in hierdie basiese behoeftes van 
die kind te voorsien word substituut ouers aangestel ter voorsiening van sy behoeftes. 
Fisiese versorging en opvoedingsteun aan die kind is kunsmatig. 

1.4 AFBAKENING VAN DIB ONDERSOEKTERREIN 

Die voorlopige literatuurverkenning (sien 1.3.1) het die volgende aan die lig gebring: 

Opsomming 1. 4 Voorlopige literatuurverkenning 

* Oorsake van wegloop. 
* Probleme wat as gevolg van wegloop veroorsaak word. 
* Aanduiders van wegloop. 
* Maatreels ter voorkoming van wegloop. 
* Inrigtingsbelewing (inrigtingsmishandeling). 
* Historiese feite jeens Abraham Kriel Kinderhuise. 
* Maatskaplike werk tegnieke in die maatskaplike hulpverlening aan 

kinderhuiskinders. 
* Wetsaspekte ten opsigte van kinderhuise en kinderhuiskinders. 

Omdat bogenoemde te wyd is, het die navorser horn in hierdie studie beperk tot: 

* Oorsake van wegloop 

Die navorser wil graag in diepte gaan kyk na die oorsake van wegloop. Baie van die lite

ratuur hou nie met wegloop uit kinderhuise as sodanig verband nie, maar dek velde soos 

stokkiesdraai en skoolfobie (Rubinstein & Hastings, 1980:775-779), dros uit nywerheid

skole (Hulme, 1980:244,245 en Heymans, 1986:21-22) en wegloop uit ouerhuise (Shane, 

1989:208-213). Gevolglik sal die navorser vasstel hoe wegloop vanuit hierdie anderse 

situasie ooreenstem of verskil van wegloop uit kinderhuise. 

* Probleme as gevolg van weglOQp 

Die skrywer bet bewus geword van die probleme as gevolg van wegloop (sien 1.1). Pro

bleme as gevolg van wegloop is reeds onder 1.2.1 en 1.2.2 bespreek. Omdat dit aldaar 
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sonder die insette van weglopers self en sonder enige literatuurinsette gedoen is, gaan die 

navorser poog om ten opsigte van hierdie aspek, 'n literatuurstudie te ondemeem. Hy 

gaan ook die probleme wat die weglopers (wat by in sy empiriese ondersoek gaan betrek) 

as gevolg van bulle weglopery ondervind bet, beskryf. 

* Aanduiders van wegloop 

Omdat die navorser maniere wil vind waardeur weglopery uit kinderbuise bekamp kan 

word, ag by dit noodsaaklik om 'n deeglike literatuurondersoek na die aanduiders van 

wegloop te loods. Die navorser beoog om in sy empiriese ondersoek te gaan vas stel of 

die aanduiders van wegloop in die algemeen soos wat dit in die literatuur aangedui word, 

ook ten opsigte van kinderbuiskinders geldig is. 

* V oorkoming van wegloop 

Die navorser sal hierdie aspek verder wil bestudeer. Hy sal 'n deeglike literatuurstudie 

na voorkomingsmaatreels teen wegloop (soos deur vorige navorsers gestel), ondemeem. 

Na aanleiding van die navorser se bevindinge oor die redes waarom kinderbuiskinders uit 

kinderbuise wegloop ( soos in die empiriese ondersoek bevind sal word), en die wegloop

voorkomingsmaatreels (soos in die literatuurnavorsing gevind), sal by tot aanbevelings in 

verband met die voorkoming van wegloop uit kinderbuise wil kom. V oorkomingsplanne 

wat in die literatuur beskryf word, bandel oorbeersend oor die voorkoming van stokkies

draai en nie oor wegloop uit kinderbuise nie. Voorbeelde hiervan is die werke van 

Demscb en Garth (1970:194-197) en Carruthers en Driver (1980:117-118). Die skrywer 

sal hierdie aanbevelings wil oorweeg teen die agtergrond van voorkoming van kinderbuis

weglopery. 

* Inrigtingsbelewing 

Inrigtingsbelewing gaan deur die navorser as moontlike oorsaak van weglopery uit kinder

buise ondersoek word. In sy empiriese ondersoek sal die navorser die inhoud wat by in 

die literatuurondersoek ten opsigte van inrigtingsbelewing bekom bet, wil aanwend. 

Langs hierdie weg wil die navorser bepaal of inrigtingsbelewing as oorsaak van wegloop 

in die algemeen (soos beskryf in die literatuur), ook hydra tot wegloop uit kinderbuise. 
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* Hulpverlenin,g aan kinderhuiskinders 

Die meeste literatuur, byvoorbeeld: Burmeister (1973:33-44,81-131) en Campbell (1979) 

handel oor maatskaplike werk-praktyke as hulpverlening aan kinderhuiskinders. Omdat 

die navorser se studie nie oor maatskaplike werk-tegnieke handel nie, beoog die navorser 

nie om hierdie aspek as sodanig verder in diepte te bestudeer nie. Die navorser gaan die 

literatuur met betrekking tot maatskaplike hulverleningspraktyk aan kinderhuiskinders 

slegs vlugtig aanraak. Die navorser sal aspekte wat moontlik by die studie mag aansluit, 

aanteken en by die res van die studie, waar nodig inwerk. 

* Wetsaspekte 

Aangesien die wet 'n juridiese aangeleentheid is wat nie werklik in totaliteit binne die 

praktykveld van die opvoedkundige sielkundige val nie, gaan die navorser nie 'n uitge

breide studie na die wet self onderneem nie. Dus volstaan die navorser met die kennis 

wat hy ten opsigte van die kinderwet per se, in sy voorlopige literatuurondersoek (sien 

1.3 .1.2), opgedoen bet. Die navorser bet horn reeds ten opsigte van die praktiese toepas

sing van die kinderwet op kinderhuiskinders en kinderhuise vergewis deur kundiges te kon

sulteer (sien 1.3.1.2). Hierdie praktiese aspekte sal in die loop van die studie aan die 

leser duidelik word waar die navorser die aspekte kinderhuis, kinderhuiskind, verwaarlo

sing en mishandeling bespreek. Waar nodig sal die navorser egter sekere kinderwet

aspekte uitlig of aanhaa1 ter stawing van feite, 6f ter verduideliking van praktyk ten 

opsigte van die kinderhuiskind. 

* HISTQRIESE ASPEKTE VAN KINDERHUISE 

Die navorser gaan nie spesifiek verdere navorsing na die historisiteit van kinderhuise doen 

nie. Indien daar nie tydens die studie 'n behoefte aan historiese stawingsgegewens jeens 

kinderhuise ontstaan nie, gaan die navorser nie enige navorsing oor die kinderhuis

geskiedenis doen, as wat reeds in die voorlopige literatuurondersoek gedoen is nie. 

1.5 PROBLEEMSTELLING 

Deur sy bewuswording (sien 1.1), die terreinverkenning (sien 1.3) en die afbakening van die 

navorsingsterrein (sien 1.4), word die navorser tot die volgende probleemstelstelling gelei, 

naamlik: 

I Die wegloopverskynsel by kinderhuiskinders. 
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Hierdie probleemstelling impliseer vir die navorser die volgende twee hoofkomponente 

(kwelvrae) naamlik: 

* Hoekom loop kinders uit kinderhuise weg ? 

* Wat kan aan die wegloopprobleem gedoen word ? 

Uit bogenoemde twee vrae ontstaan nog vrae by die navorser, waarop hy antwoorde verlang. 

Uit die vraag hoekom kinders wegloop uit kinderhuise, spruit die volgende vrae: 

* Wat is die fenomeen van wegloop? 

* Hoe lyk die kinderhuiskind? 

* Hoe lyk die kinderhuisopset? 

* Hoekom en hoe word kinders in kinderhuise geplaas? 

Ter wille van duidelikheid het die navorser die probleemstelling en die vrae wat rondom die 

probleemstelling ontstaan het, as volg voorgestel: 

Skema 1. 2 Probleemstelling 

PROBLEEMSTELLING: 

HOEKOM LOOP KINDERS WEG? 

~ 
1. Wat is die wegloopfenomeen? 
2. Hoe lyk die kinderhuiskind? 

3. Hoe lyk die kinderhuisopset? 

4. Hoekom word kinders in 
kinderhuise geplaas? 

5. Hoe word kinders in 
kinderhuise geplaas? 

1.6 NAVORSINGSDOELSTELLINGS 

1. 6 .1 Algemene doelstelling 

WAT KAN AAN DIE PROBLEEM 
GEDOEN WORD? .. 

Empiriese ondersoek na die redes waarom 

kinders wegloop ~ 

Aanbevelings ter voorkoming van 
wegloop 

Die navorser sa1 poog om die redes waarom kinders uit kinderhuise wegloop, te bepaal en sal 

aanbevelings doen ter voorkoming van weglopery uit kinderhuise. Hierdeur beoog hy om weg

lopery by kinderhuiskinders te verminder. Die navorsing het ook ten doel om die probleme 

wat weglopers as gevolg van hulle weglopery ervaar, te voorkom. Die navorsingsdoel is om 
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oorsaak:-voorkomend eerder as simptoombehandelend met betrekking tot die probleme te kan 

optree. 

1.6.2 Spesifieke doelstellings 

Die navorser se doel is om: 

* 'n Literatuurstudie na die wegloopverskynsel soos wat dit by kinders voorkom te 

ondemeem. 

* Die beeld van die kinderhuiskind te beskryf in vergelyking met 'n kind in die algemeen, 

byvoorbeeld 'n ouerhuiskind. 

* Om die kinderhuisopset van 'n kinderhuis te verwoord. 

* Om die redes waarom kinders in kinderhuise geplaas word, as handelingsaksie by kinder

huisplasing te belig. 

* Om 'n empiriese ondersoek na wegloop te ondemeem. 

* Om aanbevelings ter voorkoming van kinderhuisweglopery te doen. 

1. 7 NAVORSINGSHIPOTESES 

Slegs twee hipoteses is aanvanklik deur die navorser gestel naamlik: 

* Redes waarom kinders uit kinderhuise wegloop, kan bepaal word. 

* Maatreels ter voorkoming van die wegloopverskynsel by kinderhuiskinders kan neergele 

word. 

Verdere hipoteses is: 

* V oorspellers van wegloop uit kinderhuise kan bepaal word. 

* Redes waarom inrigtingsmishandeling beleef word kan vasgestel word. 

* Die invloed wat negatiewe kinderhotbelewing op milieuverplasing en kinderhuis

inskakeling bet kan bepaal word. 

* Oorsake van problematiese milieuverplasing kan bepaal word. 

* Die invloed van portuurgroepdruk op wegloop kan vasgestel word. 

1.8 HOOFSTUKBEPLANNING. 

Die verloop van die studie sien soos volg daar uit: 
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HOOFSTUK2. 

(Literatuurnavorsing na die fenomeen: we.gloop) 

Daar sal gepoog word om 'n deeglike beeld van die fenomeen "wegloop" aan die leser te 

skets. In hierdie opsig sal die skrywer poog om die volgende aspekte rakende die wegloop

verskynsel aan die leser uit te lig: 

* Die aard en tipes van wegloop. 

* Die redes vir wegloop . 

* Gevare van wegloop. 

* Wegloopvoorkomingsmaatreels. 

* Aanduiders dat 'n kind gaan wegloop. 

* Benutting van die literatuurhoofstuk in die verloop van die studie. 

HOOFSTUK 3. 

(Beeld van die Jcjnderhuislcind binne die kinderhuisopset) 

Met hierdie hoofstuk sal daar gepoog word om 'n beeld van die kinderhuiskind te gee. Om 

tot die beeld van die kinderhuiskind te kom sal hy met die ouerhuiskind in die algemeen ver

gelyk word. Die kinderhotbeslissing tot kinderhuisplasing en opname (in die Abraham Kriel 

Kinderhuis in Nylstroom) sal bespreek word. Verder sal die navorser poog om 'n oorsig van 

die kinderhuisopset, soos byvoorbeeld 'n naamlys van kinderhuise in Suid-Afrika, 'n terrein

uitleg en wooneenheidopset van die Abraham Kriel Kinderhuis in Nylstroom, wat deur die 

navorser as navorsings-terrein gebruik gaan word, te gee. Daar sal gepoog word om die 

daaglikse lewe van kinderhuiskinders te beskryf. Daar word beoog om ook 'n oorsig oor die 

redes waarom kinders hulle in kinderhuise bevind, te gee. 

HOOFSTUK. 4. 

(Beskzywing van die empiriese ondersoek) 

In hierdie hoofstuk sal die empiriese ondersoek met betrekking tot weglopery by kinderhuis

kinders beskryf word. Die navorsdingshipoteses sal bier afgerond gestel word. Die navor

singsmetode en instrumente wat gebruik is om navorsingsresultate te bekom, sal beskryf word. 

Die navorser sal aan die leser verduidelik waarom dit vir hom nodig was om ook 'n tweede 

navorsingsondersoek te loods. 
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HOOFSTUK5. 

(Navorsingsbevindinge) 

Die navorser sal die probleme wat by tydens die uitvoer van die navorsing ervaar bet aan die 

leser stet. Hy sal die geslaagdheid van die toetsmedia in die ondersoek bespreek. Die onder

soekbevindinge van sowel navorsing I.as navorsing 2 sal bespreek word. Uit die verskillende 

ondersoekbevindinge sal die navorser daartoe oorgaan om navorsingsbevindinge te formuleer. 

Aspekte waarna aanbevelings ter voorkoming van weglopery in boofstuk 6 gemaak sal word, 

sal reeds in bier bepaal word. Die boofpunte waaronder eersgenoemde aanbevelings in 

boofstuk 6 bespreek sal word, sal reeds bier bepaal word. 

HOOSTUK6. 

(Aanbevelings ter voorkoming van wegloop uit kinderhuise) 

Maatreels ter voorkoming van weglopery uit kinderbuise sal gegee word. Aanbevelings sal 

daarop gerig word om wegloopredes tee te werk. Die navorser gaan 'n funksionele benade

ring volg en onder andere werksvelle, 'n kinderbuisinskakelingsprogram en opsommings vir 

toekomstige gebruik ter voorkoming van kinderbuisweglopery beskikbaar stel. 

HOOFSTUK 7. 

(Samevatting van die studie) 

In bierdie boofstuk sal daar besin word of die doel en bipoteses van die studie bereik is. 

Leemtes van die studie sal uitgewys word. Bevindinge uit die empiriese studie sal met 

literatuurbevindinge vergelyk word. Aanbevelings vir verdere studie sal gemaak word. 
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HOOFSTUK2 

LITERATUURNAVORSING NA DIE FENOMEEN: WEGLOOP 
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2.1 DIE DOEL VAN DIE HOOFSTUK 

Daar sal in hierdie hoofstuk: 'n beeld van die literatuur met betrekking tot: 

a) Die fenomeen van wegloop, 

b) redes waardeur wegloop veroorsaak word, 

c) die gevare verbonde aan wegloop, 

d) maatreels ter voorkoming van wegloop en 

e) aanduiders (voortekens) van wegloop gegee word. 

2.2 INLEIDING 

Wegloop is 'n eeue-oue verskynsel. Die Bybel vertel van Jakob wat weggeloop bet van sy 

ouerhuis weens die vrees vir sy broer Esau (Gen. 27:42 & Gen. 28:1-32 in Bybel) en van die 

gelykenis van die verlore seun wat van sy vader en broer weggeloop het (Luk. 15:11-32 in 

Bybel). 

Dat wegloop 'n w&eldwye verskynsel is, spreek duidelik uit die volgende statistiek. In die 

Verenigde State Van Amerika loop een uit elke agt kinders jaarliks weg (Shane, 1989:208). 

Tussen een miljoen en 1,3 miljoen Amerikaanse kinders bevind hulle op enige tydstip as weg

lopers (Feitel et al. 1992: 155). Meer as 25 000 kinders loop jaarliks in Nederland weg 

(Angenent & Beke, 1985:30). Op 7 Augustus 1993 berig die SAUK in 'n nuusbulletin van 

TVl dat daar agt miljoen straatkinders in Brasilie is. Die aantal wegloperkinders in Suid

Afrika word op 12 000 geskat (SA UK & Komitee vir welsynstatistiek: Departement van 

Welsyn, Administrasie Volksraad). Volgens die konferensie oor kindermishandeling in Suid

Afrika (1987:70) bevind 80 miljoen kinders hulle jaarliks wereldwyd as straatkinders. 

Weglopery het die afgelope dekade drasties toegeneem en intemasionale besorgdheid gewek. 

'n Intemasionale forum is in 1985 in Abidjan gehou om die probleem van weglopery te pro

beer bekamp. Die Wereld Gesondheid Organisasie borg jaarliks talle konferensies in 'n 

poging om die wegloopprobleem aan te spreek en versprei ook talle pamflette in verband met 

die voorkoming van weglopery wereldwyd (Frewen, 1987: 1). 

2.3 DIE AARD EN TIPES WEGLOOP 

Die navorser se fokus op die literatuur is globaal tot die wegloopfenomeen gerig. Om in hier

die oogmerk te slaag, reik die navorser na literatuur aangaande dros, rondslenter, ronddwaal, 
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stokkiesdraai en selfs skoolfobie. 

De 'Ath en Newman (1987; 14) onderskei en verklaar die aard van wegloop volgens vier 

weglooptipes, naamlik: 

* Yermiste we2Ioop: Kinders wat verdwyn hetsy deur ontvoering, kinderdiefstal of 

weglopery. 

* Vlu~lin2-wegloop: Kinders wat wegloop uit 'n tehuis, waar hulle deur 'n hof wetlik 

verplig is om te wees. 

* Hawelose we1:Ioop: Kinders wat ronddwaal omdat hulle geen tuiste bet nie. 

* Ankerlose we1:loop: Kinders wat van dorp tot dorp rondslenter op soek na werk of 

opwinding. 

Zide en Cherry ( 1992: 158) onderskei en verklaar die aard van wegloop ook volgens vier tipes 

wegloop, naamlik: 

* We2loop na: Dit omvat kinders wat tydelik hul woonplek verlaat op soek na opwinding. 

Dit gaan bier eerder om wegloop ter wille van die veronderstelde opwinding daarvan 

met ander woorde die hoop op sensasie: ' ... they think that a rewarding world waits for 

them down the road' (Zide & Cherry, 1992:158). Hierdie kinders bet bloot 'n onver

sadige drang na plesierbevrediging. Die gesinsituasies van hierdie weglopers is gewoonlik 

positief. Die skrywers Zide en Cherry (1992: 158) noem dat hierdie weglopers uit 

"normale" gesinne kom. Hierdie kategorie weglopers geniet die ondersteuning van hulle 

gesinne en is welkom om na hulle ouerhuise terug te keer sodra die straatlewe vir hulle 

ondraaglik of gevaarlik raak. 

* We2Ioop van: Hierdie kinders is gewoonlik vasgevang in onaangename of ondraaglike 

omstandighede waaruit hulle probeer wegvlug soos: gesinskonflik, verwerping en gebroke 

gesinsbande. Hierdie ondraaglikheid is dikwels die gevolg van aanhoudende fisiese en 

seksuele mishandeling tuis en geweldige finansiele probleme wat die gesin beleef. Vir 

hierdie weglopers is wegloop 'n rasionele besluit omdat die lewe op straat potensieel 

minder gevaar en onaangenaamheid inhou, as die lewe binne die gesinsituasie (Zide & 

Cherry, 1992:158). 
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* Uit2eworpenes: Dit is kinders wat min of geen kontak met hulle gesinne bet nie. Dit 

gaan bier eerder oor kinders wat uit die huis weggejaag (uitgesit) is, en nie om 'n daad 

wat deur die kind se eie toedoen bewerkstellig is nie. Hierdie kinders bet min of geen 

motivering om na die ouerhuis terug te keer nie. Selfs die ouers is nie gretig om die kind 

in die huis terug te ontvang nie. Uitgeworpenes word dus deur die Qum verwerp en deur 

die Qum uit die huis gesit. Hierdie toedrag van sake is dikwels die voortsetting van jare 

se mislukte gesins-, skool- en gemeenskapsverhoudings. Weglopers in hierdie tiperings

kategorie is dikwels emosioneel gedisorganiseerd. Tiperend van hierdie groep is dat hulle 

'n geskiedenis van botsing met die gereg bet (Zide & Cherry, 1992:158). 

* Yersaaktes: Hulle is volgens Zide en Cherry (1992:158,159) kinders wat nie meer 

finansieel deur hul families onderhou kan word nie. Op ongeveer dertienjarige ouderdom 

moet hierdie kinders hul ouerhuise verlaat om te gaan werk. Die ouers van versaaktes 

verwerp nie die kind nie, maar dit is bloot weens armoede dat die ouers nie langer vir die 

kind kan sorg nie. 

Anders as bogenoemde outeurs, wat wegloop onderskei en verklaar op grond van die situasie 

waarin die kind verkeer, onderskei en verklaar English (1973: 22-24) weglopers op grond van 

die tipe wegloop waartoe die kind oorgaan. English (1973:22-24) onderskei en verklaar die 

volgende tipes weglopers: vlotteraars, weglopers, opbrekers en volhardende weglopers. Die 

onderskeiding wat English (1973:22-24) tussen hierdie tipes tref, word vervolgens bespreek. 

* Vlotteraars (floaters): is weglopers-wat net vir kort tydjies wegloop en spoedig weer na 

hulle tuistes terugkeer. By hulle duur die gedagte aan wegloop langer as die wegloopdaad 

self. Dit gaan by vlotteraars oor wegloop as 'n fantasie en nie om vlug uit 'n ondraaglike 

gesinsituasie nie. 

* We&lopers (runaways): Weglopers verskil van vlotteraars daarin dat hulle vir tang tye 

(weke tot selfs maande) van die huis af wegbly in 'n ontvlugtingspoging uit destruktiewe 

huislike omstandighede. 

* Opbrekers (splitters): Hulle benut wegloop as 'n vorm van probleemontvlugting. Sodra 

'n probleem tuis opduik waarmee die kind nie gekonfronteer wil word nie, loop by weg. 
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Hulle loop van tyd tot tyd vir kort tydjies weg, gewoonlik na weldoeners wat hulle in 'n 

vorige wegloopaksie ontmoet het. 

* Volhardende weglopers (Hard Road Freakers): Hulle is volgens English (1973:24) ge

harde weglopers wat al alle vorige weglopertipes, te wete: vlotteraar, wegloper en opbre

ker deurgegaan het. Hulle is gewoonlik ouer as die vorige tipes wegloper. Die ouder

domme van volhardende weglopers wissel tussen 17 en 20 jaar. Volhardende weglopers 

bly selfs jare van hulle tuistes af weg. Die weglopers is gewoonlik betrokke by dwelm

handel, prostitusie, inbraak en diefstal. Hulle oorleef in die straatsubkultuur deur allerlei 

nutstakies soos verf- en pleisterwerk teen vergoeding te verrig. Al swerwende oornag 

hulle in enige skuilplek wat hulle in die straat vind. Volhardende weglopers geniet die 

hoogste aansien binne die wegloopsubkultuur. Die straatlewe het hulle leefwyse geword 

(English, 1973:23,24). 

Die voorafgaande weglooptiperings het baie met mekaar in gemeen. "Hawelose wegloop" 

(De 'Ath & Newman 1987:14) en "uitgeworpenes" (Zide & Cherry, 1992:158) kom volgens 

die navorser gedeeltelik ooreen. Vir die navorser is die verskil tussen "Hawelose wegloop" 

en "uitgeworpenes" egter daarin dat dit by "hawelose wegloop" meer oor die gebrek ~ aan 

'n tuiste gaan, terwyl dit by "uitgeworpenes" eerder gaan oor die gebrek raak aan 'n tuiste. 

"Ankerlose wegloop" (De' Ath & Newman, 1987:14) en "versaaktes" (Zide & Cherry, 1992: 

158) het albei vir die navorser die begrip, "werk" of "selfonderhoud" in gemeen. Insoverre 

dit oor opwinding gaan, stem die terme "ankerlose wegloop" (De' Ath & Newman, 1987: 14), 

"wegloop van" (Zide & Cherry, 1992:158) en "vlotteraars" (English, 1973:22) vir die 

navorser ooreen. Die tiperingsterme "weglopers" (English, 1973 :22) en "wegloop van" (Zide 

& Cherry, 1992: 158) het vir die navorser presies dieselfde betekenis, omdat dit by albei terme 

om die wegvlug vanaf 'n objek waar omstandighede vir die kind ondraaglik is, gaan. Wat 

gemeenskaplik hieruit spreek, is dat bogenoemde terme ontleen word aan die rede wat die 

weglopery veroorsaak het. 

Bogenoemde literatuursnit bring die navorser tot die gevolgtrekking dat wegloop en wegloper 

altyd impliseer dat daar om 'n bepaalbare rede vanaf 'n bepaalde plek weggeloop word. Die 

begrippe "wegloop" en "wegloper" het eers ten voile betekenis as die plek waarvandaan daar 

weggeloop word, en die weglooprede, daarmee in verband geplaas word. Vervolgens word 
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die redes waardeur wegloop veroorsaak word, vanuit die literatuur beskryf. 

2.4 REDES VIR WEGLOOP 

Die gedagte van wegloop na aanloklike (beter) omstandighede, en wegloop yan onaangename 

(ondraaglike) omstandighede figureer in die literatuur (sien 2.3). Die begrip wegloop, impli

seer dus 'n wegloophandeling .Y.an of na. Shane (1989:208) maak melding van die "blomme

kinders" van die sestiger- en sewentiger jare wat .Y.an hulle huise weggeloop bet om na opwin

ding in 'n andersoortige leefwyse (die straatsubkultuur) te gaan soek. 'n Kind vlug .Y.an 'n 

onaangename situasie af weg 'aa 'n situasie wat vir hom voordeel inhou, 'n plek waar hy 

graag wil wees' (Louw, 1966:40). Die konferensie na kindermishandeling in Suid-Afrika 

(1987:70, 71) sluit hierby aan en stel dat weglopers 'are running not only from persons and 

abusive situations, they are also searching for people who wil empitise with them, and for 

situations where they will be able to reformulate their human dignity.' 

Wegloop na aanloklike omstandighede kom minder voor as wegloop vanaf ondraaglike om

standighede. "In the past 15 or so years it has become more and more evident that the running 

is less frequently toward than away from something, often from a place and life in which the 

runaways felt abused, rejected, unheared, and unhappy" (Shane, 1989:208). 

Wegloop skyn ''n metode te wees wat die ldnd gebruik om sy probleme te hanteer' (Hulme, 

1980:245). Daar moet dus redes wees wat die kind noop om wegloop as 'n metode van pro

bleemoplossing aan te wend. Hulme (1980:245) deel die oorsaaklike redes wat tot wegloop 

lei in drie groepe, te wete: 

* Pril®re wegloopre<les wat uit die kind se persoonlikheid, sy sorgbehoewendheid en 

lewensfase spruit. 

* Sekondere wegloopredes wat verband hou met die kind se omgewingsprobleme en 

verhoudingsprobleme tussen die kind en die persone met wie by in interaksie verkeer. 

* Aanleidende wegloopredes is plotselinge gebeure wat die kind wat reeds onder spanning 

verkeer, nie kan beheer nie. 

Die navorser gaan in die verwoording van die literatuurnavorsing na wegloopredes ( oorsake) 

daartoe oor om die literatuurbeeld ten opsigte van eksteme en inteme redes wat tot wegloop 

aanleiding gee, te skets. Onder 'eksteme redes vir wegloop' ressorteer aspekte soos die gesin, 
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skool, portuurgroep en utopiese voorstellings van wegloop. Die kind self is die kembegrip 

van literatuurbespreking onder die opskrif, "inteme redes vir wegloop". 

2.4.1 Eksteme redes vir wegloop 

2. 4.1.1 DIE GESIN 

Problematiese i!esinsomstandighede word deur Zide en Cherry (1992:156-157), Angenent en 

De Man (1989:380-382) en Schulman en Kende (1988:13-16) as 'n rede vir wegloopgedrag 

bespreek. Die maatskaplikheid binne die gesin, hetsy ouerhuisgesin of kinderinrigtinggesin 

blyk 'n primere bepaler van wegloopgedrag te wees. Uit die literatuur spreek dit dat indien 

die omstandighede waarbinne 'n gesin verkeer problematies (ondraaglik) is, hierdie ondraag

likheid tot weglopery by kinders aanleiding kan gee. Na gesinne met problematiese omstan

dighede word in alledaagse gebruikstaal verwys as probleemgesinne. Problematiese 

omstandighede binne die gesin impliseer dat daar stres binne die gesin sa1 wees. 

Gesinstres kan deur talle faktore soos egskeiding (Kufelt, 1991:30,40; Schulman & Kende, 

1988: 13 ; Shane, 1982:212 en Hanekom, 1950: 15, 16), die dood van 'n ouer of ander familie

lid (Schulman & Kende, 1988: 13 en Hanekom, 1950: 17) en hertrou (Kufelt, 1991 :39,40) ver

oorsaak word. 'n Streswekker binne die gesin is byvoorbeeld ouer-kindkonflik (Stefanidis et 

al. 1992:422). Gesinstreswekkers kan tot wegloop by kinders aanleiding gee. Nie alleen die 

samestelling van die gesin nie, maar ook die aktiwiteite waarin en waarby die gesinslede 

betrokke is soos alkoholmisbruik (Kufelt, 1991:39,40 ; Kurtz et al. 1991:549 ; Rothman, 

1991:114 en Shane, 1982:212) en dwelmmisbruik (Kurtz et al. 1991:549 en Rothman, 

1991:114) kan stresveroorsakend wees. Hierby voeg Kurtz et al. (1991:549) dat 'n 

geskiedenis van geestesongesteldheid binne die gesin, 'n oor-streng of oor-beskermende 

ouerfiguur, werkloosheid en kindervoortrekkery dikwels in probleemgesinne voorkom. 

lndien die ~sinsameste11in& nn 'n ~ problematies van aard is, kan dit stres by die gesin 

veroorsaak wat tot wegloop uit die gesin aanleiding kan gee. Die nuklrere gesin bestaan uit 

'n vader en moeder wat binne die eg verbind is en kinders wat binne die eg gebore is. 

Nuklrere gesinne woon saam in dieselfde huis (Ferreira, 1992:12 en Van Loggerenberg, 

1992:17-19). Die nuklrere gesin is dus 'n gesin wat binne huweliksverband volledig 

(natuurlik) saamgestel is. Gesinne wat op enige ander wyse as die nukleere gesin saamgestel 

sou wees, is dus kunsmatig saamgestel. Enkelouergesinne, hetsy deur dood of egskeiding, 
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ongehude moedergesin, en saamwoonouergesinne dui vir die navorser op 'n kunsmatige gesin

samestelling (Fitschen, 1990:9 en Angenent & Beke, 1985:85). Dit wil lyk asof die kuns

matig saamgestelde gesin horn potensieel meer tot gesinsproblematiek teen as natuurlik 

saamgestelde gesinne. 

Navorsing na die gesinsamestelling van weglopers (Feitel et al. 1992:156 en Shane, 1989:211) 

en kinderhuiskinders (Prinsloo, 1979:36) bevestig dat weglopers en kinders met gesinspro

bleme oorheersend uit kunsmatig saamgestelde gesinne kom. In Feitel et al. (1992:156) se 

studie het twee derdes van die groep gemeld dat hulle ouers van mekaar vervreem of geskei 

is en 74% van die weglopers het uit enkelouergesinne gekom. In Shane (1989:211) se studie 

bet 7% van die weglopers geen ouers gehad nie; teenoor 37% wat uit geskeide ouergesinne 

gekom het, 34 % van die groeplede uit enkelouerhuise en 22 % van die studiegroep was uit 

saamwoonouershuise atkomstig. Van die kinders in Prinsloo (1979:36) se studiegroep was 

57 ,3 % voor hul opname in 'n kinderhuis reeds deur ander persone as die biologiese ouers self 

versorg. Voor opname in die kinderhuis was 53,5% van die kinders deur slegs een van die 

biologiese ouers versorg. Kunsmatigwording van 'n gesin leen horn tot gesinsprobleme. Ten 

opsigte van die opbreek (kunsmatig word) van 'n huisgesin deur egskeiding se Kufelt 

(1991:42-43) dat die hof dikwels die beslissing moet vel oor by watter ouer die kind na die 

ouers se egskeiding (binne kunsmatige gesinsituasie) moet gaan bly. Omdat die hof die arbiter 

is, en die kinders geen se in die beslissing oor sy toekomstige lewensomstandighede het nie, 

kan dit gebeur dat die kind deur die hotbeslissing verplig word om teen sy sin by die ouer van 

sy atkeur, moet gaan bly. Hierdie gedwonge ongelukkigheid wat so 'n beslissing meebring, 

kan die kind in so 'n mate ongelukkig stem dat dit tot wegloop aanleiding kan gee (Kufelt, 

1991 :42,43). 

Die gesinsgrootte bepaal ook of die gesin problematies saamgestel is, al dan nie. Groot 

groepsamestellings wat ten opsigte van kinderhuisgesinne voorkom veroorsaak problematiese 

kinderhuisgesinsamestellings (Botha, 1980:23 en La Grange, 1973:251). Die groot groep

samestellings binne kinderhuise (Botha, 1980:23 en La Grange, 1973:251) en kindertehuise 

(Angenent et al. 1991 :87-88) en die gedurige verwisseling van huisouers en ander werkers 

(Lamprecht, 1973:38 en Angenent et al. 1991:87-88) impliseer reeds dat 'n problematiese 

kinderhuisgesin saamgestel word. Angenent et al. (1991 :87-88) noem verder ook dat gedurige 

verplasing van die kind van een tehuis na 'n ander tehuis (gedurige hersamestelling van die 
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reeds kunsmatige gesin) aanleiding tot wegloop kan gee. 'n Gesin wat saamgestel word met 

baie kinders in die gesin, lei daartoe dat die kind fisiese versorging, liefde en aandag met baie 

ander kinders in die gesin moet deel. 'n Situasie van oorverdeelde liefde en aandag bring mee 

dat die kind nie genoegsame liefde en voldoende versorging ontvang nie. In die groot gesin 

voel die kind maklik verwaarloos ten opsigte van liefde en versorging in die algemeen. Die 

feit dat daar baie kinders in kinderhuisgesinne is, bet noodwendig tot gevolg dat 'n kinderhuis

kind die liefde en aandag van die huisouer/s met baie ander kinders moet deel. Weens die 

groot aantal kinders per kinderhuisgesin, word die geleenthede vir die huisouer en kinderhuis

kind om by mekaar betrokke te raak, beperk (Botha, 1980:23). Waar daar baie kinders in 'n 

gesin is, word hierdie versorging bloot 'n meganiese proses waarin die belewing van liefde 

ontbeer word. Dit is net nie moontlik dat die kinderhuisouer ingestel kan wees 'op elke kind 

afsonderlik nie, elke kind se individuele kenmerke in ag kan neem en elkeen se nood afson

derlik kan verstaan nie'(Lamprecht, 1973:102). Volgens die literatuur kan kunsmatige gesin

samestellings soos hertrougesinne, enkelouergesinne, kindertehuisgesinne en kinderhuisgesinne 

tot wegloop aanleiding gee. 

Liefdeloosheid en gebrekkige liefdesbelewing binne die gesin (ouerhuis- en kinderhuisgesin) 

kan tot wegloop aanleiding gee (Lamprecht, 1973:97). Lamprecht (1973:8,94-100) beklem

toon die noodsaaklikheid van liefde as 'n basiese bousteen in toereikende gesinsrelasies. 'Elke 

mens het 'n behoefte aan lie/de en aan 'n gevoel dat hy iewers tuis hoon en dat hy deur sy 

medemens geag word'(Van Der Merwe, 1978:28). lndien kinders beleef dat hulle nie liefgehe 

word nie, voel hulle onseker en verwerp. Die kind distansieer horn toenemend van persone 

by wie hy nie liefde ontvang nie (Canter, 1977: 143). Belewing van liefde binne die gesin is 

noodsaaklik vir die kind se affektiwiteitslewe. Volgens Lamprecht (1973:95) ervaar en 

aanvaar die kind ouerliefde as vanselfsprekend. Die belewing van liefde, verskaf aan die kind 

'n gevoel van veiligheid waarbinne by homself bereid ag om horn met sy leefwereld en mense 

om horn te waag. Vedder dui aan dat kinders wat vanaf geboorte aan liefde gebrek gely het, 

gepsigopatiseerde kenmerke vertoon (Lamprecht, 1973:96). Hy noem verder dat: 

* Die kind wat arm aan liefde is, nie in staat is om gevoelsmatige bindinge met sy 

opvoeders en maats aan te knoop nie. 

* Die liefde-ontberende kind nie gevoelsreaksies kan toon nie. Hy sa1 byvoorbeeld nie 

blyke van blydskap toon wanneer by 'n geskenk ontvang nie. 

* Liefde-arm kind kan ook nie die nodige bindinge met objekte aangaan nie, gevolglik ont-
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breek belangstelling by horn en is sy konsentrasie gebrekkig. 

* Sonder liefde ontwikkel 'n swak gewete en dit lei maklik tot oneerlikheid (Lamprecht, 

1973:96). 

Gebrek aan liefde gee in die meeste gevalle aanleiding tot gedragsprobleme. Ten opsigte van 

kinderhuiskinders en die ontbering van liefde, skryf Lamprecht (1973:98.99) wat Vedder ge

deeltelik aanhaal as volg: 'n Kinderhuiskind is 'n "pospakketje" wat ten opsigte van liefde tel

kens deur ouer persone teleurgestel word. Sodra die kinderhuiskind weer iets van die liefde 

van 'n vader- of moederfiguur binne kinderhuisverband gevind bet, word dit weer eens ver

breek deurdat die personeellid bedank bet of verplaas is. Die kinderhuiskind bet altyd 'n hun

kering na die liefde van die biologiese ouer (Prinsloo, 1979:40). Prinsloo (1979:40) wys 

daarop dat probleemgedrag van die kinderhuiskind deur baie as bloot onaanvaarbare gedrag 

beskou word, terwyl dit simptomatiese gedraginge is wat dui op die kind se verlange na, en 

verlies aan ouerliefde. Die verlies aan goeie (liefdevolle) kontak tussen kinderhuiskind en 

ouer is 'n rede waarom kinderhuiskinders die kinderhuismilieu aggressief verwerp (Lamprecht, 

1973: 102). Gebrekkige liefdesbelewing by die kind gee aanleiding tot wegloop (Lamprecht, 

1973:97). 

Kommunikasie binne gesinsverband (natuurlik- sowel as kunsmatig saamgestelde gesinne) is 

noodsaaklik: vir opvoedende saamwees tussen opvoeder en kind. Swak gesinskommunikasie 

lei tot swak ouer-kind-verhouding (Kurtz et al. 1991 :543,546,549-553) en bet swak familiebe

trokkenheid (Palenski, 1984:103) tot gevolg. Swak gesinskommunikasie is die onvermoe van 

gesinslede om toereikend met mekaar te kommunikeer. Ontoereikende kommunikasie kan 

ontstaan as gevolg van gedurige beledigende en sarkastiese opmerkings. Verbale kommunika

sie binne die probleemgesin word dikwels gekenmerk deur imorele taalgebruik (Hanekom, 

1950:25). Vir die navorser sluit kommunikasie nie slegs verbale kommunikasie in nie, maar 

ook nie-verbale kommunikasievorme soos gesigsuitdrukkings. Ontoereikende gesinskommuni

kasie rem die ontstaan van toereikende gesinsrelasies. Toereikende kommunikasie word ook 

deur die generasiegaping wat daar tussen kinders en ouers en tussen tehuiskinders en tehuis

ouers bestaan gerem. Ontoereikende i:esinskommunikasie gee aanleiding tot wegloop 

(Angenent & Beke, 1985:40-43). 
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Ne-we gesinsrelasies lei volgens Feitel et al. (1992:156), Stefanidis (1992:44) en Kurtz 

et al. (1991:549) tot wegvlug uit die gesinsverband waar die swak ouer-kind-relasies bestaan. 

Van die wegloopgroep in Feitel et al. (1992:156) se navorsingsgroep bet 11 % van die groep

lede g~ dat bulle nie weet of bulle ouers nog lewe, of nie weet waar bulle ouers is nie. Uit 

dieselfde groep (Feitel et al.1992:556) bet 12,5% van die navorsingsgroep aangedui dat bulle 

deur bul ouers die buis belet is. 

'n Relasie is 'n tweepolige verband, waarby die kind as een pool en 'n ander mens as die 

ander pool begryp moet word (Jacobs & Vrey, 1982: 14). Hierdie begrip dui op 'n wedersydse 

aanvaarding van mekaar. Aanvaarding is nie net verstandelike aanvaarding nie, maar 'n 

geestelik-gevoelsmatige een-wees met mekaar in hierdie geval met die kind (Prinsloo, 

1979:44). Waar vertroue (en by implikasie) aanvaarding tussen twee persone nie bestaan nie, 

of verlore gegaan bet deur mishandeling, sal 'n relasie-vernietigende kringloop ontstaan 

(Powers & Jacklitscb, 1989:23). Waar kinders deur bul ouers verwerp is en dus nie liefde 

ontvang bet nie, sal vertroueloosbeid ontstaan (Botha, 1964:41). Relasies tussen ouer en kind 

kan geskaad word wanneer daar 'n diskrepansie tussen ouerlike verwagtings en die verwag

tings wat die kind van bomself koester bestaan. 

Volgens bogenoemde koester die kind die verwagting van liefde, aanvaarding en versorgende 

opvoedende steun van die ouer. Prinsloo (1979:43) stel ten opsigte van kinderbuiskinders dat 

'Vroei! deprivasie, traumas, verwydering van ouers en gedurige verwisseling van huisouers 

daanoe lei dat die kind geleer het om volwassenes te wantrou. ' Die kind wat deur maatskap

like werkers uit sy ouerbuis verwyder is, sal antagonismejeens 'die welsyn' (en daarmee saam 

ook outoriteitsfigure binne kinderbuisverband) projekteer (Fitscben, 1990:22). Volgens 

Prinsloo (1979:45) is die kinderbuiskind weens die mislukking van vorige verboudingstigting 

in sy ouerbuis, wantrouig teenoor die stig van nuwe verboudings. Kinderbuiskinders se 

lewens word meestal gekenmerk deur sterk gevoelens van wantroue wat die kind jeens volwas

senes wat voortdurend uit sy lewe verdwyn bet, opbou (Prinsloo, 1979:43). 

Gebrekkige belewing van geborgenheid, is ook 'n oorsaak van weglopery (Van Niekerk, 

1969:41-67). Belewing van ongeborgenheid lei tot 'n vertouensversteuring in die kind se 

wereld-orientasie (Van Niekerk, 1969:42). Die kind bet nie meer vertroue in die volwas

senes, maats en selfs die instansie ( ouerbuis, kinderbuis of kinderinrigting) waarin by onge-
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borge voel nie. In hierdie ongeborge gesinsituasie is die gesinslede bloot net by die huis en 

hulle bewoon nie die huis nie en hierdeur ontbeer die kind intimiteit en veiligheidsbelewing. 

Hierdeur ontstaan 'n gevoel van eensaamheid wat daartoe lei dat die kind sin vir sy bestaan 

as mens buite hierdie ongeborge gesinsverband gaan soek (Kufelt, 1991:43). Omdat die 

individuele behoeftes van die kind nie bevredig word nie, gaan soek hy elders daarna (Rink, 

1981:1,2 en Lamprecht, 1973:36,97, 104-117). 

Die kind bet behoefte aan toereikende gesinsrelasies. Indien relasies waarbinne positiewe 

kommunikasie, wedersydse liefde vir mekaar en kennis van mekaar nie teenwoordig is nie, 

kan in aansluiting by Angenent et al. (1991 :84) gese word dat 'n relasiedisfunksie ontstaan. 

Hierdie relasiedisfunksie gee aanleiding tot wegloop (Angenent et al. 1991:84). Gesonde 

relasies is noodsaaklik vir 'n gelukkige kinderlike gemoed (Pick, 1981:93-103). Uit boge

noemde bespreking blyk dit vir die navorser dat positiewe relasies moeilik haalbaar is binne 

die problematiese gesinsverband en dat die kinderlike gemoed desnoods ongelukkig sal wees. 

Wegloop blyk 'n metode te wees om negatiewe gesinsrelasies te ontvlug. 

Gesinskonflik is 'n vername rolspeler wat wegloop betref (Angenent en Beke, 1985:146). 

Gesinskonflik dui op 'n stryd tussen ouers, 'n verskilstryd tussen kinders en wrywing tussen 

ouers en kinders. Konflik tussen ouers kan selfs op egskeiding uitloop. Botsing kan tussen 

ouers en kinders ontstaan of minstens tussen 'n ouer en 'n kind. Tussen kinders onderling kan 

konflik ook voorkom. Gesinskonflik word vererger wanneer 'n derde persoon binne die gesin 

self, by 'n konfliksituasie tussen twee gesinslede bykomend betrokke raak, en die konflik

balans onverwags versteur en na een kant laat oorwig (Vuchinich et al. 1988:1294-1301). 

Ouers bepaal die grense waarbinne daar in hulle huis geleef en opgevoed word (Angenent & 

Beke, 1985: 144). Namate die kind opgroei, begin hyself al meer en meer grense bepaal. Dus 

verskuif by die aanvanklike grense van die ouer in sy strewe na volwassenheid. Dit is veral 

gedurende adolessensie dat hierdie grensverskuiwing intensiveer. Dit gaan om 'n nader 

beweeg aan gelykwaardigheid tussen ouer en kind. Die grensverskuiwingsproses kan tot kon

flik tussen ouer en kind aanleiding gee. As gevolg van konflik binne die gesin mag 'n mags

ongelykheid binne die gesin ontstaan (Angenent & Beke, 1985:144-145). 

Openbaringsvorme van gesinskonflik is fisiese (Kurtz et al. 1991 :549), verbale en emosionele 
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konflik (Shane, 1989:209). Gedurige gesinskonflik lei daartoe dat die kind in die konflikge

teisterde gesin verbaal en emosioneel mishandel word (Shane, 1989:209). Wanneer optredes 

tussen ouer en kind nie hannonieus voltrek word nie, bring dit ongelukkigheid mee wat kon

flik tot gevolg bet. In sy optrede teenoor sy kind kan die oorstreng ouer aanhoudend onrede

like eise aan sy kind stel (La Grange, 1972:154). Waar 'n kind aanhoudend gebuk gaan 

onder onredelike eise van dominerende ouers, kan gesinskonflik ontstaan. Ouers kan self 

daartoe oorgaan om hul eie wil en waardes op die kind af te forseer en sodoende rebelsheid 

of skuldgevoelens by die kind opwek (De Kier in Angenent & De Man, 1989:382). 

Waar ouers onversoenlik is met die tekortkominge van hulle kinders en die kinders gedurig 

op hulle swakhede wys, sal konflik tussen die gesinslede ontstaan (La Grange, 1972:156). 

Die kind kan homself gevolglik as onaanvaarbaar beleef (Prinsloo, 1979:78-79), en verwerp 

voel (Rothman, 1991: 134). Die kind beleef homself as 'n misplaasde. Weens sy onvermoe 

om interpersoonlike konflik baas te raak, sal by uit die gesinsituasie wegloop (Denoff, 

1991:134). Wispelturige emosionele uitbarstings van ouers (La Grange, 1972:154-156) en 

onvoorspelbare dissiplineringsvorme van ouers (Stefanidis et al 1992:442) lei daartoe dat die 

kind die ouer se optredes bevraagteken. Onbewuste skuldgevoelens jeens vyandige ouerlike 

optredes, noop die kind om weg te loop (Schulman & Kende, 1988:12). Konflik rakende 

die reg of verkeerdheid van die ouer se optrede sal by die kind ontstaan. Hierdie kinders gaan 

dus mank aan veilige pedagogiese ontmoeting. Die konflik (lei die navorser at) kan in die 

stille denke (selfgesprek) van die kind gesetel bly. Die kind se bevraging na die reg- of ver

keerdheid van die ouer se optrede kan ook verbaal geskied, wat tot verbale konflik met die 

ouer kan oorgaan. Waar 'n ouer hom gedurig skuldig maak aan impulsiewe dissiplinering, 

gaan verbale konflik dikwels tot fisiese konflik tussen ouer en kind oor. Om hierdie gedurige 

konfliksituasie te ontkom, bly daar vir die kind geen ander keuse as skeiding met die ouer 

deur 'an act of seljbanishment' nie (Stefanidis et al. 1992:442). 

Nie die ouers alleen nie, maar ook die kinders self gee deur hulle gedrag en optrede aanlei

ding tot gesinskonflik (Angenent & Beke, 1985:144). Shane (1989:210-211) en Kurtz et al. 

(1991 :546-553) bevestig dat onuithoudbare gesinskonflik aanleiding tot wegloop kan gee. 

Daar word deur die outeurs (Kurtz et al. 1991 :549) gewys dat gesinskonflik nie net fisiese en 

verbale konflik insluit nie, maar ook emosionele konflik kan inhou. Gesinskonflik is vir die 

kind mishandelend. 
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Schulman en Kende (1988: 13) sowel as Steele (1972:375-378) dui aan dat gesinskonflik aan 

die oedipuskompleks (wat kortliks aan swak vader-seun- en moeder-dogter identifikasie toege

skryf word), wegloop tot gevolg kan he. Bogenoemde skrywers se navorsing is sterk deur 

die Freudiaanse denkrigting beinvloed. As hierdie beskouing van bogenoemde outeurs egter 

met die sienings van Kurtz et al. (1991 :549), Shane (1989:209), Angenent en De Man 

(1989:382) en Angenent en Beke (1985: 144) vergelyk word, kan hoogstens gese word dat ge

sinskonflik aan swak ouer-kind-verhoudings (wat swak ouer-kind-identifikasie gedeeltelik mag 

insluit) toegeskryf kan word. 

Yerwaarlosing van kinders dui op ontoereikende versorging van kinders deur hul ouers of 

voogde. Armoede veroorsaak dat ouers in gebreke raak of bly om toereikende behuising 

(Feitel et al. 1992:155 ; Powers & Jacklitsch, 1989:11 ; Tibbenham, 1977:501,502 ; 

Hildebrand, 1968:46 en Hanekom, 1950:36) en die nodige bestaansmiddele (Fitschen, 

1990:10 en die wet op kindersorg, Wet 74 van 1983 en Hanekom, 1950:36) soos kos en 

klere (Powers & Jacklitsch, 1989:11) aan hulle kinders te voorsien. Kinders word ook 

verwaarloos wanneer hulle wanvoeding ontvang, nie mediese versorging ontvang wanneer 

hulle dit benodig nie, en nie kognitief gestimuleer word nie (Konferensie na mishandeling ... 

1987:1,2 & 4). Verwaarlosing kan sowel fisies as emosioneel van aard wees (Painter, 

1983:2). Emosionele verwaarlosing is die "gevolg van deprivasie van emosionele onder

steuning" (Kaduschen in Fitschen, 1990:10), die verkeerde oordrag van waarde-oordele en 

nalating van godsdienstige opvoeding (Hulme, 1979:24) deur 'n ouer aan 'n kind. Gesins

omstandighede wat tot verleiding, verslegting of prostitusie van die kind mag lei, dui daarop 

dat die kind verwaarloos word (artikel 15 van die wet op kindersorg, Wet 74 van 1983). 

Swak ekonomiese toestande tuis spoor jeugdiges aan om hulle ouerhuise te verlaat om na beter 

ekonomiese geleenthede buite die gesin te gaan soek, ter wille van 'n beter bestaanswyse 

(Shane, 1989:212). Fisiese en emosionele verwaarlosing deur ouers en voogde is 'n oorsaak 

waarom kinders uit hul ouerhuise wegloop (Shane, 1989:212 ; Palenski, 1984: 103 ; Durkin, 

1982:16 ; Garrett, 1979:63-68 en La Grange, 1972:250). 

Uit bogenoemde kom die navorser tot die gevolgtrekking dat die kind wat fisies mishandel 

word, na beter fisiese omstandighede sa1 gaan soek; en die kind wat emosioneel mishandel 

word, sal uit die emosioneel verwaarlosende omstandighede wegloop om elders emosionele 

ondersteuning te gaan soek. Volgens die konferensie na kindermishandeling in Suid-Aftika 
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(1987:113) kan die verwaarloosde kind uitgeken word aan die volgende aspekte: 

* Chroniese vuilheid van die liggaam. 

* Wan- of ondervoeding. 

* Onvoldoende beskerming, soos wanneer die kind alleen of in die sorg van 'n ouer kind 

of onverantwoordelike volwassene gelaat word. 

* Die kind geen gestruktureerde tuiste bet nie. 

Die kind wat verwaarloos word, beleef mishandeling (Konferensie na kindermishandeling ... 

1987:113). 

Mishandelin2 is nog 'n aspek wat tot wegloopgedrag by kinders kan hydra. Die konferensie 

na kindermishandeling in Suid-Afrika (1987: 106) gee die volgende definisie van kindermis

handeling: 'Die mishandeling van ki.nders is die doelbewuste nie- toevallige nalatigheid deur 

die ouer of and.er versorger wat verantwoordelik is vir die versorging van die ki.nd wat daartoe 

lei dat die ki.ndfisies enlofpsigies beseer word'. Wat duidelik hieruit spreek is dat mishande

ling 'n doelbewuste daad is. Dit kom daarop neer dat enige doelbewuste metode wat aange

wend word om 'n kind ten opsigte van enige aspek van sy menswees te beseer (benadeel), dus 

mishandeling is. 'n Kind word mishandel as by nie as kind (as mens) gerespekteer word nie 

(Konferensie na kindermishandeling ... 1987:137). Fisiese en seksuele mishandeling word 

deur Feitel et al. (1992:155), Stefanidis et al. (1992:442), Zide en Cherry (1992:157), 

Appaturai, (1991:58-60), Rothman (1991:14), Garrett (1979:57-64) en Kurtz et al. 

( 1991 :543 ,549-552) as rede waarom kinders hul ouerhuise of residensiele tuistes verlaat, aan

gegee. Janus et al. (1987:64-133) se tekenstudie na die menstekeninge van weglopers, be

vestig bogenoemde as redes vir wegloop. Seksuele mishandeling is volgens Maritz 

(1990:27,28): seksuele molestering, onsedelike aanranding, verkragting, sodomie, staturere 

verkragting en bloedskande. 

Kinders wat mishandel word, bet weens die gedurige gevaarlike situasie tuis of in inrigtings, 

'n nood om na 'n plek waar hulle veiligheid kan belewe, te vlug (Kurtz et al. 1991:549). Die 

kinders se wegloop is nie 'n bloot impulsiewe daad nie, maar 'n wyse waardeur hierdie kin

ders hulle mishandelingsproblematiek probeer baasraak (Kurtz et al. 1991 :546). Mishandeling 

vind gewoonlik in chaotiese stresvolle omstandighede plaas (Konferensie na kindermishande

ling ... 1987:39). Fisiese mishandelingsvorme kan aan die volgende tekens uitgeken word: 
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* As die ouer: 

- Versuim of uitgestel het om die kind betyds vir mediese behandeling te bring. 

- 'n Ver/daring probeer opdis wat nie die kind se besering kan verklaar nie. 

- Die verklaring van die kind se besering, kontradiksies bevat. 

- Onrealistiese ve1Wagtings van die kind se gedrag en optrede (ten opsigte van die kind 

se ouderdom) het. 

- Afgetrokke vertoon. 

- 'n Vrees uitspreek dat die kind deur ander beseer gaan word. 

- Dwelms of alkohol misbruik. 

- Psigoties of psigopaties is. 

- Die ouer self gedepriveerde kinderjare beleef het. 

* as die kind: 

- 'n Onverklaarbare besering het. 

- Bewyse van herhaalde besering venoon. 

- Ook ander beserings het wat nie in die mediese geskiedenis van die kind vermeld is nie. 

- Tekens van ve1Waarlosing. 

- Onvanpas gevoed is of dwelms of alkoholiese drank toegedien is. 

- Gedehidreerd of ondervoed venoon sonder verklaarbare oorsaak. 

- Die houding van 'n bevrore waamemer openbaar. 

- Deur sy ouers as 'moeilik' of 'sleg' gesien en beskryf word. 

- Bewyse van seksuele misbruik vertoon. 

- Onvanpas geklee is vir die tipe besering wat hy het (Konferensie na 

kindermishandeling... 1987: 17). 

Benewens fisiese en seksuele mishandeling dui Shaughnessy (1984:314-317) en die Konferen

sie na kindermishandeling in Suid-Afrika (1987:71) verbale mishandeling as mishandelings

vorm aan. Volgens Shane (1989:209) en Rindfleisch en Rabb (1984:33-40) kan verbale mis

handeling ( emosionele mishandeling) tot wegloop aanleiding gee. Sowel Key as Von Lires 

und Wilkaw (die Prokureur Generaal van die Witwatersrand), wys daarop dat die hofprose

dures en die uitgerektheid van hofsake waarby kinders betrokke is, vir kinders mishandelend 

is (Konferensie na kindermishandeling ... 1987:127,144). Ongunstige belewing van begelei

ding soos kwetsende opmerkings (verbale mishandeling) en skewe betekenisgewing van ver-
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blyf in die kinderbuis, lei tot wegloop (Prinsloo, 1979:76). Etikettering lei daartoe dat die 

geetiketteerde misbandel voel, en dus mishandeling beleef (Garrett, 1979:63). Die sorgbehoe

wende kind (wat 'n kinderbuiskind in alle gevalle is), word gevoelsmatig gekwets (emosioneel 

mishandel) as die biologiese ouer deur kinderhuisowerhede misken word (Rindfleisch & Rabb, 

1984:38,39). Vir die kinderhuiskind is onafgehandelde kwessies en onverwerkte probleme 

by die ouerhuis 'n groot probleem en hy beleef dit as mishandelend (Prinsloo, 1979:76). 

Binne inrigtingsverband is 'n skielike oorstreng belewing van reels vir die kind 'n mishande

lende ervaring (Parken en McDonald in Kufelt, 1991:43 ; Schaughnessy, 1984:314-317 en 

Rubin, 1972:10-18). Indien 'n kind reels en regulasies as onaangenaam en beldemmend 

beleef, sal hy daarvan wegvlug (Parker en McDonald in Kufelt, 1991:43). Ten opsigte van 

inrigtingstelsels en inrigtingspersoneel ~ Durkin (1982:16): 'To often, institutional work 

brings out the worst in child care workers. Treatment programmes often take children who 

are miserable, and who may have been abused, and help them to become more contented, 

easier to live with. However as a residential child in a residential treatment programme 

pointed out, "it does not do that for treatment staff"'. 

Benewens inrigtingsmishandeling gee inrigtingsversadiging ook aanleiding tot weglopery 

(Shaughnessy, 1984:315-317). Kinders wat te lank in 'n kinderbuis inwoon, raak oorversadig 

aan die oorbekendheid van sy leefwereld, en loop weg om na nuwe ervarings op onbekende 

plekke te gaan soek (Shaughnessy, 1984315). 

Mishandelingsvorme wat tot wegloop aanleiding gee vanuit die literatuur is: 

Opsomming 2.1 Mishandelingsvorme uit literatuur 

* Fisiese mishandeling * Emosionele mishandeling * Seksuele mishandeling 

Die gesinsfaktore wat tot wegloop aanleiding gee is: 

Opsomming 2. 2 Gesinsfaktore uit literatuur 

* Problematiese gesinsomstandighede. 
* Problematiese gesinsamestelling 
* Ontoereikende kommunikasie binne die 

gesin. 
* Liefdeloosheid binne die gesin. 
* Negatiewe gesinsrelasies. 

* Gesinstres. 
* Gesinsgrootte. 
* Gesinskonflik. 
* Mishandeling. 
* Verwaarlosing 

38 



2. 4.1. 2 DIE SKOOL 

Verpligte skoolbesoek is dwangmatig van aard. Dit word deur wetgewing afgedwing. 

Armoede is nie te verskone van die verpligting om skool by te woon nie. Kinders bet dikwels 

behoefte daaraan om van skoolbywoning ontslae te raak ten einde die arbeidsmark te betree 

en onathanklik te funksioneer. Verpligte skoolbesoek en die dwangmatigheid daarvan, gee 

aanleiding daartoe dat die rebelse kind uit die skool wegloop. Waar die kind self gestalte aan 

sy leefwereld wil, en dikwels moot gee, en dus sy eie handelinge selfstandig wil of m6et rig; 

wit die kind dikwels eerder gaan werk as om skool te gaan. Die kind beleef die skoolsituasie 

as 'n remming in sy strewe na onathanklikheid. Verpligte skoolbesoek laat dus geen ander 

keuse aan die kind (wat weens ekonomiese redes nie meer die skool kan bywoon nie) as om 

weg te loop nie (Rubin, 1972:6,7,10-12). 

Akademiese oorvraging van die kind deur sowel onderwysers as ouers, lei daartoe dat stres 

by die kind opbou (Rubinstein, 1980: 776 en Van Niekerk, 1969:123). Die kind beleef dat 

by oorvra word. Daar word dus meer (hoer akademiese prestasie) van die kind verwag as 

waartoe by instaat voel of potensieel in staat is om te lewer (Louw, 1966:20). Die kind 

beleef homself as magteloos teen hierdie akademiese oorvraging van sy ouers en onderwysers. 

Die kind ontvlug hierdie magteloosheid deur daarvan weg te loop (Rubinstein, 1980:777 en 

Louw, 1966:60). Oorvraging lei daartoe dat die kind skolastiese mislukking en bestraffing 

deur die onderwyser vrees (Nel, 1975:6 en Louw, 1966:37). 

Kinderhuiskinders in skole bet gewoonlik 'n skolastiese agterstand. Skolastiese agterstande 

by kinderhuiskinders ontstaan weens die gedurige skoolverwisseling as gevolg van die 

nomadiese bestaan van die gesin voordat die kind van die ouers verwyder is, en skoolbesten

digheid deur kinderhuisplasing moontlik gemaak word (Prinsloo, 1979: 101). Gedurige skool

verwisseling bet tot gevolg dat leeragterstande by die kind opgebou word weens onderrigga

pings wat as gevolg van skoolverwisseling ontstaan. Akademies oorvraagde kinders bet 

gewoonlik min dryfkrag en deursettingsvermoe (Van Niekerk:, 1969: 117) en raak gou ont

moedig om skolastiese eise aan te pak (Prinsloo, 1979: 100). 

Bogenoemde dui vir die navorser daarop dat akademies oorvraagde kinders gedemotiveer 

word. Die kind beleef 'skande', 'mislukking' en 'bespotting' (Louw, 1966:41). Onder hier

die omstandighede voel die kind homself skolasties vasgelope en raak by 'skoolmoeg' (Cronje, 
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1984:90 en Van Niekerk, 1969:44,106,111,112). Die kind beleef dus 'n onvermoe om aan 

die akademiese eise van sy ouers en onderwysers te voldoen en om nie deur sy meerderes 

begryp te word nie en dit lei tot 'n gevoel van magteloosheid waarvan die kind ontslae wil 

raak. Dit is dus voor die hand liggend dat wegloop 'n manier is waardeur daar van hierdie 

ongemaklike situasie (magteloosheid) ontslae geraak kan word. 

Ontoereikende ondenyyser-kind-relasies word deur sowel Van Niekerk (1969: 108-125) as 

Angenent en Beke (1985:49) as wegloopoorsaak aangegee. Die standpunt word verder ver

sterk deur Kurtz et al. (1991:549) wat meld dat dit algemeen is dat mishandelde wegloperkin

ders negatiewe (swak) leerling-onderwyser-relasies openbaar. Waar 'n kind nie menswaardig 

deur sy opvoeder geag word nie, kan daar nie ware ontmoeting tussen opvoeder en kind ont

staan nie (Prinsloo, 1979:47 en Blignaut, 1978:82). Waar onderwyser en kind mekaar nie 

heelhartig en in vrede tegemoet tree nie, ontstaan 'n swak relasie tussen kind en onderwyser 

(Van Niekerk, 1969: 108). Swak onderwyser-kind-relasies word verder ook verswak wanneer 

dissipline te streng is en gevolglik daartoe lei dat die kind negatiewe gevoelens teenoor 'n 

onderwyser en die skool in die algemeen ontwikkel (Louw, 1966:25). Veroordeling deur die 

onderwyser vir swak prestasies van die kind is nadelig vir onderwyser-kind-relasies (Van 

Niekerk, 1969: 127). Die gebrek aan simpatie by die onderwyser met die kind wat gesinspro

bleme ervaar, werk ook nadelig in op die onderwyser-kind-relasie (Louw, 1966:28). 

Van Niekerk (1969: 111) noem dat onderwysers se belangstelling in die wegloper dikwels slegs 

' 'n bejammerde emosievolle belangstelling is, wat dikwels net maar spreek van terloopse 

kennis1Ulfl'le; en lei die simpatiserende opmerking juis tot intensivering van die kind se beleefde 

nood. Die arme kind se bedroefde huislike omstandighede maak dit vir die kind moeilik om 

die mas op te kom in die skool.' Verder noem Van Niekerk (1969:111) dat indien die 

onderwyser na die kind in sy totale gesitueerdheid (spesifieke huislike en gesinsomstandig

hede) kyk, die onderwyser waarlik in staat sal wees om toereikende steungewing en hulpverle

ning aan die wegloper, as wordende mens, te gee. Indien 'n swak onderwyser-kind-relasie 

bestaan, sa1 wedersydse spontaniteit by sowel die onderwyser as die kind ontbreek en sa1 die 

kind nie voel dat hy deur die onderwyser aanvaar word nie (Van Niekerk, 1969:111). Die 

kind sa1 horn teen die opvoedingsbemoeienis verset (Prinsloo, 1979:45). 
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Vir die navorser is dit uit bogenoemde duidelik dat waar onderwyser-kind-relasies ontoerei

kend is, die "opvoedingsbemoeienis" kunsmatig eh geforseerd sal wees. Die kinderbuiskind 

wat in die verlede reeds deur volwassenes (sy ouers) verlaat is, sukkel om weer enige volwas

sene te vertrou en bomself tot toereikende relasiestigting beskikbaar te stel (Cronje, 1984:94-

95 en Prinsloo, 1979:46). Die kind wat deur sy ouers verlaat is, ontwikkel 'n wrok teenoor 

alle outoriteite (Louw, 1966:38). Die navorser kom tot die gevolgtrekking dat waar wrokge

voelens in 'n onderwyser-kind-relasie ter sprake is, dit tot wegloop aanleiding kan gee. 

Minderwaardigbeidsbelewing lei daartoe dat die kind uit situasies en omstandigbede waar by 

minderwaardig voel, wegvlug of die situasie minstens probeer vermy. Opmerkings van onder

wysers soos: 'Ek sal op jou boek braak omdat jou werk so slordig is, en jy moet liewer nooit 

weer na my klas kom nie ', kan die kind gevoelsmatig kwets (Van Niekerk, 1969: 114). Uit 

sarkastiese opmerkings van onderwysers ontwikkel die kind 'n vrees vir bespotting (Nel, 

1975:6). Die kind wat by die skool bespot, beledig en vemeder word, ontwikkel minderwaar

digbeidsgevoelens wat tot nadeel van sy eie waardebelewing as mens en as skoolkind lei. 

Kinders wat deur kwetsende opmerkings en minderwaardigbeidsgevoelens die 'saam-belewe' 

binne skoolverband as 'vemederend' beleef, sa1 uit die skoolsituasie wegvlug, omdat by binne 

hierdie 'saamlewe' vemeder en 'gevoelsmatig verwond' word (Van Niekerk, 1969:115). 

Kinders kan ook op materiele gebied in die skool minderwaardig voel. Dit gebeur dikwels 

dat 'n kind as gevolg van onvoldoende en/of ongepaste kleding, homself as onaanvaarbaar vir 

sy mede-leerlinge beleef (Van Niekerk, 1969: 114) asook uit pas uit met die res van sy skool

maats (Cronje, 1984:90). Kinderbuiskinders voel dat hulle anders as 'gewone kinders' be

handel word, indien die skool, ouergemeenskap of 'n weldoener finansieel vir sy finansiele 

verpligtinge instaan. Hierdie minderwaardigheidsgevoel lei daartoe dat die kinderhuiskind 

'gestigmatiseerd' voel en homself as 'kinderhuisgeetiketteerd' beleef (Cronje, 

1984:89,90,92). 

Ontoereikende sosia)jsering Qll skQQ1 gee aanleiding tot 'n ongelukkige skoolkind. Waar kin

ders nie maklik vriende maak nie en nie maklik deur bulle maats aanvaar word nie, ervaar 

hulself as "sleg" en minderwaardig (Prinsloo, 1979:93,94; Van Niekerk, 1969:111-121 en 

Louw, 1966:20). Swak relasies met maats lei tot swak inskakeling by die skoollewe (Van 

Niekerk, 1969:41-44). Waar die kind in gebreke bly om toereikend by die skoolgemeenskap 
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in te skakel (te sosialiseer), word by eensaam en dit kan daartoe lei dat die kind uit die skool 

wegloop om na maats (dikwels ook ander weglopers) buite skoolverband, by wie by welkom 

en gelukkig voel, te gaan soek (Louw, 1966:29). 

Nea:atiewe belewini: .Yan~ m dissipline deur die skoolkind kan tot wegloop aanleiding 

gee. Met nuwe skooltoetrede, beleef die kind die nuwe skool as onpersoonlik (Louw, 

1966:23). Gewoonlik beleef die kind spanning ten opsigte van inskakeling by nuwe skoolsitu

asies. Die kind probeer dikwels spanning verlig deur aggressiewe optredes (Louw, 1966:25). 

As opvoedingsinstelling moet die skool waardes soos eerlikheid, goeie maniere en hoflikheid 

vasle. Gewoonlik bet 'n skool skoolreels waarbinne die waardes wat in die gemeenskap geld 

en wat as riglyn vir die kind dien. Hierbinne kan by horn ten opsigte van wat as behoorlik 

geag word, waag. Die skool kan nie onfatsoenlike optredes van kinders soos diefstal, oneer

likheid, bakleiery en vloektaal onaangespreek laat nie en moet dissipliner daarteen optree. 

Skoolreels en dissiplinere optredes kan wissel van oor-tegemoetkomend tot oor-streng. Waar 

die toepassing van reels ( dissiplinering) deur die kind as te streng beleef word, lei dit tot swak 

kind-skool-verhoudinge (Louw, 1966:25) en tot 'n negatiewe belewing van reels, gesag en 

dissipline in die algemeen by die kind. Waar dissipline (gesag) sonder 'n wedersydse vertrou

ensverhouding tussen volwassene en kind voltrek word, lei dit bloot tot mag (Prinsloo, 

1979:148). Vir die navorser kom dit in so 'n geval neer op magsmisbruik van die skool, 

en/of die onderwyser wat deur die kind as mishandelend beleef sal word en kan die kind dus 

rebelleer deur van die skool weg te loop, nieteenstaande die feit dat by deel van die sosiale 

groep (skoolmaats) wil wees. 

Uit die literatuur kan die redes waardeur die skool tot weglopery deur kinders aanleiding gee, 

as volg opgesom word: 

Opsomming 2. 3 Skoolfaktore uit literatuur 

* Negatiewe onderwyser-kind-relasies. 
* Minderwaardigheidsbelewing deur die 

kind. 
* Negatiewe belewing van gesag en 

dissipline. 

* Verpligte skoolbesoek. 

* Akademiese oorvraging. 

* Ontoereikende sosialisering. 
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2. 4.1. 3 DIE PORTUURGROEP 

'Een van die belangrikste kenmerke van die mens is dat hy 'n groepswese is, en dit beteken 

dat hy geskape is om met ander mense saam te leef' (Harman, 1979:114). Die groepslewe 

is so oud soos die mensdom self. Ons tref die eerste groep mense reeds by die skepping van 

die eerste twee mense op aarde aan: "Ook het die Here God gese: Dit is nie goed dat die 

mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas" (Gen.2:18). Benewens 

ander kenmerke is die mens (kind en volwassene) 'n sosiale wese. Die samelewingsgroepe

ringe kaats vanself dat mense hulle volgens hulle portuur (leeftydsgroep) in groepe saamgroe

peer. Aanvaarding binne die portuurgroep is veral vir die adolessent baie belangrik in sy 

strewe na prestasieverwerwing binne die portuurgroep (Fitschen, 1990:69). Die portuurgroep 

oefen groot invloed op die kind uit en bring selfs gedragsverandering by die kind mee, veral 

as die portuurgroep nie genoegsame naby-verhoudings met die kind opgebou het nie (Wittaker 

in Cronje, 1984:77). Die kind wil graag sy maats se goedkeuring he, en as hulle gedrags

kodes afwykend is, bet dit 'n invloed op die kind se gedragshandelinge (Cronje, 1984:77). 

Wanpraktyke soos wegloop, kan volgens die navorser dus van die portuurgroep aangeleer 

word. Volgens Fitschen (1990:69) verkies adolessente om in groepe weg te loop. 'n Studie 

na weglopery by adolessente kliniekskoolkinders in Transvaal, bevestig dat kinders weens 

groepdruk, geneig is om in groepverband vanaf kliniekskole weg te loop (TOD omskrywe 

6/1993). Kinders wat nuut in kindertehuise opgeneem word, is volgens Fitschen (1990:69) 

meer geneig om weg te loop as hulle saam met ervare weglopers in 'n wooneenheid geplaas 

word. Fitschen (1990:69) meld ook dat kinders wat alleen wegloop, nie vriende het nie, of 

deur die portuurgroep verwerp word. Bogenoemde beklemtoon die prominente status wat die 

portuurgroep in die lewe van die kind inneem. 

Aangetrokkenheid tot die portuurgroep kan aanleiding gee tot wegloop (Angenent & Beke, 

1985: 158). Dit word deur Cronje (1984:77, 78) uitgebrei met die bykomende gedagte dat aan

getrokkenheid, en afgetrokkenheid van die portuurgroep tot wegloop lei. Nuwelinge wat deur 

die portuurgroep ontgroen word, sal daarvan wil wegvlug omdat hulle die ontgroening 

(handelinge van die portuurgroep) as onaangenaam beleef, en dus afgetrokke tot die groep 

voel (Cronje, 1984:77). Fisies kleiner groeplede wat deur fisies groter groeplede 'geboelie' 

(mishandel) word, sal dus ook wegvlug van die groep (Cronje, 1984:77). Die portuurgroep

druk, hetsy van oordrewe kohesie- of adhesie groepkragte, gee dus aanleiding tot wegloop. 
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Die optrede van die groep ten opsigte van wegloop moet ook nie altyd as negatief of net as 

wegloopbevorderlik beskou word nie. Schulman en Kende (1988:26) se dat waar die portuur

groep die terugkerende wegloper nie met verhoogde portuurstatus vereer nie, en hul afkeer 

in die wegloper se wegloophandeling duidelik uitgestraal met 'n houding van: ' ... this is a 

stupid thing tot do', die portuurgroep wegloopvoorkomend optree (Schulman & Kende, 

1988:20). 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat die portuurgroep 'n geweldige impak op die kind bet ten 

opsigte van wegloopgeneigdheid of wegloopafkeurigheid. Indien die portuurgroep dus weg

loop voorstaan of goedkeur, sal dit die enkeling aanspoor om binne groepverband aan die 

groepseis van wegloop toe te gee. Sou die portuurgroep wegloopafkeurig wees, sal dit die 

enkeling binne die groep ontmoedig om weg te loop. 

In die empiriese ondersoek na redes wat tot weglopery uit kinderhuise aanleiding gee, gaan 

die navorser poog om vas te stel of portuurgroepdruk, soos wat dit spreek uit die literatuur 

ten opsigte van wegloop in die algemeen, ook aanleiding gee tot wegloop uit kinderhuise. 

2.4.1.4 UTOPIESE VOORSIEILINGS VAN WEGLOOP 

Aanloklike wegloopvoorstellings kan tot die wegloophandeling aanleiding gee. Utopiese en 

avontuurlike voorstellings van weglopery in die verlede bet wegloperkinders as macho, sterk 

en avontuurlustige kinderhelde voorgehou wat die verbeelding van kinders in die algemeen 

aangegryp en oorgeneem bet (Appathurai, 1991 :51). Deur hierdie tipe voorstellings kan die 

indruk geskep word dat kinders wat wegloop, verseker is van 'n suksesvolle bestaan en aan

sien en respek as dapper "kinderhelde" van die gemeenskap sa1 ontvang. Appthurai (1991 :51) 

noem ook dat wegloop in die voor industriele gemeenskap sinoniem was met: avontuurlustig

heid, romanse en fortuinsoekery. Dit is ook gesien as uitdrukking van onafbank1ikheid. 

Voorbeelde van hierdie soort heldevoorstellings (van wegloperhelde) is die volgende: 

* Oliver Twist (Appathurai, 1~1:51 en Shane, 1989:208), 

* Tom Sawyer (Appathurai, 1991 :51), 

* Huckleberry Finn (Appathurai, 1991:51), 

* Horatio Algar (Appathurai, 1991:51). en 

* David Copperfield (Appathurai, 1991 :51). 
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Ander voorbeelde van utopiese voorstellings van die wegloopavontuur is: 

* Emile Zola se boek oor drosters in die laat negentiende eeuse Frankryk (Shane, 

1989:208), 

* Immigrante en slawe wat Amerika in die verlede as drosters (weglopers) binnegekom het 

(Shane, 1989:208), 

* Die Amerikaanse pioniers wat nog maar bitter jonk was toe hulle die Amerikaan 

binneland verken en beset bet (Shane, 1989:208). 

Dat wegloopvoorstellings aanleiding tot wegloop gee, kon duidelik afgelei word uit di 

'Hippie-' oftewel 'Blommekind-Era'. Shane (1989:208) noem dat die hippie-era van die laaj 

negentien sestigs wat die utopiese beeld van rondslenter in absolute vryheid voorgehou het 

in die Verenigde State Van Amerika tot die 'Running Away Youth Act Title Ill of the Jurinik 

Jwtise and Delinquency Provision Act' van 1974 gelei bet. Die blommekind-era is daardeur 

gekenmerk dat die kind die kompeterende waardestelsel van die gesin en die samelewing ver

werp bet en dit vervang bet met die altematiewe waardes (Waardesisteem van gelykheid) wat 

die 'counterculture' uitgebeeld bet (Appathurai. 1991:54). Video's en boeke wat wegloop as 

utopies voorstel, is algemeen beskikbaar. 

Die navorser het dit nodig geag om meer van die voorstellings van die sogenaamde wegloop

kinderhelde te wete te kom. In 'n klein plattelandse dorp in Noord- Transvaal bet die 

navorser sewe boeke wat oor wegloper-kinderhelde handel (waarvan twee onder andere 

ooreenstem met bogenoemde verhale), in 'n klein boekwinkel bekom. In een van vyf video

winkels in dieselfde dorp, kon die navorser sonder veel moeite, 19 video's waarin wegloop 

as avontuurlik en die wegloper as 'n held voorgestel word, opmerk. Die navorser bet 'n 

video oor die wegloopkind Oliver Twist uitgeneem om homself te vergewis van die aard van 

voorstelling van wegloop en wegloperhelde in die visuele media. In hierdie verhaal word die 

wegloperseuntjie Oliver Twist werklik as 'n suksesvolle macho avonturier uitgebeeld. Hy 

bevind horn aan die begin van die verhaal in 'n weeshuis. Die held Oliver loop weg uit die 

weeshuis (kinderhuis). Hy bots met heelwat volwassenes en selfs met die gereg. In hierdie 

verhaal slaag Dickens daarin om die mooiheid van kindwees duidelik weer te gee deur kinder

like uitsprake van Oliver: Na ete in die weeshuis se Oliver byvoorbeeld eg kinderlik dank

baar: 'Thank you, it was nice. May I have some more?' Hierop word die weeskind 

ongevoelig deur 'n volwassene weggesnou. Die navorser gee toe dat Oliver Twist baie 
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suksesvol as kinderheld, en as 'n wegloper wat van dapperheid en waagmoed getuig, 

uitgebeeld word. 

Die navorser gaan poog om in die empiriese ondersoek vas te stet of utopiese voorstellings 

van wegloop, in die geval van kinderhuisweglopery 'n rede vir wegloop is. 

2.4.2 Inteme redes van wegloop 

OQrdrewe strewe na selfstandigheid kan tot wegloopgedrag aanleiding gee. Angenent en Beke 

(1985:144,145) noem dat namate kinders ouer word, hulle meer en meer hulle eie gang wil 

gaan; self grense wit bepaal; moontlikhede wil ontdek. Hierdie losmak:ingsproses suggereer 

dat daar verwydering (periodieke verlating) tussen opvoeder en opvoedeling sat ontstaan. Die 

kind 'verwyder' homself dus in 'n toenemende mate van die atbanklikheid van die ouer en 

die ouer laat dit ook toe. Edge (197t:250-253) wys daarop dat dit nie net in die kind se eie 

belang is om so gou moontlik selfstandig te word nie, maar se dat kinders gretig is om gou 

selfstandig te word. Dit is dus tot die kind se eie voordeel om hom van votwassenes se af

hanklikheid los te maak. Dit is 'n uitgemaakte saak dat binne hierdie setfstandigwordings

proses (verwyderingsproses) retasies tussen ouer en kind sat verander (Angenent & Beke, 

1985:145). 

In bogenoemde retasieverandering gaan dit om herposisionering tussen ouer en opvoedeling 

wat vasgel~ moet word. Getykwaardigheid tussen ouer en kind kom meer ter sprake 

(Angenent & Beke, 1985:145,146). Die proses van tosmaking (setfstandigwording) geskied 

hoofsaaklik in die puberteitsfase (Angenent & Beke, 1985:145). Angenent en Beke 

(1985:146) wys op die bevinding van Van der Logt dat die kind se oordrewe strewe om setf

standig te wees, hom maklik tot die wegtoopdaad taat oorgaan. Die setfstandigheidstrewe 

bring kinders dikwets in botsing met hulle ouers (Angenent & Beke, 1985:144,145). Die on

atbanklikheidstrewe word ook deur Feitet et al. (1992: 156) as 'n oorsaak van wegloop aange

dui. Angenent en De Man (1989:382) s~ dat kinders se behoefte aan onatbanklikheid, die be

tangrikste dryfkrag in hulle wegtopery is. 

Votgens Louw ( 1966: 16) kan verpligtinge soos verpligte skootbesoek betemmerend wees vir 

die kind se onatbanklikheidsgevoel. Struiketbtokke in die kind se weg na onatbanklikheid, gee 

gevotgtik aanleiding tot reaksie van die kind se kant teenoor die onatbanklikheidsremmende 

betewing. Die kind gee uiting aan sy opstand teen hierdie onathanklikheidsdempende verptig-
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tinge, soos verpligte skoolbesoek en verpligte kinderhuisbewoning deur aggressiewe optredes. 

Onathanklikheid impliseer ook keusevryheid. Vir die navorser beteken keusevryheid dat die 

kind vry is om self besluite rakende sportbeoefening, kleredrag, vryetydsbesteding, vriende 

en by wie hy in die namiddae en naweke wil gaan kuier, te neem. Om hierdie vryheid van 

keuse tot uitvoer te bring, het die kind die ouer se goedkeuring en toestemming nodig. Indien 

die kind nie die goedkeuring en toestemming van die ouer kan bekom nie, word sy keusevry

heid beperk. Die beperkte keusevryheid wat kinders in kinderhuise en kinderinrigtings geniet, 

werk volgens Rubin (1972:10,11,15,17) belemmerend in op die kind se strewe na self

standigheid. 

Persoonlikheidseienskappe soos sensasiesoekerigheid, impulsiwiteit en selfbandhawings

aggressie is kenmerkend van wegloopgedrag (Angenent & Beke, 1985:109). Hierdie sensa

siesoekerigheid gaan om 'n inteme behoefte aan avontuur (Angenent & Beke, 1985: 109). Dit 

gaan om "de 'kick' en de 'trill'" (Angenent & Beke, 1985:109) wat daar uit wegloop te put 

is. Die navorser maak hieruit die afleiding dat sensasie oftewel avontuurlustigheid, niks te 

doen het met 'n behoefte, nood of geremdheid nie, maar eerder 'n persoonlikheidstrek is wat 

met kindwees gegee is. Hierdie eienskap wat binne die kind self gesetel is, kan deur faktore 

buite die kind soos utopiese voorstellings van wegloop en portuurgroepdruk: versterk word en 

aanleiding gee tot die wegloopdaad. 

Vol gens Angenent en Beke ( 1985: 109) is impulsiwiteit die onvermoe van 'n kind om homself 

te beheers. Impulsiewe mense openbaar die neiging om sonder uitstel onmiddellik aan hul 

behoeftes te voldoen. Dit gaan om 'n onvermoe wat by die persoon bestaan, om die behoefte

respons uit te stel. Sensasiesoekerigheid en impulsiwiteit bet vir Angenent en Beke ( 1985: 109) 

gedeeltelik dieselfde inhoudelike betekenis. Die verskil tussen die twee begrippe is daarin 

gelee dat sensasiesoekerigheid klem le op 'n spanningsbehoefte, terwyl impulsiwiteit eerder 

klem le op swak impulskontrole. Appathurai (1991 :52) sluit hierby aan, maar beskryf die 

optrede van kinders as impulsief en antagonisties. Wegloopgedrag word deur Schulman en 

Kende (1988: 13) beskou as die manifestasie van anti-sosiale oftewel rebelse gedrag van 'n 

impulsiewe adolessent. 

47 



Aansluitend by bogenoemde benoem Angenent en Beke (1985:109) (wat Appathurai impul

siewe antagonisme noem), selfhandhawingsaggressie en meld dat dit 'n persoonlikheids

eienskap is wat wegloopveroorsakend is. Angenent en Beke (1985:110) onderskei selthand

hawingsaggressie van aggressie in die algemene sin van die woord. Volgens Angenent en 

Beke (1985:110) is die betekenis van aggressie in die algemene sin van die woord, vaag en 

algemeen van aard, terwyl selfhandhawingsaggressie op 'n doelgerigtheid dui. Selthandha

wingsaggressie is ' ... een vorm van aggressie gericht op seljbehoud en verdediging van de 

belangen van het individu' (Angenent & Beke, 1985:110). 'n Persoon met sterk selthandha

wingsaggressie, sal nie huiwer om vir homself, sy regte, sy behoeftes en sy menings of oor

tuigings op te kom nie. Selfhandhawingsaggressie is voorts 'n oop en direkte vorm van 

aggressie waarvolgens die persoon horn doelgerig teen die bron van sy aggressie rig (Angenent 

& Beke, 1985:110). By selfhandhawingsaggressie, in teenstelling met vyandelike aggressie, 

gaan dit nie om aktiewe fisies-aggressiewe gedrag, soos byvoorbeeld aanranding nie: Dit 

'gaat bepaalde grenzen niet te buiten en dient een konkreet doel' (Angenent & Beke, 

1985: 110). Selfhandhawingsaggressie is dus rasioneel van aard. Verder hou selthand

hawingsaggressie ook verband met die gevoelsmatigheid van die persoon. Die selthandha

wings aggressiewe persoon rig horn direk tot die bron van sy frustrasie, hetsy persoon of 

instansie. Frustrasietolleransie speel hier 'n baie belangrike rol. Selthandhawingsaggressie is 

binne die Westerse kultuurverband aanvaarbaar en word selfs as positief gewaardeer 

(Angenent & Beke, 1985:110). 

'n Wisselwerking tussen ongewensde karaktertrekke soos lae seltbeeld, gesinsopset 

(byvoorbeeld gesinsonstabiliteit en negatiewe sosiale ondersteuning, soos vriendekringverwer

ping) gee ~eiding tot wegloop (Angenent & De Man, 1989:385). Aggressiewe gedrag kom 

algemeen by delinkwente (misdadige) weglopers wat ontoereikende inteme kontrole openbaar, 

voor (Hier et al. 1990:762). Geharde weglopers is fisies aggressief terwyl geleentheidsweglo

pers eerder verbaal aggressief is (English, 1973:24). Dit is ironies en dat aggressie juis in 

beduidende mate by hierdie geharde weglopers voorkom, aangesien aggressie in stryd is met 

die 'blommekind-era', toe weglopers liefde teenoor mekaar gepredik het. Die ontstaan van 

aggressie en straatgevegte, in die geharde wegloperkultuur word deur English as volg 

verklaar: 'The problem is that love and humanitarian values do not help one to survive on the 

streets, since other "/dnds of values are necessary too if an individual is going to make it. 

These values are epitomised by the hard road freaks and include exploitation, physical 
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aggresiveness and classical types of street hustling' (English, 1973:24). Negatiewe seltbeeld, 

min selfvertroue en verlies aan vertroue in die algemeen, kom dikwels by wegloper-kinders 

voor (Rothman, 1991:107 en Powers & Jacklitsch, 1989:22). A-sosiale ged.rag is ook 

wegloopveroorsakend (Hier et al. 1990:766,767 en Angenent & Beke, 1985:108,202). 

Kinders wat uit problematiese gesinsomstandighede kom, moes noodgedwonge gewoontes 

aanleer sodat hulle in hulle problematiese omstandighede kon oorleef (Heymans, 1986:22). 

Resente navorsing soos die van Kurtz et al. (1991), Feitel et al. (1992) en Hier et al. (1990) 

toon aan dat daar 'n verband tussen geestesgesondheid en wegloopged.rag bestaan. Benewens 

persoonlikheidstrekke wat met menswees gegee is, kan gesinsomstandighede binne die proble

matiese gesin tot ongewenste persoonlikheidstrekke geestesongesondheid en selfs misdadigheid 

by die wegloper aanleiding gee. Armstrong in Appathurai (1991:52) beskryf wegloop as: 'n 

'psychoneorotic reaction of young people with mental deficiancy, poor impulse controll and 

low intellegence.' Hiermee word egter nie gese dat geestesongesondheid by alle weglopers 

voorkom nie. Dit impliseer hoogstens dat geestesongesondheid wel by weglopers kan voor

kom, en wel tot wegloopged.rag aanleiding kan gee. 

Depressie kom algemeen by weglopers voor (Feitel et al. 1992:55; Hier et al. 1990:766,767; 

Kurtz et al. 549,550 en Powers & Jacklitsch, 1989:21). Powers en Jacklitsch (1989:23) toon 

aan dat angs beduidend by weglopers aangetref word. Hier et al. (1990:765-768) het bevind 

dat outisme ook beduidend by weglopers voorkom. Gedrags- en emosionele versteurings as 

oorsaak van wegloop is die fokus van Feitel et al. (1992:55) se studie. In hierdie studie van 

Feitel et al. (1992:155) is die DSM-lll-R kriteria (Psigopatologiese klassifiseringskedule) vir 

die klassifisering van hulle respondente se geestesongesondheidstoestand gebruik. Feitel et 

al. (1992:55) dui aan dat tussen 70% en 90% van die weglopers wat in hulle ondersoekgroep 

ingesluit was, aan major depressie, distimie of post traumatiese stres gelei het. Dieselfde 

studie van Feitel et al. (1992:55) het aan die lig gebring dat, 20% van die weglopers in die 

studiegroep al reeds psigiatriese hospitalisasie ontvang het. 41 % Van die studiegroep se weg

lopers het al selfmoord oorweeg, terwyl 25 % van die respondente al reeds by geleentheid 'n 

selfmoordpoging aangewend het. Hier et al. (1990:766) sowel as Schulman en Kende 

(1988:23) meld dat talle weglopers skisotipies en paranoies vertoon. Rothman (1991:107) 

sluit hierby aan en stel dat weglopers 'psycotic and sosiopathic' vertoon. Die gevolgtrekking 

waartoe die navorser uit die literatuur kom, is dat geestesongesondheid by kinders tot wegloop 
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aanleiding kan gee. 

Tienerswangerskap word deur Zide en Cherry (1992:157) as 'n rede vir wegloop aangedui. 

Swanger tienerdogters uit streng ouerhuise waar gebrekkige ouer-kind-relasies en gebrekkige 

kommunikasie tussen dogter en ouer bestaan, bet nie die vrymoedigheid om die dilemma van 

hul swangerskap aan hul ouets bekend te maak nie. Hulle vrees fisiese konflik en verwerping 

deur die ouer indien enige nuus omtrent hul swangerskap aan die ouer bekend sou raak. 

V erder is swanger tienerdogters uit huise waar kommunikasie ontoereikend is, bevrees dat 

hulle buite-egtelike swangerskappe, die ouers se sosiale beeld en status skade sa1 berokken. 

Ander vrese van swanger dogters is dat hul ouers hulle sa1 dwing om 'n aborsie te ondergaan, 

of hulle na tehuise vir ongehude moeders sa1 verban en sa1 dwing om die kind te laat aan

neem. V oordat hul swangerskap sigbaar word, verlaat hulle dus eerder hul ouerhuise (Lifton, 

1984:245-248). 

Die inteme faktore uit die literatuurondersoek wat tot wegloop aanleiding gee, en wat die 

navorser as deel van die empiriese ondersoek na die redes vir wegloop uit kinderhuise gaan 

gebruik, word opsommend gegee: 

Opsomming 2. 4 Interne faktore uit literatuur 

* Oordrewe strewe na selfstandigheid 
* Persoonlikheidseienskappe: 

- Sensasiesoekerigheid (avontuurlustigheid) 
- Impulsiwiteit 
- Selfhandhawingsaggressie 
- Aggressie 
- Negatiewe selfbeeld 
- A-sosiaal (A-sosiale persoonlikheidstrekke) 
- Delinkwente (misdadige) karaktertrekke 

2.5 GEVARE VAN WEGLOOP 

* Geestesongesondheid: 
- Depressie 
- Angs 
- Outisme 

* Ongehude tienerswangerskap. 

Weglopers verkeer weerloos op die strate (Kufelt, 1991:45 en English, 1973:23) en verblyf 

in die strate, is vir weglopers onvermydelik. Hulle bet 'n gebrek aan kos en slaapplek en 

moet hulle ter wille van oorlewing tot bedel (De' Ath & Newman, 1987:15), inbraak (English, 

1973:24) en winkeldiefstal (De' Ath & Newman, 1987:15) wend. Die wegloper word deur 

eensaamheid genoop om met persone wat in dieselfde situasie as by verkeer, vriendskapsbande 

bande te smee en as 'n groep (subkultuur) oorleef hulle dan in die strate (De ' Ath & 

Newman, 1987:15 en English, 1973:23). Hulle oomag in haglike plekke soos 'boilers', 
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wasserye en verlate huise (English, 1973:24). 

Ter wille van finansiele vergoeding of fisieke versorging, raak hulle dikwels betrokke by 

seksuele blootstelling en seksuele misbruike (Fitschen, 1990:85,86 en English, 1973:23) soos 

prostitusie (De 'Ath & Newman, 1987:15 en English, 1973:24) en pomografie (Rothman, 

1991 : 1,2). In die prostitusiepraktyk loop hulle gevaar om geslagsiektes soos sifilis (English, 

1973:23) en VIGS (Powers & Jacklitsch, 1989:4) op te doen. Hulle en veral meisies, raak 

die prooi van dwelmhandelaars ('pushers') en koppelaars ('pimps') (Rothman, 1991:1 en 

English, 1973:24). Hulle voel hulle skuld die koppelaar goedgesindheid en samewerking, 

selfs misbruik vir al die goedgunstigheid wat die koppelaar haar bewys (Rothman, 1991: 1,2). 

Meisies se dat dit lewensgevaarlik is om uit die greep van so 'n misbruiker te probeer loskom 

(Rothman, 1991 :2). Die navorser lei af dat koppelaars, 'n doodsbeklemmende houvas op 

straatkindermeisies bet en dat die meisies met die dood gedreig word as hulle sou weier om 

aan hulle "weldoeners" se selfsugtige misbruike (uitbuiting) te voldoen. 

Etlike weglopers wat in die straat oorleef, gebruik dagga en dwelms (Fitschen, 1990:85 en 

English, 1973:24). Heelwat van die weglopers in die subkultuur word skuldig bevind op aan

klagtes van handeldryf met, of in besit wees van dagga en dwelms (English, 1973:24) en 

beland sodoende in tronke. 

Weens die aggressiwiteit van weglopers, kan hulle in straatgevegte betrokke raak (English, 

1973:24). Hulle is genoodsaakom te ryloop en word dikwels in onwettige dobbelhuise aange

tref, waar hulle in albei gevalle die prooi van misbruikers is (English, 1973:24). Benewens 

fisiese·gevare noem Powers en Jacklitsch (1989:3,4) ook dat weglopers psigiese gevare soos 

selfmoord se prooi is. 

Die gevare van wegloop soos bekom uit die literatuur, word as volg opgesom: 

Opsomming 2.5 Gevare van wegloop uit literatuur 

* Onbeskutte oomagplekke. 
* Prooi vir dwelmhandelaars. 
* Prooi vir seksuele misbruikers. 
* Prooi vir misdaad (inbraak en winkeldiefstal) 
* Botsing met die gereg. 

* Honger. 
* Prooi vir bedel. 
* Prooi vir selfnioord. 
* Straatgevegte. 

Bogenoemde dui aan dat wegloop lewensgevaarlik kan wees. Dit is dus noodsaaklik dat daar 

51 



metodes gevind moet word waarlangs weglopery bekamp sal word. Ten einde in die 

spesifieke doelstelling om die gevare wat wegloop vir die kinderhuiswegloper inhou, te be

skryf, gaan die navorser bogenoemde literatuurgegewens as verwysingsraamwerk in die 

empiriese ondersoek na die wegloopverskynsel by kinderhuiskinders benut. 

2.6 WEGLOOPVOORK.OMINGSMAA TRECLS 

Steungewing .aan probleemgesinne is 'n manier waarop weglopery bekamp sal kan word: Om 

wegloop te bekamp moet 'n onburokratiese multiprofessionele gesinsondersteuningsdiens 

bestaan (Shane, 1989:213). Demsch en Garth (1970: 194-197) bet reeds dieselfde gedagte as 

oplossing vir weglopery gehad met die IMPACT-program wat hulle met sukses in Chicago 

beproef bet. Die program bet 'n multi-dissiplinere span bestaande uit die distrik

superintendent van onderwys,' 'n opvoedkundige sielkundige en 'n skoolafwesigheidskontroleur 

(lammervanger) ingesluit. Die IMPACT-program bet kantore in ses Chicagodistrikte gehad, 

vanwaar ondersteuningsdienste aan weglopers en hul gesinne gelewer is. Probleemgesinne 

en gesinne van weglopers kon advies en hulp by die kantore bekom. Waar weglopers onder 

die aandag van die multiprofessionele span gekom bet, bet die span hulpverlenend ingegryp 

sodat die wegloper weer toereikend by sy gesin en skoolgemeenskap ingeskakel kon word. 

Weglopery kan deur Opvoedingspro~mme bekamp word (Shane, 1989:213). Hy stel voor 

dat ontwikkelings- en opleidingsprogramme daargestel moet word om jeugdiges uit problema

tiese gesinsomstandighede met vaardighede toe te rus wat hulle in 'n posisie sal plaas om die 

arbeidsmark gunstig te kan betree, en hulself instaat sal stel om 'n onatbanklike bestaan te 

voer. 

Appathurai (1991:61) meen dat: 

* Vroee identifikasie van die moontlike wegloper; 

* Ontwikkeling van ondersteuningsgemeenskappe aan probleemgesinne soos tienermoeders 

en enkelouergesinne; 

* Opvoedingsprogramme wat die jeug sal versterk, byvoorbeeld positiewe portuurgroep-

kultuurversterkingsprogramme; 

* Na-skoolse aktiwiteite; 

* Positiewe skoolbelewenis; 

* 'n Kinderwelsynskultuur te skep wat relasies tussen biologiese ouers, pleegouers ,skool 
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en gemeenskap daar sat stel en 

* Portuurgroepnetwerke vir voorligting aan kinders. 

Opleiding aan die gesin van die wegloper sat herhaalde wegloop deur die wegloper voorkom 

(Carruthers & Driver, 1980:117-119). Hierdie opleiding (ouerleiding) sluit die volgende 

kursusse in : 

* 'Life Experience Studies' wat neerkom op gesinsverrykingskursusse. 

* Finansiele beplanningskursusse waardeur finansiele bestuursvaardighede aan die gesin 

(veral die ouers) geleer word, en 

* Loopbaanbegeleidingskursusse wat onder andere aspekte soos seltbeeld-, selfver

wesenliking- en persoonlikheidstipe besprekings insluit. 

Met gesinsterapie wat toereikende herinskakeling van die wegloper by sy gesin sal verseker, 

sat voorkom word dat die wegloper tot herhaalde wegloop oorgaan (De 'Ath & Newman, 

1987:17). 

Langtermynplekke yan veiligheid moet tot die beskikking van weglopers wees om ronddwaling 

in die strate te bekamp (Shane, 1989:213). Hierdeur kan voorkom word dat weglopers in die 

subkultuur vervalle raak. Hier sat weglopers ook onder die aandag van hulpverleners soos 

maatskaplike werkers, kom. 

Gemeens.kapsbewustheid m gemeenskapsbetrokkenheid is 'n noodsaaklikheid in die bekamping 

van weglopery (Shane, 1989:213): Die gemeenskap moet 'n bydrae ter onderskraging van 

weglopers lewer, en nie hierdie weglopers versaak of verwerp nie. Shane s~: "most 

imponantly, thy must be shown that society has not rejected them, as have their families". 

Voorts pleit Shane (1989:213) vir multiprofessionele ondersteuning aan die probleemgesinne 

self, sodat ook hulle sat beleef dat die gemeenskap hulle nie verwerp het nie. Die plan van 

aksie wat Shane (1989:213) voorstel, is die volgende: 

* Om die aandag van die gemeenskap op die hawelose kinders (weglopers) te vestig en om 

sodoende die gemeenskap se verantwoordelikheid jeens hierdie kinders te beklemtoon. 

* Om erkenning aan weglopers en hulle families as menswaardige mensewesens te gee, 

deurdat die gemeenskap sy besorgdheid aan hulle moet toon. 

* Om op te tree ter verligting van die wegloper en die gesinne van weglopers. 
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Hoewel nie ter voorkoming van wegloop as sodanig nie, maar ter verbetering van opvoeding

steun aan die kinderhuiskind, pleit Erasmus (1980:213-215) vir meer gemeenskapsbetrokken

heid, in die sin dat kinderhuiskinders dikwels die ouerhuise van hulle maats besoek. Langs 

hierdie weg sal die kinderhuiskind se gemis aan ouerhuisbelewing vervang word. 

Kleiner huisouer ~ kindverhouding in kinderhuise m kinderinri~gs sal weglopery uit kinder

huise en kinderinrigtings in die algemeen bekamp (Botha, 1980: 21-29 en Burmeister, 

1973:33-44). 'n Groter huisouer-kind-ratio sal verseker dat die kind meer liefde en aandag 

ontvang, gelukkiger sal wees, die inrigting minder mishandelend sa1 beleef, en dus minder 

geneig sal wees om sy liefde en geluk elders te gaan soek (Botha, 1980:21-29 ; Burmeister, 

1973:33-44 en Scott, 1970:161-164). 

BOO inri~gsbelewing sal weglopery voorkom. Om die probleem van inrigtingsmishande

ling te voorkom, moet probleme met betrekking tot die personeel wat in die inrigtings 

werksaam is, aangespreek word. Beter keuring van huishoudelike personeel, korter werksure 

en opleiding vir huishoudelike personeel in die versorging van inrigtingkinders, sa1 help om 

die probleem van inrigtingsmishandeling, hetsy fisies of verbaal, te voorkom. Deur keuring 

en opleiding van huishoudelike personeel sal verseker word dat personeel wat graag hulp aan 

tehuiskinders wil verleen, in staat gestel sal word om dit wel te kan doen. Sodoende sa1 ver

seker word dat goeie dienslewering aan die tehuiskinders gelewer kan word (Durkin, 1982: 18-

19). Burmeister (1973: 81-93, 95-130) se dat doelgerigte speel, konsekwente aandag, dissipline 

en die aanhou van troeteldiere in die kinderinrigting, die kind se gevoel van onwelkomenheid 

in die kinderinrigting sal verminder. 

Kommunikasiegeleenthede ~ inri~gsyerband sal beter inrigtingsbelewing verseker en 

sodoende wegloopvoorkomend wees. Painter (1983:198) meen dat die skool, kerk en huis

ouers vennote moet wees in die hulpverlening aan die kinderhuiskind, en pleit vir beter kom

munikasie tussen alle kinderhuisbetrokkenes. Om beter kommunikasie tussen huisouer, kin

derhuiskind en die kinderhuisowerheid daar te stel, stel een van die kinderhuiskinders wat in 

Painter ( 1983 :98) se studie genader is voor dat weeklikse gesinsvergaderings gehou moet word 

waar kinders ingelig word van bestuursbesluite. Tydens hierdie vergaderings sal dit goed wees 

as die kinders van elke kinderhuisgesin hulle menings lug (Painter, 1983 :97, 98). 
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Maatreels ter voorkoming van wegloop (uit die literatuur) kan as volg opgesom word: 

Opsomming 2. 6 Wegloopvoorkomingsmaatreels uit literatuur 

* Steungewing aan probleemgesinne. 
* Langtermyn-plekke van veiligheid. 
* Gemeenskapsbewustheid en -betrokkenheid. 
* Kleiner huisouer-kind-verhouding (ratio). 

* Kommunikasie-geleenthede. 
* Opvoedingsprogramme. 
* Beter inrigtingsbelewing. 

Soos aangedui deur Appathurai (1991 :61) is die vroee identifikasie van die moontlike 

(potensiele) wegloper, noodsaaklik. Daar sal nou daartoe oorgegaan word om in die literatuur 

vas te stel watter aanduiders daar ten opsigte van wegloop bestaan, ten einde te kan voorspel 

of 'n kind beoog om weg te loop. 

2.7 AANDUIDERS DAT 'N KIND GAAN WEGLOOP 

Denoff (1991: 121) noem nie-konstruktiewe metodes wat 'n kind aanwend om van sy probleme 

te ontvlug (onvlugtingsafweer), soos oormatige slaap in plaas van om midde van 'n probleem 

te leef, as 'n metode van probleemontvlugting. Hy (Denoff, 1991:129) noem dat 'n kind van 

sy probleme deur dagdromery en fantasie probeer wegvlug, alvorens hy tot meer gewaagde 

probleemontvlugtingsmetodes sal oorgaan. 'n Toename in aggressiewe gedrag gaan dikwels 

die wegloophandeling by kinders vooraf en sou 'n voomemende wegloper 'beter weten te 

reden, zich beter staa.n te houden dan andere, wentueel door agressief gedrag.' In boge

noemde rede word Angenent en Beke (1985: 114) deels ondersteun deur Speck et al. 

( 1988: 883-886) wat veral klem le op persoonlikheidstrekke van weglopers wat met aggressie 

verband hou. 'n Lae frustrasie-toleransie by potensiele wegloper sou byvoorbeeld aanleiding 

tot aggressiewe gedrag kon gee. Hierdie vergestalting van aggressie kan dus as aanduider 

van wegloop beskou word (Speck et al. 1988:883-886). Volgens Schulman en Kende 

(1988:23-24) loop kinders wie se gedrag as onvoorspelbaar bestempel kan word, maklik weg. 

Kinders wat al by geleentheid weggeloop het, is geneig tot herhaalde weglopery (Kurtz et al. 

1991:546 ; Fitschen, 1990:83 ; Schulman & Kende, 1988:13,29 en Angenent & Beke, 

1985: 191). Uit bogenoemde literatuursnit konstrueer die navorser die volgende aanduiders 

van wegloop: 

Opsomming 2. 7 Aanduiders van wegloop uit literatuur 

* Probleemontvlugtingsmetodes soos 
dagdromery. 

* Weglooprekord (voorheen reeds weggeloop). 

* Gedurige onvoorspelbare gedrag. 
* Toenemende aggressiewe gedrag. 

55 



In sy empiriese ondersoek sal die navorser doelgerig poog om vas te stel of hierdie aanduiders 

van wegloop (soos wat dit spreek uit die literatuur) ook ten opsigte van kinderhuiskinders wat 

wegloop, manifesteer. 

2.8 BENUITING VAN DIE LITERATUURNAVORSING IN DIE VERLOOP 

VAN DIE STUDIE 

Die navorser gaan die volgende literatuurgegewens funksioneel gebruik in sy empiriese studie 

van die wegloopverskynsel by kinderhuiskinders (hoofstuk 4). 

* Redes vir wegloop (sien 2.4 en opsommings 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4,). 

* Gevare van wegloop (sien 2.5 en opsomming 2.5). 

* Aanduiders dat 'n kind gaan wegloop (sien 2.7 en opsomming 2.7). 

Die navorser beoog om hierdie literatuurgegewens opsommend in 'n funksionele werksvel 

saam te vat, wat as riglyn in sy empiriese studie na die wegloopverskynsel by kinderhuiskin

ders sal dien (sien 4.8 en bylae E). 

In sy aanbevelings ter voorkoming van weglopery by kinderhuiskinders (hoofstuk 6), gaan die 

navorser die wegloopvoorkomingsmaatreels soos in die literatuur voorgestel (sien 2.6), 

gebruik as verwysingsraamwerk. Die navorser sal horn deur die empiries bevinde redes 

waarom kinders uit kinderhuise wegloop, en die literatuuraanbevelings ter voorkoming van 

wegloop (sien 2.6), laat lei ten einde aanbevelings ter voorkoming van weglopery uit 

kinderhuise, daar te stel. 

Om uiteindelik tot die vasstel van wegloopredes uit kinderhuise, en die daarstel van aanbeve

lings ter voorkoming van wegloop uit kinderhuise te kan kom, is dit noodsaaklik dat 'n deeg

like beeld van die kinderhuiskind, die kinderhuisopset, en die plasing van kinderhuiskinders 

in kinderhuise, verkry sal word. Die navorser gaan in die volgende hoofstuk daartoe oor om 

'n beeld van die kinderhuiskind aan die leser te stel. 
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HOOFSTUK3 

BEELD VAN DIB KINDERHUISKIND BINNE DIB KINDERHUISOPSET: 
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3.1 DIE DOEL VAN DIE HOOFSTUK 

In hierdie hoofstuk sal daar gepoog word om 'n beeld van: 

a) die kinderhuiskind, 

b) kinderhuisplasing en 

c) die kinderhuisopset in die Abraham Kriel Kinderhuis in Nylstroom te gee. 

3.2 INLEIDING 

Om 'n beeld van die kinderhuiskind, kinderhuisplasing en die kinderhuisopset aan die leser 

te skets; ag die navorser dit noodsaaklik dat die volgende aspekte nagevors word: 

* Die kind se behoefte aan volwassewording. 

* Teoretiese beskouings jeens volwassewording. 

* Manifestasies van volwassewording. 

* Lewensbehoeftes en strukture nodig vir volwassewording. 

* Redes waarom kinders hulle in kinderhuise bevind. 

* Die proses van kinderhuisplasing. 

* Die kinderhuisopset. 

Die navorser wil die beeld van die kinderhuiskind in die algemeen navors en beskryf. Die 

skrywer wil kinderhuisplasing drieledig beskryf, naamlik: 

* Die kinderhotbeslissing tot kinderhuisplasing, 

* Kinderhuisplasing in 'n spesifieke kinderhuis en 

* Opname in die Abraham Kriel Kinderhuis in Nylstroom. 

Sowel 'n navraagondersoek, as 'n literatuurondersoek gaan na die redes waarom kinders hulle 

in kinderhuise bevind, gedoen word. Die navorser gaan met kommissarisse van kindersorg 

en maatskaplike werkers konsulteer en sodoende voorbeelde van die redes vir kinderhuis

plasing (van kinders wat reeds deur kinderhotbevele in kinderhuise geplaas is) aan die leser 

skets. Redes vir kinderhuisplasing wat deur die literatuur aangegee word, sal deur literatuur

navorsing bekom en beskryf word. 

Om die proses van kinderhuisplasing te verwoord, gaan die navorser met kommissarisse van 

kindersorg en maatskaplike werkers konsulteer om die hotbeslissing ten gunste van kinderhuis

plasing te kan beskryf. Verder gaan die navorser die inteme plasingsbeleid van die Abraham 
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Kriel Kinderhuis in Nylstroom beskryf, soos wat dit spreek uit inteme beleidsdokumente van 

die kinderhuis. Die skrywer gaan ook met bestuurspersoneel van die Abraham Kriel Kinder

huis in Nylstroom konsulteer, ten einde die praktiese inteme beleidstoepassing met betrekking 

tot die opname van kinders in die kinderhuis aan die leser te beskryf. 

Die navorser sal 'n saamgestelde naamlys van kinderhuise in Suid-Afrika as 'n bylaag aan die 

einde van die studie toevoeg (sien bylaag A). 

Die navorser gaan die kinderhuisopset van die Abraham Kriel Kinderhuis in Nylstroom 

beskryf, nadat hy homself van die fisiese opset (terreinuitleg, wooneenhede en geriewe), 

sowel as die alledaagse leefwyse van die inwoners vergewis bet. Om tot hierdie wete te kan 

kom, gaan die navorser gereelde besoeke aan die Abraham Kriel Kinderhuis in Nylstroom 

bring met die doel om: 

* Fisiese waamemings ten opsigte van die terrein en geboue, sowel as die bewoners en die 

werkers se handelinge te maak. 

* Met bestuurspersoneel te konsulteer rakende die alledaagse lewe van kinderhuiskinders en 

kinderhuispersoneel. 

* Homself te vergewis van al die dienste wat deur die kinderhuis aan kinderhuiskinders 

gelewer word. 

3.3 VOLWASSEWORDING 

Die navorser gaan die begrip volwassewording uit hoofde van die volgende drie hoofgedagtes 

bespreek: 

* Die universele behoefte aan volwassewording. 

* Teoretiese beskouings jeens volwassewording. 

* Volwassewording met betrekking tot menslike ontwikkeling en relasies. 

3 .3 .1 Behoefte aan volwassewording 

Die behoefte om volwasse te word is 'n eienskap wat met menswees gegee is. Die kind kan 

homself nie help nie, tog beskik hy potensieel oor vermoens as moontlikhede tot volwasse

wording. 'By die kind, soos by alle lewende wesens, is die neiging tot seljhandhawing onmis

kenbaar teenwoordig. Seljhandhawing sluit ook selfaktualisering of selfontplooiing in '(Vrey, 

1979:4). Klein kindertjies vertoon hul strewe na volwassewording byvoorbeeld deur hul drif 
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om self te eet, self te loop, self aan te trek, self te lees en self te skryf. Om hierdie selfstan

digheid - of beter gestel - volwassenheid te bereik is die kind primer atbanklik van die opvoe

dingshulp en steun van sy ouers en sekonder van die opvoedingsbulp en steun van ander 

volwassenes in die samelewing. 

Die kind bet 'n ingebore drang tot selfstandigwording. Volwassewording realiseer deurdat 

opvoedingsbulp en selfstandige selfbepaling in voortdurende wisselwerking met mekaar is. 

In hi~die wisselwerking word die opvoedingsbulp van die volwassene geleidelik minder, 

terwyl die selfstandige selfbepaling van die opvoedeling geleidelik meer word (Vrey, 1979:3-

5,9-11). Van Niekerk (1981:5) beskryf die kind as 'wordende persoon in opvoeding'. Hy 

~ dat die kind 'nie outomaties volwasse word nie, moor dit word op grond van en die 

bemoeiing deur die volwassene en die kind se verwerkllking van sy moontllkhede '. Van 

Niekerk noem dat die kind 'self iemand wil wees en self volwasse wil word' en gee 'aanvoe

lend, kennend, ervarend en gedraend' betekenis aan die lewensinhoude wanneer by 

'gewaa.rwordend, aandaggewend, waamemend, dinkend, voorstellend, fantaserend en 

memoriserend' daarby teenwoordig is (Van Niekerk, 1981 :5). 

Die opvoeding van 'n kind word binne gesins- en samelewingsverband voltrek. Vrey (1979:7) 

stel dat die mens (so ook die kind) sy weg deur die lewe leer. 'Hy leer al wordende en word 

al lerende. ' Sonnekus (1973: 11) huldig dieselfde mening as Vrey in hierdie verband, en sy 

weergawe lui as volg: ' ... soos die kind word, so leer hy, en soos hy leer, so word hy.' 

Uit bogenoemde formuleer die navorser die volgende standpunt ten opsigte van kinderhuis

kinders se beboefte aan volwassewording: 

Opsomming 3.1 Kinderhuiskinders se behoefte aan volwassewording 

Omdat die behoefte om selfstandig en volwasse te word 'n eienskap is wat met menswees 
gegee is, is dit dus 'n universeel geldige eienskap wat by alle kinders, betsy 
ouerhuiskinders. koshuiskinders of kinderbuiskinders aangetref word. Die beboefte aan 
selfstandigbeid en volwassenheid is dus 'n gemeenskaplikbeid wat die kinderhuiskind met 
kinders in die algemeen deel. 

3.3.2 Teoretiese beskouings oor volwassewording 

'n Vlugtige uiteensetting van die beskouings in hierdie verband. word kortliks geskets: Kurt 

Lewin buldig 'n totaliteitsbenadering en meen dat die gedrag van 'n kind te enigertyd binne 

sy leefwereld, die totaal van psigiese kragte wat op born inwerk, is. Sigmund Freud laat die 
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Idem op die onderbewuste en onbewuste met seksuele dryfkragte val. Erik Erikson sien vol

wassewording as 'n balans tussen 'n rypingsproses en 'n opvoedingsproses. Jean Piaget le 

veral Idem op die kognitiewe ontwikkeling van die kind en kom tot die gevolgtrekking dat 

vaste reelmatige patrone van kognitiewe ontwikkeling voorkom, waarvolgens die begripsver

moe van die kind binne die loop van sy ontwikkelingsgang voorspel kan word. Watson, 

Skinner, Hull, Dolard en Sears volg 'n leerteoretiese benadering en beklemtoon die kind se 

ontwikkeling binne sosiale verband. Die teorie is psigo-analities van aard en berus op 

stimulus-respons-kondisionering. Heinz Werner volg 'n totaliteitsbenadering wat aansluit by 

die gestaltpsigologie. Volgens hom begin alle kinderontwikkeling globaal en ontwikkeling 

vind plaas deur geleidelike differensiasie, onderskeiding, hierargiese integrasie en analise 

(Vrey, 1979:59,60,69). Robert Havinghurst se taakontwikkelingsmodel impliseer die sukses

volle verwerwing van spesifieke fisiese vaardighede, alvorens daar tot 'n hoer ontwikkelings

vlak oorgegaan kan word. Robert W. White se bevoegdheidskonsepmodel impliseer 'n 

psigiese belewenis van bevoegdheid, of te wel "bekwaamheid n. 'The feeling of personal 

competence (or incompetence, as the case may be) begins at home, is encouraged at school, 

and is reinforced by once's dai.ly experiences'(Hamachek, 1990:51). Die belewenis van 

bevoegdheid benadruk die eiewaardebelewenis en seltbeeld van die kind. 

Abraham Maslow volg 'n humanisties holistiese benadering van selfaktualisering, waarin laer

orde behoeftes soos: 

- Fisiologiese behoeftes (voedsel, suurstof, ensovoorts) en 

- Veiligheidsbehoeftes (veilige gesinsomgewing, roetine, ensovoorts) eers verwesenlik 

moet word, voordat tot hoer orde behoeftes soos: 

# Behoefte om te behoort, om liefgehe te word, 

# Menswaardigheidsbelewenisbehoefte, 

# Selfaktualiseringsbehoefte (om te groei en ideale te bereik) en 

# Estetiese behoeftes (skoonheid, kuns, ensovoorts) oorgegaan kan word. 

Carel Rogers se totaal-funksionerende-persoon-model beklemtoon die belangrikheid van die 

'self', 'selfwaarde' en 'seltbeeld' van die persoon. (Hamachek, 1985:40-42,51-68). 

Hamachek se model beklemtoon dat volwassewording 'n dinamiese groei in die fisiese, 

psigiese, kognitiewe en morele ontwikkeling van die mens is. Hurlock (1990) se model is 'n 

lewensomvang benadering, wat die ontwikkeling van die mens as fisies, psigies, sosiaal en 
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geestelike wese, in periodesiklusse vanaf die oomblik van konsepsie, tot en met die dood 

beskryf. Rink (1089:9,11,12) wys daarop dat die kind se volwassewording deur sy relasies 

met sy leefw~reld beinvloed word. 

Vrey handhaaf 'n benadering waarvolgens opvoeding in totaliteit tot selfaktualisering lei. Hy 

vermeld dat opvoeding 'n antropologiese (outentiek menslike) bemoeienis van 'n volwassene 

met 'n kind is. Opvoeding is dus 'n verskynsel wat slegs by die mens aangetref word. Hy 

stel: 'Dit is slegs in 'n menslike samelewing waar die ldnd die volwasse mens kan word wat 

hy behoort te word' (Vrey, 1979:12). Hy benadruk onder andere die noodsaaklikheid en on

misbaarheid van relasievorming vir die volwassewording van die kind. Verder noem by ook 

dat wording en ontwikkeling op mekaar aangewese is en dat daar binne pedagogiese konteks 

'nie van wording sander ontwikkeling geprao.t kan word nie (Vrey, 1979: 11). Die volwasse

wording (selfaktualisering) van die kind, 'word deur sy ontwikkeling, d. w.s. sy verbetering 

infisiese enpsigiese vermoens aangetoon '(Vrey, 1979:11). Sien ook Vrey (1979:71-84,177-

210). 

Jacobs en Vrey (1982:14-22) noem dat relasievorming en opvoedingsklimaat, opvoedkundig

sielkundige voorwaardes vir die volwassewording van die kind is. Sowel Raath en Jacobs 

(1990:2) as Vrey (1979:48-55) wys op die belangrikheid van selfkonsep vir die wording (vol

wassewording) van die kind. (Hamachek, 1990:40-42,50-68 ; Hurlock, 1990 ; Raath & 

Jacobs, 1990:2 ; Jacobs & Vrey, 1982:14-22 ; Rink, 1981:1-12 en Vrey, 1979:59,60,69). 

Die navorser vereenvoudig bogenoemde as volg: 

* Slegs die mens beskik oor die gawe om op te voed. 

* Volwassenheid is slegs 'n menslike verskynsel. 

* Opvoeding is 'n handeling tussen 'n volwassene en 'n kind. 

* Volwassewording is 'n geintegreerde geheel wat in totaliteit voltrek word en dus nie in 

waterdigte eenhede afgekamp en van mekaar geskei kan word nie, tog kan hierdie 

eenhede (aspekte) van mekaar onderskei word. Die onderskeie aspekte uit bogenoemde 

wat by volwassewording ter sprake is, is die volgende: 

- Fisiese aspek, 

- Psigiese aspek, - Sosiale aspek, 

- Kognitiewe aspek en - Geestelike aspek. 
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* Die aspekte wat voorwaarde vir volwassewording is, benodig bykomende rolspelers om 

toereikend (in totaliteit) gestalte aan hierdie aspekte te gee. Van hierdie bykomende 

rolspelers (soos wat dit uit bogenoemde bespreking kaats) is: 

- Die kind se vermoe om relasies met homself en sy leefw!reld te stig, 

- Die opvoedingsklimaat waarbinne die opvoeding voltrek word en 

- Die selfkonsep van die opvoedeling. 

* Opvoeding is universeel geldend ten opsigte van alle kinders. 

Volwassewording is dus 'n komplekse proses. Vir die doel van hierdie studie gaan die 

navorser volwassewording beskryf, deur te konsentreer op menslike ontwikkelingsfases in die 

algemeen (fisies, psigies, sosiaal, kognitief en geestelik), en relasievorming. 

3.3.3 Volwassewording: ontwikkelingsfases en relasies 

Die navorser gaan hoofsaaklik konsentreer op die sienings van Hurlock (1990) en Vrey 

( 1979). Sienings van ander navorsers word nie deur die navorser geignoreer nie en sa1 waar 

nodig, bygewerk word, ter verheldering of bespreking van aspekte wat die navorser uit die 

literatuur belig. Die navorser sa1 aan die einde van die ondergenoemde literatuurnavorsing, 

daartoe oorgaan om die universele lewensbehoeftes van die mens, sowel as die strukture wat 

by in sy volwassewording benodig, aan die leser te skets. 

Hurlock (1990) onderskei tien ontwikkelingsfases of ontwikkelingsperiodes in die lewensduur 

van die mens, te wete: 

Opsomming 3. 2 Menslike ontwikkelingsperiodes 

1. PRE- NATALE PERIODE: 
2. INF ANTPERIODE: 
3. BABAPERIODE: 
4. VROEe KINDERPERIODE: 
5. LATERE KINDERPERIODE: 
6. PUBERTEIT: 
7. ADOLESSENSIE: 
8. VROEe VOLWASSENHEID: 
9. MIDDEUARE: 
10. BEJAARDHEID: 

Konsepsie tot geboorte 
Geboorte tot 2 weke ouderdom 
2 weke tot 2-jarige ouderdom 
2- tot 6-jarige ouderdom 
6- tot 12-jarige ouderdom 
10/ 12- tot 13/14-jarige ouderdom 
13/14- tot 18-jarige ouderdom 
18- tot 40-jarige ouderdom 
40- tot 60-jarige ouderdom 
60 jaar tot die dood 
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Vir die doel van hierdie studie gaan slegs stilgestaan word by Fases vyf tot sewe (Hurlock, 

1990), aangesien die kinderhuiskind (kind onder die kinderwet) 'n kind onder 18-jarige 

ouderdom is. 

3. 3. 3.1 LA.TERE KINDERPERIODE 

Hierdie fase of periode strek vanaf ses jaar, totdat die kind seksueel ryp word ( ongeveer 

dertien jaar vir dogters, en veertien jaar vir seuns). Fisiese groei is in hierdie stadium 

stadiger as in die vroee kinderperiode. Heelwat van hierdie kinders vertoon fisies lomp. Die 

latere kinderjare is 'n voorbereidingstyd vir die fisiese en psigiese veranderinge, wat gedu

rende adolessensie gaan intree. Vaardighede van die laat-kinderperiode kan volgens 

Hamachek (1990:96) gekategoriseer word as: selthelpvaardighede, sosiale hulpvaardighede, 

skoolvaardighede en speelvaardighede. 

Spraakvaardighede soos uitspraak, woordeskat en sinskonstruksie neem drasties toe. Die 

geneigdheid tot praatgretigheid neem af, as gevolg van die kind se persoonlikheid en sy 

sosialiseringsvaardigheid. Hulle besef dat eenvoudige kommunikasievorme soos huil en 

gebare nou onaanvaarbaar is, en vervang hierdie infantiele kommunikasievorme met 'n 

geneigdheid tot verbale redenering. Hulle is gretig om kennis te neem van die betekenis van 

ander se menings. Ouer kinders leer om hulle emosies te beheer, in ooreenstemming met wat 

binne kultuurverband sosiaal aanvaarbaar is. Hulle besef dat infantiele emosionele uitbarstings 

vir die groep onaanvaarbaar is en tot ongewildheid binne die groep lei. Omdat hulle sosiale 

aanvaarding nastreef, doen hulle afstand van infantiele vorme van emosionele uitdrukking. 

Hierdie stadium kan gesien word as die bende-stadium. Binne bendeverband is kommunikasie 

deur middel van kodetaal en geheimeskrif, 'n algemene kommunikasieverskynsel by bende

groeplede. Die kinders is intens betrokke by portuurgroepaktiwiteite en as gevolg van 

portuurgroepdruk, word ouerlike standaarde soms tydelik verwerp. Die kind eksperimenteer 

deur sy vermoens en vaardighede met die van die portuurgroep in die algemeen te meet. Die 

kind hang die portuurgroep sterk aan, en eksperimenteer graag met die norme en eise wat die 

portuurgroep stel, maar keer telkens na die ouer as opvoeder (rigtingwyser) terug vir raad en 

hulp, as hy twyfel oor die korrektheid en aanvaarbaarheid van die portuurgroepseise. Die 

sosiale status (sosiometriese status) van die kind word hoofsaaklik gevestig as gewild of 

geisoleerd. Hulle oorbeklemtoon gewoonlik hulle sosiale aanvaarbaarheid binne die portuur-
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groep, en/of verdoesel hulle sosiale verwerping binne groepverband. Leierskapsvaardighede 

word hoofsaaklik gevestig deurdat die kind deur die groep as leier of as 'n volgeling beskou 

word. 

Geslagtelike ontwikkeling gaan tydsaam voort, terwyl hormone en heteroseksuele geinte

resseerdheid nog by die kind ontbreek. 'n Sterk antagonisme teenoor lede van die teenoorge

stelde geslag ontwikkel nou. Sedelike waardes word gevestig en berus op sosiaal aanvaarbare 

sedelike norme van die kultuurgroep. Hulle verander hulle morele waardes 'so that they refer 

to any situation rather than to specific situations' (Hurlock, 1990:174). Morele kodes word 

grootliks deur die portuurgroep beinvloed. Die morele kodes van die groep word binne 

groepsverband aangehang. Volgens die navorser, beteken dit nie dat die morele kodes van 

die ouerhuis ten gunste van die portuurgroepkodes verwerp word nie. Dit dui slegs op die 

kind se gretige geneigdheid om die morele kodes van die portuurgroep te beproef. 

Speelgretigheid word bepaal deur portuurgroeplede se ouderdom en gewildheid binne die 

portuurgroep. Die jonger gewilde lede geniet spel terwyl die ouer, en sosiaal geisoleerde 

lede, spel meestal vermy en hulself eenkant hou. Aktiwiteite soos teken en kleimodulering 

neem af, nie omdat kinders nie meer daarvan hou nie, maar omdat die kind bespotting deur 

sy maats in hierdie verband vrees. Om aan hulle behoefte aan kreatiwiteit soos teken uiting 

te gee, beoefen hulle die kunsvorm tuis in privaatheid of teken karikature ( dikwels van hulle 

onderwysers), omdat dit in hierdie vorm deur die groep aanvaar word. Hulle beoefen graag 

groepsport en mededinging is vir hulle baie belangrik. 

Daar ontstaan 'n drastiese toename in die begrip en interpretasie van konsepte, deels as gevolg 

van intelligensie-toename, en deels as gevolg van leergeleenthede. Hulle assosieer nuwe 

menings met bekende konsepte. Namate kognitiewe vermoens van die kind deur middel van 

voordoen, verduidelik en verstaan word, ontplooi die kind se relasies met objekte en idees. 

Belangstelling neem toe soos wat ouderdom toeneem. Hieronder tel onder andere belangstel

ling in modes, statussimbole, beroepe, ensovoorts. 

Tydens hierdie fase is die kind gereed om op gedissiplineerde wyse vaardigheids- en leertake 

aan te leer. Die kind leer om erkenning te verkry deurdat hy dinge kan produseer en werks

take kan verrig. Die kind ontwikkel dus 'n sin vir arbeidsaamheid, en word 'n ywerige mede

werker aan industriele- en/of produktiewe prosesse. Die samelewing skep vir die kind die ge-
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leentheid om tot samewerking oor te gaan. Indien die kind faal om die arbeidsvaardighede 

(wat deur sy kultuurverband as belangrik geag word) te bemeester, lei dit tot minderwaardig

heidsbelewing. Erikson (1983:126,127) stel dat die hootkenmerk van hierdie fase dus 

belewing van arbeidsaamheid teenoor minderwaardigheid is. 

Die kind self vorm die kem van sy relasies met sy leefwereld. 'Sy seljbeeld (seljkonsep) wat 

die uitsla.g van die rela.sie met homself is, word grootliks gevorm deur sy rela.sies met mense 

en objekte. Sy sejkonsep daa.renteen, oefen sterk invloed op die kwaliteit van ander rela.sies 

uit (Vrey, 1979:130,131). Relasies metdie ouers word moontlik gemaak deur liefde wat we

dersydse kennis, sorg, verantwoordelikheid en vertroue impliseer. Die gedrag van die kind 

staan in direkte verband tot die relasie tussen hom en sy ouers. Relasies met maats is nood

saaklik vir die kind se selfaktualisering. 'Die portuurgroep vorm die veilige grondsla.g en die 

identifikasie en die konformiteit met maats bied aan die kind plek en geleentheid om sy 

sel.fstandigheid te oefen' (Vrey, 1979:131). 

Ten opsigte van gelukkigheid in hierdie periode, skryf Hurlock ( 1990: 192): 'While happiness 

in the la.re childhood does not guarantee lifetime happiness, the conditions that contribute to 

happiness will continue to do so as children grow older. This is espescialy true, if the three 

A's of happiness - acceptance, affection and achievement - are Ju.I.filled.' (Hamachek, 

1990:95-97; Hurlock, 1990:156-192 ; Erikson, 1983:122-128 en Vrey 1979:130-132). 

3.3.3.2 PUBERTEIT 

Puberteit is 'n kort oorvleuelings- of oorbruggingsperiode, oftewel stadium tussen die laat 

kinderjare en adolessensie. Dit vind plaas op verskillende ouderdomme vir seuns en dogters 

en verskil ook van individu tot individu binne 'n bepaalde geslagsgroep. Vir dogters is dit 

van tienjarige ouderdom tot dertienjarige ouderdom. Vir seuns is dit van twaalfjarige 

ouderdom tot veertienjarige ouderdom. Puberteit word in drie fases ingedeel, naamlik: 

* Pre-pubusent 

Tydens die pre-pubusente periode kan die kind nie meer langer as 'n kind bestempel word 

nie, maar is ook nog nie volwaardig 'n adolessent nie. Hurlock (1990: 198) beskryf dit 

as die 'rypingsfase'. Die sekondere geslagstrekke begin wel vertoon, maar die 

geslagsorgane is nog nie ten voile ontwikkel nie. 
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* Pubusent 

Dit is die skeiding tussen kind wees en adolessent wees. Dit is die tyd wanneer seksuele 

rypheid bereft'. word. Sekond~re geslagstrekke ontwikkel steeds terwyl selle reeds in die 

geslagsorgane geproduseer word. 

* Post-pubusent 

Hierdie stadium oorvleuel met die eerste jaar van die adolessente fase. Die sekond~e 

geslagstrekke is ten volle ontwikkel, en die geslagsorgane funksioneer as ten voile ryp. 

Daar is hoofsaaklik'. vier liggaamsveranderinge wat met puberteit gepaard gaan, naamlik: 

- Toename in liggaamsgrootte, 

- V erandering in liggaamsproporsie, 

- Ontwikkeling van die prim~e geslagstrekke en 

- Ontwikkeling van die sekond~re geslagstrekke. 

Liggaamsveranderinge bring mee dat die puber hierdie stadium in sy lewe as negatief beleef. 

Psigiese gevare van puberteit is byvoorbeeld: 

- Pre-okkupasie met 'n onrealistiese negatiewe seltkonsep, 

- Skolastiese onderprestasie, 

- Onwilligheid tot liggaamsverandering, 

- Onwilligheid tot geslagsrolaanvaarding en 

- Deviante (afwykende) seksuele ryping. 

Omdat die drie B's van geluk, te wete - Begrip, Belewing en Bereik'.ing - gewoonlik'. in die 

slag bly, word puberteit dik'.wels as een van die mees ongelukkige periodes (fases) in die mens 

se lewenspan beleef. (Hamachek, 1990:108 en Hurlock, 1990:197-217). 

3. 3. 3. 3 ADOLESSENSIE 

Adolessensie strek vanaf die tydstip dat die individu seksueel ryp is tot en met agtienjarige 

ouderdom. Dit word hoofsaaklik in twee dele gedeel, naamlik: 

- Vroee adolessensie wat tot die ouderdom van sewentien jaar strek en 

- Laat adolessensie wat vanaf sewentienjarige ouderdom tot agtienjarige ouderdom 

(wetlike rypheid) strek. 
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Adolessensie is 'n belangrike fase in die lewenspan van die mens. Dit is 'n periode van 

ingrypende veranderinge. Dit is die tyd van intense soeke na identiteit, en 'n tyd van 

onrealisme. Hoewel die meeste adolessente tydens adolessensie 'n onrealistiese selfbeeld bet, 

is dit kenmerkend dat adolessente met swak familiebande in hierdie opsig, meer onrealisties 

as die gemiddelde adolessent is. Hulle openbaar ook 'n swakker geneigdheid om by omstan

dighede aan te pas. Adolessensie is 'n tyd van smagting na volwassenheid. Dit is 'n tyd van 

verhoogde emosionaliteit. Die Duitsers noem dit 'n tyd van 'Sturm und Drang.' Hurlock 

(1990:229) noem dit 'a time of storm and stress.' Dit is die tyd wanneer volwassenes, 

adolessente as gevolg van hulle kritiese en rebelse ingesteldheid teenoor volwassenes, en die 

leefwereld in die algemeen, as 'te groot vir hulle skoene' beskryf (Hurlock, 1990:222,223). 

Adolessensie is 'n tyd van verhoogde portuurgroepbeinvloeding. Ryper sosiale gedrag word 

waargeneem. Sosiale hergroepering vind dikwels plaas en nuwe norme word gebruik om 

vriende en leiers te kies. Portuurgroepstereotipes beinvloed die selfkonsep van die adolessent. 

Adolessente ag dit noodsaaklik om die standpunte en houdings van volwassenes en die 

leefwereld te bevraagteken en te kritiseer. Hulle kom dikwels in opstand teen die sienings en 

gebruike van volwassenes en die volwasse leefwereld. Adolessente voel dat hulle eerder met 

die sienings, houdings en aktiwiteite van die portuurgroep moet konformeer, as om aan 

volwassenes of institusionele outoriteite se norme gehoor te gee. Hulle sien hulle ouers en 

ander outoriteite se sienings en standaarde as 'outyds'. Adolessente rebelleer teen onreg

verdige en/of kinderagtige dissiplineringsmaatreels van volwassenes. In hierdie lewensfase 

eksperimenteer adolessente dikwels met portuurgroepgebruike soos sigaretrook en 

alkoholgebruik wat deur die portuurgroep as simbool van volwassenheid beskou word. Die 

adolessent se relasies met die portuurgroep is uiters belangrik vir sy selfaktualisering. Die 

portuurgroep dien as klankbord vir die adolessent, wat horn die geleentheid hied om sy opinies 

te lug. Hierdie opinies raak soms temas soos die ouers self, onderwysers, ensovoorts aan wat 

nie voor volwassenes gelug kan word nie. 

Die adolessent is gepre-okkupeer met sy/haar eie liggaam. Adolossente bet dikwels 'n vrees 

dat hulle fisies onaantreklik en eenvoudig vertoon en is dikwels oorsensitief ten opsigte van 

hulle voorkoms en liggaamsbou. Hulle is behep met hulle fisiese voorkoms omdat 

liggaamsbeeld 'n belangrike invloed op die selfkonsep bet. Selfkonsep is veel meer as 

liggaamsbeeld 'maar die invloed van die liggaamsbeeld op die seljkonsep is ook meer as wat 

68 



die liggaamsbeeld per seas komponent van die seljkonsep aandui' (Vrey, 1979:179). Waar 

persone 'n realistiese negatiewe selflmnsep, ten opsigte van aspekte wat werklik negatief in 

die persoon se lewe is, is hierdie realisties negatiewe seltkonsep nie die oorsaak van 

problematiese gedrag by 'n persoon nie. 'Probleme ontstaan egter wanneer die geh.eelbeeld 

van die seljkonsep onrealisties-negatiefis. Dit beteken dan dat die pendelum h.eeltemal verby 

die negatiewe pool geswaai h.et, en die positiewe pool nie meer geraak word nie. Die kind 

se self word vasgevang in fderdie posisie wat 1ae selfagting tot gevolg h.et. Nou kan dit ge

beur dat die seljkonsep sy dinamiese karakter verloor en as 't ware versteen raak in die onre

alisties-negatiewe posisie' (Raath & Jacobs, 1990:33). 

Raath en Jacobs (1990:32) gee die volgende voorstelling van die dinamiek van die seltkonsep: 

Skema 3.1 Dinamiek van die seljkonsep 
Belewing 
Betekenisgewing 
.Betrokkenheid 

Negatief ~I-----~:::::-----~~ Positlef 
""'! \ ....... "' / \ ' ,. / I ...._ 

,,,""' I \ ', 
/ a. \ ....... 

/ ~ \ ~ 
I ~ \ 
~~ 

Raath en Jacobs (1990:33) gee die volgende voorstelling van 'n onrealisties-negatiewe 

seltkonsep: 

Skema 3. 2 Onrealisties-negatiewe seljkonsep 

Posltlef 

Persone met 'n realisties positiewe seltkonsep kan negatiewe aspekte soos byvoorbeeld 'n 

swak liggaamsbeeld aanvaar en verwerk; Hierdie positiewe aspekte sorg vir balans, sodat die 

seltkonsep positief realisties is. 'Persone met 'n positief realistiese seljkonsep is in staat om 

die probleme wat op hulle pad kom die hoof te bied'(Raath & Jacobs, 1990:33). Anders 
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gestel: die sel:fkonsep van 'n persoon is eers problematies van aard, indien dit ten opsigte van 

die onrealisties negatiewe 'vasgehaak' het. 

Tydens adolessensie sentreer seksuele belangstelling rondom heteroseksualiteit. Hetero

seksuele relasies neem toe, terwyl gesinsrelasies afneem. Die adolessent is nie geslagtelik 

neutraal nie. Die adolessent word gedurig deur die portuurgroep (van albei geslagte) ten 

opsigte van sy geslagtelikheid, geevalueer. 'n Eie geslagsrolidentiteit is 'n voorwaarde vir 

die vorming van heteroseksuele relasies. 

Die leser word in hierdie verband ook verwys na Postma (1980:7). Te min en foutiewe 

informasie in hierdie verband, veroorsaak onsekerheid en twyfel wat angs tot gevolg het. 

Twyfel en angs kan die adolessent se gemoedslewe so beset dat hy nie sy dagtaak na behore 

kan verrig nie. Die individu bou sy sedelike kode ten opsigte van wat moreel korrek en wat 

moreel verkeerd is op, op grond van individueel morele beginsels wat hy uit die sosiale kul

tuurmilieu aflei, en vir homself verinnerlik. Vir die adolessent is dit belangrik om te weet 

wie en wat hy in die oe van ander mense is, en hoedanig hierdie sienings van ander jeens 

horn, met sy eie siening van homself (seltbeeld) ooreenstem of verskil. Volgens Erikson 

(1983: 128, 129) wil die adolessent weet of die rolle en vaardighede wat hy vanaf die begin van 

menswees af tot nou aangeleer het, in sy self voorgestelde toekoms gaan inpas. Die totaliteit 

van hierdie soektog na sy seltbeeld en kontinuiteit in die eie lewe, en kongruensie tussen self

beeld en die rolverwagtings wat die samelewing van die adolessent koester, noem Erikson 

( 1983: 128-135) die soeke na identiteit, of ook die soeke na ego-identiteit. In hierdie verband 

word die leser ook verwys na Meyer (1988:169). 

Die grootste psigiese gevaar van adolessensie sentreer rondom die mislukking om na volwas

senheid oor te gaan, wat trouens die belangrikste ontwikkelingstaak van adolessensie is. Hier

die mislukking is dikwels toe te skryf aan hindernisse waaroor die adolessent weinig of geen 

beheer het nie, byvoorbeeld wanneer die indiwidu besef dat die sosiale groep sy houdings, 

voorkoms, en gedrag as onryp beskou. Wanneer 'n adolessent as onryp of onvolwasse be

stempel word, lei dit tot negatiewe persoonlike en sosiale verhoudings, vereensaming en selfs 

tot selfverwerping, en selfmoord. 
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Binne hierdie tydperk van onsekerheid, (of soektog na identiteit, soos Erikson dit stel) is dit 

dus 'natuurlik' dat die adolessent sy ouers en hulle waardes en sienings sal bevraagteken. Die 

waardes en sienings van die portuurgroep word bo die van ouers en outoriteite verhef. Dit 

is dus vanselfsprekend dat die adolessent van die negentien negentigs gepre-okkupeerd sal 

wees met die sogenaamde 'punk' -voorkoms, en dat adolessente seuns 'n 'step' -haarstyl en oor

belle sal dra, nieteenstaande die ouers en ander outoriteite se afkeur daarvan. Hierdie 

gemoeidheid en betrokkenheid van die ouerlik atbanklike adolessent met die wereld buite die 

direkte invloedsfeer van die ouerhuis, dui op die adolessent se strewe na onatbanklikheid en 

volwassenheid. Die strewe na onatbanklikheid en volwassenheid (selfaktualisering) is 'n 

emansipasiestryd. 'Daa.r kan gese word daJ hy di.e ouerhuis in 'n psigiese sin verlaat en 'n 

eie staa.nplek buite di.e gesin inneem vanwaa.r hy vanuit 'n nuwe raa.mwerk na die wereld maa.r 

ook terug na sy ouers kyk' (Vrey, 1979:185). 

Bogenoemde emansipasiestryd is 'n komplekse verskynsel. Emansipasie impliseer selfstandige 

oordeel en selfstandige besluitneming. Volgens Vrey (1979: 187) bet emansipasie tydens 

adolessensie twee keerpunte. Aan die een kant is die adolessent se bereidheid en strewe tot 

selfstandige besluitneming en verantwoordelikheidsaanvaarding. Aan die ander kant is die 

ouer se bereidheid om sy adolessente kind toe te laat om self besluite te neem, en verant

woordelikheid te aanvaar. Vrey (1979:187) noem dat dit ter wille van suksesvolle 

emansipasie, dus noodsaaklik is dat hierdie twee keerkante .owm sinchroniseer. As hierdie 

emansipasie gesinchroniseerdplaasvind, sal die adolessent in staat wees om 'n realistiese beeld 

van sy ouers en hulle sienings en waardes te vorm en sal ouer en kind nieteenstaande die 

groter selfstandigheid van die adolessent, steeds na aan mekaar bly. 

Tydens die tweede fase van adolessensie is die adolessent in staat om sy eie siening met die 

van die ouer en die portuur te vergelyk, en sodoende sy eie unieke siening en stand.punt te 

vorm en te huldig, wat moontlik van die sienings en standpunte van sowel die ouers as die 

portuur verskil. Van die adolessent se aanvanklik rebelse bevraging van sy leefw~reld tydens 

die eerste fase van adolessensie, gaan hy tydens die laaste fase van adolessensie dus oor tot 

toereikende singewing aan sy leefwereld. Om 'n duidelike verwoordingsgestalte van die 

adolessent in hierdie verband te gee, ag die navorser dit noodsaaklik om Mark Twain soos in 

Vrey (1979:189) aan te haal: 'When I was a boy of fourteen my father was so stupid I could 

scarcely stand to have the old man around, but by the time I was twenty I was astonished at 
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how much he had learned in the last seven years.' Die adolessent vorm sy eie opinies in 

verband met sedelik- religieuse aangeleenthede. 

Uit eie oortuiging kom die adolessent nou sedelik reliEieuse norme na omdat by dit self wil 

doen, en nie omdat dit deur ouers of outoriteite van horn verwag word nie. Die adolessent 

is in staat om selfstandig 'n beroepskeuse te maak. Hy maak sy beroepskeuse ten opsigte van 

'n beroep waarbinne by sy unieke selfverwerkliking tot uitvoer sal kan bring. Wat Vrey met 

sinchronisasie in hierdie verband bedoel, beskryf Erikson (1983: 128, 129) as: Die egosterkte 

wat uit 'n goeie oplossing van die identiteitskrisis voortvloei en benoem dit as: 'betroubaar

heid' oftewel 'identiteit'. Erikson (1983:128,129) is van mening dat indien identiteit (betrou

baarheid) nie in hierdie fase verwerf word nie, dit tot verwarring by die adolessent lei. 'If the 

earliest stage bequeathed to the identity crises an important need for trust in oneself and 

others, then clearly the adolessent looks most fervently for men and ideas to have faith in, 

which also means men and ideas in whose service it would seem worth toprove oneself trust

worthy . ... At the same time, however, the adolessent fears a foolish, all too trusting 

commitment , and will, paradoxically, express his need for faith in loud and cynical 

mistrust '(Erikson. 1983: 128, 129). In hierdie verband word die leser ook na Meyer 

(1988:162,169,179) verwys. 

Omdat heelwat volwassenes sukkel om tussen vroee en laat adolessensie te onderskei, neig 

hulle daarna om die volle adolessente periode as ongelukkig te onthou. Hurlock (1990:259) 

meld dat studies oor hierdie tydperk aan die lig gebring bet dat die vroee adolessente periode 

dikwels 'n tydperk van ongelukkigheid is, terwyl laat adolessensie 'n tydperk van realistiese 

geluk is. (Hurlock, 1990:222-259 ; Raath & Jacobs, 1990:32,33 ; Meyer et al. 

1988:162,169, 179; Erikson, 1983:128-135 ; Postma, 1980:7-12 en Vrey, 1979:175-200). 

3.3.4 Bevredigin_g van lewensbehoeftes en volwassewording 

V oorafgaande, sowel as aspekte genoem onder 3 .3 .1, en 3 .3 .2 impliseer dat sekere universele 

lewensbehoeftes by die kind bevredig moet word as voorwaarde vir toereikende volwassewor

ding. Vanuit sy universele behoefte aan volwassewording, ontstaan bykomende lewensbe

hoeftes wat toereikend bevredig moet word, anders word volwassewording nie toereikend 

voltrek nie. Die mens (die kind) bet 'n universele behoefte dat daar in die behoeftes van die 

onderskeie aspekte van sy menswees (mens in totaliteit), te wete: fisies, psiEies, sosiaal, kog-
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nitief en geestelik voorsien moet word. Hierdie behoeftes waaraan voorsien moet word, word 

vervolgens opsommend bespreek: 

* Fisiese (somatiese) behoeftes 

Om sy liggaam in stand te hou, het die kind 'n behoefte aan voedsel, suurstof en 

fisiologiese versorging. 

* Psigiese (affektiewe) behoefies 

Om sy psigiese wording te laat gedy, benodig die kind sekuriteit, liefde, erkenning, goed

keuring, status en suksesbelewing. 

* Yerstandelike (lmpitiewe) behoefies 

Die kind het behoefte om sy intellek, talente, aanleg en belangstellings te ontgin of te help 

ontgin. 

* Geestelike (konatiewe) behoeftes 

Die kind het 'n behoefte aan die metafisiese. Hy het 'n behoefte aan kontak met die 

Hoer Wese (Godheid). Wat sy geestelike behoefte betref, gaan dit vir die mens (ook 

die kind) volgens Nel in Van der Merwe (1978), 'na vrae oor sy eindbestemming, of dit 

moreel reg is om so op te tree, en of dit eties korrek is om so te hand.el ensovoorts'. (Van 

der Merwe, 1978:26-29). 

Die navorser huldig die mening dat die kinderhuiskind: identies dieselfde lewensbehoeftes as 

die kind in die algemeen openbaar. 

3.3.5 Strukture nodig vir volwassewording 

Om bogenoemde behoeftes te bevredig, benodig die kind opvoedingstrukture op sy weg na 

volwassenheid. 

Om primer in die kind se behoeftes te voorsien, het die kind 'n gesin (ouers, broers, susters) 

en 'n ouerhuis nodig. Die gesin as pri~re struktuur steun die kind in sy volwassewording 

op ekonomiese, emosionele en sosiale gebiede en bied ook rolsekuriteit en pedagogiese 

sekuriteit. V erder bied die gesin geloofsekerheid en gesinstabiliteit. 

Om sekonder in die kind se behoeftes te voorsien, het die kind 'n samelewing soos 'n skool, 

onderwysers, kerk, predikant, klubs, verenigings en die portuurgroep en maats nodig om die 

samelewingsmilieu toereikend te ontsluit op sy weg na volwassenheid. Die samelewingstruk-
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tuur (sekondere opvoedingstruktuur) hied godsdiensbeoefeningsgeleentheid aan die kind. 

Verder hied die samelewingstruktuur ook: emosionele, sosiale en kognitiewe ontplooiingsge

leenthede aan horn. (Stone, 1981:22 en Pretorius, 1979:8-15,44-50,58,59). 

'n Skematiese vergelyking tussen die opvoedingstrukture van die ouerhuiskind en die opvoe

dingstrukture van die kinderhuiskind, sien as volg daarna uit: 

Skema 3. 3 Opvoedingstrukture 

OUERHUISKIND KINDERHUISKIND 

lRIMeRE OPVOEDINGSTRUKTUUR: PRIMeRE OPVOEDINGSTRUKTUUR; 
* Ouers is teenwoordig. * Ouers afwesig. 
* Woon saam met ouers in ouerhuis. * Woon nie saam met ouers in ouerhuis 
* Ouers voorsien in daaglikse nie. 

materiele behoeftes. * Ouers voorsien nie in daaglikse 
* Word deiir ouers opgevoed. materiele behoeftes nie. 

* Word nie deur ouers opgevoed nie. 

SEKONDfiltE SEKONDeRE 
OPVOEDINGSTRUKTUUR; OPVOEDINGSTRUKIUUR; 

* Word boofsaaklik deur die suhstituut 
kinderhuisouer opgevoed. 

* Kinderhuis voorsien in materiele 
* Word hykomend deur sekondere behoeftes van die kind. 

strukture soos die skool en kerk op sy * Word hykomend deur sekondere 
weg na volwassenheid gesteun. strukture soos die skool en die kerk tot 

volwassenheid gesteun. 

Uit hogenoemde kom die navorser tot die volgende gevolgtrekking: 

Opsomming 3. 3 Opvoedingstrukture van die kinderhuiskind 

Die kinderhuiskind bet 'n verlies aan 'n primere opvoedingstruktuur en die kinderhuis as 
sekondere opvoedingstruktuur moet in sowel die kind se behoefte aan die primere- as 
sekondere opvoedingstrukture voorsien. 

3.3.6 Volwassewording by die kinderhuiskind 

Die kinderhuiskind is 'n nog-nie-volwassene wat in sy strewe na volwassewording dieselfde 

hasiese (tipiese) behoeftes as die kind in die algemeen openhaar. Omdat die primere opvoe

dingstruktuur van die kinderhuiskind voor kinderhuisopname reeds disfunksioneel ( ook 

opvoedings disfunksioneel) was, moes opvoedingsagterstande ontstaan. Die kind se ouerhuis

omstandighede was juis van so 'n aard dat die kind deur 'n hotbevel daaruit verwyder moes 

word. Daar kan met sekerheid aanvaar word dat die kinderhuiskind weinig opvoedende steun 

op sy weg na volwassenheid van sy disfunksionele primere opvoedingstruktuur ontvang bet. 
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In hierdie verband kan gese word dat koerant-, radio- en TV-berigte van kinderverwaarlosing 

en kindermishandeling algemeen is. (Die mishandelde kind mag moontlik deur dressure 

aksies ten opsigte van sekere vaardighede afgerig wees). Die navorser huldig die mening dat 

'n kind nie in hierdie lewensomstandighede, of deur dressure afrigting toereikend tot volwas

senheid opgevoed kan word nie. 

Die kind wat uiteindelik in die kinderhuis geplaas word, is dus meer as net behoeftig aan 

veiligheid, kos en klere. In sy totaliteit is hy behoeftig aan opvoeding tot volwassewording. 

Die plasing van kinders (uit disfunksionele primere opvoedingsruimtes) in kinderhuise, veroor

saak dus dat die sekondere opvoedingstruktuur (kinderhuis) horn met opvoedingsgedepriveerde 

kinders moet bemoei. Daar kan dus verwag word dat hierdie kind probleme met betrekking 

tot volwassewording op sy weg na volwassenheid sal ervaar en openbaar. Die volwassewor

ding van die kinderhuiskind word dus deur opvoedingsagterstande gerem. 

In Cronje (1984:85) kom Van der Merwe tot die gevolgtrekking dat die persoonlikheid van 

die kinderhuiskind minder geintegreer is, as die van ouerhuiskinders. Hy noem ook dat die 

kinderhuiskind se vroeere huisagtergrond en die verwyderingstrauma sy normale persoonlik

heidsontwikkeling belemmer. 

Prinsloo (1979:33) stel dit duidelik dat die kinderhuiskind die kinderhuis as 'n wordingsge

remde kind betree. Volgens haar het die problematiese opvoedingsgebeure waarin die kinder

huiskind voor kinderhuisopname gewikkel was, gelei tot ontoereikende voltrekking van die 

pedagogiese essensies. Sy meld voorts dat die kinderhuiskind ten opsigte van sy affektiewe, 

kognitiewe en normatiewe ontwikkeling verwaarloos sou wees voor kinderhuisopname. 

Volgens haar vertoon die meeste kinderhuiskinders voor en tydens opname in die kinderhuis 

'n afgestomptheid ten opsigte van hulle gevoelslewe. Die oorsaak van hierdie afgestomptheid 

kan teruggevoer word na die kinderhuiskind se omstandighede v66r kinderhuisopname 

(Prinsloo, 1979:33-38). 

Daar kan dus verwag word dat die opgawe aan die sekond~re opvoedingstruktuur 

(samelewingstruktuur) en veral dan kinderhuisouers om die kinderhuiskind tot volwassenheid 

te lei, bemoeilik word deurdat die kinderhuiskind-kinderhuisouer-ratio heelwat groter is as wat 

die gemiddelde ouer-kind-ratio in die gemiddelde huisgesin is. In hierdie omstandighede kan 
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aanvaar word dat dit onmoontlik is vir die kinderhuis om die opvoedingsagterstande van die 

kind se verlede toereikend aan te vul. Dit sal dus ook vir die kinderhuisouer moeilik wees 

om in die opvoedingsbehoeftes en opvoedingsnood van die kinderhuiskind te voorsien. 

Die navorser som die volwassewording van die kinderhuiskind as volg op: 

Opsomming 3. 4 Volwassewording van die kinderhuiskind 

Volwassewording by die kinderhuiskind word bemoeilik, deurdat opvoedingsagterstande as 
gevolg van verwaarlosing en/of mishandeling in die kind se lewe ontstaan bet, voor sy 
opname in die kinderhuis. Verder word opvoeding tot volwassenheid by die 
kinderhuiskind bemoeilik, deurdat die sekondfu-e opvoedingstruktuur alleen vir hierdie 
opvoedende steungewing tot volwassenheid verantwoordelik is. 

3.4 KINDERHUISPLASING 

Alvorens kinderhuisplasing bespreek gaan word, ag die navorser dit noodsaaklik om 'n oorsig 

van die ontstaan en ontwikkeling van die wet op kindersorg in die RSA te gee. 

3 .4.1 Ontstaan en ontwikkeling van die wet op kindersorg in die RSA 

Die regte van die kind bet eers in die laaste helfte van die negentiende eeu formeel die aandag 

van die gemeenskap gekry deur die stigting van die Society for the Prevention of Cruelty to 

Children in die V.S.A. in 1875. Hierdie vereniging bet gegroei vanuit die reeds bestaande 

Dierebeskermingsvereniging. 'n Geval van emstige kindermishandeling is by die hoof van 

die destydse Dierebeskermingsvereniging, mnr. Henry Berch, aangemeld. Mnr. Berch bet 

die mishandeling van die negejarige dogter, Mary Ellen, onder die aandag van die hof in New 

York gebring. Mnr. Berch bet daarop aangedring dat 'n kind minstens dieselfde beskerming 

voor die reg moet geniet as 'n bond. Die hof bet mnr. Berch gelyk gegee en die kind is in 

die substituutsorg van 'n betroubare kerkwerker geplaas. (Swanepoel & Wessels, 1992: 1). 

Swanepoel en Wessels ( 1992: 1) meen dat hoewel die stigting van welsynorganisasies en die 

aanstelling en opleiding van die maatskaplike werkers eers sedert 1904 en 1939 in Suid-Afrika 

gerealiseer bet, die eerste wetgewing ter beskerming van kinders in Suid-Afrika reeds in 1856 

deur die destydse Kaapse Parlement aanvaar is. 

Volgens Raubenheimer in Swanepoel en Wessels ( 1992: 1) moes die huidige kindersorgbeleid 

en kindersorgwetgewing deur die loop van jare 'n evolusieproses deurloop. Die vernaamste 

statutere maatreels wat gelei bet tot die huidige Wet op Kindersorg, word vervolgens bespreek 
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en om praktiese redes in drie dele verdeel naamlik: 

* Kindersorgwetgewing voor Uniewording, 

* Kindersorwetgewing na Uniewording en 

* Kindersorgwetgewing na Republiekwording. 

3.4.1.1 KINDERSORGWETGEWING VOOR UNIEWORDING (1856-1909) 

Volgens die Minors Inheritance Act no. 12 van 1856 van die Kaapse Parlement, is 'n 

wewenaar en 'n weduwee verplig om voor 'n hertroue, die erflating van hul minderjarige 

kinders te beskerm. Die Meesters en Diensbodens Wet no. 15 van 1856 van die Kaapse 

Parlement bet bepaa1 dat 'n verwaarloosde kind by 'n familielid of by 'n bevoegde persoon 

geplaas kan word. Die regte van die kind en die werkgewer is per diensvoorwaardekontrak 

beliggaam en geen mondelinge kontrak was vir langer as een jaar geldig nie. Kinders onder 

tienjarige ouderdom kon nie op hierdie manier beskerm word nie, al was hulle ook ouerloos 

en of haweloos. Met die Friendly Societies Act no. 5 van 1892 van die Kaapse Parlement 

is gepoog om gesinne teen die gevolge van finansiele en maatskaplike rampe te vrywaar. Die 

Deserted Wives and Children Protection Act no. 7 van 1895 van die Kaapse Parlement bet 

bepaal dat kinders onder vyftien jaar wat haweloos was, gebedel bet, ouerloos was, of in 

ongewensde verbintenisse of verhoudinge betrokke was, of in 'n bordeel gewoon bet, in 'n 

vakleerlingskap geplaas kon word of deur die koloniale sekretaris na 'n skool gestuur word. 

Die klem bet dus op opleiding geval. Die Destitute Childrens Relief Act no. 24 van 1895 van 

die Kaapse Parlement bet 'n nuwe beginsel vasgele, naamlik dat die ouer primer daarvoor aan

spreeklik bly om sy kind te onderhou, selfs al word die kind uit ouerlike sorg verwyder. Die 

Kinderbescherming Wet nr. 38 van 1901 van Natal bet ontstaan as gevolg van die hoe sterfte

syfer wat daar onder kinders was. Die wet bet 'n beperking op kinderarbeid geplaas, naamlik 

dat geen kind onder die ouderdom van tien jaar na 19:00 in die aand meer aan diens mag 

wees nie. Die Wetter Bescherming van bet Leven van Jonge Kinderen no. 4 van 1907 van 

die Kaapse Parlement het onder andere bepaal dat die magistraat 'n aangestelde besoeker of 

inspekteur ( daar was nog geen maatskaplike werkers nie) kon aanwys om die wetsbestede 

kind se behoorlike onderhoud en behandeling te verseker. (Swanepoel & Wessels, 1992: 1-3). 

3.4.1.2 KINDERSORGWETGEWING NA UNIEWORDING (1910-1960) 

Die Gevangenissen en Verbetergestichten Wet no. 13 van 1911 van Die Unie van Suid-Afrika 

het bepalings ten opsigte van gevangenisse, verbeteringskole, nywerheidskole, sorgbehoewend-
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heid en inrigtings vir dranksugtiges, bevat. Die Wetter Bescherming van Kinderen, Wet no. 

25 van 1913 bet uitsluitlik oor die sorgbehoewende kind gehandel: 'n Kind was iemand onder 

sestienjarige ouderdom en daar is statut~r bepaal hoe opgetree moet word teenoor persone wat 

'n kind mishandel of verwaarloos bet. In die Kinderwet, Wet no. 31 van 1937 is die 

verbande tussen behoeftigheid, misdadigheid en verwaarlosing erken, asook die feit dat 

maatskaplike wantoestande tot jeugmisdaad aanleiding kon gee. As gevolg van veranderde 

gemeenskapsnorme en standaarde, is die 1937 wet hersien en in 1960 kom die Kinderwet, 

Wet no. 33 van 1960 tot stand. Die 1960-wet bet nou ook voorsiening gemaak vir die 

sorgbehoewendheidsbevinding van kinders, op grond van fisiese en geestelike verwaarlosing. 

Plekke van veiligheid, versorgingsinrigtings en kinderhuise word ook in die wet vermeld. 

(Swanepoel & Wessels, 1992:4,5). 

3.4.1.3 KINDERSORGWETGEWING NA REPUBLIEKWORDJNG (1961-1993) 

Die wet op Kindersorg, Wet no. 74 van 1983 van die Republiek van Suid-Afrika is 'n hersie

ning van die 1960-wet, en bet duidelike riglyne met betrekking tot kindersorg, kinderhowe 

en die aanstelling van kommissarisse van kindersorg daargestel. Kinderhuise en die plasing 

van kinders in kinderhuise, en so ook plekke van veiligheid en versorgingstehuise word duide

lik uiteengesit. Net so is die Wysigingswet op Kindersorg, Wet no. 80 van 1991, 'n hersie

ning van die vorige kinderwet, en bet onder andere veranderinge ten opsigte van aanneming 

van kinders en kinderhowe daargestel. Die reg van die kind word duidelik omskryf. Kinder

huise en plekke van veiligheid geniet groot fokus in hierdie wet. Die wet brei ook die magte 

en bevoegdhede van die maatskaplike werkers en die kommissarisse van kindersorg uit. 

(Swanepoel & Wessels, 1992:5,6). 

3.4.2 Voorbeelde van redes waarom linders hulle in linderhuise bevind 

Alvorens die redes waarom kinders hulle in kinderhuise bevind, bespreek word, ag die navor

ser dit noodsaaklik om die leser by hierdie geleentheid, oor die verskillende benamings wat 

daar ten opsigte van die Departement van Welsyn bestaan bet, in te lig. In konsultasie met 

die reedsgenoemde kundiges is daar aan die navorser uitgewys dat die Departement van 

Welsyn vroeer ook die benamings Depanement van Volkswelsyn en Pensioene, Depanement 

van Gesondheid en Welsyn en Depanement van Gesondheidsdienste en Welsyn gehad bet. 

Die kundiges bet die navorser daarop gewys dat die genoemde departement tot en met 31 

Maart 1994 bekend gestaan bet as: Depanement van Welsyn. Met omsendbrief 10 van 1994, 
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is daar deur die TPA-tak Maatskaplike Dienste, bekend gemaak. dat die benaming van die 

Departement van Welsyn vanaf 1 April 1994 in die provinsie Transvaal verander na: TPA-tak 

Maatskaplike Dienste. So word die agtervoegsel (tak Maatskaplike Dienste) dus 'n deelnaam 

na die atkorting van elke provinsiale administrasie. Die navorser het gevolglik besluit om 

deurgaans na die Depanement van Welsyn te verwys, wanneer daar na die diens in hierdie 

verhandeling verwys word. 

Die redes waarom kinders hulle in kinderhuise bevind, verskil van geval tot geval., Inderdaad 

is die rede vir plasing van elke individuele kind in 'n kinderhuis uniek. Kortliks kan gese 

word dat 'n kind in 'n kinderhuis geplaas word sodra hy nie meer ander heenkome het nie, 

of sodra sy ouerhuis nie vir hom 'n veilige, geborge, fisiese en emosionele versorgingsoord 

is waarin hy binne gesinsverband tot toereikende volwassenheid opgevoed kan word nie. 

'n Voorbeeld van so 'n geval is die van 'n myner wat aan die Witwatersrand werkloos geraak 

het. Hy en sy gesin het toe hulle intrek in 'n sinkpondok tangs 'n munisipale stortingsterrein 

geneem. Hulle het in haglike lewensomstandighede probeer oorleef deur ysters en ander weg

gooigoed uit die vullis op te gaar en dit te verruil vir noodsaaklike lewensmiddele, of dit te 

verkoop vir geld. Hulle het ook by vele geleenthede self van die vullisvoedsel wat hulle uit 

die vullis opgegrawe het, genuttig. Die geval het onder die aandag van die Departement van 

Welsyn gekom. 'n Deurgangstuiste (huis vir tydelike gebruik) is aan die gesin voorsien, 

sowel as kos en klere. Pogings is in samewerking met die Departement van Mannekrag aan

gewend om werk vir die vader te bekom. Voordat werk vir die vader gevind kon word, het 

dit aan die lig gekom dat beide ouers alkoholiste was. Pleegsorgplasing sou glo nie in belang 

van die kinders wees nie. Gevolglik is ~e kinders tydelik in 'n kinderhuis geplaas. Die 

ouers is oorreed om na 'n alkohol rehabilitasiesentrum te gaan vir behandeling. Sodra die 

omstandighede wat tot die verwydering van die kinders uit hul ouerhuis gelei het, opgehef 

was, sou hierdie kinders weer by hulle eie ouers uitgeplaas word. 

Kinders word in kinderhuise geplaas nadat toereikende ouerskap nie bereik kan word nie; 

nadat pleegsorg nie toereikend geslaag het nie en nadat alternatiewe sorg byvoorbeeld in die 

koshuis en/of naby familielede nie geimplimenteer kan word nie. In gevalle waar die kinders 

as 'n gesinnetjie bestaan, is dit noodsaaklik dat die kinders as gesinnetjie nie opgebreek word 

nie, en is kinderhuisplasing dikwels die enigste werkbare uitweg. 
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'n Voorbeeld van so 'n geval is die volgende: Nadat ouers van 'n gesin onbevoeg verklaar is, 

is die gesin se drie kinders in pleegsorg geplaas. Pleegsorg bet ongelukkig misluk omdat die 

pleegkinders en die pleegouers se eie kinders mekaar nie werklik kon aanvaar nie. Geen 

ander geskikte pleegouerpaar wat bereid was om drie kinders in pleegsorg te neem kon gou 

genoeg gevind word nie. Die kinders is na 'n kinderbuis gestuur waar bulle al drie in 

dieselfde wooneenheid, by dieselfde buisouer geplaas is. Hoewel oorvereenvoudig, kan gese 

word dat kinderbuisplasing die laaste uitweg is. 

Werklike weeskinders word eers in 'n kinderhuis geplaas indien daar geen ander beter versor

ging- en opvoedingsteun gevind kan word nie. Die weduweemoeder van vier kinders is weens 

kanker oorlede. Na die moeder se dood bet familielede eers na die kinders omgesien. Hulle 

bet onder andere aangevoer dat bulle weens finansiele omstandigbede nie langer in staat was 

om na die vier kinders om te sien nie. Nadere ondersoek bet aan die lig gebring dat 

benewens finansiele onvermoe, daar ook ander aspekte is wat veroorsaak bet dat dit nie in die 

kinders se belang sou wees om langer by die oom en tannie te bly nie. Dit bet duidelik 

geword dat die skielike toename in gesinsdigtheid en die praktiese probleme wat daarmee 

gepaardgaan, net te veel geword bet vir die oom en tannie. Die oom en tante bet nie langer 

kans gesien om saam met hulle eie drie kinders opofferings ter wille van die sentiment aan 

'n belofte aan my skoonsuster' (soos die oom dit stel), te maak nie. Om die kinders as 'n 

gesinnetjie te behou, is bulle saam in 'n kinderhuis geplaas waar bulle in dieselfde wooneen

heid as 'n gesinnetjie kon voortbestaan. Die uitgangspunt is dus om gesinne te bebou. Om 

'n enkele kind in pleegsorg geplaas te kry is makliker as om 'n gesin van vier in pleegsorg 

te plaas. Dus bly kinderhuisplasing die laaste oplossing vir die probleem. 

Vir kinders wat fisies en emosioneel in hul eie ouerbuise verwaarloos word as gevolg van on

volwasse en of ontoereikende ouerskap en waar rekonstruktiewe terapie nie suksesvol slaag 

nie, is kinderhuisplasing 'n laaste uitweg. 

'n Geval van ouers wat bulle twee kinders fisies aanrand en emosioneel (veral verbaal) mis

handel het en waar molestering ook voorgekom het, het onder die aandag van die maatskap

like werkers van die Departement van Welsyn gekom. Pogings is aangewend om die toestand 

deur rekonstruktiewe terapie op te hef, maar was nie suksesvol nie. Later is die kinders in 

pleegsorg geplaas waar bulle gelukkig was. Die pleegkinders se ouers bet die pleegouers 
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ongelukkig gedurig lastig geval, sodat die pleegouers later nie meer hulle weg oopgesien het 

om met pleegouerskap voort te gaan nie. As laaste uitweg is die kinders toe in 'n kinderbuis 

geplaas. 

Indien ouers weens omstandigbede buite bulle bebeer nie meer toereikend na die fisiese en 

emosionele beboeftes van hulle kinders kan omsien nie, kan tydelike kinderbuisplasing 'n 

laaste uitweg wees. 

'n Egpaar wat na die buite-egtelike seun, van die manse suster omgesien bet, kon weens 

skielike afdanking van die man by sy werk, tydelik nie langer finansieel na die seuntjie van 

hul suster en hul eie twee kinders omsien nie. Hulle het versoek dat die seuntjie in 'n kinder

huis geplaas moes word. Nadat sy oom weer werk bekom bet, is die seuntjie weer by sy oom 

in pleegsorg geplaas. 

Kortliks kan gese word dat elke unieke omstandigheid lei tot 'n unieke plasing van elke unieke 

kind in 'n kinderhuis. 

3 .4.3 Plasing in kinderhuise 

Die navorser het talle gesprekke met maatskaplike werkers en kommissarisse van kindersorg 

gevoer, ten einde die proses van plasing in 'n kinderbuis te kon weergee. Die proses van 

plasing in 'n kinderbuis berus op twee bene: 

* Die eerste been van kinderbuisplasing bou verband met die kinderbofbevel (botbeslissing 

deur 'n kommissaris van kindersorg) ten gunste van kinderhuisplasing. 

* Die tweede been van kinderhuisplasing hou verband met die plasing en opname van die 

kinderhuistoegewysde kind in 'n spesifieke kinderhuis. Die navorser gaan bogenoemde 

aspekte van kinderhuisplasing vervolgens afsonderlik bespreek. 

3.4.3.1 KINDERHOFBEVEL TOT KINDERHUISPLASING 

'n Kind kan op grond van twee tipes maatskaplike ingryping deur 'n maatskaplike werker m 
'n kommissaris van kindersorg, in 'n kinderhuis geplaas word. Hierdie twee plasingstipes is: 

* Piek van veiligheid plasing (tydelike plasing) en 

* Inwoningsplasing (langtermynplasing). 
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Op grond van krisisingryping kan 'n kind deur 'n kommissaris van kindersorg tydelik na 'n 

kinderhuis as 'n plek van veiligheid toegewys word. Ingevolge artikel 13 van die Wet op 

Kindersorg (Wet no. 74 van 1983), en die Wysigingswet op Kindersorg (wet no. 86 van 

1991), kan 'n kind wat mishandel of gemollesteer word, deur middel van vorm 4 soos bepaa1 

in artikel 12 van die Wet op Kindersorg (Wet no. 86 van 1983), onmiddellik uit sy/haar ouer

huis of residensiele tuiste verwyder word en in 'n kinderhuis as plek van veiligheid opgeneem 

word. Vorm 4 word deur-die statuter gemagtigde maatskaplike werker voltooi en aan die 

kommissaris van kindersorg vir bekragtiging voorgele. Die kommissaris van kindersorg reik 

'n aanhoudingsbevel aan die plek van veiligheid (in hierdie geval die betrokke kinderhuis) uit. 

Die plek van veiligheid word finansieel deur die staat vergoed vir sy dienslewering as plek 

van veiligheid aan die staat. Hierdie aanhoudingsbevel is vir twee weke geldig en kan twee

weekliks deur die kommissaris van kindersorg hemu word, indien dit om een of ander rede 

nodig sou wees. Nadat die kind in plek van veiligheid (kinderhuis) geplaas is, begin die 

maatskaplike werker met 'n indiepte-ondersoek na die bevoegdheid al dan nie van die betrokke 

kind of kinders se ouers of voogde. Solank as wat hierdie aanhoudingsbevel geldig is, mag 

die kind nie uit die kinderhujs verwyder word nie. Die kind mag ook nie na sy ouerhuis gaan 

nie. Hierdie kinderhuisplasing is dus tydelik van aard en hoofsaaklik daarop gerig om fisieke 

veiligheid aan die kind te bied. Hierdie veilgheidsplasing in 'n kinderhuis geskied op aanbe

veling van 'n maatskaplike werker aan die kommissaris van kindersorg deur middel van 'n 

verslag. Hierna volg dieselfde prosedure met betrekking tot kinderhofverrigtinge, as wat in 

die ondergenoemde paragraaf bespreek sal word. 

In gevalle waar klagtes rakende die welsyn van kinders ontvang word, word die saak deur 'n 

maatskaplike werker ondersoek. Indien die maatskaplike werker bevind dat die ouers of 

voogde van die kind ingevolge artikel 14.4b (1-10) van die Wet op Kindersorg (Wet no. 74 

van 1983) en die Wysigingswet op Kindersorg (Wet no. 86 van 1991) 'n onbevoegde ouer is, 

word kinderhofverrigtinge geopen. Onbevoegde ouerskap beteken dat die ouer onbevoeg is 

om die kind te versorg. Indien 'n maatskaplike werker privaat werk of by 'n instansie werk

saam is wat nie statutere maatskaplike werk mag verrig nie, word die betrokke saak in same

werking met 'n maatskaplike werker wat statutere werk mag verrig, ondersoek of aan die 

gemagtigde werker oorgedra. Statuter gemagtigde maatskaplike werkers is onder andere, die 

maatskaplike werkers van die Departement van Welsyn, die Christelike Maatskaplike Raad 

(CMR) en die Ondersteuningsraad. In alle gevalle moet alle hofgerigte sake deur dienskantore 
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van die Departement van Welsyn na die kommissaris van kindersorg gekanaliseer word. Die 

dienskantoor van die betrokke Departement van Welsyn sien toe dat 'n psigososiale verslag 

vir die kinderhofverrigtinge voorberei word. Atbangende van geval tot geval, sal die maat

skaplike werker mediese verslae en/of sielkundige verslae by die maatskaplike ondersoekver

slag aanheg. 'n Paneel van maatskaplike werkers van die dienskantoor van die Departement 

van Welsyn in die betrokke landdrosdistrik binne wie se regsgebied die kinderhofverrigtinge 

gaan plaasvind, bestudeer die voorbereide verslag. Aanbevelings soos vervat in die voorbe

reide verslag word deur die paneel goedgekeur en wysigings word daarop aangebring. Hier

die psigososiale verslag word dan op die dag van kinderhofverrigtinge aan die kommissaris 

van kindersorg voorgele. By die kinderhofverrigtinge is altyd teenwoordig: 

* Die kommissaris van kindersorg voor wie die saak dien. 

* Die ouers of voogde van die betrokke kind of kinders. 

* Die kind/kinders aangaande wie kinderhofverrigtinge geopen is. 

* Die maatskaplike werker wat die saak ondersoek en hanteer bet. 

Die volgende persone kan ook atbangende van die aard en omstandighede van die saak, by 

die kinderhofverrigtinge teenwoordig wees: 

* Getuies wat ten gunste van die ouers getuig. 

* Die prokureur van die ouers of voogde. 

* Getuies ter stawing van die maatskaplike werker se ondersoekbevindinge. 

K.inderhofverrigtinge geskied in kamera binne die kantoor van die kommissaris van kinder

sorg. Tydens hierdie hofverrigtinge kry alle betrokkenes, selfs die kind, geleentheid om 'n 

bydrae rakende die beeld van die kind se maatskaplike omstandighede te lewer. Voordat 'n 

kinderhotbevel deur die kommissaris uitgereik word, moet daar met sekerheid gese kan word 

dat ander alternatiewe plasings, byvoorbeeld pleegsorg nie beskikbaar is nie en/of nie in 

belang van die kind is nie, of nie suksesvol blyk te wees nie. Daar moet dus met baie groot 

sekerheid aanbeveel kan word dat kinderhuisplasing die laaste uitweg, en dus in die beste 

belang van die kind sal wees. Indien die kommissaris van kindersorg die ouers onbevoeg 

verklaar, word 'n hotbevel tot kinderhuisplasing ingevolge artikel 15 (1) (c), van die Wet op 

Kindersorg (Wet no. 74 van 1983) en die Wysigingswet op Kindersorg (Wet no. 86 van 1991) 

uitgespreek. Kinderhuisplasing word uiteindelik deur die Kommissaris van Kindersorg 

bekragtig, nadat die ouers/voogde van die betrokke kind/kinders kragtens die Wysigingswet 
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op Kindersorg (Wet no. 86 van 1991) onbevoeg verklaar is. Vroeer was die kinders volgens 

die Wet op Kindersorg (Wet no. 74 van 1983) as sorgbehoewend verklaar. Alle gevalle van 

kinderhuisplasing, selfs in gevalle van werklike weeskinders, moet eers in 'n kinderhof voor 

'n Kommissaris van Kindersorg dien. Hierdie tipe kinderhuisplasing dui op plasing van langer 

duur as wat die geval ten opsigte van plek van veiligheidplasing in 'n kinderhuis is. Hierdie 

kinderhuisplasing het rekonstruktiewe ingryping in belang van die welsyn van die kind in 

totaliteit ten doel. 

3. 4.3.2. KINDERHUISPLASING EN OPNAME IN 'N SPESIFIEKE KINDERHUIS 

Die kommissaris van kindersorg gee in sy kinderhotbevel slegs uitspraak dat 'n kind in .:U kin

derhuis geplaas moet word. Die uitspraak plaas die kind nie in 'n spesifieke kinderhuis nie. 

Dus moet daar oorgegaan word om 'n kinderhuis te vind wat die betrokke kind kan opneem. 

Nadat 'n kinderhuis gevind is, is daar sekere inteme prosedures wat by opname in die spesi

fieke kinderbuis gevolg word. Die navorser gaan hierdie twee aspekte afsonderlik bespreek. 

3.4.3.2.1 Kinderhuisplasing in 'n spesifieke kinderhuis 

Voor 1 April 1994 was die situasie met betrekking tot kinderbuisplasing as volg: Nadat die 

kommissaris van kindersorg uitspraak tot kinderhuisplasing gelewer bet, rig die eksteme maat

skaplike werker wat die saak voor die kinderhof gebring bet 'n skrywe aan die Direkteur

Generaal van Kinderbuise en versoek bom om 'n kinderbuis vir die betrokke kind aan te wys. 

Alie relevante saaknommers, sowel as die uitspraak van die Kommissaris van Kindersorg, 

word in hierdie skrywe vermeld. Die Direkteur-Generaal van Kinderhuise beveel dan 'n kin

derbuis (gewoonlik die naaste aan die kind se ouerbuis) by die maatskaplike werker aan. 

Sedert 1 April 1994 is die praktiese toepassing van die kinderwet sodanig verander dat die pla

sing van kinders in spesifieke kinderhuise nou as volg daar uitsien: Nadat die kommissaris 

van kindersorg sy uitspraak ten gunste van kinderbuisplasing gelewer bet, gaan die betrokke 

maatskaplike werker, in samewerking met die dienskantoor van die Provinsiale tak van Maat

skaplike Werk Dienste, van die landdrosdistrik waar die ouers hulle bevind (gewoonlik ook 

waar die kinderhof plaasgevind bet), daartoe oor om 'n kinderhuis te vind, waar die kind 

geplaas kan word. In hulle soeke na die mees geskikte kinderhuis word verskeie aspekte soos 

die afstand tussen die kinderhuis en die ouerhuis, sowel as kerk- en kultuurverband van die 

betrokke kind self en die van die kinderhuis oorweeg. Gewoonlik word daar gepoog om die 
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kind in die kinderhuis naaste aan die ouerhuis te plaas. 

Alvorens 'n kind in 'n spesifieke kinderhuis geplaas kan word, moet daar huisvesting vir horn 

of haar in die spesifieke kinderhuis beskikbaar wees. Huisvestingbeskikbaarheid is dus 'n 

basiese, noodsaaklike voorvereiste vir plasing in 'n kinderhuis. Elke kinderhuisinstansie bet 

sy eie voorkeure. Die kinderhuis wat deur die navorser in sy navorsing gebruik word 

(Abraham Kriel Kinderhuis in Nylstroom), verleen byvoorbeeld voorkeur aan kinders uit die 

Noord-Transvaalstreek en NG-Kerkverband. Die Joodse kinderhuis (Naz.areth) in 

Johannesburg verleen byvoorbeeld voorkeur aan kinders uit Joodse geloofs- en kultuurver

band. Die plasingsprosedures wat die maatskaplike werker volg om die kind binne 'n spesi

fieke kinderhuis te plaas word gevolglik beinvloed deur die inteme beleids- en opname voor

skrifte van die betrokke kinderhuis. Let wel, dit is slegs voorkeure en nie voorvereistes nie. 

Die navorser gaan in sy bespreking daartoe oor, om die opname prosedure in die kinderhuis 

wat deur die navorser as ondersoekterrein benut word, naamlik die Abraham Kriel Kinderhuis 

in Nylstroom te bespreek. 

3. 4. 3. 2. 2 Opname in ·n spesijieke kinderhuis (Abraham Kriel: Nylstroom) 

Die eksteme maatskaplike werker doen aansoek vir die kind se opname of veiligheidsplasing 

in die kinderhuis. Nadat die hoof van die kinderhuis die aansoek ontvang bet, vra by 'n ver

slag deur middel van 'n inteme verslagvorm, met betrekking tot die spesifieke kind se 

funksionering en behoeftes aan. By die ontvangs van 'n volledige verslag, word bepaal of 

daar huisvesting vir die kind beskikbaar is, al dan nie. Die huis waarin die kind of kinders 

binne kinderhuisverband sal tuisgaan, word geidentifiseer. Die adjunk-hoof van die kinder

huis reel 'n kinderhuiskomitee-vergadering waar die volgende sake bespreek word: datum van 

opname, relevante agtergrondinligting rondom die kind as persoon en 'n voorlopige plan van 

behandeling. Daar word ook besluit na watter skool die kind sal gaan en met wie by of sy 

'n kamer sal deel. Die adjunk-hoof le die saak aan die vakkundige komitee met die voor

lopige plan van behandeling voor. Binne dieselfde week, na afloop van die vakkundige komi

teevergadering, stel die adjunk-hoof die rekonstruksiewerker, (eksteme maatskaplike werker) 

in kennis van die datum van opname en gee 'n keerdatum ter bevestiging. Terselfdertyd word 

addisionele inligting versoek, soos inligting met betrekking tot die kind se ontwikkelingsfases 

(inteme voorgeskrewe vorm word vir die doel gebruik), inligting in verband met die doop van 

die kind, en die ouers se skriftelike toestemming tot operasies. Die rekonstruksiewerker word 
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ingelig dat die ouers, kinders en die rekonstruksiewerker verkieslik teenwoordig moet wees 

tydens opname van die kind in die kinderbuis. Indien tyd en afstand dit toelaat, word 'n 

orienteringsbesoek aan die kinderhuis gereel. Indien 'n orienteringsbesoek nie kan realiseer 

nie, word die eksteme maatskaplike werker van 'n inligtingsbrosjure voorsien, en versoek om 

om die aangewese kinders so ver moontlik, ten opsigte van hulle nuwe tuiste, te orienteer. 

By opname in die kinderhuis moet die volgende dokumente deur die eksteme (rekonstruksie) 

maatskaplike werker aan die hoof van die kinderhuis oorhandig word: 

* Die kinderhotbevel ten opsigte van kinderhuisplasing. 

* Die psigososiale verslag ten opsigte van die kind. 

* 'n Volledige mediese verslag ten opsigte van die kind. 

* Die geboortesertifikaat van die kind en 

* 'n voltooide vorm: WP-129-A. 

By opname word 'n gesamentlike plan van behandeling (werksooreenkoms) ten opsigte van 

die kind/kinders en ouers deur die inteme en eksteme maatskaplike werkers gefinaliseer. Die 

huisouers en maatskaplike werkers van die kinderhuis (Inteme maatskaplike werkers) stel hulle 

ten doel om nuwelinge so gou as moontlik, so normaal as moontlik, binne kinderhuisverband 

te laat funksioneer. Daar word tweejaarliks verslag gedoen rakende die ouers se omstandig

hede en die kind se aanpassing in die kinderhuis, met die oog op permanensiebeplanning. 

Nadat die kind in die kinderhuis opgeneem is, tree die kinderhotbevel ten gunste van kinder

buisplasing prakties gesproke eers in werking. Hoewel gedurige kontak met die ouerhuis en 

ouerbesoeke aan die kind in die kinderhuis aangemoedig word, word die kinderbuiskind se 

gedurige ( daaglikse) fisiese kontak met die ouerhuis ingrypend beperk. Rekonstruksiewerk 

bet egter hereniging (heropname van die kind binne die gesin), ten doel. Waar dit nie tot die 

kind se nadeel strek nie, word vakansiebesoeke van kinderhuiskinders aan hul ouerhuise aan

gemoedig. Om sy eie ouerhuis (primere opvoedingstruktuur) te mag besoek, bet die kinder

huiskind die toestemming van die kinderhuisowerhede (sekondere opvoedingstruktuur) nodig. 

(Inligtingstuk AKK, Nylstroom 1991:1-5 en Omsendbrief 10/1994, TPA-tak Maatskaplike 

Werkdienste). 

3.5 DIE KINDERHUISOPSET (Abraham Kriel: Nylstroom) 

3 .5 .1 Geskiedkundige oorsig 

Die stigter van die Abraham Kriel Kinderhuise: (Abraham Paul Kriel), is op 1Maart1850, 
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op die plaas Keerwater, in die Franshoekdistrk gebore. As predikant het hy tydens die 

onstuimige maatskaplike veranderinge soos die ontdekking van diamante (1870's), die ontdek

king van goud (1880's), die Anglo Boere-Oorlog (1900), en die verarming en verstedeliking 

van die plattelandse kerkgemeenskap, bewus geword van die sorgbehoewendheid van duisende 

kinders. Hy ontferm hom oor hierdie sorgbehoewende kinders van sy destydse gemeente te 

Langlaagte wat swaar gebuk gegaan het onder onmaatskaplikheid. Teen 1899 het ds. Kriel 

met behulp van mej. Maria Kloppers reeds talle kinders nie amptelik in 'n 'kinderhuis' ver

sorg. Na die Anglo Boere-Oorlog was daar na skatting 10 000 hawelose kinders waarvan 

ongeveer 4 000 wees was. Ds. Kriel (toe predikant van die Nederduits Gereformeerde 

gemeente Langlaagte) het hom na die oorlog met nuwe moed beywer vir die stigting van 'n 

kinderhuis. Op 4 September 1902 is die Langlaagte kinderhuis amptelik gestig. Talle kinder

huise sou later volg (De Jager, 1962: 10-16). 

Tans is vier kinderhuise na die stigter vemoem, te wete Abraham Kriel Kinderhuis 

Langlaagte, - Nylstroom, -Potchefstroom en - Pretoria. Die Abraham Kriel Kinderhuis in 

Nylstroom open sy deure vir die opname van kinderhuiskinders op 1 Januarie 1959. Op 11 

April 1959 word die Abraham Kriel Kinderhuis in Nylstroom amptelik in gebruik geneem. 

Tot en met 30 April 1980 is die Abraham Kriel Kinderhuis in Nylstroom as 'n onderafdeling 

van die Abraham Kriel Kinderhuis van Langlaagte bestuur. Sedert 1 Mei 1980 word die 

Abraham Kriel Kinderhuis in Nylstroom as 'n onatbanklike Kinderhuis bedryf (Abraham Kriel 

Kinderhuis, Nylstroom, Joemaal, 1959 en 1980). 

Die Abraham Kriel kinderhuis in Nylstroom is tans geregistreer om 250 kinders te huisves. 

Jaarliks word 'n gemiddeld van 231 kinders in die kinderhuis gehuisves (Jaarverslag, 

1992/1993:4). 

3.5.2 Terreinopset 

Die Abraham Kriel Kinderhuis is in 'n gemiddelde woongebied in Nylstroom gelee. Die 

terreinopset (sien bylaag B) smelt pragtig saam met die argitektoniese styl van woonhuise en 

parke van die woonbuurt - afgesien van die naambord (Abraham Kriel Kinderhuis) en die 

toegangsbeheerpunt met valhekke by die ingange, is dit vir die verbyganger moontlik om te 

dink dat hy homself maar net in nog 'n deel van die woonbuurt bevind. Die kinderhuisterrein 

skep die idee van 'n woonbuurt met skool en koshuis in die middel van die woonbuurt. Die 
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kinderhuis bestaan uit negentien huiseenhede, waarvan twaalf gekombineerde eenhede is. Die 

wooneenhede waarin kinderhuiskinders tuisgaan, het almal boomname wat duidelik by elke 

wooneenheid aangebring is en motorhuise vir die motors van huisouers. Elke huis het ook 

'n goed versorgde tuin en 'n wasgoeddraad. Dit kaats die beeld van 'n tipiese woonhuis. 

Verder maak die 'Kinderhuiswoonbuurt' ook voorsiening vir 'n hoofswoning, 'n saal (soos 

'n skoolsaal), 'n administratiewe gebou, maatskaplike werkkantore, 'n kombuis, wassery, 

matronewoning, kantoorgeboue, store, groot motorhawe, werkswinkel, ablusieblok vir 

bediendes, 'n mans- en dameshaarsalon, lapa, 'n kleuterhuis met kleutertuin en 'n mediese 

kliniek. 'n Swembad, twee trampoliens, jukskeibane en 'n ontspanningsaal wat onder andere 

'n biblioteek en gimnasium insluit, is netjies in 'n ruim, pragtig versorgde tuin van die kinder

huiswoonbuurt uitgele. 

Die biblioteek het sy onstaan te danke aan die nalating van die Duitse Boekversameling van 

die Duitse weeskinderfonds wat daar na die Tweede Wereldoorlog bestaan het. Hierdie 

nalatingskap (boeke en geld) is aan die Nederduitse Gereformeerde Kerk bemaak en aan alle 

kinderhuise van die Nederduitse Gereformeerde Kerk verdeel. Die biblioteek is gesetel in die 

ontspanningsaal van die kinderhuis en staan bekend as 'n leeskamer. Die leeskamer is 

benewens boeke en tydskrifte ook goed toegerus met TV's en TV-speletjies, videomasjiene 

en video's, kassette en kassetspelers, radio's, draaitafels en plate asook lasarskywe en 

lasarspelers. 

Die terrein is omhein met 'n twee meter hoe veiligheidsheining, ter wille van veiligheid en 

nie om die kinders te probeer inhok nie. Veiligheidsheinings is 'n algemene gesig by staatsge

boue, skole en selfs woonhuise in dorpe in hierdie grensgebied en is dus vir die verbyganger 

geen vreemdheid nie. So is die toegangsbeheerpunte en valhekke ook om veiligheidsredes nie 

vreemd nie. Die toegangsbeheerpunte het beslis nie ten doel om kinderhuiskinders se bewe:... 

gings te reguleer of te beperk nie, maar was ingestel as deel van die noodplan om veiligheids

bedreigende aksies soos terroriste-aanvalle te help verhoed. 

Die eienaar van die woonbuurt met al sy huise is die Nederduitse Gereformeerde Kerk en 

word bestuur deur die Ring van Waterberg. Die kinderhuis word bestuur volgens die beleids

voorskrifte van die Sinodale Kommissie vir die diens van Barmhartigheid. 
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3 .5 .3 Wooneenhede 

Soos reeds genoem, bet alle wooneenhede naamborde met boomname, byvoorbeeld Kiepersol 

en Suikerbos. Van die agtien wooneenhede, is twaalf gekombineerde eenhede en ses enkel

eenhede. Daar woon gemiddeld twaalf kinderhuiskinders saam met 'n kinderhuismoeder (en 

in sommige gevalle ook baar eggenoot) in een wooneenheid. Die huismoeder word gekeur 

en aangestel as huismoeder. Haar eggenoot kan saam met baar in die huis inwoon. Op hier

die huismoeder alleen word aanspraak gemaak ten opsigte van die opvoeding en versorging 

van die kinders aan baar sorg toevertrou. 

Elke wooneenheid is van 'n interkomstelsel en telefoon voorsien en maatskaplike werkers, die 

hoof, die voedseldiensbestuurder, magasynopsiener, washuisopsiener en verpleegkundige kan 

onmiddellik vanuit hulle kantore met elke huis per interkom of per telefoon in verbinding tree 

om reelings te tref, of om persone na hulle kantore te ontbied. 

Voedsel word in die sentrale kombuis voorberei en na elke wooneenheid gestuur. Indien 'n 

huismoeder en haar kinders sou besluit om self iets voor te berei, word dit in die kombuis van 

hul wooneenheid gedoen. 

Wasgoed word daagliks en linne weekliks na die sentrale washuis gestuur om daar gewas en 

gestryk te word. Klere kan ook in elke wooneenheid gewas word en op die wasgoedlyn 

gehang word. Swemklere en handdoeke is in die somermaande 'n algemene gesig op die 

wasgoeddraad van elke huiseenheid. 

3 .5 .4 Personeel 

Die kinderhuispersoneel bestaan uit huismoeders, administratiewe personeel, bedryfspersoneel 

en behandelingspersoneel. Vir die 19 huiseenhede is daar elk 'n permanente huismoeder. 

Daar is ook drie aflos-huismoeders. Aflos-huismoeders tree tydelik as huismoeder op, indien 

'n huismoeder weens omstandighede vir 'n naweek weg gaan wees, of met verlof gaan. Die 

administratiewe personeel van die kinderhuis bestaan uit die kinderhuishoof, 'n sekretaresse 

en ontvangsdame, 'n administratiewe hoof, 'n administratiewe beampte, 'n tikster/lderk, 'n 

faktotum en 'n bestuurder. Die bedryfspersoneel van die kinderhuis sluit in: 'n 

voedseldiensbestuurder, 'n magasynopsiener, 'n washuisopsiener en 'n verpleegkundige. Die 

kinderhuis se behandelingspersoneel bestaan uit 'n hoof maatskaplike werker en nog drie ander 
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maatskaplike werkers. (Jaarverslag, 1992 I 1993:2.3). 

3 .5 .5 Kinderhuislewe 

Die skooldag van 'n kinderhuiskind kan hoofsaaklik in twee dele gedeel word: 

Die eerste deel van die dag strek vanaf opstaan tot en met middagete. In hierdie tyd verloop 

die dag van die kinderhuiskind identies soos die van enige ander kind wat hom of haar in sy 

ouerhuis of in 'n koshuis sou bevind. Dit sluit in: opstaan, bedopmaak, was, aantrek, ontbyt 

eet, skool toe gaan, skoolgaan, tuiskom en middagete eet. 

Die tweede deel van die dag, strek vanaf middagete tot en met slaaptyd. Na middagete deel 

die kinderhuiskind in minstens een van die groepaktiwiteite, naamlik, afsprake, maatskaplike 

groepaktiwiteite, terapeutiese groepaktiwiteite en vrywillige groepaktiwiteite. In maatskaplike 

groepaktiwiteite word kinderhuiskinders met ongeveer dieselfde probleme saamgegroepeer. 

Die aktiwiteite geskied onder leiding van 'n maatskaplike werker. Die kinders word vir tien 

halfuursessies ( oor 'n kwartaal versprei) blootgestel aan maatskaplike terapeutiese temas, soos 

byvoorbeeld 'seltbeeld uitbou' ensovoorts. In die terapeutiese groepaktiwiteite word onder 

andere voorligting gegee. Musiekterapie, biblioterapie, en spelterapie word ook gegee. 

Vrywillige groepaktiwiteite bied die kind die geleentheid om op vrywillige basis aan 

aktiwiteite van sy eie keuse deel te neem, byvoorbeeld skoolsport, skoolkultuuraktiwiteite, 

addisionele klasse by die skool, kerlrjeugaktiwiteite, dorp toe gaan, ensovoorts. Afsprake sluit 

onder andere in: afsprake met sielkundiges, predikante, maatskaplike werkers, beraadsessies, 

ensovoorts. Die kind word ook die geleentheid gebied om huiswerk te doen (hoewel nie baie 

klem op middagstudietyd val nie) en om sosiaal op die kinderhuisterrein te gaan swem, tennis 

te speel, of trampolien te spring, ensovoorts. Teen skemer gaan elke kinderhuiskind na sy 

of haar eie huiseenheid in die kinderhuis, waar daar gebad, geeet, en huisgodsdiens gehou 

word. Die kleuters en grade gaan slaap ongeveer om twintig uur. Laerskool- en 

hoerskoolkinders doen eers hulle huiswerk en leerwerk klaar. Net soos in 'n gewone ouerhuis 

is daar in elke huiseenheid ook huisreels wat gehoorsaam moet word. Laerskoolkinders gaan 

slaap gewoonlik een en twintig uur, en hoerskoolkinders teen twee en twintig uur. Kinders 

wat in spesiale skole is, bet gewoonlik nie huiswerk nie, en kyk gevolglik meer TV as ander 

kinders. Huisouers reel dat leerlinge wat saans skoolaktiwiteite soos kooroefeninge, 

opvoerings, ensovoorts moet bywoon dit wel doen. Huisouers tref inteme buisreelings as 

kinders later as gewoonlik wil studeer, of meer tyd benodig vir buiswerk doen, ensovoorts. 
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Naweke word gewoonlik gebruik om kamers en die huiseenheid te verfraai. Skoolsport soos 

rugby en netbal word bygebring. Groot groepaktiwiteite soos swem en fliek word binne kin

derhuisverband vir die kinderhuiskinders gereel. Saterdae en Sondae is gewoonlik kuierdae. 

Die kinders kry geleentheid om met hulle ouers (indien hulle kom kuier) te kuier. Verder 

kuier die kinders van elke huiseenheid saam met mekaar en saam met hulle huisouers. 

Saterdae kry die kinders weer eens geleentheid om saam met, of met die toestemming van 

hulle huisouers, dorp toe te gaan. Sondae word daar onder andere kerk toe gegaan. 

Gewoonlik gaan die inwoners van elke huis saam met hulle huisouer as 'n gesin saam kerk 

toe. Die huis as 'n gesin reel in samewerking met, of onder leiding van hulle huisouers 

naweekaktiwiteite vir hulle huis as gesin, byvoorbeeld pieknieks, ensovoorts. 

Die ideaal sou wees dat alle kinderhuiskinders vakansies na hul ouerhuise of vakansievriende 

(vriende wat hulle vir vakansies uitneem) toe gaan, maar heelwat (ongeveer 40%) van die 

kinderhuiskinders bly gewoonlik vakansies in die kinderhuise agter. Die kinderhuispersoneel 

reel dan vir elke dag aktiwiteite. Hierdie program maak voorsiening vir aktiwiteite vir junior 

kinders en senior kinders, apart. Dikwels word daar vakansies deur alle oorblywende kinder

huiskinders en personeel met vakansie gegaan. So word daar byvoorbeeld see en wildtuin toe 

gegaan. 

Die daaglikse lewe van die kinderhuiskind sien dus grootliks dieselfde daar uit as die van 

enige ander kind wat horn of haar in normale ouerhuisverband bevind. Wat vakansies soos 

see- en wildtuinvakansies, opvoedkundige speelgoed, byvoorbeeld oudioblocks en opvoedkun

dige hulpmiddels soos videomasjiene betref, is die kinderhuiskind dalk meer bevoorreg as die 

meerderheid kinders wat uit die sogenaamde 'gemiddelde sosio-ekonomiese ouerhuis' kom. 

'n Belangrike uitsondering is dat die kinderhuiskind toestemming vir sy daaglikse aktiwiteite 

van die sekondere opvoedingstruktuur moet bekom, en dit nie van die primere opvoeding

struktuur soos die geval met ouerhuiskinders kan bekom nie. 

3 .5 .6 Kinderhuisdienslewering 

Vier maatskaplike werkers lewer op 'n voltydse basis maatskaplike werk dienste aan die 

kinderhuiskinders. Die kinderhuis beskik oor die dienste van een voltydse verpleegkundige 

wat na die toepassing van die mediese behandeling en die kontrole daarvan omsien. Die 

verpleegkundige voer voortdurende mediese inspeksies uit, doen mediese ondersoeke en 
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bedryf ook die kinderhuis se eie mediese kliniek. Spesialiteitgeneeskundigedienste word 

gelewer deur HF Verwoerd Hospitaal in Pretoria en alle ongevalle en na-uurse behandeling 

word deur die plaaslike hospitaal (FH Odendaal), behartig. Die distriksgeneesheer van 

Nylstroom is ook nou betrokke by mediese dienslewering aan die kinderhuiskinders. 

Fisioterapie, arbeidsterapie, tandheelkundige, oogkundige en oudiologiese dienste word deur 

die skoolgeneeskundige, buitepasiente-afdeling van die H.F. Verwoerd hospitaal in Pretoria 

via die plaaslike hospitaal, die skool mediese beampte van Waterberg Skoolraad en die 

Onderwyshulpsentrum van Waterberg, gelewer. Kinderhuiskinders wat gedrags-, leer-, en 

spraakprobleme ondervind, word deur skole by die Onderwyshulpsentrum Waterberg 

aangemeld waar hulle gedurende skoolure kundige hulp en terapie van die opvoedkundige siel

kudiges, spraakterapeute en arbeidsterapeut van die Onderwyshulpsentrum Waterberg ontvang. 

Die dienste van die kliniese sielkundiges by die Weskoppies Hospitaal, die dienste van kliniese 

sielkundiges te Naboomspruit en Pietersburg word van tyd tot tyd ingekoop, sowel as die 

dienste van arbeidsterapeute, remedierende onderwyseres, psigiaters en pastorale werkers. 

(Jaarverslag, 1992 I 1993:5). 

Elke kinderhuiskind word aangemoedig om ten minste aan een somersport en een wintersport 

wat sy skool aanbied, deel te neem. Plaaslike skole beskik oor uitstekende sportfasiliteite en 

afrigters. By die Waterbergse Laerskole Sport Vereniging (WLSV), Verre Noord

Transvaalse, asook Transvaalse kampioenskappe, is daar jaarliks kinderhuiskinders wat 

uitblink op verskeie gebiede en wat met trots medaljes, sertifikate en ere-kleure na die 

kinderhuis toe bring. Klubsportsoorte waaraan plaaslik deur kinderhuiskinders deelgeneem 

word, is gimnastiek, stoei, padwedlope en ballet. Naweek- en vakansieprogramme word deur 

die diensdoenende personeellede aangebied en dit sluit die volgende in: Swem en swembad

spele, saalspele, groepaktiwiteite, staptogte, handvaardighede soos mekramie, uitstappies en 

vele meer. (Jaarverslag, 1992 I 1993:5). 

'n Volkspele Laer is in die kinderhuis gestig, en al die skoolgaande kinderhuiskinders doen 

volkspele. Die Volkspeledemonstrasiegroep het al aan talle kunsfeeste deelgeneem. Die 

Transvaalse Vroue Landbou Unie bied soms verrykingskursusse vir geselekteerde groepe aan. 

Die kinderhuis se eie Voortrekkerkommando: die Kranskop V oortrekkerkommando het tans 

87 lede. Hulle vergader weekliks op die kinderhuisterrein. Ook die Landsdiensbeweging 

funksioneer binne kinderhuisverband en die ledetal is tans 83. Talle kinders speel jukskei 
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(Jaarverslag, 1992 I 1993:7). 

Op geestelike gebied lewer die Nederduits Gereformeerde Kerk se gemeente Waterberg, 

geestelike diens aan die kinderbuiskinders. Almal bebalwe die kleuters en beleidende lidmate 

woon Sondagoggende die kategeseskool by. Die Sondagoggenddiens word ook deur al die 

kinderbuiskinders bygewoon, behalwe deur die kleuters wat 'n kleuterdiens op die kinderhuis

terrein self bywoon. Die aanddiens word Sondagaande deur die boerskool- en 

spesialeskoolleerlinge bygewoon, waarna daar ook koffiekroeg-geleentheid vir hierdie groep 

kinderbuiskinders op die kinderbuisterrein self bestaan. Alie laerskool kinderbuiskinders, 

woon die JKJA op die kinderbuisterrein by, en al die senior kinders, die SKJA op Sondag

middae. Kinderbuiskinders skakel ook goed in by die plaaslike boerskool se ACSV-tak. Vier 

lede bet onlangs 'n ACSV-kamp saam met die Hoerskool Nylstroom meegemaak. Matriku

lante woon jaarliks die Ringskoolverlaterskamp by en vir ander skoolverlaters word 'n kamp 

deur die kinderbuis aangebied. Alboewel aan die matrikulante die keuse gestel word of bulle 

die kamp wil bywoon, word standerd vyf leerlinge verplig om volgens die verbondsbelofte, 

die ring se skoolverwisselingskamp by te woon. Senior leerlinge woon jaarliks die Pinkster

dienste by, terwyl senior seuns op uitnodiging van die kerkraad die manne-ontbyt bywoon. 

Die kinderhuis beskik ook oor 'n koor wat by verskillende gemeentes optree. Vier voltydse 

kerkraadslede bedien die kinders, terwyl vier ander vir die geestelike versorging van die 

personeel verantwoordelikheid aanvaar. (Jaarverslag, 1992 I 1993:6). 

3.6 SAMEVATIENDE KINDERHUISKINDBEELD 

Die navorser vat die beeld waartoe by tot die kinderbuiskind uit bovermelde afdelings van 

hierdie hoofstuk gekom bet, as volg saam: 
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Opsomming 3.5 Kinderhuiskindbeeld 

Die kinderhuiskind: 
* Het dieselfde volwassewordingsbehoefte as die kind in die algemeen (sien 3.3.1 en 

opsomming 3 .1 ), 
* Is onderworpe aan dieselfde teoretiese beskouinge jeens volwassewording as die 

kind in die algemeen (sien 3.3.2), 
* Se volwassewording-manifestasie in die verskillende lewensfases verskil nie van 

die kind in die algemeen nie (sien 3.3.3 en opsomming 3.2), 
* Se traumatiese ervarings sa1 'n invloed op sy volwassewording he, (sien 3.3.3), 
* Het dieselfde universele lewensbehoeftes as die kind in die algemeen (sien 3.3.4), 
* Het opvoedingsagterstande (sien 3.3.6), 
* Het gebrek aan 'n primere opvoedingstruktuur (sien 3.3.5 en opsomming 3.3), 
* Kan nie sy ouerhuis daagliks besoek of daar tuis gaan nie ( sien 3. 4. 3), 
* Word deur die kinderhuis veiligheid en versorging gebied (sien 3.4.2), 
* Bevind horn in 'n woonbuurt wat ooreenstem met 'n gemiddelde- tot hoe sosio

ekonomiese klas woonbuurt (sien 3.5.2 en 3.5.3), 
* Se alledaagse lewenswyse stem grootliks ooreen met die van die kind in die 

algemeen, behalwe dat alle aktiwiteite in afwesigheid van 'n primere opvoe
dingstruktuur voltrek word, en dat maatskaplike terapeutiese aktiwiteite ook 'n 
deel van sy daaglikse aktiwiteite uitmaak (sien 3.5.5 en 3.5.6), 

* Is goed versorg wat mediese dienste, voedsel, klere, speelplek, speegoed en 
oudiovisuele middele betref (sien 3.5.3 en 3.5.6). 

Die vraag waarom dit gaan is waarom die kinderhuiskind ten spyte van al die mooi en 
goeie bedoelings, moeite, personeel, pragtige terreinopset, terapie, sport- en 
kultuuraktiwiteite, steeds uit die kinderhuis wegloop. 

In die hieropvolgende hoofstuk gaan die navorser die werkwyse (en metodes) wat hy in sy 

empiriese ondersoek gaan gebruik ten einde tot antwoorde op bogenoemde vraag te kom, aan 

die leser stel. 
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HOOFSTUK4 

BESKRYWING VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 
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4.1 DIE DOEL MET DIE HOOFSTUK 

Die doel van die hoofstuk is om te beskryf hoe die empiriese studie (ondersoeke) uitgevoer 

gaan word. Dit gaan bier om die beskrywing van die: 

* Navorsingsprobleem 

* Navorsingsdoel 

* Perspektief van ·die navorser 

* Navorsingshipoteses 

4.2 DIE NAVORSINGSPROBLEEM 

* Navorsingsmetode 

* Ondersoekgroep 

* Literatuurgegewens 

* Navorsingsinstrumente 

Die navorser se probleem is dat kinderhuiskinders in die Republiek van Suid-Afrika (RSA) 

uit kinderhuise wegloop en dat hy nie presies weet waarom hierdie verskynsel voorkom nie. 

Hy weet ook nie of iets ter voorkoming van die verskynsel gedoen kan word nie. Die leser 

word terug verwys na 1.5 en skemas 1.1 en 1.2. In die literatuurondersoek na die 

wegloopfenomeen is talle redes vir wegloop in die algemeen uitgewys (sien 2.4). Die 

navorser weet ook nie of hierdie wegloopredes direk van toepassing is op wegloop uit 

kinderhuise nie. Deur sy bewuswording (sien 1.1), die terreinverkenning (sien 1.3) en die 

atbakening van die literatuumavorsingsterrein (sien 1.4), word die navorser gelei tot die 

probleemstelling soos reeds genoem onder 1.5, naamlik: 

Die wegloopverskynsel by kinderhuiskinders. 

Hierdie probleemstelling impliseer vir die navorser dat die redes waarom kinders uit kinder

huise wegloop, wetenskaplik bepaal moet word sodat wegloopvoorkomingsmaatreels daargestel 

kan word. Dit is noodsaaklik dat voorspellers van wegloop van kinderhuiskinders ook bepaal 

sal word. 

4.3 DIE NA VORSINGSDOEL 

Die navorser wil die redes wat tot wegloop in die algemeen aanleiding gee, soos aangedui 

deur die literatuurondersoek, binne die kinderhuisopset ondersoek. Langs hierdie weg sal 

bepaal kan word watter van hierdie wegloopredes spesifiek tot kinderhuisweglopery 

aanleiding gee. Hierdeur sa1 daar ook bepaal kan word watter ander redes vir wegloop uit 

kinderhuise verantwoordelik mag wees. Nadat die navorser die redes (oorsake) wat tot 

kinderhuisweglopery aanleiding gee, vasgestel en verwoord bet, wil hy wegloopvoorkomings-
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maatreels daarstel, ten einde kinderbuisweglopery te voorkom. Die leser word terugverwys 

na die navorser se navorsingsdoelstellings ( sien 1. 6). Uit die literatuumavorsing bet dit 

duidelik geword dat sekere voorspellers van wegloop deur navorsing bepaal kan word (sien 

2. 7 en opsomming 2. 7). Omdat die navorser uiteindelik voorkomingsmaatreels daar wil stel, 

ag by dit noodsaaklik dat die aspek ook empiries ondersoek sal word. Dus bet die navorser 

besluit dat empiriese navorsing na die voorspellers van wegloop, 'n hykomende 

navorsingsdoelstelling van die navorsing sal word. 

4.4 DIE PERSPEKTIEF VAN DIE NAVORSER 

In sy navorsing, buldig die navorser die volgende perspektief: 

* Die redes wat tot wegloop in die algemeen aanleiding gee (soos deur die literatuur

ondersoek aangetoon), kan nie sonder navorsingsbevestiging as van toepassing op wegloop 

uit kinderbuise aanvaar of verwerp word nie. 

* Redes wat deur die literatuurnavorsing as wegloopredes aangedui is, kan nie as enigste 

redes wat tot kinderbuisweglopery hydra, beskou word nie. 

* Indien ander redes (as die wat reeds deur literatuur aangetoon word), tot kinderbuisweg

lopery hydra, wil die navorser ook hierdie ander redes deur navorsing bepaal en 

verwoord. 

4.5 DIE NAVORSINGSHIPOTESES 

In boofstuk 1 ( sien 1. 7) is aanvanklik aangedui dat slegs twee navorsingsbipoteses gestel sou 

word, naamlik: 

a) Redes waarom kinders uit kinderbuise wegloop, kan bepaal word en 

h) kinderbuiswegloopvoorkomingsmaatreels kan neergele word. Onder 4.3 is aangedui dat 

die navorser deur die literatuumavorsing gelei is om ook navorsing ten opsigte van 

wegloopvoorspellers te doen (sien 4.3). Dus stel die navorser nou 'n hykomende 

navorsingshipotese naamlik: 

c) Voorspellers van wegloop uit kinderbuise kan bepaal word. 

4.6 DIE NAVORSINGSMETODE 

Die navorser gaan van die beskrywende navorsingsmetode gehruik maak. Die beskrywende 

navorsingsmetode is 'n navorsingsmetode wat gewoonlik gebruik word om 'n situasie, 

hyvoorbeeld die opvoedingsituasie, te beskryf. Daar is geen beinvloeding op die navorsing-
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situasie van die kant van die navorser nie. Die navorsingsmetode poog byvoorbeeld om die 

vergestaltende situasie van die mens ten opsigte van sy relasies met sy leefwereld te beskryf 

en navorsingsdata te interpreteer. By beskrywende navorsing word navorsingsdata dikwels 

deur middel van onderhoude, observasie, vraelyste en bibliografiee ingesamel. Wat die aard 

van die beskrywende navorsingsmetode betref, kan dit sowel nomoteties (groeps- gerig) as 

idiografies (indiwidu-gerig) van aard wees. In hierdie opsig leen die beskrywende navorsings

metode horn tot die volgende voorbeelde van navorsingstudies: gevallestudies, opnamestudies, 

ontwikk:elingstudies en korrelasiestudies. (Van den Aardweg & Van den Aardweg, 

1988:59,60). 

Die navorser bet besluit om nie die eksperimentele navorsingsmetode te gebruik nie, om die 

volgende redes: 

* Die navorser bet nie die evaluering van 'n behandelingsfaktor (behandelingseksperiment) 

ten doel nie. 

* Eksperimentele navorsing sou eis dat verteenwoordigende groepe uit die totale kinderhuis

wegloperpopulasie op ewekansige wyse getrek sou moes word. Hierdie navorsingsmetode 

sou dus sowel koste- as tydoneffektief wees. Verder bestaan daar die sterk moontlikheid 

dat kinderhuisweglopers by herhaling kan wegloop, na ander kinderhuise oorgeplaas kan 

word, of in pleegsorg of na hul ouerhuise teruggeplaas kan word. Om te verseker dat die 

proefpersone vir die volle duur van die empiriese ondersoek teenwoordig is, sou beteken 

dat beheermaatreels in samewerking met kinderhuisowerhede getref moes word. Omdat 

hierdie beheermaatreels kinderhuiskinders se rekonstruksie ten opsigte van pleegsorg

plasing en ouerhuis-terugplasing beperk, is dit dus nie in belang van die kind dat sy 

uitplasing ter wille van die navorsing verhoed word nie. Die ongereelde beskikbaarheid 

van kinderhuisweglopers as eksperimentele proefpersone is dus 'n aspek wat 

eksperimentele navorsing kan bemoeilik. 

Die navorser streef daarna om die redes vir kinderhuisweglopery te bepaal, deur kinderhuis

weglopers as individue te bestudeer en te beskryf. Hierdie strewe van die navorser verhoed 

dus dat die eksperimentele navorsingsmetode en die nomotetiese (groepgerigte) navorsings

benadering, effektief gebruik kan word. 
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Die navorser is op grond van bogenoemde genoodsaak om die beskrywende navorsingsmetode 

en die idiografiese navorsingsbenadering in sy empiriese ondersoek te gebruik. Die 

beskrywende navorsingsmetode en idiografiese navorsingsbenadering vereis nie dat die totale 

kinderhuiswegloop-populasie in die navorsing verteenwoordig word nie. Gevolglik is dit 

navorsingsregverdigbaar om slegs kinderhuisweglopers uit minstens een kinderhuis te gebruik. 

Vir die doel van die navorser is die navorsingsmetode en navorsingsbenadering dus tyd- sowel 

as koste-effektief. lndien enkele van die kinderhuisweglopers wat in die navorsing betrek 

word weens herhaalde wegloop, kinderhuisverplasing, pleegsorgplasing of ouerhuisplasing nie 

vir die voile duur van die empiriese ondersoek teenwoordig kan wees nie, sal dit nie die na

vorsingsuitkoms beinvloed nie. Die navorser het dus nie nodig om beheer of kontrolemaat

reels in samewerking met kinderhuisowerhede te tref wat moontlik tot nadeel van die kind sou 

kon wees nie. 

Die beskrywende navorsingsmetode stel die navorser dus in staat om idiografies te werk te 

gaan. In hierdie opsig leen die navorsingsmetode horn daartoe dat die navorser gevallestudies 

ten opsigte van individuele weglopers uit die kinderhuis wat tot sy gemakJike beskikking is, 

te kan doen. Vanuit hierdie gevallestudies sal die navorser dus tot inteme afleidings en 

veralgemenings kan kom. Die navorser is van mening dat hierdie aannames tot die groter 

( eksteme) kinderhuiswegloperpopulasie veralgemeen kan word. Die wegloopvoorkomings

maatreels wat vanuit die empiriese ondersoek ontwikkel gaan word, sal dus ook tot die groter 

kinderhuispopulasie veralgemeen kan word. 

4.7 AFBAKENING VAN DIB ONDERSOEKGROEP 

Slegs kinderhuisweglopers uit die Abraham Kriel Kinderhuis in Nylstroom van die afgelope 

twee jaar (1992 en 1993), tussen twaalf en agtienjarige ouderdom, gaan by die empiriese 

ondersoek betrek word. 

4.8 LITERATUURGEGEWENS IN DIB ONDERSOEK 

Die navorser bet besluit om die redes wat deur die literatuur as wegloopredes aangegee word, 

in 'n ondersoekvraelys vir gebruik in die empiriese ondersoek, te omskep. Die beoogde vrae 

lyk soos volg: 

99 



WEGLOOPREDE UIT DIE 
LITERATUUR: 

GESINSTRES: 

PROBLEMA TIESE 
GESINSAMESTELLING: 

GESINSGROOTTE 

LIEFDELOOSHEID 

ONTOEREIKENDE GESINS
KOMMUNIKASIE 

NEGATIEWE 
GESINSRELASIBS 

VERWAARLOSING 

MISHANDELING 

BEQOGDE VRAELYSVRAE: 

. Stry en/ of baklei julle gesinslede dikwels? 

. Is jy gelukkig in jou gesin? 

. Aanvaar jy al jou gesinslede? 

. Sou jy nog iemand in julle gesin wou he? 

. Sou jy iemand uit julle gesin wou he? 

. Verhinder die teenwoordigheid van die 
ander kinders in jou gesin jou dikwels om jou ouers se 
aandag te kry? 

. V erhinder die teenwoordigheid van ander 
kinders in jou huis jou om jou privaatheid te reguleer? 

. Sou jy se al jou gesinslede aanvaar jou vir wie jy is? 

. V oel dit vir jou of al jou gesinslede vir jou lief is? 

. Dink jy al jou gesinslede verstaan jou? 

. Praat jy graag met al jou gesinslede oor 
dinge wat jou hinder? 

. V oel dit vir jou of al jou gesinslede jou 
respekteer? 

. Vertrou jy almal in jou gesin? 

. Aanvaar jy die volwassenes in jou gesin? 

. Sou jy se jou behoeftes aan kos, klere en ander 
lewensmiddele word binne jou gesin bevredig? 

. Word jou behoefte aan kommunikasie binne 
jou gesin bevredig? 

. Word jy deur van jou gesinslede te na 
gekom? 

. V oel dit soms vir jou of ander jou nie 
menswaardig behandel nie? 
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VERPLIGTE SKOOLBESOEK 

ONDERWYSER-KIND
RELASIES 

SW AK SOSIALISERING 

OORSTRENG BELEWING 
VAN DISSIPLINE EN GESAG 

BELEWING VAN MINDER
WAARDIGHEID 

ETIKETTERING 

UTOPIESE VOORSTELLINGS 
VANWEGLOOP 

OORDREWE STREWE NA 
SELFSTANDIGHEID 

. Word jou keusevryheid beperk deur die 
verpligting om skool te gaan? 

. Sou jy 'n groter sukses van jou lewe maak as jy nou 
die skool kon verlaat om iets anders te gaan doen? 

. Kom jy goed met al jou onderwysers oor die weg? 

. Dink jy jou onderwysers hou van jou? 

. Dink jy jou onderwysers verstaan jou? 

. Het jy skoolmaats? 

. Is dit vir jou belangrik om skoolmaats te h~? 

. Dink jy jou skoolmaats hou van jou? 

. Hou jy van al jou onderwysers? 

. Is van jou onderwysers onredelik streng? 

. Aanvaar jy al julle skoolreels? 

. Is van julle skoolreels onbillik? 

. V oel jy soms minderwaardig teenoor ander 
skoolkinders? 

. Dink jy ander kinders is beter as jy? 

. Word jy gespot en voel jy sleg daaroor? 

. Dink jy ander sien jou vir wie jy is? 

. Dink jy ander praat of skinder dikwels oor jou? 

. Dink jy ander sien jou aan, bloot vir wat hulle van jou 
gehoor bet? 

. Sou jy graag die wegloperheld in 'n 
avontuurlike kinderverhaal wou wees? 

. Word jy maklik meegevoer deur 
voorstellings van wegloperhelde? 

. Sou jy nou vir jouself wou sorg? 

. Kan jy alleen groot besluite neem? 

. Hou jy daarvan om alleen besluite te 
neem? 
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A VONTUURLUSTIGHEID 

IMPULSIWITEIT 

NEGATIEWE SELFBEELD 

A-SOSIAAL 

DEPRESSIE 

ANGS 

TIENER SWANGERSKAP 

PORTUURGROEPDRUK 

. Is jy dikwels verveeld? 

. Beskou jy jouself as 'n avontuursoeker? 

. Hou jy van uitdagings? 

. Is die onbekende vir jou 'n uitdaging? 

. Tree jy dikwels volgens 'n skielike besluit op? 

. Deurdink jy eers 'n saak voordat jy optree? 

. Neem jy dikwels besluite waaroor jy later spyt is? 

. V oel jy goed oor jouself? 

. Dink jy ander beskou jou as suksesvol? 

. Beskou jy jouself as suksesvol? 

. Meng jy graag met ander mense? 

. Is dit vir jou belangrik dat ander mense 
vriendelik is met jou? 

. Is ander mense vir jou belangrik? 

. Is dit vir jou belangrik om vriendelik te wees teenoor 
ander mense? 

. V oel jy dikwels temeergedruk? 

. Is jy dikwels huilerig? 

. Sukkel jy om te konsentreer? 

. Slaap jy sleg? 

. Is jy dikwels angstig? 

. Raak jy maklik gespanne? 

. Is jou handpalms dikwels sweterig? 

. Sou dit vir jou beter wees om jou gesin te 
verlaat indien jy nou swanger sou wees? 

. Is dit vir jou belangrik om deel van 'n 
groep te wees? 

. Sal jy partykeer saam met jou maats 
dinge doen waarvan jy nie regtig hou nie? 

'n Ondersoekwerksvel wat in die empiriese ondersoek gebruik gaan word, is ontwikkel waarin 

die proefpersoon eenvoudig JA of NEE as antwoord aandui (sien bylae C). 
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Die navorser bet ook besluit om die voorspellers van wegloop wat deur die literatuurnavorsing 

bekom is, in 'n werksdokument saam te vat wat as die 'Wegloopvoorspelkaart' bekend sal 

staan (sien bylae E). Dit sal gebruik word in onderhoude met meerderes en maats van 

kinderhuisweglopers om vas te stel of die wegloper se wegloopdaad nie vooraf uitgeken kon 

gewees bet nie. Die leser word verwys na 4.9.4. Die navorser beplan om die gegewens wat 

uit hierdie werksdokument verkry word, met die wegloper te verifieer en dit as deel van die 

wegloper se totale wegloopverbaal te verwoord ( sien 4. 9. 5). 

4.9 DIE NAVORSINGSINSTRUMENTE (toepassing en doel) 

Die navorsingsinstrumente wat die navorser in die empiriese ondersoek gaan gebruik is 

vraelyste, onderboude en projeksiemedia (tekeninge, onvoltooide sinne, metafoorondersoek, 

en paragrawe). Deur hierdie navorsingsinstrumente wil die navorser die belewing, 

betrokkenbeid en betekenisgewing van elke kinderhuiswegloper in sy leefwereld verken, ten 

einde die redes vir wegloop te kan bepaal. Die instrumente wat gebruik gaan word, word 

vervolgens bespreek: 

4. 9 .1 Voltooiing van die literatuurvraelys (wegloopvraelys) 

Proefpersone wat hulleself bereid verklaar bet om aan die ondersoek deel te neem, sal elkeen 

'n afskrif van die wegloopvraelys (sien bylae C) ontvang en versoek word om die vraelys te 

voltooi. Bulle sal verder meegedeel word om in gedagte te hou dat die woorde 'gesin', 

'gesinslede', 'ouer' en 'ouers' teen die agtergrond van sy/haar kinderhuis&.esin gelees moet 

word. 

Die navorser se doel met die wegloopvraelys is om vas te stel watter van die wegloopredes 

in die literatuur moontlik ooreenstem met die betrokke kinderhuiswegloper se werklike rede 

vir wegloop uit die kinderhuis. 

4.9.2 Die onderhoud 

In hierdie onderboud wil die navorser die wegloopvraelys aan die een kant verder eksploiteer 

en aan die ander kant moontlike addisionele redes vir wegloop bepaal. Die gedagte is om die 

dinamika van die redes vir wegloop te ondersoek. 
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4. 9. 3 Projeksietoetse 

TEKENINGE 

Die navorser beoog om van die volgende tekeninge (sien bylae F) in die ondersoek te gebruik: 

* DAP (draw a person), 

* GT (gesinstekening) en 

* KFD (kinetiese gesinstekening). 

Die navorser wil deur die menstekening tot 'n beter kennis van die beleweniswereld van die 

wegloper self kom en probeer vasstel watter waarde die kinderhuiswegloper aan homself heg 

en of die kind 'n realistiese I onrealistiese, negatiewe of positiewe selfkonsep het. 

Ten opsigte van gesinstekeninge sal die proefpersoon versoek word om 'n gesinstekening (alle 

gesinslede in passiewe posisie) van sy ouerhuisgesin te maak. Die proefpersoon sal verder 

versoek word om 'n soortgelyke skets van sy kinderhuisgesin te maak. Hierdeur wil die 

navorser tot 'n beter kennis van die wegloper se belewenis van sy ouerhuisgesin as moontlike 

rede vir sy wegloop kom. Die navorser wil ook tot 'n beter beeld van die wegloper binne 

kinderhuisgesinsverband kom. Die navorser wil byvoorbeeld verwerpingsbelewing as 

moontlike rede vir die kinderhuiskind se weglopery bepaal. 

Ten opsigte van die kinetiese gesinstekeninge geld dieselfde as bogenoemde. Al verskil is dat 

beide gesinne in aktiewe situasies geteken word. 

ONYOLTOOIDE SINNE 

'n Lys van onvoltooide sinne (bylae D) sal aan die proefpersoon gegee word. Hierdie 

navorsingsinstrument is gebaseer op die onvoltooide sinne medium van Rotter. Die navorser 

het die onvoltooide sinne van Rotter uitgebrei om by die kinderhuiskind se dubbele 

gesinsituasie (ouerhuisgesin en kinderhuisgesin) aan te pas. Daar sal aan die wegloper 

verduidelik word dat hy die gegewe gedeelte van elke sin moet lees, en dan met sy eie woorde 

die res van die sin moet voltooi. 

Met die 40 onvoltooide sinne poog die navorser steeds om tot 'n beter begrip van die 

wegloper se betrokkenheid by, belewing van en betekenisgewing aan sy leefwereld te kom, 

ten einde vas te stel waarom die kind tot 'n daad van wegloop oorgegaan het. 
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EEN-DAG-DAGBOEK 

Die proefpersoon word versoek om die weeksdag wat deur hom/haar as die aangenaamste 

beleef word, aan te dui. Nadat die proefpersoon sy gunsteling weeksdag aan die navorser 

bekend gemaak het, word die proefpersoon versoek om 'n volledige dagboekinskrywing ten 

opsigte van sy gunsteling dag te maak. Die kind gaan dus hierdie dag tydsgewys indeel en sy 

aktiwiteite wat hy telkens sou doen, aandui. Die kind word versoek om die aktiwiteit of rede 

wat veroorsaak dat hy die dag as gunsteling weeksdag verkies, aan te dui. Die wegloper sal 

dan 'n dagboekbeskrywing ten opsigte van 'n dag by sy ouerhuis en 'n dag by die kinderhuis 

beslayf. Die navorser wil vasstel of die eendersheid (gemeenskaplikheid) of andersheid 

(diversiteit) van die kinderhuis en die ouerhuis aanleiding tot kinderhuisweglopery gee. 

METAFOORONDBRHOUD 

Die Handwoordeboek Van Die Afrikaanse Taal verklaar die woord 'metafoor' as volg: 

'Oordragtelike,figuurlike uitdrukking wat op 'n vergelyldng, ooreenkoms berus, die beeld in 

die plek van die eintlike voorstelling plaas, of die ooreenkoms tussen twee voorwerpe 

suggereer' (Odendaal et al. 1979:695). Vir die navorser impliseer 'metafoor', 'n 

ooreenkoms tussen figuurlike voorstelling en die werklikheid. Volgens horn hied metaforiese 

kommunikasie dus geleentheid tot werklikheidprojeksie. 

Die proefpersoon word versoek om aan te dui watter soort dier hy graag sou wou wees, 

indien by 'n dier sou kon wees. Verder word die proefpersoon versoek om die rede van sy 

dierkeuse aan te dui. Hiema versoek die navorser die toetsling om enige ander dier met wie 

hy as dier graag sou wou gesels, aan te dui. Die twee dierekarrakters sal nou 'n dialoog 

(metafoor onderhoud) voer. Die proefpersoon neem die karakter van die dier van sy 

aangeduide keuse aan, terwyl die navorser die rol van die dier met wie die proefpersoon 

aangedui het hy graag sou wou gesels, vertolk. Die navorser begin die dialoog deur die ander 

'dier' uit te vra oor die redes waarom hy bly is dat hy hierdie besondere dier is. Vanaf 

hierdie vertrekpunt lei die navorser dan die proefpersoon sodat hulle uiteindelik gesels oor 

sake wat die proefpersoon hinder. Net soos in die geval met onderhoude in die algemeen, 

gaan die navorser ook in hierdie onderhoud spesifiek aandag skenk aan die aspekte: belewing, 

betekenisgewing en betrokkenheid van die proefpersoon by sy leefwb'eld. Hierdie onderhoud 

stem dus in wese ooreen met 'n onderhoud in die algemeen, al uitsondering is dat daar as 

gevolg van die metaforiese dialoog tussen twee diere, geleentheid tot projeksie gebied word. 
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4.9.4 Vrae aan maats en meerderes van ondersoekgroeplede 

Die navorser gaan aan die hand van die voorspellers van wegloop (sien bylae E) vrae aan die 

maats en meerderes van die wegloper vra. Indien voorspellers van wegloop volgens die maats 

en meerderes van die wegloper wel voorgekom bet, gaan die navorser dit op die werksvel 

aandui. Dit impliseer nie dat addisionele voorspellers nie aangedui kan word nie. 

4. 9 .5 Samevattingsonderhoud 

Alvorens die navorser tot die samevattingsonderhoud met die proefpersoon oorgaan, gaan hy 

alle navorsingsgegewens wat deur middel van navorsingsinstrumente bekom is, groepeer. Nou 

gaan die navorser daartoe oor om saam met die proefpersoon die werklike rede/s vir sy 

weglopery uit die kinderhuis te verwoord, sowel as om sy wegloopvoorval deeglik te beskryf. 

Indien van toepassing word die voorspellers van wegloop soos bekom van die maats en 

meerderes van die kinderhuiswegloper (en dus ook van die literatuur) bygewerk. Nadat die 

totale wegloopvoorval van die kinderhuiswegloper mondeling verwoord is, word hierdie 

geheelbeeld skriftelik saamgevat in 'n navorsingsdokument wat as 'Die wegloopverhaal van 

____ ' bekend sal staan. 

Nadat die navorser die navorsingstof deur die toepassing van die navorsingsmedia ingesamel 

bet, gaan hy alle gegewens interpreteer, verwerk, vergelyk en reduseer sodat die werklike 

redes vir die wegloopverskynsel by kinderhuiskinders blootgele kan word. Nadat die redes 

blootgele is gaan die navorser soek na maniere (oplossings) waarvolgens die wegloopver

skynsel verhoed of verminder kan word. Ten laaste gaan die navorser sy bevindinge 

verwoord. Navorsingsbevindinge en aanbevelings word in die hieropvolgende hoofstuk aan 

die leser gestel. 

4.10 VERDERE NAVORSING (Ondersoek na milieuverandering) 

Terwyl die navorser besig was om die navorsingsbevinde wegloopredes soos bevind in die 

aanvanklike navorsing te verwerk (sien 5 .5), bet hy daarvan bewus geword dat die kinderhuis

aanpassing problematies by twee proefpersone figureer. Dus bet die navorser dit noodsaaklik 

geag dat die aspek van milieuverandering ondersoek moes word alvorens tot 'n finale 

navorsinsbevinding en aanbevelings oorgegaan kan word. 
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Ter wille van die logiese verwoording van die studie aan die leser, gaan die navorser reeds 

nou daartoe oor om hierdie latere navorsing te bespreek. Die navorser sal voortaan na die 

aanvanklike navorsingstudie verwys as: Navorsing 1. Hy sal na die verdere navorsing wat 

uit navorsing 1 gevloei bet, verwys as: Navorsing 2. 

Die navorser betook in navorsing 1 opgemerk dat proefpersone wat nie weens krisisingryping 

uit hul ouerhuise verwyder is nie, dit deurgaans moeilik gevind bet om by die kinderhuislewe 

in te skakel. Proefpersone wat as babas of as kleuters in die kinderhuis geplaas is, of weens 

krisisingryping uit hul ouerhuise verwyder is, bet dit deurgaans makliker gevind. 

Proefpersone wat nie weens krisisingryping in die kinderhuis geplaas is, bet na die 

rekonstruksie werker (maatskaplike werker wat kinderhofverrigtinge geopen bet) as "die 

welsyn" verwys. Hulle bet ook spontaan negatiewe uitsprake jeens die persoon gemaak. Na 

die maatskaplike werkers van die kinderhuis bet hulle deurgaans met trots verwys as "my 

maatskaplike werker". Uit bogenoemde wil dit dus vir die navorser voorkom asof die persone 

betrokke by die kind se milieuverandering 'n bepalende invloed op die toekomstige kinder

huisaanpassing het. Aangesien die navorser nie weet of hierdie vermoede bevestig kan word 

nie gaan hy verdere navorsing in hierdie verband doen. Vir die doel van die verdere onder

soek (navorsing 2) stel die navorser die volgende twee hipoteses: 

* Kinders wat nie weens krisisingryping in kinderhuise geplaas word nie, pas moeiliker by 

die kinderhuislewe aan as kinders wat weens krisisingryping in kinderhuise geplaas word. 

* Persone betrokke by die kinderhuiskind se verwydering uit sy ouerhuis en plasing in die 

kinderhuis, bet 'n invloed op sy toekomstige kinderhuisaanpassing. 

4.10.1 Die aard van die ondersoek in navorsing 2 

Vir die doel van die ondersoek is twee ondersoekgroepe saamgestel. Onderhoude is met elke 

ondersoekgroeplid gevoer. Die een ondersoekgroep bet bestaan uit lede wat nie weens krisis

ingryping in die kinderhuisgeplaas is nie, en die ander ondersoek groep uit lede wat weens 

krisisingryping aldaar geplaas is. Gevalle 1 en 3 (Albert en Charlie) is in die eerste 

ondersoekgroep ingesluit, terwyl gevalle 2,4 en 5 (Bessie, Daantjie en Elsa) by die tweede 

ondersoekgroep ingesluit is. Omdat geval 6 (Felix) as baba in die kinderhuis opgeneem is en 

dus niks van sy milieuverandering onthou nie, is by nie by die verdere ondersoek betrek nie. 

Name is aan die onderskeie ondersoekgroepe toegeken. Omdat die kinderhuisplasing van die 

proefpersone in die eerste ondersoekgroep om milieuverandering gaan sonder dat kritieke nood 
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aan fisieke veiligheid 'n rol speel, noem die navorser dit die "milieuveranderingsgroep". 

Aangesien die proefpersone in die tweede ondersoekgroep weens kritieke nood aan veiligheid 

in die kinderhuis geplaas is, benoem die navorser hierdie groep die "veiligheidsveranderings

groep". Die volgende hoofpunte is in hierdie onderhoude bespreek: 

a) Belewing van verwydering uit ouerhuis. 

b) Belewing van kinderhuisopname 

c) Belewing van rekonstruksiewerker voor kinderhuisopname. 

d) Belewing van kinderhofverrigtinge en kommissaris van kindersorg. 

e) Belewing van kinderhuis maatskaplike werker tydens kinderhuisopname. 

t) Belewing van huismoeder tydens kinderhuisopname. 

g) Kennismaking met ander kinderhuiskinders. 

h) Kennismaking met kinderhuisterrein. 

i) Huidige belewing van kinderhuismaatskaplike werker. 

j) Huidige belewing van huismoeder. 

k) Huidige belewing van mede kinderhuiskinders. 

l) Huidige belewing van kinderhuisterrein. 

m) Huidige gevoel jeens rekonstruksiewerker. 

n) Huidige gevoel jeens kinderhofbeslissing en kommissaris van kindersorg. 

Die navorser sal in die volgende hoofstuk daartoe oorgaan om die navorsingsbevindinge van 

die twee navorsingsondersoeke aan die leser te stel. 
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HOOFSTUK 5 

NA VORSINGSBEVINDINGE 
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5.1 DIE DOEL VAN DIE HOOFSTUK 

Die doel van hierdie hoofstuk is om sowel die probleme wat die navorser tydens die navorsing 

ervaar het as die navorsingsbevindinge aan die Ieser te stel. Die navorser gaan ook die aspekte 

wat met betrekking tot wegloopvoorkoming aangespreek saI moet word, bepaal en die 

hoofpunte noem waaronder aanbevelings gemaak sal word. 

5.2 TERUGBLIK OP DIE NAVORSING 

Die navorser het min probleme in die uitvoering van die navorsing ervaar. Goeie samewer

king is verkry van die proefpersone en die kinderbuispersoneel van die kinderbuis waar die 

navorsing uitgevoer is. Enkele van die probleme wat die navorser ervaar bet, word 

vervolgens bespreek: 

Weens die uitplasing van sommige proefpersone kon die navorsingsondersoeke nie ten opsigte 

van al die proefpersone waarmee die ondersoek aanvanklik begin is, voltooi word nie. Dit 

bet meegebring dat potensieel waardevolle inligting verwerp moes word omdat dit nie 

geverifieer kon word nie. 

Aangesien sommige proefpersone oortuigend leuens vertel het, was dit vir die navorser 

dikwels moeilik om tussen leuens en die waarheid te onderskei. Sommige van die proef

persone se buislike omstandighede is egter so haglik dat dit tot die verwarring tussen waarhede 

en leuens bygedra bet. Hierdie probleem is deur konsultasie met die kinderbuis maatskaplike 

werkers oorbrug. 

Kinderhuiskinders was aanvanklik buiwerig om bulle ware gevoelens jeens die kinderhuis aan 

die navorser bekend te maak, omdat hulle bang was die informasie kom tot beskikking van 

die kinderbuisowerbeid. Dit bet die navorser lank geneem om die vertroue van die proef

persone te wen. 

Die benaming van die Departement van Welsyn bet tydens die navorsing drie keer verander. 

Gesien in die lig van regeringsverandering word verwag dat die benaming verdere verande

rings sal ondergaan. Die navorser bet uiteindelik besluit om slegs na die Departement van 

Welsyn in die navorsingsverslag te verwys. Hy buldig die mening dat die gebruik van die 

verskeie benamings nie die navorsingsbevindinge of die verwoording daarvan beinvloed nie. 
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Met aanvang van die navorsing was slegs die vier provinsies van die destydse Republiek van 

Suid-Afrika bekend. Sedert die aanvang van die navorsing is die Republiek van Suid-Afrika 

egter in nege provinsiale owerhede verdeel. Die navorser bet besluit om in sy navorsing te 

konsentreer op die ou provinsiale strukture, aangesien die nuwe provinsiale strukture nog nie 

funksioneel was ten tye van sy navorsingsverwoording nie. Dus verwys die navorser byvoor

beeld na die TOD as bedoelende die destydse Transvaalse Onderwys Departement. 

5.3 VERKLEINING VAN DIE ONDERSOEKGROEP 

Daar is aanvanklik met elf proefpersone in die ondersoekgroep begin. Twee van die dogters 

in die aanvanklike ondersoekgroep bet skool (en dus ook die kinderhuis) verlaat. Een van die 

proefpersone is uitgeplaas en woon nou weer by sy vader. 'n Ander proefpersoon is tydens 

die duur van die ondersoek na 'n nywerheidskool oorgeplaas. Een proefpersoon was nie 

bereid om langer aan die ondersoek deel te neem nie omdat sy ouers horn verbied bet. Die 

ondersoekgroep waarop die navorser sy finale navorsing gerig bet, bet dus uit ses proef

persone (twee dogters en vier seuns) bestaan. 

5.4 GESLAAGDHEID VAN DIE TOETSMEDIA 

5 .4 .1 N avorsing 1 

DIE WEGLOOPVRAELYS 

Die invul van die wegloopvraelys (literatuurvraelys) is suksesvol deur al ses die proefpersone 

in die ondersoekgroep voltooi. 'n Samevatting van die proefpersone se antwoorde op hierdie 

vrae is as volg: 

Tabel 5.1 Wegloopvraelys 

WEGLOOPVRAELYS JA Nee 

1. Stry en/ of baklei julle gesinslede dikwels? 4 2 

2. Is jy gelukkig in jou gesin? 3 3 

3. Aanvaar jy al jou gesinslede? 2 4 

4 Sou jy nog iemand in julle gesin wou he? 4 2 

5. Sou jy iemand uit julle gesin wou he? 4 2 

6. Verhinder die teenwoordigheid van die ander kinders in julle gesin jou 6 0 
dikwels om jou ouers se aandag te kry? 

7. Verhinder die teenwoordigheid van ander kinders in julle huis jou om 6 0 
jou privaatheid te reguleer? 
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8. Sou jy se al jou gesinslede aanvaar jou vir wie jy is? 2 4 

9. V oel dit vir jou of al jou gesinslede vir jou lief is? 2 4 

10. Dink jy al jou gesinslede verstaan jou? 1 5 

11. Praat jy graag met al jou gesinslede oor dinge wat jou hinder? 2 4 

12. V oel dit vir jou of al jou gesinslede jou respekteer? 1 5 

13. Vertrou jy almal in jou gesin? 1 5 

14. Aanvaar jy die volwassenes in jou gesin? 3 3 

15. Sou jy se jou behoeftes aan kos, klere en ander 4 2 
lewensmiddele word binne jou gesin bevredig? 

16. Word jou behoefte aan kommunikasie binne jou gesin bevredig? 2 4 

17. Word jy deur jou gesinslede te na gekom? 4 2 

18. V oel dit soms vir jou of ander jou nie menswaardig behandel nie? 5 1 

19. Word jou keusevryheid beperk deur die verpligting om skool te gaan? 4 2 

20. Sou jy 'n groter sukses van jou lewe maak as jy nou die skool kon verlaat 3 3 
om iets anders te gaan doen? 

21. Korn jy goed met al jou onderwysers oor die weg? 2 4 

22. Dink jy jou onderwysers hou van jou? 1 5 

23. Dink jy jou onderwysers verstaan jou? 3 3 

24. Het jy skoolmaats? 2 4 

25. Is dit vir jou belangrik om skoolmaats te he? 3 3 

26. Dink jy jou skoolmaats hou van jou? 2 4 

27. Hou jy van al jou onderwysers? 3 3 

28. Is van jou onderwysers onredelik streng? 2 4 

29. Aanvaar jy al julle skoolreels? 2 4 

30. Is van julle skoolreels onbillik? 3 3 

31. V oel jy soms minderwaardig teenoor ander skoolkinders? 3 3 

32. Dink jy ander kinders is beter as jy? 2 4 

33. Word jy gespot en voel jy sleg daaroor? 4 2 

34. Dink jy ander sien jou vir wie jy is? 3 3 

35. Dink jy ander praat of skinder dikwels oor jou? 5 1 

36. Dink jy ander sien jou aan bloot vir wat hulle van jou gehoor bet? 4 2 
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37. Sou jy graag die wegloperheld in 'n avontuurlik.e 5 1 
kinderverhaal wou wees? 

38. Word jy maklik. meegevoer deur voorstellings van 3 3 
wegloperhelde? 

39. Sou jy nou vir jouself wou sorg? 4 2 

40. Kan jy alleen groot besluite neem? 2 4 

41. Hou jy daarvan om alleen besluite te neem? 3 3 

42. Is jy dik.wels verveeld? 4 2 

43. Beskou jy jouself as 'n avonturier? 4 2 

44. Hou jy van uitdagings? 4 2 

45. Is die onbekende vir jou 'n uitdaging? 4 2 

46. Tree jy dikwels volgens 'n skielik.e besluit op? 4 2 

47. Deurdink jy eers 'n saak voordat jy optree? 5 1 

48. Neem jy dik.wels besluite waaroor jy later spyt is? 2 4 

49. V oel jy goed oor jouself? 4 2 

50. Dink jy ander beskou jou as suksesvol? 0 6 

51. Beskou jy jouself as suksesvol? 4 2 

52. Meng jy graag met ander mense? 2 4 

53. Is dit vir jou belangrik. dat ander mense vriendelik. is met jou? 3 3 

54. Is ander mense vir jou belangrik.? 3 3 

55. Is dit vir jou belangrik. om vriendelik. te wees teenoor ander? 4 2 

56. V oel jy dik.wels temeergedruk? 4 2 

57. Is jy dik.wels huilerig? 2 4 

58. Sukk:el jy om te konsentreer? 6 0 

59. Slaap jy sleg? 5 1 

60. Is jy dikwels angstig? 4 2 

61. Raak jy maklik. gespanne? 5 1 

62. Is jou handpalms dik.wels sweterig? 5 1 

Hierdie vraag word slegs deur dogters voltooi. I 

63. Sou dit vir jou beter wees om jou gesin te verlaat indien jy nou swanger 2 0 
sou wees? 

64. Is dit vir jou belangrik. om deel van 'n groep te wees? 3 3 
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65. Sal jy partykeer saam met jou maats dinge doen waarvan jy nie regtig hou 
nie? 1 

DIE ONDERHOUD 

Onderhoude is suksesvol met elke proefpersoon gevoer. Deur die onderhoude bet die navorser 

daarin geslaag om die wegloopvraelys verder te eksploiteer en die dinamika van wegloopredes 

te bepaal. 

PROJEKSIEMEDIUMS: 

Tekenim~e: 

Die menstekening, gesinstekeninge en kinetiese gesinstekeninge is deur elke proefpersoon 

gedoen (sien bylae F). In al die gevalle was die toepassing van tekeninge as projeksie

mediums geslaagd. Deur die menstekeninge is die navorser in staat gestel om vas te stet 

watter waarde die proefpersoon aan homself beg. Die navorser kon bepaal of die proef

persoon 'n realistiese of onrealistiese, negatiewe of positiewe seltkonsep bet. Paar kon bepaal 

word of die toetsling se selfbeeld vir horn problematies van aard is al dan nie. Ten opsigte 

van die gesinstekeninge en kinetiese gesinstekeninge is tot 'n beter kennis van die proef

persoon se belewenis van sy ouerhuisgesin en kinderhuisgesin gekom. 

Onvoltooide sinne: 

Hierdie toetsmedium is deur vyf proefpersone voltooi. By vier van die vyf toepassings was 

die implementering van hierdie toetsmedium geslaagd. Hierdie toetsmedium bet die navorser 

in staat gestel om tot 'n beter begrip van die proefpersoon se betrokkenheid by, belewing van 

en betekenisgewing aan sy leefwereld te kom. Die medium bet daarin geslaag om die 

bepaalde redes waarom die proefpersoon tot 'n daad van wegloop oorgegaan bet, in samehang 

met ander evalueringsmediums, te versterk. 

Een-da&-da~win1:s: 

Die gebruik van hierdie medium was in vier gevalle geslaagd. Pit bet aangedui hoedanig die 

eendersheid en. andersheid van die kinderhuis en die ouerhuis by die proefpersoon aanleiding 

tot weglopery uit die kinderhuis gegee bet. 

Metafooronderhoud: 

Toepassing van hierdie toetsmedium is by al ses proefpersone aangedurf. Die toepassing 
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daarvan was slegs in twee gevalle geslaagd. 

VRAE MN MAAIS EN MEERPERES YAN ONDERSOEKGROEPLEDE: 

Onderhoude is met huismoeders, maatskaplike werkers en minstens een maat van elke proef

persoon gevoer. Vrae is aan die hand van die voorspellers van wegloop, soos uit die 

literatuur saamgestel (sien bylae E) aan maats en meerderes van proefpersone gevra. Hierdie 

onderhoude het aan die lig gebring dat geen voorspellers van wegloop deur die maats en 

meerderes van die proefpersone opgemerk is nie. 

Die navorser spekuleer dat moontlike redes waarom hierdie medium nie daarin geslaag het om 

wegloopvoorpellers bloot te le nie, toe te skryf mag wees aan: 

a) Die feit dat die aangeduide wegloopvoorspellers in die literatuur nie spesifiek op 

kinderhuisweglopers van toepassing is nie. 

b) Maats van proefpersone was moontlik bang dat hulle, hulle maats sou benadeel indien 

hulle sou meld dat hulle enige wegloopaanduider opgemerk het. 

c) V erder kon maats en meerderes van proefpersone moontlik gevrees het dat hulle van 

medepligtigheid verdink sou word indien dit sou blyk dat hulle van die proefpersone se 

weglooppogings bewus was, maar versuim het om dit aan die kinderhuisowerheid bekend 

te maak. 

d) Moontlik het maats en meerderes werklik geen voortekens van wegloop by die proef

persone opgemerk nie omdat wedersydse belangstelling by hulle ontbreek het. 

5.4.2 Navorsing 2 

Die onderhoud as toetsmedium is suksesvol met elk van die vyf proefpersone in die 

navorsingsgroep gevoer. 

5.5 BEVINDINGE UIT DIE ONDERSOEK 

5.5.l Navorsing 1 

Die navorser stel sy navorsingsbevindinge ten opsigte van elke proefpersoon in die vorm van 

'n verslag na aanleiding van die wegloopverhaal van elke proefpersoon aan die leser. Die 

volgende onderafdelings word in hierdie verhaal verwoord: historiteit, bevindinge uit 

ondersoekmediums en die navorser se gevolgtrekking. 
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Die afdeling rakende die historiteit van die proefpersoon is saamgestel uit data wat deur die 

kinderbuisowerbeid aan die navorser gestel is, sowel as inligting wat uit die onderhoude met 

proefpersone bekom is. Bevindinge uit ondersoekmediums word kortliks aan die leser gestel. 

Navorsingsbevindinge uit projeksiemedia word as aanduidings van moontlike wegloopredes 

verwoord. 

Die verslag word afgesluit deur die navorsingsbevinde weglooprede van die proefpersoon as 

"werklike weglooprede" aan te dui. Met die oog op latere gebruik in die navorsing sintetiseer 

die navorser hierdie wegloopredes. Ten slotte word die redes waarom die proefpersone uit 

die kinderbuis weggeloop bet, met mekaar vergelyk. 

5.5.1.1 DIE GEVAL ALBERT 

Die wegloopverhaal van Alben 

HISTORITEIT: 

Albert is 'n skraal tingerige sewentienjarige standerd nege seun. Hy handhaaf gemiddelde 

akademiese prestasies en neem al sy vakke op die standaard graad. 

V oor sy opname in die kinderbuis (Januarie 1992) bet Albert en sy twee ouer broers eers by 

hulle ouers en later by hulle grootouers gewoon. Gedurende Albert se graad-11 jaar bet hy 

en sy broers by bulle oupa en ouma gaan woon omdat hulle ouers toe geskei is. Albert 

beskryfbomself as 'n "Bostic child" omdat sy moeder by geleentheid vir hom gese het dat by 

die produk van haar en sy pa se versoening was. Hy se dat hy lank skuldig gevoel bet oor 

die feit dat by nie daarin geslaag bet om die goeie gom te wees wat sy ouers se buwelik 

aanmekaar moes bou nie. Albert kan onthou dat sy ouers dikwels gestry het voordat hulle 

geskei is. Sy broers bet aan bom vertel dat bulle 'n gelukkige gesin was voordat bulle ouers 

alkohol begin misbruik bet en dat bulle ouers baie baklei bet wanneer bulle dronk was. 

Sedert Albert en sy broers by hulle grootouers begin woon bet, was hulle 'n gelukkige gesin. 

Sy twee broers is na voltooiing van bulle skoolopleiding uit die buis uit en by bet by sy 

grootouers agtergebly. Omdat sy grootouers se gesondheid agteruit gegaan bet, het Albert al 

meer verantwoordelikhede op bomself geneem. Volgens bom bet by die "buisbouding 

bestuur" en sy n eie lewe gereel". 

Op 'n dag bet sy ouma aan bom genoem dat "die welsyn" ('n maatskaplike werker) daar was. 
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Omtrent 'n maand later bet by self sy eie kinderhofverrigtinge bygewoon. Hy bet geweet dat 

by na die hofuitspraak wel kinderhuis toe sou gaan en by se dat "die welsyn" vooraf met horn 

gereel bet. Albert s@ dat hoewel by sy gevoelens tydens sy vertrek uit sy grootouers se huis 

en sy opname in die kinderhuis goed weggesteek bet, dit vir horn 'n geweldige skok was. 

Volgens Albert bet by aanvanklik baie gesukkel om aan te pas by die kinderhuislewe. Omdat 

by aan huis van sy grootouers vry was om te doen wat by wou, was die reels van die 

kinderhuis en die beheer wat die huismoeder en ander kinderhuispersoneel oor sy lewe 

uitoefen vir horn vreemd en onaanvaarbaar. Hy noem dat by baie na sy oupa en ouma 

verlang bet en dikwels in die nagte oor hulle gehuil bet. 

'n Meisie (vir wie by jammer was) bet ges@ sy wil wegloop, maar bang is om dit alleen te 

doen weens die onlussituasie in die land. Hulle bet besluit om saam weg te loop. Hy sou 

haar eers help om veilig haar bestemming te bereik en sou dan op eie houtjie na sy oupa en 

ouma gaan. Deur middel van 'n saamrygeleentheid, bet hulle tot naby die meisie se moeder 

se woning gevorder. Hy is toe na sy grootouers toe. Albert se dat by kan onthou hoe seer 

sy voete van die lopery was. Toe by by sy oupa en ouma kom, bet by ontdek dat hulle ver

swak was. Hy is vier dae later deur die bure van sy grootouers na die kinderhuis 

teruggebring. 

Albert noem dat dit steeds nie vir horn lekker is om in die kinderhuis te bly nie. Hy glo dat 

by in staat is om vir homself en sy grootouers te sorg. Hy waardeer die feit dat sy grootouers 

wil he dat by eers sy skoolopleiding voltooi. Vir homself is die voltooiing van sy skooloplei

ding egter nie noodsaaklik nie. Hy bet besluit om skoolopleiding slegs te voltooi omdat dit 

die wens van sy grootouers is. Hy sou eerder die skool wou verlaat ten einde vir homself en 

sy grootouers te sorg. Na sy wegloopondervinding besef by dat by geen ander heenkome bet 

as by gestalte aan sy grootouers se wens wil gee nie. Hy hoop om nadat by standerd tien 

geslaag bet, te gaan werk sodat by vir sy grootouers kan sorg. Gesien in die lig dat by nog 

net 'n jaar en 'n half nodig bet om in die kinderhuis te bly, werk by tans daaraan om homself 

positief teenoor die kinderhuis ingestel te kry. 
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BEVINDINGE UIT ONDERSOEK.MEDIUMS; 

Uit die wegloopvraelys is die volgende gevind: 

* Albert vind dit moeilik om sy privaatheid binne die groot kinderhuisgesin te reguleer en 

beleef dit as problematies. 

* Ontoereikende gesinskommunikasie het tot gevolg dat Albert voel sy kinderhuisgesinslede 

verstaan hom nie. 

* Verpligte skoolbesoek word deur hom as keusebeperkend beleef. 

* Hy voel soms aangetrokke tot utopiese wegloopvoorstellings maar word nie daardeur tot 

wegloop aangespoor nie. 

* Albert het 'n oordrewe selfstandigheidstrewe. Hy is oortuig dat hy vir homself kan sorg. 

Hy voel dat hy alleen groot besluite kan neem en hou ook daarvan om dit te doen. Dit 

hinder hom dat ander mense namens hom besluite oor sy lewe neem. 

* Die proefpersoon is 'n avontuurlustige jongman wat van uitdagings hou en in die 

kinderhuis dikwels verveeld is. 

* Hoewel hy se dat hy soms besluite neem waaroor hy later spyt is, is hy nie werklik 'n 

impulsiewe mens nie. Oor die algemeen deurdink hy eers 'n saak goed voordat hy 

optree. 

* Hoewel hy dink dat ander hom as onsuksesvol beskou, voel hy goed oor homself en 

beskou homself as suksesvol. 

* Albert sukkel om te konsentreer en slaap dikwels sleg. 

* Die proefpersoon beleef heelwat angs. 

* Hoewel dit vir Albert belangrik is om deel van 'n groep te wees, gee hy nie teen sy sin 

toe aan druk van die portuurgroep nie. 

In die menstekening (DAP) het Albert 'n sterk frisgeboude jongman met 'n kaal bolyf 

geteken, terwyl byself skraal en tingerig is. Baie besonderbede is aan die bolyf gegee terwyl 

die onderlyf sonder detail geteken is. Geen hande en voete is aan die figuur aangebring nie. 

Hieruit maak die navorser die afleiding dat: 

* Albert se identifikasie met die manlike figuur voorop staan, wat normaal vir sy 

ontwikkelingsfase is. 

* Albert nie bande en voete aan die tekening aangebring bet nie: 

- Omdat hy nie goed bande en voete kan teken nie en dus atbreek aan die tekening sou 

doen indien by dit sou byvoeg of 
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- Moontlik frustrasie en aggressie beleef. 

Die gesinstekeninge bet aan die lig gebring dat Albert die kinderbuisgesin as oorvol beleef. 

Min detail is aan die kinderbuisgesin verleen terwyl meer detail aan die ouerbuisgesin verleen 

is, Albert noem dan ook dat by sy ouerhuisgesin in 'n positiewer lig beskou as die 

kinderhuisgesin. 

Die proefpersoon betook meer moeite met die kinetiese ouerbuisgesinstekening gedoen as wat 

die geval met sy kinetiese kinderbuisgesinstekening is. Albert se KFD van sy ouerbuis dui 

daarop dat by bomself as nuttig in sy grootouers se buis beleef. In die onderboud ~ Albert 

dat by glo dat by meer onmisbaar vir sy grootouers is, as wat hulle vir bom is aangesien talle 

take in en om die huis nie meer deur bulle verrig kan word nie en hy dit vir hulle moet doen. 

Hy se dat bulle byvoorbeeld nie meer in staat is om bulle grasperk te sny nie en dat by dit vir 

bulle moet doen. Sy KFD van sy kinderbuisgesinstekening dui 'n beboefte aan aanvaarding 

en liefde wat Albert binne kinderbuisgesinsverband ervaar aan. 

Uit die onvoltooide sinne word afgelei dat Albert glo dat by instaat is om self sy eie lewe te 

lei. Dit kom voor asof by voel dat ander (volwassenes) bom nie verstaan nie en nie die 

geleentheid gun om self besluite oor sy lewe en toekoms te neem nie. Hy voel dat sy vermoe 

om selfstandig te wees misken word en dit lei moontlik tot 'n gevoel van magteloosbeid en 

frustrasie by bom. Die volgende is voorbeelde van Albert se sinsvoltooiings: 

1. Ek sal daarvan bou om my eie motor te he en te kan ry waarheen ek wil. 

7. In die verlede is ek as jong seun baie in die steek gelaat. 

17. 'n Moeder sal ek baie graag wou he. 

26. Die enigste moeilikheid is dat mense my nie verstaan nie. 

30. Ek kan nie met eni.ge mens praat oor hoe magteloos ek voel nie, maar met my God kan 

ek. 

31. Wat my seermaak is dat mense my nie wil verstaan nie. 

34. My ouers was goeie mense maar het my in die steek gelaat. 

37. Ek bet weggeloop omdat ek bang en onseker was van my toekoms in die 

kinderhuis. 

40. Ek bou niks van mense wat dink dat hulle baie wonderlik en hoogs intelligent en so 

selfsugtig is dat hulle ander nie die geleentheid wil gee om hul eie lewens te lei nie. 
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In die een-dag-dagboekinskrywing het die proefpersoon aangetoon dat hy ten opsigte van 'n 

dag by die kinderhuis bloot die stereotipe tydrooster gaan volg. By sy grootouers se huis sou 

hy horn egter besig hou met sweiswerk en motorherstelwerk waarmee hy geld sou verdien. 

Hieruit lei die navorser af dat Albert glo dat hy 'n selfstandige bestaan sa1 kan voer. 

In die metafooronderhoud het die proefpersoon verkies om 'n perd te wees. Hy se dat 'n perd 

sterk, mooi en 'n mens se beste vriend en lewenshulp is. Hy se dat hy vinnig kan weghard

loop as hy bedreig word. Die perd sa1 mense wat horn wil vang om op horn te ry of om horn 

in die stal te sit terwyl hy nie lus is daarvoor nie, skop totdat hulle horn uitlos. Vir die 

navorser dui bogenoemde op 'n moontlike behoefte aan liefde en begrip en die erkenning van 

sy strewe na selfstandigheid. Die perd se onwilligheid om gery of in 'n stal geplaas te word, 

mag volgens die navorser moontlik dui op onwillige kinderhuisbewoning aangesien hy dit 

moontlik as ongerieflik en mishandelend beleef. 

GEVOLGTREKKING: 

Uit bogenoemde kom die navorser tot die gevolgtrekking dat Albert 'n jongman met 'n 

positiewe seltbeeld is. Hy glo dat hy instaat is om vir homself te kan sorg. Albert is 

gefrustreerd omdat hy nie die geleentheid gebied word om selfstandig te wees nie. Albert 

beskou die verpligting om in die skool en kinderhuis te wees as 'n straf deur volwassenes wat 

nie sy selfstandigheid en vryheid respekteer nie. Die proefpersoon beleef dat sy ouers horn 

in die steek gelaat het. Albert voel dat volwassenes horn nie wil verstaan nie en daarom sy 

potensiaal en strewe om selfstandig te wees, nie besef nie. Die jong man het 'n behoefte aan 

begrip en liefde. Hy beleef die gesag, reels en regulasies waardeur sy lewe sowel in die skool 

as in die kinderhuis beheer word as onbuigbaar en mishandelend. 

WERKLIKE WEOLOOPREDE: 

Na aanleiding van bogenoemde gevolgtrekking het die navorser en Albert sy werklike 

weglooprede as volg in hul afsluitingsonderhoud geformuleer: 

Albert het wea:&eloop uit die ldnderhuis omdat: 

a) Hy glo hy kan vir homself sorg. 

b) Dit vir horn onaanvaarbaar, vemederend en mishandelend was om skielik deur baie reels 

en vreemde volwassenes geregeer te word. 

c) Hy 'n verlange na die belewing van sy oupa en ouma se liefde gehad het. 
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Met die oog op toekomstige gebruik in die navorsing sintetiseer die navorser bogenoemde 

weglooprede as volg: 

Opsomming 5.1 Gesintetiseerde weglooprede van geval Albert 

1. Strewe na selfstandigheid. 3. Behoefte aan 
2. Belewing van inrigtingsmishandeling. liefdesbelewing. 

5.5.1.2 DIE GEVAL BESSIE 

Die wegloopverhaal van Bessie. 

HISTORITEIT: 

Bessie is 'n 17-jarige dogter in 'n Spesiale Skool. Akademies vorder sy gemiddeld. Bessie 

is die oudste van twee dogters uit 'n gesin wat ekonomies 'n sukkelbestaan voer. Haar jonger 

suster is verstandelik gestrem en is in 'n opleidingsentrum geplaas. As klein dogtertjie moes 

Bessie baie hard vir haar ouers werk, huistake behartig en haar gestremde suster oppas en ge

deeltelik versorg. Bessie is dikwels deur haar ouers geslaan indien sy volgens hulle in ge

breke gebly het om na behore na haar suster om te sien. Die proefpersoon het geen aange

name herinneringe aan haar klein kinderdae nie. Sy glo dat haar ouers lief is vir haar suster 

terwyl hulle haar haat. Hoewel sy graag weer eendag haar ouers sal wil sien, se sy dat sy 

beslis nooit weer saam met hulle in een huis wil bly nie en nie weer hulle slaaf wil wees nie. 

Bessie is in Januarie 1992 in die kinderhuis opgeneem. Sy se dat sy vooraf deur die 

maatskaplike werker ingelig is oor waarom sy na die kinderhuis gaan. Die maatskaplike 

werker ('n rustige gryskop tannie) het haar ook vooraf deeglik ingelig oor hoe omstandighede 

by die kinderhuis gaan wees. Volgens Bessie was die maatskaplike werker eerlik met haar 

en het geen valse voorstellings van die kinderhuis aan haar voorgehou nie. Hoewel sy 

gespanne was tydens haar opname in die kinderhuis, was dit nie vir haar 'n skok nie. Bessie 

se dat sy dankbaar is teenoor die maatskaplike werker en die kinderhuis wat haar uit die hel 

van kinderslawemy bevry het. 

Aanvanklik was dit vir haar lekker in die kinderhuis maar dit was vir haar moeilik om aan 

die reels gewoond te raak. Sy se dat sy wantrouig was oor die opregtheid van die personeel 

se lief de en goeie bedoelings met haar. 

Sy het saam met 'n mede-kinderhuisdogter weggeloop en hulle moes in die bosse langs die 

snelweg oomag en het die nag natgereen. Volgens haar het hulle baie bonger geword. Hulle 
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bet bulle be-oogde bestemming met bebulp van saamrygeleenthede bereik. Haar vriendin se 

oom en tannie bet bulle drie dae later na die kinderbuis teruggebring. 

BEVINDINGE UIT ONDERSOEKMEDIUMS: 

Na aanleiding van Bessie se beantwoording van die wegloopvraelys en die navorser se 

eksplorasie daarvan in 'n onderhoud met haar, bet die navorser die volgende bevind: 

* Die grootte van die kinderbuisgesin verhinder Bessie om met gemak baar buisouer se 

aandag te bekom en baar privaatheid te reguleer. 

* Bessie ervaar gesinstres in die sin dat sy dikwels met twee ander dogters in bulle 

kinderbuisgesin stry en baklei. Sy se ook dat sy bulle nie vertrou nie omdat hulle gedurig 

stories van baar by bulle huismoeder aandra. Dit wil voorkom asof Bessie en die twee 

dogters met mekaar meeding om die liefde en aandag van die huismoeder te bekom. 

* As skolier beleef sy negatiewe onderwyser-kind-relasies weens etikettering. Bessie voel 

dat 'n paar onderwyseresse by bulle skool negatief teenoor kinderhuiskinders is en nie 

daarin belangstel om hulle as indiwidue te leer ken nie en nie met bulle wil werk nie. 

Eendag bet hulle een onderwyseres aan 'n mede-kollega gese dat sy nie meer langer met 

bierdie kinderhuispatete kan werk nie en dit bet Bessie gekwets. Bessie se dat sy nie meer 

presies kan onthou wat die onderwyseres gese bet nie, maar dat sy nooit sal vergeet hoe 

dit haar laat voel bet nie. Volgens Bessie pik die onderwyseresse op kinderhuiskinders 

wat daartoe lei dat Bessie bulle skool se dissipline en gesag as oorstreng en onregverdig 

beleef. 

* Depressie en angs kom soms by Bessie voor. 

* Bessie meen dat sy die kinderbuis sal moet verlaat indien sy swanger sou raak, aangesien 

die kinderbuis nie voorsiening maak vir ongehude moeders nie. Indien sy swanger sou 

raak sou dit volgens Bessie nie vir die kinderbuis moontlik wees om haar te ondersteun 

soos wat "gewone ouers" van swanger tienerdogters sou kon doen nie. 

Uit die menstekening wat Bessie geteken het is dit volgens die navorser moontlik dat Bessie 

'n realisties negatiewe selfbeeld het. Sy is moontlik egosentries en bet sosialiseringsprobleme. 

Sy is moontlik irrasioneel ten opsigte van die oplossing van 'n probleem. 

In die gesinstekening (GT) van baar kinderhuisgesin teken Bessie baarself naaste aan die 

buismoeder. Sy verleen ook meer detail aan baarself as aan die ander kinders in baar 
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kinderbuisgesin. Die navorser lei bieruit af dat Bessie voel sy bet eerste aanspraak op bulle 

buismoeder se liefde en aandag. Sy bet baarself uit die gesinstekening van baar ouerbuisgesin 

weggelaat moontlik omdat sy haarself nie as lid van haar ouerhuisgesin ag nie en moontlik 

voel dat sy deur baar ouers verwerp is. 

Bessie bet haarself ook uit die kinetiese gesinstekening van haar ouerhuisgesin gelaat. Sy 

teken haar ma by die stoof besig om kos voor te berei. Haar pa is besig om gholf te speel 

en haar suster speel met 'n popwaentjie. In hierdie tekening plaas Bessie aksent op die 

objekte waarmee elke persoon besig is, terwyl sy min aksent op die persone self plaas. Die 

navorser vertolk dit dat Bessie moontlik deur baar gesinslede veronreg voel deurdat hulle 

hulself die weelde van lekker kos, ontspanning en speelgoed gun, terwyl sy nie welkom by 

bulle is nie en maar tevrede moet wees met die kinderhuislewe. 

Uit Bessie se sinsvoltooiing lei die navorser af dat Bessie mag voel dat haar suster deur haar 

ouers voorgetrek word. Sy kan nog goed onthou hoe hard sy in haar ouerhuis moes werk en 

hoe kwaai haar ouers teenoor haar was. Daar kan ook afgelei word dat sy akademies minder

waardig voel. In hierdie opsig beleef sy ook Spesiale Skool etikettering (Suzie special). Dit 

wil voorkom asof sy dankbaar en baie afhanklik van die huismoeder se liefde en aandag is. 

Die volgende is voorbeelde van Bessie se sinsvoltooiings: 

4. Ek is jammer daar is goed soos reels. 

6. My suster is my ouers se witbroodjie. 

10. Wat my hinder is dat ek 'n special is. 

17. 'n Moeder dink aan werk. 

18. 'n Huismoeder by die kinderhuis is lief vir ander se weggooikinders. 

20. 'n Vader is baie sterk en streng. 

24. Mense kan baie wreed wees. 

25. My grootste vrees is om nie werk te kry nie. 

26. Die enigste moeilikheid is dat ek 'n Suzie special is. 

In die een-dag-dagboekinskrywing het sy egter net dagboekinskrywings ten opsigte van 'n dag 

by die kinderhuis gemaak. Uit die feit dat sy nie dagboekinskrywings ten opsigte van 'n dag 

by haar ouerhuis gemaak het nie lei die navorser af dat sy moontlik nie weer aan 'n dag by 

haar ouerhuis wil dink nie, omdat sy haar ouerhuis as onaangenaam beleef het. Verder mag 
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dit moontlik daarop dui dat sy sodanig deur haar ouerhuisgesin verwerp voel dat sy haarself 

nie vir 'n dag saam met haar ouerhuisgesin kan voorstel nie. 

Die metafooronderhoud wat met Bessie gevoer is, was onsuksesvol. 

GEVOLGTREKKING: 

Uit bogenoemde bet die navorser tot die volgende gevolgtrekking gekom: Bessie is 'n jong 

meisie met 'n oorheersend negatief realistiese selfbeeld .. Die feit dat sy in 'n spesiale skool 

is, dra daartoe by dat sy minderwaardig voel en bekommerd is oor haar toekoms in die 

arbeidsmark. Sy beleef verwerping deur haar ouers en beskou haarself as deur hulle 

weggegooi. Bessie is affektief baie athanklik van haar huismoeder. Sy is ietwat selfsugtig 

in haar opeising van hulle huismoeder se liefde en aandag. Die proefpersoon voel dat die baie 

kinders in die kinderhuisgesin meebring dat sy nie genoeg aanspraak op die liefde en aandag 

van die huismoeder kan maak nie en dit bring mee dat sy in konflik met ander kinders in haar 

kinderhuisgesin kom. Sy beleef etikettering ten opsigte van die kinderhuis sowel as die 

spesiale skool. As gevolg van die diskriminasie van sekere onderwyseresse teen kinderhuis

kinders, voel Bessie opstandig teenoor die reels, gesag en dissipline van haar skool. 

WERK.LIKE WEGLOOPREDE: 

Na aanleiding van bogenoemde gevolgtrekking bet die navorser en Bessie die werklike rede 

vir haar weglopery as volg geformuleer: 

Bessie bet we1:1:eloop uit die kinderhuis om<lat: 

a) Sy wou vasstel of haar huismoeder se bedoelings met, en liefde vfr haar opreg is. 

b) Bessie wou uitvind of haar huismoeder haar steeds sal lietbe en sal aanvaar nieteenstaande 

haar weglopery uit die kinderhuis. 

c) Sy wou seker maak of haar huismoeder haar nie ook soos haar ouers sal verwerp nie. 

Met die oog op toekomstige gebruik in die navorsing, sintetiseer die navorser bogenoemde 

weglooprede van Bessie as volg: 

Opsomming 5. 2 Gesintetiseerde weglooprede van geval Bessie 

1. Behoefte aan liefdesbevestiging. 
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5.5.1.3 DIE GEVAL CHARLIE 

Die wegloopverhaal van Charlie. 

HISTORITEIT: 

Charlie is 'n 15-jarige standerd agt seun. As jong kind bet hy en sy suster saam met hul 

ouers in 'n gegoede woonbuurt in een van die Transvaalse stede gewoon. Akademies presteer 

Charlie besonder goed. Hy slaag standerd sewe met A en A+ simbole in al sy vakk:e. 

Na die afsterwe van sy vader drie jaar gelede bet sy moeder alkohol begin misbruik. Charlie 

en sy suster moes gevolglik toenemend meer verantwoordelikhede rakende hul huishouding 

op hulself begin neem. Hy, sy suster en hul moeder is sedert sy vader se afsterwe besonder 

deur hul oom en tannie (moeder se suster) ondersteun. Hulle oom en tannie is besonder wel

gesteld en die kinders is oorlaai met geskenke. Aan lewensmiddele bet hulle niks ontbreek 

nie. Tydens hul moeder se eerste behandelingstyd in 'n alkohol-rehabilitasiesentrum bet 

Charlie en sy suster by hul tannie gaan bly. Aangesien hul oom en tannie se kinders al groot 

en reeds uit die huis is, bet Charlie se oom en tannie besonder baie aandag en tyd aan Charlie 

en sy suster bestee. In 'n sekere sin is die kinders baie deur hul oom en tannie bederf. 

Charlie se self dat hulle nie suinig was om geld aan hulle te bestee nie. Hy beklemtoon egter 

dat hulle tannie baie aandag aan hul opvoeding bestee bet en klem op goeie maniere gele bet. 

Nadat hul moeder van die rehabilitasiesentrum af teruggekeer bet, bet hulle weer saam met 

haar aan huis gaan woon. Hui moeder bet spoedig weer alkohol begin misbruik, die keer 

erger as ooit tevore. Om hierdie rede wou sy oom en tannie hulle oor Charlie-hulle se gesin 

ontferm en hulle onder dak neem. 

Charlie vertel dat "die welsyn" kort voor hul verskuiwing na hul oom en tannie se huis 'n 

draai by hul eie huis gemaak bet en met hul moeder gepraat bet. Omtrent 'n week later bet 

kinderhofverrigtinge plaasgevind. Die kinderhofverrigtinge kan nog baie goed deur Charlie 

onthou word. Hy noem dat hoewel hy tot die kinderhofbesluit ingestem bet, hy deurentyd 

gehoop bet dat hulle by hul oom en tannie kon gaan bly en dat hy dus nie werklik met die 

kinderhofbesluit saamgestem bet nie. Vir die kort tydjie voor hul kinderhuisopname het hulle 

gesin egter weer by hul oom en tannie ingetrek. Omtrent drie weke na dfie kinderhofbevel is 

Charlie en sy suster in die kinderhuis opgeneem. 
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Charlie noem dat hy dankbaar is dat sy tannie hulle na die kinderhuis gebring bet en nie die 

maatskaplike werker nie. Uit onderhoude is dit duidelik dat Charlie negatief teenoor die 

maatskaplike werker wat kinderhof verrigtinge geopen bet voel. Charlie voel dat "die welsyn" 

oorhaastig opgetree bet en eerder met hul oom en tannie moes praat as met hul moeder. 

Volgens horn moes sy oom en tannie 'n kans gegun word om self hierdie "probleemfamilie" 

van hulle te hanteer, aangesien hulle werklik instaat daartoe is en nie oorhaastig reageer nie. 

Hulle bet baie gehuil toe hulle na die kinderhuis moes vertrek en hulle ma moes groet. Hulle 

was baie bekommerd oor wat vir hulle by die kinderhuis sou wag. Hy bet egter probeer om 

sy trane en gevoelens so ver as moontlik weg te steek ter wille van sy suster en tannie wat nie 

hul trane kon keer nie. 

Toe hulle by die kinderhuis aankom, bet die valhek, draadheining en hekwag 'n vrees by 

Charlie gewek. Hy noem dat dit horn dadelik aan 'n soort tronk laat dink bet. Hulle is 

gedurende 1993 in die kinderhuis opgeneem. Charlie en sy suster is in dieselfde huiseenheid 

geplaas. 

Die nuwe tuiste was nie net vir hulle vreemd nie, hulle bet dit ook as onvriendelik beleef en 

onwelkom gevoel. Hulle bet baie gesukkel om by die kinderhuisgesin in te skakel en bet 

aanvanklik nie juis met die huismoeder en ander gesinslede gepraat nie. Omdat hulle nuwe 

klere gehad bet, bet ander kinderhuisgesinslede hulle as "snobs" beskou. Omdat geen ding 

in die huis aan horn behoort nie, bet Charlie verarm gevoel. Aangesien Charlie daaraan 

gewoond was om nog altyd sy eie slaapkamer te he, was dit vir horn ondraaglik om skielik 

'n slaapkamer met ander te deel. Charlie noem dat hy die kinderhuisowerheid aanvallklik nie 

vertrou bet nie omdat hulle sy tannie afgeraai bet om vir hulle elkeen R250,00 sakgeld per 

maand te stuur en haar ook afgeraai bet om Charlie-hulle ruiterlesse te laat neem. Hy noem 

dat by dit as 'n poging van die kinderhuisowerheid beskou bet om hulle te verarm sodat hulle 

gelykgestel moes word aan die ander kinderhuiskinders. Hulle bet die weiering van ruiterlesse 

as blote moedswilligheid deur die kinderhuisowerheid beleef. Charlie se dat by "vrywillig 

verplig" word om volkspele te doen en dat hy niks daarvan hou nie. 

Met aanbreek van die Julie 1993-skoolvakansie is sy suster toegelaat om na sy tannie te gaan. 

Charlie is egter verbied om huis toe te gaan aangesien by die naweekuitstappie vir hoerskool

kinderhuiskinders wat deur die Vroue Landbou Unie aangebied is, moes bywoon. Volgens 
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horn het hy die eerste tien dae van die vakansie niks aangehad nie en wou huis toe gaan om 

dinge met sy ma uit te praat. Hy wou sy ma (in samewerking met sy oom) probeer oorreed 

om weer na 'n alkohol- rehabilitasiesentrum vir behandeling te gaan. Verder wou hy ook aan 

sy oom en tannie vra of hy en sy suster nie tot tyd en wyl sy ma uit die rehabilitasie sentrum 

kom, by hulle kan bly nie. Hy het toestemming gevra om huis toe te gaan en het genoem dat 

hy sal terugkom vir die uitstappie. Sy versoek is egter geweier. Die feit dat sy versoek 

geweier is, bet horn laat voel hy word nie vertrou nie. Toe toestemming aan 'n ander hoer

skoolkinderhuiskind gegee is om wel huis toe te mag gaan, bet Charlie die uitsondering as 

onregverdig beleef. Hiema het hy besluit dat wegloop die enigste uitweg is en tot die daad 

oorgegaan. In hierdie verband se Charlie " ek het maar net geword wat hulle in elk geval 

reeds gedink het ek is: onbetroubaar". 

Kort na aanbreek van die winterskoolvakansie het hy uit die kinderhuis weggeloop. Met 

behulp van saamrygeleenthede, onder andere saam met 'n dronk jong man en agter op 'n 

groentetrok, het hy daarin geslaag om sy oom en tannie se huis te bereik. Volgens horn het 

die weglopery maklik verloop. Hy onthou dat hy bang was om saam met die dronk man te 

ry en dat hy baie koud agter op die groentetrok gekry bet. Sy tannie bet met die kinderhuis 

in verbinding getree. Hy het by sy oom-hulle gebly totdat sy tannie horn terug geneem het 

vir die uitstappie. 

Sedert sy terugkeer na die kinderhuis het Charlie daarin geslaag om beter by die kinderhuis

lewe in te skakel. Hy is as 'n junior bestuurslid (kinderhuisprefek) aangewys. Charlie was 

van meet af aan daarvan oortuig dat hy en sy suster nie in 'n kinderhuis hoort nie. Na sy 

weglopery (so glo hy) het die kinderhuis maatskaplike werkers daaraan begin werk om horn 

en sy suster by hulle tannie in pleegsorg te plaas. Charlie en sy suster is sedert die aanbreek 

van die Desemberskoolvakansie van dieselfde jaar by hulle oom en tannie in pleegsorg 

geplaas. Charlie glo dat hulle die pleegsorgplasing slegs te danke het aan die hulp van die 

kinderhuis maatskaplike werkers. 

BEVINDINGE UIT ONDERSOEKMEDIUMS: 

Na aanleiding van Charlie se beantwoording van vrae op die weloopvraelys en die navorser 

se eksploitering daarvan in die eerste onderhoud, het die navorser tot die volgende bevindinge 

gekom: 
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* Charlie ervaar gesinstres binne sy kinderhuisgesin. 

* Hy beleef die kinderhuisgesinsamestelling as problematies. 

* Die gesinsgrootte van die kinderhuisgesin verhinder Charlie om sy huisouer se aandag te 

bekom sowel as om sy privaatheid te reguleer. 

* Charlie ervaar die gesinskommunikasie binne sy kinderhuisgesin as ontoereikend. 

* Hy ervaar negatiewe kinderhuisgesinsrelasies. 

* Verwaarlosing word deur horn binne kinderhuisverband ervaar. 

* Hy beleef inrigtingsmishandeling. 

* Charlie voel dat ander kinderhuisgesinslede horn as 'n snob etiketteer. 

* Hy hou daarvan om alleen besluite te neem en is baie selfstandig. 

* Hy hou van uitdagings maar is nie oordrewe avontuurlustig nie. 

* Charlie het 'n realisties positiewe selfbeeld en voel dat andere horn soms nie na waarde 

ag nie. 

* Tydens sy verblyf in die kinderhuis het Charlie dikwels depressief geraak. 

Uit charlie se menstekening maak die navorser die volgende afleidings: 

* Charlie het moontlik hoe intellektuele aspirasies. 

* Charlie is moontlik onseker omtrent sy manlikheidsmoontlikhede. (Daar moet egter in 

gedagte gehou word dat Charlie se puberteit stadig is, hy begin nou maar eers baard kry. 

As gevolg van die nuwe verskyning aan sy liggaam is hy moontlik slegs tydelik oorbewus 

van die nu we verskyning). 

* Charlie beleef magteloosheid. 

* Agterdogtigheid, vyandigheid en aggressie kom voor. 

Ten opsigte van die gesinstekeninge en kinestetiese gesinstekeninge het Charlie telkens meer 

detail aan sy ouerhuisgesin as aan sy kinderhuisgesin verleen. Hy skenk besonder baie aandag 

en bestee baie tyd aan die tekeninge van sy moeder. Uit die gesinstekeninge en kinestetiese 

gesinstekeninge maak die navorser die afleiding dat Charlie die gesinsituasie aan huis van sy 

oom en tannie moontlik aangenamer beleef as wat die geval met betrekking tot sy 

kinderhuisgesin is. 

Uit Charlie se sinsvoltooimgs maak die navorser die afleiding dat Charlie baie lief en jammer 

vir sy moeder is en na haar verlang. Hy glo dat hy en sy suster nie in 'n kinderhuis hoort 

128 



nie en dat 'n onreg in hierdie verband aan hulle gedoen word. Sy wens om eendag 'n 

predikant of prokureur te word kan dus moontlik daarop dui dat hy in die toekoms sal wil 

voorkom dat onreg teenoor kinders gepleeg word aangesien 'n predikant teen onregverdigheid 

kan preek en 'n prokureur 'n kind se regsaak teen onreg kan verdedig. Voorbeelde van 

Charlie se sinsvoltooimgs is die volgende: 

1. Ek sal daarvan hou om 'n predikant te wees. 

2. My vriende is alma[ in Pretoria. 

4. Ek is jammer en liefvir my ma. 

5. In die toekoms sal ek 'n predikant of prokureur wit word. 

11. Die meisies is pragtig maar ons moet ongelukkig eers 16 wees voordat ons meisies mag 

uitneem. 

14. Ek droom baie keer van my ma. 

18. 'n Huismoeder by die kinderhuis is goed vir kinders maar kan nie my ma vervang nie. 

31. Wat my seermaak is dat mense ander te maklik oordeel. 

37. Ek bet weggeloop omdat ek na my ma verlang het en met haar wou praat. 

Ten opsigte van sy een-dag-dagboekinskrywing bet Charlie volledige inskrywings van 'n dag 

by sy oom en tannie se huis gemaak, terwyl by slegs saaklike inskrywings van 'n dag by die 

kinderhuis gemaak bet. Die navorser maak hieruit die afleiding dat die aangenamer 

andersheid by sy oom en tannie se huis in vergelyking met die alledaagsheid van die 

kinderhuis horn moontlik tot wegloop kon aanspoor. 

In Charlie se geval was die metafooronderhoud besonder geslaagd. Charlie bet verkies om 'n 

valk te wees en wou graag met 'n uil praat. Die metafooronderhoud word kortliks as volg 

aan die leser gerekonstrueer: 

.lli.l. nwaarom wit jy graag 'n valk wees? ff 

Valk: ffSodat ek hoog kan vlieg en alles op die aarde kan sien gebeur. Dan kan ek ook nog 

die kuikentjies vang." 

llil " Hoekom wit jy die kuikentjies vang?" 

~ ff Want toe ek nog 'n kuikentjie was het die hen langsaan se kuikentjies vir hulle ma 

gaan se dat ons ma 'n slegte hen is wat ons alleen in die veld laat rondloop. Bulle 

ma het toe by die boervrou gaan skinder. Die boervrou het dit weer aan die boer 
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vertel. Die boer het ons toe in die kuikenhoklde gesit en ons ma op die 

hoenderstellasie gegooi. As ek 'n valk was sou ek sulke nuusaandraerige kuikens kon 

vang. " 

Die navorser se interpretasie van bogenoemde metafoor is die volgende: Die kuikens wat aan 

hulle ma gaan vertel het dat die hen haar kuikens alleen laat rondloop, dui moontlik op die 

bure se kinders wat aan hulle ma vertel het dat Charlie-hulle vir hulself moet koskook. Die 

boervrou mag moontlik dui op die maatskaplike werker wat kinderhofverrigtinge geopen het. 

Moontlik dui die boer op die kommissaris van kindersorg wat beveel het dat Charlie-hulle na 

die kinderhuis moet kom omdat hy hulle moeder veroordeel het. 

GEYOLGTREKKlNG: 

Charlie is 'n aantreklike besonder volwasse selfstandige jong seun met 'n realisties positiewe 

seltbeeld. Hy beskik waarskynlik oor 'n bogemiddelde intellektuele vermoe. Charlie is 

besorgd oor sy moeder en voel dat sy onregverdig met betrekking tot haar drankmisbruik ver

oordeel is in stede daarvan dat sy hulp gekry het. Hy voel dat hy en sy suster onnbdig in die 

kinderhuis geplaas is en dat hulle gesin onnodig opgebreek is. Charlie ag dit sy verant

woordelikheid en plig om hulle gesin bymekaar te hou. In die kinderhuis het hy inrigtings

mishandeling beleef. Hy antisipeer 'n gelukkige verblyf vir hulle gesin aan huis van sy oom 

en tannie. Die feit dat Charlie toestemming tot vakansieverlof geweier is en beleef het dat 

hy onverantwoordelik en onbetroubaar beskou word, het horn aangemoedig om weg te loop. 

Hy wou sy behoefte aan sy familie se liefde gaan stil. Verder wou hy onafgehandelde 

kwessies tuis gaan atbandel. 

WERKLIKE WEGLOOPREDE: 

Na aanleiding van bogenoemde gevolgtrekking het die navorser en Charlie die werklike rede 

vir sy wegloop uit die kinderhuis as volg geformuleer: 

Charlie het wei:Keloop uit die kinderhuis omdat: 

a) Inrigtingsmishandeling deur horn beleef is. 

b) Hy onafgehandelde kwessies tuis wou gaan atbandel. 

c) Hy 'n behoefte aan sy moeder en familie se liefde ervaar het. 

Met die oog op toekomstige gebruik in die navorsing sintetiseer die navorser bogenoemde 
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weglooprede as volg: 

Opsomming 5. 3 Gesintetiseerde weglooprede van geval Charlie 

1. Inrigtingsmishandeling. 
2. Onafgehandelde kwessies tuis. 

5.5.1.4 DIE GEVAL DAANTJIE 

Die wegloopverhaal van Daantjie 

HISTORITEIT: 

3. Behoefte aan 
liefdesbelewing. 

Daantjie is 'n 15-jarige standerd sewe seun. Hy kom uit 'n gekompliseerd saamgestelde 

ouerhuisgesin. Die seun is gebore terwyl sy moeder nog ongetroud was. Sy moeder is later 

getroud met meneer Boshoff (van is verander). Daantjie is baie lief vir meneer Boshoff. Hy 

beskou horn as sy pa en noem horn ook "Pa". Gewoonlik gaan Daantjie vir vakansies na 

meneer Boshoff. Sy moeder en meneer Boshoff bet saam 'n seun en 'n dogter. Meneer 

Boshoff en Daantjie se moeder is later geskei. Na die egskeiding is Daantjie en die twee 

Boshoffkinders na die kinderhuis. Sy moeder is later weer getroud met meneer Coetzee (van 

is verander). Saam bet meneer en mevrou Coetzee 'n seun gehad wat tans in 'n 

opleidingsentrum is. Nadat Daantjie se moeder en meneer Coetzee geskei is, is sy later met 

meneer De Villiers (veranderde van) getroud van wie sy ook weer later geskei is. Daantjie 

se dat menere Coetzee en De Villiers sy ma baie geslaan en mishandel bet. Onlangs het 

Daantjie gehoor dat sy moeder weer getroud is met meneer Eloff (veranderde van). 

Daantjie is op tien-jarige ouderdom in die kinderhuis opgeneem. Daantjie se dat hy nie van 

kinderhofverrigtinge weet nie en ook nie kan onthou hoe hy na die kinderhuis gekom bet nie. 

In sy geval was Daantjie nie by kinderhofverrigtinge teenwoordig nie. Hy en die twee 

Boshoffkinders is egter deur meneer Boshoff self na die kinderhuis gebring. 

Hoewel Daantjie oor 'n hoog gemiddelde intelligensie beskik, presteer hy nie daarvolgens nie 

en bet reeds een keer gedruip. Daantjie leef in 'n geweldige fantasiewereld wat aan horn 

byname soos "Daantjie Fabels, Daantjie Feeverhale, Daantjie Groot Lieg, Daantjie Stories" 

en "Pinoccio" besorg bet. Tydens onderhoude bet Daantjie dikwels valshede as waarheid 

probeer voordoen. 

Daantjie se dat hy net na die radio's by die winkel buite die dorp wou gaan kyk en nie 

werklik van plan was om weg te loop nie. Die bosse agter die winkel bet sy verbeelding 
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aangegryp en hy het vir vier dae in die bosse gebly. Hy het self na die kinderhuis 

teruggekeer omdat hy honger geword het. 

BEVINDINGE UIT ONDERSOEKMBDIUMS: 

Uit Daantjie se antwoorde op vrae in die wegloopvraelys en die navorser se eksploitering van 

hierdie antwoorde tydens die eerste onderhoud, maak hy die volgende bevindinge: 

* Daantjie beleefliefdeloosheid. Hy vertel dikwels onwaarhede ten einde daardeur 'n bietjie 

aandag te bekom. Vir die navorser wil dit voorkom asof Daantjie se fantasiewereld niks 

anders as 'n metode van ontvlugting uit onaangename omstandighede is nie. Dit blyk 'n 

verdedigingsmeganisme te wees waarsonder hy inmekaar sal tuimel. · Die navorser maak 

die afleiding dat Daantjie sodanig aandagbehoeftig is dat hy negatiewe aandag beter as 

geen aandag beleef. 

* Ontoereikende kinderhuisgesinskommunikasie word deur Daantjie ervaar. 

* Die seun beleef inrigtingsmishandeling. 

* Daantjie ervaar swak onderwyser-kind relasies. 

* Dissipline en gesag word as oorstreng deur Daantjie beleef. 

* Hoewel hy gespot word oor die leuens wat hy vertel en die byname wat hy daardeur 

verwerf, voel hy nie kinderhuisgeettiketteerd nie. Hy voel nie dat die samelewing 

enigsins teen horn diskrimineer bloot omdat hy 'n kinderhuiskind is nie. 

* Daantjie is gereeld verveeld. Hy hou daarvan om in die veld rond te dwaal, spinnekoppe 

te vang, vis te vang en base uit hul skuilplekke te jaag. 

* Daantjie tree soms impulsief op, maar se dat hy homself nie as impulsief sal beskryf nie. 

* Daantjie het 'n negatiewe selfbeeld wat in baie opsigte onrealisties is. 

Die navorser maak die volgende afleiding uit Daantjie se menstekening: 

* Daantjie beleef gevoelens van onsekerheid, ontoereikendheid, hulpeloosheid en 

verwerping. 

* Hy is moontlik geneig tot sosiale-onttrekking. 

Ten opsigte van Daantjie se gesinstekening en kinetiese gesinstekening van sy kinderhuisgesin, 

maak die navorser die afleiding dat Daantjie moontlik ambivalente gevoelens jeens sy huis

moeder koester. Hoewel Daantjie se dat hy van sy huismoeder hou en dat sy nie kwaai is nie, 

teken hy haar egter met 'n stok in die hand. Die. navorser maak die afleiding dat Daantjie 'n 
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behoefte aan 'n hegte gesin bet terwyl die kinderhuisgesin op min interpersoonlik:e kontak dui. 

In die gesinstekening plaas hy homself in die middel van die gesin en die res van die gesins

lede om horn. In Daantjie se kinetiese gesinstekening van sy ouerhuisgesin teken hy alle 

aksies sonder om persone daarby te teken. 'n Stoof met 'n kospot daarop, 'n motor, 'n gras

snyer en 'n hark word geteken. Die afleiding wat die navorser hieruit maak is dat Daantjie 

die afwesigheid van sy ouers en gesinslede as problematies beleef. 

Die toepassing van die onvoltooide sinne, metafooronderhoud en een- dag dagboekinskrywing 

was in Daantjie se geval onsuksesvol. 

GEVOLGTREKKING: 

Uit bogenoemde kom die navorser tot die volgende gevolgtrekking: 

Daantjie voel dat hy deur sy ouers verwerp is. Hy hunker baie na meneer Boshoff en verlang 

gedurig na horn. Daantjie is dikwels verveeld in die kinderhuis. Hy is avontuurlustig en hou 

daarvan om in die veld te wees. Daantjie fantaseer baie. Inrigtingsmishandeling word deur 

Daantjie beleef. Daantjie is affekbehoeftig. Hy droom oor 'n hegte gesin en hy gebruik: sy 

fantasie as 'n verdedigingsmeganisme. 

WERKLIKE WBGLOOPREDE: 

Na aanleiding van bogenoemde weglooprede bet Daantjie en die navorser die werklik:e rede 

vir sy wegloop uit die kinderhuis as volg tydens hulle afsluitingsonderhoud geformuleer: 

Daantjie bet we&~loop omdat: 

a) Hy gehoop bet hy daardeur aandag van sy kinderhuisgesinslede (en kinderhuispersoneel 

in die algemeen) sou trek deurdat hulle na horn sal kom soek en horn jammer sou kry. 

b) Hy in sy verbeelding die liefde en aandag van 'n hegte gesin kon ervaar. 

Die navorser sintetiseer Daantjie se weglooprede as volg: 

Opsomming 5. 4 Gesintetiseerde weglooprede van geval Daantjie 

1. Behoefte aan liefdesbelewing en 'n hegte gesin. 
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5.5.1.5 DIE GEVAL ELSA 

Die wegloopverhaal van Elsa. 

HISTORITEIT: 

Elsa is 'n 18-jarige dogter in 'n Spesiale Skool. Haar kennis van sowel haar biologiese ouers 

as haar klein kinderlewe is uiters beperk. Elsa weet nie wie haar pa is nie en bet horn nog 

nooit gesien nie. Sy weet nie waar hulle gewoon bet voordat sy na die kinderhuis gebring is 

nie. Volgens inligting waaroor die kinderhuis beskik, kom Elsa uit 'n oorvol huis en was 

hulle ses persone wat in die bediendekamer agter in ander mense se erf gewoon het. As kind 

is sy fisies mishandel. Alkohol is deur die gesin misbruik. Elsa kan onthou dat sy as klein 

kindjie dikwels geslaan en met sigarette gebrand is. Haar moeder het sy ses jaar gelede laas 

gesien en het twee jaar gelede laas iets van haar gehoor. Elsa noem dat haar ma al baie mans 

gehad het maar kan nie se hoeveel nie. 

Aanvanklik is sy net in die kinderhuis as plek van veiligheid geplaas. Sy kan onthou dat 'n 

maatskaplike werker en 'n polisieman haar na die kinderhuis gebring het. Elsa bet self geen 

kinderhofverrigtinge bygewoon nie. Volgens kinderhofbevel is Elsa se plasing in die kinder

huis, van plek van veiligheidsplasing tot kinderhuisplasing verander. Sedert skooltoetrede bet 

Elsa skolastiese probleme ervaar en sy is later vir spesiale onderwys geklassifiseer. 

Elsa en twee ander kinderhuisdogters bet saam van die kinderhuis af weggeloop en self weer 

drie dae later daarheen teruggekeer. Elsa se sy wou net 'n bietjie voel hoe die lewe buite die 

kinderhuis is want sy was lanklaas uit die kinderhuis uit. Hulle bet by verskillende 

dorpsmaats gaan kuier waar hulle ook geeet en geslaap het. Elsa beskryf haar weglopery as 

haar grootste Kersgeskenk ooit. 

Elsa hoop om die skool aan die einde van die jaar te verlaat. Sy is egter bang sy gaan dalk 

sukkel om werk en blyplek te kry. Haar ideaal is om as kassiere by een van CNA se takke 

in Pretoria te gaan werk. 

BEVINDINGE UIT TOETSMEDIUMS: 

Met uitsondering van enkele vrae bet Elsa al die vrae op die wegloopvraelys in ooreenstem

ming met die literatuuraangeduide wegloopredes beantwoord. Na eksploitering van Elsa se 

antwoorde op die wegloopvraelys in 'n onderhoud, het die navorser tot die volgende 
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bevindinge gekom: 

* Elsa beleef gesinstres binne haar kinderhuisgesin. 

* Sy beskou en ervaar haar kinderhuisgesin as problematies saamgestel. 

* Binne haar kinderhuisgesin beleef Elsa liefdeloosheid. 

* Sy beleef die kinderhuisgesinskommunikasie as ontoereikend. 

* Verwaarlosing en inrigtingsmishandeling word deur Elsa beleef. 

* Elsa ervaar negatiewe onderwyser-kind-relasies. 

* Elsa ondervind sosialisering as problematies. 

* Dissipline en gesag word soms as oorstreng deur haar belewe. 

* Sy beskou haarself as minderwaardig. 

* Die proefpersoon voel aangetrokke tot utopiese voorstellings van wegloop. 

* Tiener swangerskap sou haar noop om weg te loop. 

* Elsa gee dikwels toe aan portuurgroepdruk. 

Uit die menstekening wat Elsa gemaak het, maak die navorser die afleiding dat sy moontlik 

'n onrealisties negatiewe selfbeeld bet. Uit sowel die gesinstekeninge as die kinetiese gesins

tekeninge wat deur Elsa uitgevoer is, maak die navorser die afleiding dat Elsa haarself as die 

belangrikste persoon in die gesin ag. Sy stel haarself naaste aan die huismoeder. Sy 

regresseer moontlik as sy aan die ouerhuisgesin dink (deurskynings). Deurdat Elsa 'n 

ouerhuis teken wat nie werklik in haar geval bestaan nie, mag dit dui op 'n verlange aan en 

idealisering van 'n ouerhuis. 

Uit Elsa se voltooiing van die onvoltooide sinnemedium maak die navorser die afleiding dat 

Elsa haar ouerhuisgesin onrealisties positief idealiseer. Sy hunker na die lief de en aanvaarding 

van ander mense. Dit wil voorkom asof sy haar skool- en kinderhuisgesitueerdheid as 

problematies beleef. Elsa voel dat haar ouers onregverdig deur ander mense veroordeel word. 

Sy vind dit moeilik om te sosialiseer. Voorbeelde van Elsa se sinsvoltooiing is die volgende: 

1. Ek sal daarvan hou om ouers te he. 

7. In die verlede het my ouers mekaar liefgehad. 

14. Ek droom baie keer dat ek by my ouers bly. 

17. 'n Moeder is 'n fyn vroutjie. 

20. 'n Vader is 'n sterk man. 

24. Mense kan wreed wees. 
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25. My grootste vrees is om voor ander mense te huil. 

26. Die enigste moeilikheid is dat ek in Susan Strydom is. 

27. Ek wens ek kan by my ouers bly en hulle is lief vir mekaar. 

31. Wat my seermaak is dat mense dink my ouers is sleg. 

34. My ouers is mooi mense. 

37. Ek het weggeloop omdat my maats wou wegloop. 

38. Ek wil graag by my ouers wees. 

In Elsa se geval was die metafooronderhoud onsuksesvol. 

GEVOLGIREKKING: 

Elsa het 'n onrealisties negatiewe seltbeeld. Sy hunker na aanvaarding en liefde maar vind 

dit baie moeilik om vriende te maak. Omrede sy nie kontak met haar ouers het nie beleef sy 

'n oorheersende gevoel van verwerping. Deur vir te lank in die kinderhuis te moet bly voel 

sy inrigtingsvasgekeerd wat tot gevolg bet dat sy die kinderhuis as inrigtingsmishandelend 

beleef. Die oorbekendheid van die kinderhuis laat haar hunker na die onbekende. Sy het vir 

haarself 'n ideale huisgesin geskep soos blyk uit die sinsvoltooiing omdat sy so 'n groot 

behoefte aan 'n huisgesin bet. 

WERK.LIKE WEGLOQPREDE: 

Na aanleiding van bogenoemde gevolgtrekking bet die navorser en Elsa die werklike rede vir 

haar wegloop uit die kinderhuis as volg in hulle afsluitingsonderhoud verwoord: 

Elsa bet we~~eloop uit die kinderhuis omdat: 

a) Sy moeg was daarvan om by die kinderhuis te moet bly en wou net 'n bietjie daarvan 

wegkom om te voel hoe voel die lewe buite die kinderhuis. 

Die navorser sintetiseer Elsa se weglooprede as volg: 

Opsomming 5.5 Gesintetiseerde weglooprede van geval Elsa 

1. Inrigtingsversadiging lei tot avontuurlustigheid. 
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5.5.1.6 DIE GEVAL FELIX 

Die wegloopverhaal van Felix. 

HISTORITEIT: 

Felix is 'n kleingeboude 13-jarige seun in 'n Spesiale Skool. 

Felix is as baba in die T .R. Smith Kinderhuis geplaas en as sodanig weet hy niks van die 

kinderhofverrigtinge nie. Hy weet nie wie sy ouers is nie. Felix het vyf keer uit die T. R. 

Smith Kinderhuis weggeloop. 

Felix is gedurende 1993 vanaf die T.R. Smith Kinderhuis na die Abraham Kriel Kinderhuis 

in Nylstroom oorgeplaas. Die kinderhuisoorplasing is gedoen om Felix se weglopery te 

probeer stopsit. Felix het telkens aangevoer dat hy weggeloop het omdat hy na sy oom gaan 

soek het. Daar is vasgestel dat "sy oom" 'n middeljarige man is wat hy tydens sy eerste weg

loopepisode by die see ontmoet het. Hierdie man het Felix klaarblyklik met lekkers en pret

parkvermaak bederf. Volgens Felix sou die man aan horn gese het dat hy vir Felix lief is en 

dat hy horn vir vakansies uit die kinderhuis sou kom haal sodat hulle saam kan vakansie hou. 

Gedurende die winterskoolvakansie van 1993 het Felix uit die kinderhuis weggeloop. HY het 

'n saamrygeleentheid saam met 'n motorfietsryer gekry. Die motorfietsryer het Felix tot by 

'n vakansieoord geneem waarna die motorfietsryer ander motorfietsryers ontmoet en dadelik 

weer vertrek het. Felix het die nag in die dienskamer van die hekwagte oornag. Die 

volgende dag het hy saam met ander vakansiegangers se kinders deurgebring. Hy is deur van 

die kinders van kos en swemklere voorsien. Laatnag is hy weer na die dienskamer van die 

hekwagte om daar te gaan oornag toe hy deur een van sy onderwyseresse opgemerk is. Sy 

onderwyseres en haar man het horn toe na die kinderhuis teruggebring. 

Gedurende die Desember 1993-skoolvakansie het Felix weer probeer wegloop. Hy is egter 

deur die kinderhuispersoneel op pad na die snelweg gevind en na die kinderhuis teruggebring 

voordat hy nog 'n saamrygeleentheid kon vind. 

ONDERSOEKBEVINDINGE: 

Uit die onderhoud waartydens Felix se antwoorde op die wegloopvraelys verder geeksploreer 

is, het die navorser die volgende bevind: 
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* Felix beleef die grootte van die kinderhuisgesin as problematies. Hy voel die 

teenwoordigheid van ander kinders verhinder horn om die aandag van sy huismoeder te 

bekom sowel as om sy privaatheid te reguleer. 

* Ontoereikende gesinskommunikasie word deur Felix ervaar. Hy dink dat die meeste van 

sy gesinslede horn nie verstaan nie. Felix voel dat heelwat van sy gesinslede horn nie 

respekteer nie, dus beleef hy negatiewe kinderhuisgesinsrelasies. 

* Hoewel dit wil voorkom asof Felix toereikend sosialiseer, dink hy dat party van sy skool

maats nie van horn hou nie. 

* By die skool hou Felix nie van al sy onderwysers nie. Hy beleef dissipline en gesag nie 

as oorstreng nie. 

* Dit wil voorkom asof Felix maklik deur utopiese voorstellings van wegloop tot wegloop 

aangespoor sou kon word. 

* Hoewel Felix homself nie as avontuurlustig beskryf nie, is hy dikwels verveeld en dan is 

die onbekende vir horn 'n uitdaging. 

* Hy dink dat ander horn as onsuksesvol beskou. 

* Felix sukkel met konsentrasie en depressie en beleef heelwat angs. 

* Hoewel dit vir horn belangrik is om deel van 'n groep te wees gee hy nie maklik toe aan 

portuurgroepdruk nie. 

Die eerste gevoel wat uit Felix se menstekening spreek is die van skok. Uit die menstekening 

blyk dit vir die navorser asof Felix ontoereikendheid beleef. Hy beleef moontlik gevoelens 

van atbanklikheid. Hy openbaar agterdogtigheid, vyandigheid en aggressie. Felix streef 

moontlik na sosiale goedkeuring. Hy bet moontlik behoefte aan liefde, aanvaarding, 

beskerming, veiligheid en sekuriteit. 

Die gesinstekening- en kinetiese gesinstekenmedium is ook deur Felix uitgevoer. Ten opsigte 

van Felix se ouerhuisgesinstekeninge moes hy fantaseer ten einde die tekeninge te kon maak. 

Die navorser maak die afleiding dat hy moontlik 'n behoefte aan ouers, 'n ouerhuisgesin en 

lief de ervaar. Ten opsigte van sy kinderhuisgesintekening bet Felix homself weggelaat terwyl 

hy die ander kinderhuisgesinslede geteken bet. Die navorser maak hieruit die afleiding dat 

Felix homself nie as deel van die kinderhuisgesin beskou nie of nie deel daarvan wil wees nie. 

In die kinetiese kinderhuisgesintekening wat deur Felix uitgevoer is teken hy homself en 'n 

ander kind besig met 'n stoktrek-kompetisie. Hieruit lei die navorser af dat Felix moontlik 
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kompetisie met van die ander kinderhuisgesinslede binne die kinderhuisgesin beleef. 

'n Metafooronderhoud is met Felix gevoer, maar was nie geslaagd nie. 

GEVOLGTREKKING: 

Felix is dikwels (veral vakansies) verveeld. Hy ervaar 'n geweldige behoefte aan liefde, voel 

verwerp en voel dat ander horn nie verstaan nie. Heelwat angs word deur Felix ervaar. Deur 

weg te loop hoop hy om iemand te vind wat aandag en liefde aan horn sal skenk. 

WERKLIKE WEGLOOPREDE: 

Na aanleiding van bogenoemde bet die navorser en Felix die werklike rede vir sy wegloop 

as volg tydens hulle afsluitingsonderhoud geformuleer: 

Felix bet we~~eloo_p omclat: 

a) Hy verveeld was. 

b) Hy gehoop bet dat hy mense sal vind wat hulle vir die vakansie oor horn sal ontferm en 

liefde en aandag aan horn sal skenk. 

Die navorser sintetiseer bogenoemde weglooprede as volg: 

Opsomming 5.6 Gesintetiseerde weglooprede van geval Felix 

. Verveeldheid intensiveer behoefte aan liefdesbelewing. 

5.5.2 Navorsing 2 

Uit sy onderhoude met die twee ondersoekgroepe, kon die navorser bevindinge maak en hulle 

teenoor mekaar stel. Die navorsingsgroep is in twee groepe verdeel. In die Milieuver

anderingsgroep is die groeplede opgeneem wat nie weens krisisingryping (beskerming van 

fisiese veiligheid) in die kinderhuis geplaas is nie. In die Veiligheidsveranderinggroep is die 

groeplede opgeneem wat weens krisisingreiping (met ander woorde wie se fisiese veiligheid 

by hul ouerhuise sodanig bedreig is dat hulle daar verwyder moes word) in die kinderhuis 

geplaas is. Die ondersoekbevindinge is die volgende: 

139 



MILIElJVERANDERINGSGROEP: 

a) Belewin& van verwyderin& uit ouerhuis: 

Verwydering uit ouerbuis is deurgaans 
traumaties beleef. 

b) Belewin& van Jrjnderhuisopname: 

Opname is deurgaans as traumaties beleef. 

c) Belewin& van rekonstrnksiewerker: 

Rekonstruksiewerker is as wreed, gevoelloos 
oorbaastig en bevooroordeeld beleef. 

VEILIGHEIDSVERANDERINGSGROEP: 

Twee proefpersone bet dit positief 
(verligtend) beleef. Een proefpersoon bet 
ambivalensie in hierdie opsig beleef. 

Een proefpersoon bet dit as positief 
(verligtend) beleef. 'n Ander proefpersoon 
kan onthou dat by angs beleef bet. Die 
derde proefpersoon se dat sy geen gevoelens 
beleef bet nie. 

Een proefpersoon is onbewus van die 
rekonstruksiewerker. Een proefpersoon 
meld dat sy veilig by baar gevoel bet. Die 
ander proefpersoon meld dat sy die 
rekonstruksiewerker as rustig en betroubaar 
(positiet) beleef bet. 

d) Belewin& van Jrin<lerhof en betrokke kommissaris van kindersori: 

Een proefpersoon meld dat die kommissaris 
haastig, en ongeduldig was. Die ander 
proefpersoon beskoo kinderbofverrigtinge as 
'n klug, aangesien by voel dat die kommis
saris reeds vooraf besloit bet om die 
maatskaplike werker se aanbeveling te 
bekragtig. Holle se dat dit vir bolle gevoel 
bet bolle reg op menswees is deur die bof 
misken. Albei proefpersone bet kinder
bofverrigtinge as misbandelend beleef. 

Proefpersone was nie betrokke by 
kinderbofverrigtinge jeens bolle nie. 

e) Belewin& van kinderhuis maatskaplike werker tydens kin<lerhuisopname: 

Albei proefpersone het haar gemaak 
vriendelik en gemaak bulpvaardig gevind en 
was buiwerig om haar te vertroo. 

Die drie meld dat sy vriendelik en 
hulpvaardig, dog streng voorgekom bet. 
Holle bet baar vertroo. 
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O Belewing van huismoeder tydens kinderhuisopname: 

In albei gevalle meld die proefpersone dat sy 
vriendelik was. Aangesien hulle teen hulle 
sin deur 'n hof in haar huis gedruk is, bet 
hulle haar teen die agtergrond van hul ouers 
geevalueer, en besluit sy sal nooit hul ouers 
kan vervang nie. Dus bet hulle haar negatief 
beoordeel. 

Twee proefpersone bet haar vriendelik beleef 
en was dankbaar om haar as 'n vertroueling 
in tyd van nood te kon he. Een 
proefpersoon bet haar 'n valse persoon 
beoordeel en was huiwerig om horn met haar 
te bemoei. Hy was egter bereid om haar toe 
te laat om met horn bemoeienis te maak. 

g) Eerste kennismaking met ander kinderhuiskinders: 

Die proefpersone was self afsydig en 
bevooroordeeld teenoor die kinderhuiskinders 
en bet hulself as anders as die ander 
kinderhuiskinders beskou. 

h) Kennismaking met kinderhuisterrein: 

Albei proefpersone meld dat hul aankoms by 
die kinderhuisterrein 'n skokervaring was. 
Die valhek en hekwag bet hulle laat voel dat 
hulle nou 'n tronk binne ry. Hulle kan 
onthou dat hulle die geboue en borne gesien 
bet, maar kan geen ander gewaarwordinge 
rakende die terreinopset onthou as net 
bogenoemde nie. 

Een proefpersoon noem dat sy effens bang 
was vir die baie kinders om haar. Een 
proefpersoon bet hulle maar net as nog 
kinders beskou. Die ander proefpersoon 
noem dat sy verlig was om te weet daar is 
nog kinders wat dieselfde as sy is en was bly 
om hulle te ontmoet. 

Een proefpersoon noem dat die valhek en 
hekwag haar veilig laat voel bet. Twee 
proefpersone bet die belewenis gehad dat 
hulle 'n soort tronk binne ry toe hulle die 
valhek en die hekwag sien. Die res van die 
terrein bet egter baie rustig en veilig aan die 
proefpersone vertoon. 

i) Huidige belewing van kinderhuis maatskaplike werker: 

Albei beskou hulle as regverdig en beskryf 
hulle as vertrouelinge. Een proefpersoon 
beskryf sy maatskaplike werker as 'n persoon 
met visie. 

j) Huidige belewing van huislDOeder: 

Albei respekteer haar en is dankbaar vir alles 
wat sy vir haar kinderhuisgesinslede doen. 
Hulle se sy sal egter nooit hul moeders (ma 
en ouma) kan vervang nie. 

Een proefpersoon beskryf haar maatskaplike 
werker as streng. Al drie is dit eens dat 
hulle regverdig is en vertrou kan word. 

Een proefpersoon bet aangedui dat sy haar 
huismoeder as 'n ma lietbet en beskou. 
Twee proefpersone bet aangedui dat hul hul 
huismoeders as vertrouelinge en tannies 
beleef, maar sal hulle nooit as ma's beskou 
nie. 
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k) Huidi&e belewin& van mede kinderhuiskin<lers: 

Albei proefpersone aanvaar die 
kinderbuisgesin as 'n tannie en 'n klomp 
kinders wat saam woon. Hulle beskou 
bulself as dele van 'n kunsmatige 
gesinsamestelling. Hoewel bulle vir mede
gesinslede jammer is, bet bulle bulle nie as 
broers en susters lief nie. Hulle skaam bulle 
soms vir party van bulle gesinslede se gedrag 
maar is trots op die gesinslede wat presteer. 
Hulle mis soms die afwesigheid van party 
gesinslede. 

1) Huidia:e belewin& van kinderhuisterrein: 

Albei proefpersone bet aangedui dat hulle die 
terrein as rustig, vriendelik, mooi en goed 
versorg beleef. 

Belewing deur veiligbeidsveranderinggroep 
word identies bevind aan die van die 
milieuveranderingsgroep. 

Al die proefpersone ag die kinderhuisterrein 
as veilig, netjies en mooi. 

m) Huidi&e &evoel jeens rekonstruksie werker se bemoeienis: 

Albei proefpersone glo steeds dat die 
rekonstruksiewerker 'n oordeelsfout begaan 
het deur hulle na die kinderhuis te stuur. 

Twee proefpersone se dat hulle besef dat die 
rekonstruksiewerker in hulle belang opgetree 
het. Die derde proefpersoon dra nie kennis 
van 'n rekonstruksiewerker nie, maar 
aanvaar dat sy bes moontlik in haar belang 
sou optree. 

n) Huidi~ ~voel jeens kinderhofbeslissin& en kommissaris van kindersora:: 

Een proefpersoon glo dat hy in staat is om 
vir homself te sorg. Hy berus teensy sin by 
die kommissaris se bevel aangesien hy nie in 
staat is om die bevel te verander nie. Die 
ander proefpersoon voel steeds dat by deur 
die botbevel van die kommissaris te na 
gekom is. 

Proefpersone dra nie kennis van kinderhof 
en die kommissaris nie. Hulle aanvaar die 
hotbevel as in hul eie belang: Proefpersone 
se dat hulle altyd 'n behoefte aan ouerhuise 
sal he, maar besef (na besoek aan hul 
ouerhuise) dat verblyf in bul ouerbuise nie 
moontlik is nie. 

Na aanleiding van bogenoemde ondersoekbevindinge kom die navorser tot die gevolgtrekking 

dat die gestelde hipoteses in hierdie navorsingsondersoek (sien 4.5) aanvaar moet word: 

"Kinders wat nie weens krisisingryping in kinderhuise geplaas word nie, pas moeiliker by die 

kinderhuislewe aan as kinders wat weens krisisingryping in kinderbuise geplaas word. 

Persone betrokke by die kinderhuiskind se verwydering uit sy ouerhuis en plasing in die 
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kinderhuis, het 'n invloed op sy toekomstige kinderhuisaanpassing". 

5.6 NAVORSINGSBEVINDING 

Die navorsingsbevinding met betrekking tot die gevare waaraan kinderhuisweglopers tydens 

wegloop blootgestel is, is die volgende: 

Opsomming 5. 7 Navorsingsbevinde gevare van wegloop 

* Fisiese uitputting. 
* Natuurelementgevare. 
* Honger. 
* Onbeskutte oomagplekke. 

* Fisiese gevaar as gevolg van dronk 
bestuurders betrokke by 
saamrygeleenthede. 

Ten einde tot 'n globale navorsingsbevinding ten opsigte van die redes vir kinderhuisweglope

ry te kom, het die navorser die ondersoekbevindinge met betrekking tot elke proefpersoon ten 

opsigte van navorsing 1 en navorsing 2 met mekaar vergelyk. Die saamgevoegde 

ondersoekbevindinge (sien opsommings 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.6) is die volgende: 

GEVAL NO. 1: Albert. 

NA VORSING 1: 
* Oordrewe strewe na selfstandigheid. 
* Belewing van inrigtingsmishandeling. 
* Behoefte aan liefdesbelewing. 

GEVAL NO. 2: Bessie. 

NA VORSING 1: 
* Behoefte aan liefdesbevestiging. 

GEVAL N0.3: Charlie. 

NA VORSING 1: 
* Onafgehandelde kwessies tuis. 
* Belewing van inrigtingsmishandeling. 
* Behoefte aan liefdesbelewing. 

GEVAL NO. 4: Daantjie. 

NA VORSING 1: 
* lnrigtingsmishandeling. 
* Behoefte aan liefdesbelewing. 

NA VORSING 2: 
* Traumatiese belewing van 

milieuverandering. 

NA VORSING 2: 
* Traumatiese belewing van 

milieuverandering. 
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GEVAL NO. 5: Elsa. 

NA VORSING 1: 
* Inrigtingsversadiging. 

GEV AL NO. 6: Felix. 

NA VORSING I: 

* 
* 

Verveeldheid. 
Behoefte aan liefdesbelewing. 

Die frekwensie- en persentasieverdeling van bogenoemde wegloopredes is: 
Tabel 5.1 Weglooptedes 

Oordrewe strewe na selfstandigheid. 

Belewing van inrigtingsmishandeling. 

Behoefte aan liefdesbelewing. 

Behoefte aan liefdesbevestiging. 

Onafgehandelde kwessies tuis. 

Inrigtingsversadiging. 

Belewing van verveling. 

Traumatiese belewing van milieueverplasing. 

2/6 33,33% 

2/6 33,33% 

4/6 66,66% 

1/6 16,66% 

116 16,66% 

116 16,66% 

1/6 16,66% 

2/6 33,33% 

Omdat die navorsingsbevinde wegloopredes, oordrewe strewe na selfstandigheid en onafgehan

delde kwessies tuis met mekaar verbandhou bet die navorser besluit om bulle met mekaar te 

kombineer. Na besinning bet die navorser besluit om die wegloopredes inrigtingsmisbande

ling, verveling en inrigtingsversadiging in die term "inrigtingsbelewing" saam te vat. Hy bet 

bevind dat die wegloopredes, behoefte aan liefdesbelewing en behoefte aan liefdesbevestiging 

met mekaar verband hou en besluit om hulle te kombineer. Na kombinering van die wegloop

redes, sien die frekwensie- en persentasieverdeling van die bevinde wegloopredes as volg daar 

uit: 

Tabel 5. 2 Gekombineerde wegloopredes 

Oordrewe strewe na selfstandigheid en onafgehandelde kwessies tuis. 2/6 33,33% 

Inrigtingsbelewing. 416 66,66% 

Behoefte aan liefdesbelewing en liefdesbevestiging. 516 83,33% 

Traumatiese belewing van milieuverplasing. 2/6 33,33% 
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Na aanleiding van bogenoemde volstaan die navorser met die volgende as die 

navorsingsbevinde redes waarom kinders uit die kinderhuis wegloop: 

Opsomming 5. 8 Redes waarom ldnders uit ldnderhuise wegloop 

a) Strewe na selfstandigheid en onafgehandelde kwessies tuis. 
b) Inrigtingsbelewing. 
c) Behoefte aan liefdesbelewing en liefdesbevestiging. 
d) Traumatiese belewing van milieueverplasing. 

5. 7 RETROSPEKSIE TEN OPSIGTE VAN ONDERSOEKBEVINDINGE 

Die daarstelling van wegloopvoorkomingsmaatreels vereis dat die redes wat tot kinderhuis

weglopery aanleiding gegee het (sien 5.5), aangespreek sal word. In die lig hiervan is dit 

nodig dat die verskillende aspekte wat tot die navorsingsbevinde wegloopredes bygedra bet, 

in die aanbevelings sal figureer. 

5. 7 .1 Navorsing 1 

Die navorser het besluit om die ondersoekbevindinge van die onderskeie proefpersone met 

mekaar te vergelyk ten einde ooreenstemmende aspekte (rolspelers) wat tot wegloopredes 

aanleiding gegee bet, te bepaal. Die navorser bet opgemerk dat die ondergenoemde aspekte 

ten opsigte van die weglooprede "oordrewe strewe na selfstandigbeid en onafgebandelde 

kwessies tuis" as identiese gemeenskaplikhede by die betrokke proefpersone [geval no.1 

(Albert) en geval no.3 (Charlie)] bevind is: 

* Kinderhuisgesinsgrootte as problematies beleef. 

* Ontoereikende gesinskommunikasie. 

* Oordrewe selfstandigbeidstrewe. 

* Depressie. 

* A vontuurlustigbeid. 

* Beleef behoefte aan liefde. 

Die aspekte onderliggend aan die weglooprede "behoefte aan liefdesbelewing en behoefte aan 

liefdesbevestiging" is met mekaar vergelyk. Bogenoemde weglooprede is by vyf van die ses 

proefpersone bevind (sien 5.4). Die frekwensievoorkoms van gemeenskaplike aspekte 

onderliggend aan bogenoemde weglooprede wissel. In die genoemde verband is die gemeen

skaplike aspekte en die frekwensievoorkoms daarvan die volgende: 

* Problematiese belewing van kinderhuisgesinsgrootte: vyf uit vyf (5/5). 
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* Beleef kinderhuisgesinstres: drie uit vyf (3/5). 

* Ontoereikende kinderhuisgesinskommunikasie: vier uit vyf (4/5). 

* Negatiewe kinderhuisgesinsrelasies: vier uit vyf (4/5). 

* Etikettering: drie uit vyf (3/5). 

* Depressie: vyf uit vyf (5/5). 

* Negatiewe (problematiese) seltbeeld: vier uit vyf (4/5). 

* Negatiewe onderwyser-kind-relasies: vier uit vyf (4/5). 

* Oorstreng belewing van dissipline en gesag: vier uit vyf (4/5). 

* Angs: Vier uit vyf (4/5). 

* Beleef behoefte aan liefde: vyf uit vyf (5/5). 

Aspekte onderliggend aan die weglooprede "inrigtingsbelewing" is met mekaar vergelyk. 

Inrigtingsbelewing as weglooprede is by vier van die ses proefpersone bevind. Ten opsigte 

van inrigtingsbelewing is die aspekte onderliggend aan die weglooprede en die frekwensie

voorkoms daarvan is die volgende: 

* Kinderhuisgesinstres: vier uit vier (4/4). 

* Beleef kinderhuisgesinsgrootte as problematies: vier uit vier (4/4). 

* Etikettering: vier uit vier (4/4). 

* Negatiewe onderwyser-kind relasies: drie uit vier (3/4). 

* Oorstreng belewing van dissipline en gesag: drie uit vier (3/4). 

* Depressie: drie uit vier (3/4). * Angs: twee uit vier (2/4). 

* Beleef behoefte aan liefde: vier uit vier(4/4). 

Die navorser bet dit ook noodsaaklik geag om die voorkoms van aspekte wat onderliggend tot 

die wegloopredes van proefpersone bygedra bet, met mekaar te vergelyk, aan die hand van 

die wegloopredes in die literatuur. In hierdie verband is die frekwensie- en persentasie

voorkoms die volgende: 

Tabel 5.3 Aspekte onderliggend tot wegloopredes 

Kinderhuisgesinstres. 4/6 66,66% 

Problematiese kinderhuisgesinsamestelling. 4/6 66,663 

Kinderhuisgesinsgrootte as problematies beleef. 616 100% 

Belewing van liefdeloosheid. (In hienlie geYll is geYll no.2 (Bessie) se strewe na liefdesbevestiging oat 616 1003 
bygcrScn) 
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Ontoereikende kinderhuisgesinskommunikasie. 516 83,33% 

Negatiewe kinderhuisgesinsrelasies. 516 83.33% 

Belewing van verwaarlosing. (Fisies) 1/6 16,66% 
(Emosioneel) 516 83,33% 

Belewing van inrigtingsmishandeling. 516 83,33% 

Verpligte skoolbesoek. 3/6 50% 

Negatiewe onderwyser-kind relasies. 516 83,33% 

Ontoereikende sosialisering. 416 66,66% 

Oorstreng belewing van dissipline en gesag. 416 66,66% 

Belewing van minderwaardigheid. 416 66,66% 

Etikettering. 516 83,33% 

Utopiese voorstellings van wegloop. · 3/6 50% 

Oordrewe selfstandigheidstrewe. 216 33,33% 

A vontuurlustigheid. 416 66,66% 

Impulsiwiteit. 116 16,66% 

Problematiese selfbeeld. 516 83,33% 

A-sosiaal. 3/6 50% 

Depressie. 616 100% 

Angs. 416 66,66% 

Tienerswangerskap. 2/2 100% 

Portuurgroepdruk. 1/6 16,66% 

5.7.2 Navorsing 2 

Ten opsigte van die tweede navorsing het die navorser reeds die ondersoekbevindinge van die 

onderskeie proefpersone met mekaar vergelyk (sien 5.5 en 5.6). Daar is toe reeds bevind dat 

"traumatiese belewing van milieuverplasing toereik:ende kinderhuisinskakeling strem, en 

sodoende tot wegloop hydra. 

5. 7. 3 Besinning oor navorsingshipoteses. 

Na aanleiding van die navorsingsbevindinge soos bevind in navorsing 1 en navorsing 2 gaan 

die navorser daartoe oor om sy bevinding jeens die navorsingshipoteses (sien 1. 7 en 4.5) aan 

die leser te stel: 
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a) Hipoteses wat aanvaar word: 

Die volgende navorsingshipoteses word aanvaar aangesien hulle deur die navorsing 

bevestig is. 

* Redes waarom kinders uit kinderhuise wegloop kan bepaal word. 

* Redes waarom inrigtingsmishandeling beleef word kan vasgestel word. 

* Die invloed wat negatiewe kinderhotbelewing op milieuverplasing en kinderhuis

inskakeling het kan bepaal word. 

b) Hipotese wat verwerp word: 

Die volgende navorsingshipotese word verwerp aangesien dit nie binne hierdie navorsing 

bevestig kon word nie. 

* Voorspellers van wegloop uit kinderhuise kan bepaal word. 

Gesien in die lig dat die navorsingshipotese verwerp word, word die teenhipotese aanvaar 

naamlik. "V oorspellers van wegloop uit kinderhuise kan nie bepaal word nie". 

Nadat aanbevelings ter voorkoming van wegloop gestel is sal daar besin kan word of die 

navorsingshipotese: "Maatreels ter voorkoming van die wegloopverskynsel by kinderhuis

kinders kan neergele word", aanvaar of verwerp behoort te word. 

5.8 AFGRENSING VAN ASPEKTE WAARNA AANBEVELINGS 

GEMAAK SAL WORD 

Die navorser het besluit dat hy nie aanbevelings ten opsigte van die belewing van fisiese 

verwaarlosing gaan maak nie. Die rede hiervoor is eerstens dat hierdie aspek slegs ten opsigte 

van een proefpersoon, naamlik geval no. 1 (Charlie) bevind is. Tweedens dien dit vermeld 

te word dat die proefpersoon uit 'n welgestelde milieu kom waar hy ten opsigte van fisiese 

behoeftes baie deur sy oom en tannie bederf is. Omdat Charlie dus nie dieselfde luukshede 

in die kinderhuis geniet soos aan huis van sy tannie nie, beleef hy dit dus eerder as inrigtings

mishandeling en nie werklik as verwaarlosing per se nie. 

Die navorser gaan ook nie aanbevelings ten opsigte van impulsiwiteit en portuurgroepdruk 

maak nie, aangesien die frekwensievoorkoms van hierdie aspekte elk een uit ses (116) is. 

Hierdie twee aspekte dra ook nie beduidend by tot die navorsingsbevinde wegloopredes van 

die proefpersone nie. 
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Hoewel slegs twee van die ses (2/6) proefpersone 'n oordrewe strewe na selfstandigheid 

openbaar, gaan die navorser aanbevelings ili hierdie verband doen. 

Nieteenstaande tienerswangerskap nie as 'n direkte rede vir kinderhuisweglopery by die 

ondersoekgroep bevind is nie, gaan die navorser wel aanbevelings in hierdie verband maak. 

Die rede vir hierdie besluit is dat albei dogters in die ondersoekgroep aangedui het dat hulle 

wel van die kinderhuis af sou wegloop indien hulle swanger sou wees. 

Na aanleiding van bogenoemde bespreking en die vergelyking van die verskillende aspekte wat 

in die onderskeie wegloopredes figureer (sien 5.4, 5.5 en 5.6), grens die navorser die aspekte 

waarna aanbevelings gemaak: gaan word, as volg af: 

Opsomming 5. 9 Aspekte waarna aanbevelings gemaak gaan word 

* Kinderhuisgesinstres 
* Kinderhuisgesinsamestelling 
* Kinderhuisgesinsgrootte 
* Liefdesbehoefte 
* Kinderhuisgesinskommunikasie 
* Kinderhuisgesinsrelasies 
* Emosionele verwaarlosing 
* Verpligte skoolbesoek 
* Negatiewe onderwyser-kind-

relasies 
* Sosialisering 
* Dissipline en gesag. 
* Minderwaardigheidsbelewing. 

* Etikettering. 
* Utopiese wegloopvoorstellings 
* Oordrewe selfstandigheidstrewe 
* A vontuurlustigheid 
* Problematiese seltbeeld 
* A-sosiaal 
* Depressie 
* Angs 
* Tienerswangerskap 
* Kinderhofverrigtinge. 
* Afskeid aan die ouerhuis. 
* Kinderhuisterrein en 
* Kinderhuisopnameprosedures 

5.9 BEPALING VAN HOOFPUNTE WAARONDER AANBEVELINGS 

GEMAAK SAL WORD 

Na aanleiding van die ondersoekbevindinge na die aspekte onderliggend aan die wegloopredes 

(sien 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 en 5.8), het die navorser besluit dat aanbevelings ter voorkoming van 

wegloop onder die volgende opskrifte gemaak: gaan word: 

Opsomming 5.10 Aspekte ter verbetering van kinderhuisbelewing 

* V oorbereiding van die kind tot 
kinderhuisplasing. 

* Die skool en gemeenskap as 
kinderhuisvennote. 

* Verbetering van 
kinderhuisbelewing. 
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HOOFSTUK 6 

AANBEVELINGS TER VOORKOMING VAN WEGLOOP UIT KINDERHUISE 
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Die aanbevelings volg uit die empiriese ondersoek wat met kinderhuisweglopers gedoen is. 

Beide die navorser se observasie en die kinders se aanbevelings word gegee. 

6.1 DIE DOEL VAN DIE HOOFSTUK 

Die doel van die hoofstuk is om aanbevelings ter voorkoming van weglopery uit kinderhuise 

te maak. Die aanbevelings word gemaak onder die opskrifte (hoofpunte) soos bepaal in 5. 8 

en dek die aspekte soos onder 5. 7 bepaal. 

6.2 AANBEVELINGS 

6.2 .1 V oorbereiding van die kind tot kinderhuisplasing 

Ten einde te voorkom dat die kind kinderhuisopname as 'n skok beleef en sodoende verhinder 

word om van meet af aan met gemak by die kinderhuislewe en te skakel, is dit noodsaaklik 

dat die kind deeglik tot milieuverplasing voorberei sal word. 

a} KinderhofverrifW1l~e 

Dit is nodig dat die kind wat kinderhofverrigtinge moet bywoon, deur die rekonstruksie

werker daarop voorberei sal word. Hy moet byvoorbeeld vooraf ingelig word dat die hof

verrigtinge in die kantoor van die kommissaris gehou word en nie in 'n hofsaal nie. Dit 

is nodig dat hy sal weet dat die kommissaris aan hom vrae sal vra. Hy moet ook weet 

dat hy self die reg het om vrae aan die kommissaris en ander betrokkenes by die hofver

rigtinge te vra. Indien die kind deeglik voorbereid is op kinderhofverrigtinge, sal voor

kom word dat hy dit as traumaties beleef. Deur vrae aan die kommissaris van kindersorg 

en rekonstruksie werker te vra oor byvoorbeeld waarom hulle kinderhuisplasing tot sy 

voordeel ag, sal meegebring kan word dat die kind tydige berusting jeens die hotbevel 

vind. 

Daar word aanbeveel dat die kommissaris van kindersorg alles in sy vermoe sal doen om die 

kind op sy gemak te stel tydens hofverrigtinge. Daar moet ten alle tye voorkom word dat die 

kind hofverrigtinge as gejaagd sal beleef. Die kommissaris van kindersorg kan eksplisiet aan 

die kind verduidelik dat die verrigtinge informeel van aard is en dat daar rustig oor sy saak 

besin sal word. Deur die kind uit te nooi om enige tyd vrae te vra indien hy enige aspek nie 

verstaan nie, sal bogenoemde ideaal bevorder word. Dit is nodig dat die kind daarop 

voorberei sal word dat alle vrae en antwoorde gerig word deur die kommissaris (hy praat dus 
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deur die kommissaris as synde die voorsitter). Dit is ook nodig dat die kind vooraf sal weet 

dat bandopnames van die kinderhofverrigtinge gemaak word. Daar word aanbeveel dat alle 

gesprekke wat gevoer word en verslae wat tydens kinderhofverrigtinge voorgelees word, in 

eenvoudig verstaanbare taal aan die kind gestel sal word. Daar moet nougeset vasgestel word 

of die kind die omvang van die hofuitspraak deeglik begryp en die implikasies daarvan besef 

voordat die kantoor van die kommissaris verlaat word. Hierdeur sal die kind kinderhofverrig

tinge en die kinderhuis as instelling in sy belang in 'n positiewe lig beskou. 'n Positiewe 

belewing van kinderhofverrigtinge en aanvaarding van kinderhotbeslissing sal kinderhuis

opname en kinderhuisaanpassing bevorder . 

.b} Inli~gsbrosjure van kinderhuis 

'n Inligtingsbrosjure van die kinderhuis kan opgestel word om tot beskikking van 

toekomstige kinderhuiskinders en rekonstruksiewerkers se beskikking te stel. Dit is 

noodsaaklik dat die brosjure hoofsaaklik foto' s sal bevat. Dit is uiters noodsaaklik dat die 

brosjure beslis 'n foto van die valhek en hekwag sal insluit. Verder is dit belangrik dat 

daar in 'n fotobyskrif verduidelik sal word dat die valhek en hekwag om veiligheidsredes 

aangebring is en nie die beheer van kinderhuiskinders ten doel bet nie. Daar word 

aanbeveel dat hierdie fotobrosjure aan die toekomstige kinderbuiskind as eiendom gegee 

sal word. Dit is noodsaaklik dat die kind hierdie brosjure 'n geruime tyd voor sy kinder

huisopname reeds in sy besit sal he sodat hy horn rustig op sy nuwe milieu kan voorberei. 

~ Video-o.pname van kinderhuis 

Benewens die inligtingsbrosjure is dit noodsaaklik dat 'n video-opname van die alledaagse 

lewe in die kinderhuis gemaak sal word. Hierdie video opname moet tot beskikking van 

rekonstruksiewerkers gestel word om dit aan toekomstige kinderhuiskinders en hul families 

te vertoon. Langs hierdie weg sal verseker word dat die kind en sy familie bulle op sy 

opname begin voorberei. Indien die kind of sy ouers na aanleiding van die video vrae bet 

om aan die rekonstruksiewerker te vra, sou dit die ideale geleentheid wees om dit te doen. 

Dit sal tot die kind se voordeel wees indien die video geredelik tot sy beskikking is sodat 

by berhaaldelik daarna kan kyk. Omdat hy 'n beeld bet van wat by by <;tie kinderhuis te 

wagte is, sal hy sy opname minder traumaties beleef. 
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.d} Besoek aan kinderhuis voor opname 

In gevalle waar kinders nie weens krisisingryping na die kinderhuis gestuur word nie, sal 

dit tot die toekomstige kinderhuiskind se voordeel wees indien hy die kinderhuis self saam 

met sy ouers en die rekonstruksiewerker sal besoek. By hierdie geleentheid word 

aanbeveel dat hy die hoof van die kinderhuis, sy toekomstige maatskaplike werker, huis

moeder en sy toekomstige gesinslede sal ontmoet. Dit sal ook tot die kind se voordeel 

wees om op 'n besigtigingstoer deur die hele kinderhuisterrein geneem sal word. Verder 

word aanbeveel dat die kind ook na sy toekomstige nuwe skool geneem sal word ten einde 

die skoolterrein te besigtig en die skoolhoof te ontmoet. In gevalle van Hoerskool- en 

Spesialeskool leerlinge is dit noodsaaklik dat hierdie leerlinge die beroepsleier van die 

skool sal ontmoet ten einde te bepaal of hulle vakkeuses inpas by die skoolrooster en vak

pakette wat by die skool aangebied word. Indien die leerling se vakkeuses dalk gewysig 

sal moet word met nuwe skooltoetrede, is hy dus voorbereid daarop. 

e} Ander as_pekte 

Daar word aanbeveel dat kinders wat nie weens krisisingryping na die kinderhuis gestuur 

word nie, nie oorhaastig na die kinderhuis vir opname gebring sal word nie. Die ideaal 

sou wees om die kind na die kinderhuis te bring sodra hy homself gereed en bereid ver

klaar tot kinderhuisopname. Hierdie kind moet geleentheid kry om rustig afskeid te neem 

van sy bekende omgewing en om horn voor te berei op die kinderhuislewe. Hy moet by

voorbeeld genoegsaam geleentheid he om self aan sy maats en bekendes te vertel dat hy 

na die kinderhuis gaan. Dit is nodig dat hy tyd sal he om adresse en telefoonnommers 

van maats in te samel sodat hy vanuit die kinderhuis kontak met hulle kan bewerkstellig 

indien hy 'n behoefte aan kommunikasie met hulle sou he. Dit sou tot die kind se voor

deel wees indien hy geleentheid sou he tot 'n "vir oulaas belewing" soos om vir oulaas 

saam met sy maats rugby te speel. Hy moet ook die geleentheid he om sy maats, 

onderwysers en kenisse rustig te gaan groet . 

.f) V ooraf ontmoetin2 met een kinclerhuiskind 

In gevalle waar die toekomstige kinderhuiskind nie deur sy ouers na die kinderhuis 

gebring kan word nie en dus deur die rekonstruksiewerker na die kinderhuis gebring moet 

word, word aanbeveel dat een juniorbestuurslid van die toekomstige huiseenheid saamge

neem sal word om die kind na die kinderhuis te vergesel. Op hierdie wyse kry die toe-
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komstige kinderhuiskind dus geleentheid om solank 'n nuweling te leer ken voordat hy die 

massa kinderhuiskinders sal ontmoet. 

g} Die gebruik van begeleiers 

Dit word aanbeveel dat die gebruik van begeleiers (wanneer kinders na die kinderhuis 

gebring word) vermy moet word. Proefpersone het aangedui dat mede kinderhuiskinders 

wat deur 'n rekonstruksiewerker en 'n begeleier na die kinderhuis gebring is, dit meestal 

onaangenaam beleef het. Volgens die proefpersone lei die teenwoordigheid van die 

begeleier daartoe dat die kind voel hy word as 'n misdadiger beskou wat opgepas moet 

word. lndien die rekonstruksiewerker dit noodsaaklik ag om van 'n begeleier gebruik te 

maak terwyl sy die kind na die kinderhuis moet bring, dui die noodsaaklikheid daarvan 

op die volgende: 

* Die rekonstruksiewerker besef dat die kind nog nie gereed tot kinderhuisopname nie en 

dus kan verwag word dat die kind sy nuwe tuiste van meet af aan as problematies sal 

beleef. 

* Die kind is nie deur die rekonstruksiewerker voorberei tot kinderhuisopname nie en twyfel 

bestaan oor die kind se gereedheid tot kinderhuisopname. 

* Die kind is moontlik misdadig en dus moet nywerheidskool- of kliniekskoolplasing eerder 

as kinderhuisplasing oorweeg word. 

hl Kontrolemiddele in die yoorbereiding 

Na aanleiding van bogenoemde het die navorser besluit om twee werksdokkumente vir 

gebruik deur die rekonstruksiewerker voor te berei. Die werksdokkument (kontrolelyste) 

bevat hoofpunte waarvolgens die betrokke rekonstruksiewerker kan kontroleer of alle 

aspekte rakende voorbereiding van die kind tot kinderhofverrigtinge en kinderhuisopname 

nagekom is, deur byvoorbeeld afgehandelde aspekte daarop af te merk. 
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Kontrolelys 6.1 Voorbereiding van die toekomstige kinderhuiskind op kinderhofverrigtinge: 

Die kind is meegedeel waarom kinderhofverrigtinge gehou word. 
~ 

Die kind is meegedeel wanneer kinderhofverrigtinge gehou sal word. 

Die kind is vertroud met al die betrokkenes by kinderhofverrigtinge. 

Die kind weet die hofverrigtinge vind in die kommissaris van kindersorg se kantoor 
plaas. 

Die kind weet dat bandopnames van die hofverrigtinge gemaak word. 

Die kind weet dat vrae aan horn gevra kan word. 

Die kind weet dat hyself ook vrae mag vra. 

Die kind weet dat vrae en antwoorde deur die kommissaris gerig word. 

Kontrolelys 6.2 Voorbereiding van die toekomstige kinderhuiskind op milieuverplasing: 

Die kind is in kennis gestel van die datum van kinderhuisopname. 

Inligtingstukke met betrekking tot die kinderhuis was vir geruime tyd tot beskikking 
van die toekomstige kinderhuiskind en sy gesin. 

Die kind het 'n vooraf besoek aan die kinderhuis gebring. 

Die kind het sy kinderhuishoof, maatskaplike werker en huismoeder vooraf ontmoet. 

Die kind het 'n vooraf besoek aan sy toekomstige skool gebring. 

Die kind bet sy toekomstige skoolhoof vooraf ontmoet. 

Die kind bet genoegsaam geleentheid tot afskeidneem gehad. 

Die kind weet wie horn na die kinderhuis gaan neem vir opname. 

6.2.2 Verbetering van kinderhuisbelewing 

a) Teenwoordi~id van kamermaat en juniorbestuurslid by opname 

By kinderhuisopname word aanbeveel dat die juniorbestuurslid en een kamermaat van die 

toekomstige kinderhuiskind teenwoordig sal wees. Hierdeur sal die nuweling die 

geleentheid kry om minstens twee kinderhuisgesinslede te ontmoet en beter te leer ken 

voordat hy skielik die ander tien tot twaalf kinderhuisgesinslede by die huiseenheid gaan 

ontmoet. Sodoende sal voorkom kan word dat hy homself as eensaam tussen die meer as 

honderd kinderhuiskinders sal beleef. 

h} Opname in huiseenheid versus administratiewe i:ebou 

Van die proefpersone bet aanbeveel dat kinderhuisopname in die aangewese huiseenheid 
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voltrek moet word in stede van in die administratiewe hoofgebou. Hulle voer aan dat die 

huiseenheid meer huislik is as die administratiewe gebou en 'n nuweling dus gouer tuis 

sal laat voel. 

~ Ontferm oor nuwelin2 en touwys maak 

Proefpersone bet ook aanbeveel dat die juniorbestuurslid en kamermaat van die nuweling 

hulle vir die eerste week na opname oor die nuweling moet ontferm. Dat hulle die 

nuweling nie net op die kinderbuisterrein sa1 vergesel nie, maar horn ook op 'n 

besigtigingstoer te voet deur die dorp sa1 neem. Hulle meen dit sa1 meebelp dat die 

nuweling sy nuwe leefwereld gouer sa1 leer ken en bereid sa1 wees om born suksesvol met 

sy nuwe leefwereld te waag. Suksesvolle waagbouding sa1 lei tot 'n positiewer kinder

buisbelewing. 

d} Uitnodi~~ tot ~sprekvoerin~ 

Proefpersone dui aan dat die maatskaplike werker, huismoeder en juniorbestuurslid die 

nuweling eksplisiet kan uitnooi om met vrymoedigbeid alles wat born in die kinderbuis 

binder met hulle te kom bespreek. Dit is die mening van die proefpersone dat indien 

onderlinge kinderhuisverskille op bierdie wyse aangespreek kan word, dit daartoe sal lei 

dat gesinsverskille mak1iker uit die weg geruim sa1 word en gesinstres sodoende beperk 

sal word. Hierdie aanbeveling word deur die navorser ondersteun. 

~ Ekstra fasiliteite in huiseenhecle 

Die navorser beveel aan dat die moontlikheid van die byvoeging van minstens nog een 

ekstra badkamer en toilet in die buiseenhede oorweeg sal word. Hierdeur sal geleentheid 
' 

tot 'n positiewer belewing van privaatheid aan die kinders gebied word. 

fi Minder kin<lers per slaapkamer 

Nog 'n aanbeveling is dat nie meer as twee kinders 'n slaapkamer sal deel nie. Langs 

bierdie weg sal gesinslede meer geleentbeid gebied word tot privaatbeid. Dit sal ook 

meebring dat bulle hulle kinderbuisgesin nie as oorvol sa1 beleef nie. 

g) Yerkleinin~ van huisouer-kind ratio 

Omdat die huidige gesinsgrootte deur kinderhuiskinders as problematies groot beleef word, 

156 



word aanbeveel dat 'n ondersoekstudie na die bekostigbaarheid van die verkleining van 

die huidige huisouer-kinderhuiskind-ratio gedoen sal word. 

h} Iwee huismoeders per huiseenheid 

In gevalle van ongetroude huismoeders word aanbeveel dat twee huismoeders per 

huiseenheid aangestel sal word. Langs hierdie weg sal verseker word dat kinderhuiskin

ders makliker toegang tot 'n huisouer sa1 he. Dit sal meebring dat kinderhuiskinders se 

mededinging om die huismoeder se aandag verklein. Dus sal die behoefte aan 

kommunikasie met huisouers ook verklein word. 

il AansteU.in,g van yader en moeder huisouers 

Daar word aanbeveel dat indien 'n huismoeder getroud is, sy en haar man albei as 

huisouers aangestel sal word. Op hierdie wyse sal die kinderhuisowerheid aanspraak op 

die samewerking van albei volwassenes in die huiseenheid he. Dit sal ook die voordeel 

he dat die kinders van die huiseenheid aanspraak op twee ouerfigure ('n vaderfiguur en 

'n moederfiguur) sal he. 

j) Yerbeterin.g van gesinskommunikasie 

Ten einde gesinskommunikasie te verbeter, word aanbeveel dat huisvergaderings weekliks 

gehou word. Huisvergaderings moet informeel van aard wees ten einde elke kind op sy 
• 

gemak te laat voel. Die huisouer en juniorbestuurslid kan afwisselend as voorsitters van 

die vergaderings optree. Die huisvergaderingvoorsitter moet aan elke gesinslid die geleent

heid gee om met vrymoedigheid vrae te vra, en hom uit te spreek oor sake wat hom 

hinder. Deur hierdie huisvergaderings kan verslag aan gesinslede gedoen word van be

sluite deur die kinderhuisowerheid. In hierdie vergadering kan gesinslede dan ook opdrag 

aan die huisouer en juniorbestuurslid gee om versoeke ensovoorts as besprekingspunte na 

die kinderhuisbestuur (kinderhuisowerheid) te neem. So 'n openhartige gesinsvergadering 

sal ook bydra tot beter gesinsrelasies. Verder sal hierdie vergadering kommunikasie

geleentheid bied. Die gesinslede sal nie net die geleentheid gebied word om mekaar 

onderling beter te leer ken nie, maar kinderhuisowerhede sal die geleentheid gebied word 

in voeling te wees met kinders se gevoelens en versoeke. Tydens hierdie geleentheid sal 

gesinslede die geleentheid kry om gelyke menswaardigheid te beleef aangesien elkeen die 

reg om te hoor en gehoor te word, sowel as die reg om te weet, sal beleef. 
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kl Verbetering van hetroseksuele relasies 

Die idee dat kinderhuiskinders eers 16 jaar oud moet wees voordat hulle seun-dogter-ver

houdings mag aanknoop is argaies. Hierdie kinders bet behoeftes aan kommunikasie, 'n 

vertroueling en begrip. Daar word dus aanbeveel dat alle leerlinge wel die geleentheid 

gebied word om self te besluit of bulle wel 'n seun-dogter-verhouding wil aanknoop al dan 

nie. Deur 'n ouderdomsbeperking op hierdie verhoudings te plaas bring mee dat leerlinge 

voel hulle word nie vertrou nie. Indien huisouers, maatskaplike werkers en ander 

kinderhuispersoneel die seun-dogter-verhoudings op pedagogies verantwoordbare wyse 

hanteer, sal dit meebring dat opvoedingsgeleenthede verbreed word. Dit sal verseker dat 

kinderhuiskinders die kinderhuis meer huislik sa1 ervaar. 

U Die gebruik van troeteldiere 

Daar word aanbeveel dat elke huiseenheid 'n troeteldier sa1 he. Gesinslede sal dan die 

geleentheid he om die troeteldier te help versorg. Elke mens bet die behoefte om liefde 

uit te deel. Deur hul liefde aan die troeteldier uit te deel, sa1 die kinderhuiskind dus die 

geleentheid gebied word om sy affekbehoefte te verlig. Hulle kry dan die geleentheid om 

te ervaar dat hulle as kinderhuisgesin saam n iets n besonders besit, wat verskil van die res 

van ander huiseenhede. 

Van die proefpersone bet ook aangedui dat hulle graag perde by die kinderhuis sou wou 

he. Hulle meen dat perdry hul belewing van verveling sou teewerk. In hierdie opsig wil 

die navorser die aanbeveling ondersteun. Die versorging van die perde sal ook die kinders 

se verantwoordelikheidsin versterk. Derdens sa1 perde (net soos die geval met buistroetel

diere) meehelp om die affekbehoefte van die kinderhuiskinders aan te vul. 

ml Die gebruik van navorsingsmediums 

Die navorser beveel aan dat die maatskaplike werkers van die kinderbuis, die wegloop

vraelys (sien bylae C ) en die uitgebreide onvoltooide sinne medium van Rotter (sien bylae 

D) wat deur die navorser in die empiriese ondersoek benut is, gebruik in hul terapeutiese 

bulpverlening aan kinderbuiskinders. Die navorser bet opgemerk dat die voltooiing van 

hierdie mediums reeds terapeutiese waarde vir die proefpersone gehad bet, deurdat dit aan 

bulle die geleentheid gegee bet om hul gevoelens uit te druk. Deur aspekte wat in hierdie 

mediums as problematies aangedui word, in onderhoude en gesprekke op te volg, bet tera-
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peutiese waarde. Hierdie mediums sal die maatskaplike werker in staat stel om die 

kinderhuiskind en sy probleme beter te begryp. Hierdeur sal sy in staat wees om nog 

beter voorligting aan sowel die kinderhuiskind as sy huisouer te gee. 

n) Die aapstel1in& van QPVoedkundige sielkundiges b.y Jrjnderhuise 

Die navorser beveel aan dat 'n pos vir 'n opvoedkundige sielkundige by die kinderhuis 

ingestel word. Die opvoedkundige sielkundige sal die ontoereikend voltrekte opvoedings

verlede van die kinderhuiskind voor kinderhuisopname, na behore bepaal en meehelp om 

sy opvoedingvoltrekking in perspektief te stel. Die hoe frekwensie van beleefde depressie 

en angs onder proefpersone benadruk die noodsaaklikheid dat 'n opvoedkundige sielkun-
" 

dige op die personeel van die kinderhuis sal dien. Problematiese kinderhuis gesinsituasies 

sal ten beste deur die opvoedkundige sielkundige aangespreek word. 

Q) Instel yan gesinsyoorli&tingsprogram 

Ten einde kinderhuisweglopery as gevolg van tienerswangerskap te voorkom, word 'n 

voorligtingsprogram aanbeveel. Hierdie voorligtingtingsprogram moet 'n uitbreiding van 

die huidige TOD Gesinsvoorligtingprogram wees. Huismoeders, kinderhuis maatskaplike 

werkers en kinderhuis verpleegkundige word aanbeveel om die TOD Gesinsvoorligtingpro

gram aan ouers byte woon. Bogenoemde personeel kan dan 'n program voortvloeiend 

op die gesinsvoorligtingprogram saamstel, ten einde die beskikbare hulp, dienste en inrig

tings aan ongehude moeders, aan die kinderhuisdogters bekend te stel. Dit sal verseker 

dat kinderhuisdogters wat swanger raak, by die kinderhuis om hulp sal aanklop in stede 

daarvan om bloot uit die kinderhuis weg te loop. 

Pl Yeranderin& van huiswerkhulpstelsel 

Die huidige huiswerkhulpstelsel van die kinderhuis sou verander kon word ten einde 

huisouer-kinderhuiskindrelasies te bevorder. Aangesien leerlinge van dieselfde standerd 

hulle huiswerk tans by 'n spesifieke huiswerkhelper (huismoeder) gaan doen, byvoorbeeld 

alle standerd sesse by mevrou X en alle standerd sewes by mevrou Y, ontstaan 'n 

wedersydse begrypingsleemte tussen huismoeder en die kinderhuiskinders van haar 

huiseenheid. Daar word aanbeveel dat die huismoeder self huiswerkhulp aan die kinders 

in haar gesin sal lewer. Hierdeur sal die huismoeder op hoogte wees van elke kind in 

haar huiseenheid se skoolprobleme en huiswerkvlyt. Sy kan met die onderwyser skakel 
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indien sy merk dat die kind skool- of huiswerkprobleme ervaar. Met hierdie verandering 

sal geleentheid aan huisouers en gesinslede, en gesinslede onderling, geleentheid gebied 

word om mekaar behulpsaam te wees en dus beter te leer ken. Indien die huismoeder self 

huiswerkhulp aan haar gesinslede bied, sal sy ook die bywoning van haar gesinslede se 

skooloueraande meer sinvol vind, deurdat sy instaat gestel word om kennis te dra van die 

kind se spesifiek voorgeskrewe skoolwerk, en sy spesifieke leerprobleem . 

.Q) V erandering van laerskool toewysin,gsbeleid 

Die huidige beleid waarvolgens alle kinderhuiskinders wat in die laerskool is in Laerskool 

Nylstroom geplaas word, bring mee dat die skool se pedagogiese bemoeienisprogram 

oorlaai word terwyl nog 'n laerskool binne loopafstand van die kinderhuis af is. Die 

navorser beveel aan dat die laerskool toewysingsbeleid verander sal word. Hy doen aan 

die hand dat laerskoolkinders volgens huiseenhede aan die twee beskikbare laerskole 

toegewys sal word. Hierdeur sal 'n groter onderwyserskorps die geleentheid kry om 

pedagogies meer effektief by 'n kleiner groep kinderhuiskinders in hul onderskeie skool

populasies betrokke te wees. Minder kinderhuiskinders in 'n spesifieke skool sal daartoe 

lei dat opvoeders ten opsigte van alle fasette van elke kind se nood waarin die skool kan 

help, en hulp kan verleen. 

r} Beginsel van massadeeJname 

Die beginsel van massadeelname aan kinderhuisaktiwiteite, byvoorbeeld volkspele is tot 

voordeel van gevoelens van samehorigheid en belewing van gelykwaardigheid. Daar word 

egter aanbeveel dat alle massadeelnames nie verpligtend behoort te wees nie. Deur aan 

die kind die geleentheid te bied om self te besluit of hy aan die aktiwiteit wil deelneem, 

sal sy behoefte aan selfstandige besluitneming tot voordeel strek. Massadeelname moet 

aak op aangename aktiwiteite gerig wees. Daar behoort in gedagte gehou word dat 

volkspele nie in die smaak van die meeste tieners van die jare negentig val nie. 

Oorweging kan geskenk word aan aktiwiteite soos kaskarresies, vlotvaart en sokkiejolle. 

s) YinnilW atbandeling van aansoeke vir yakansie- en naweekreelines 

Die huidige beleid om die kinderhuiskinders vir vakansies en naweke na vakansie- en 

naweekouers te laat gaan, is waardevol deurdat dit die kinderhuiskind die geleentheid bied 

om vertroud te bly met die alledaagsheid van 'n "normale" huisgesin. Die beleid dat 
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vakansie- en naweekouers aansoek moet doen om 'n kind vir 'n vakansie of naweek uit 

die kinderhuis te neem en vir so 'n aansoek gekeur word, is tot voordeel van die kinder

huiskind se emosionele, affektiewe en fisieke veiligheidsbelewing. Die navorser wil egter 

aanbeveel dat 'n metode gevind sal word, waarvolgens vakansie- en naweekouers se 

aansoeke vinniger afgehandel sal word. Gevalle waar voomemende vakansie- en naweek

ouers langer as ses maande moes wag voordat hul aansoek goedgekeur is, is aan die 

navorser bekend. Aangesien hierdie langdradige prosedure voomemende vakansie- en 

naweekouers ontmoedig, om na kinderhuiskinders uit te reik, is dit noodsaaklik dat 

metodes gevind sal word waarvolgens die aansoek en keuringsproses bespoedig word. 

t1 Meer "besoekdae" 

Die beleid dat kinderhuiskinders nie smiddae by maats buite kinderhuisverband mag gaan 

kuier nie, is wel tot voordeel van die kinderhuiskind se fisiese veiligheid. Die beleid dat 

kinderhuiskinders nie ander kinders in hul kinderhuiseenhede mag ontvang nie, bring ver

ligting vir die verantwoordelikhede van die kinderhuispersoneel mee. Aangesien kinder

huiskinders die behoefte aan wedersydse verkeer met maats van hul eie keuse bet beveel 

die navorser aan dat oorweging aan sogenaamde "oop" of "besoekmiddae" geskenk sal 

word. Tydens hierdie "besoekdae" kan kinderhuiskinders dan die geleentheid kry om hul 

maats binne hul huiseenhede te ontvang ten einde sosialisering te bevorder. 

1U Inskakelingspro~am 

Uit bogenoemde het die navorser besluit om 

a) 'n lnskakelingsprogram wat oor vier dae strek vir nuutopgeneemde kinderhuiskinders 

daar te stel, vir gebruik deur kinderhuise en skole waar kinderhuiskinders ingeskryf 

word en 

b) Aspekte ter verbetering van kinderhuisbelewing kortliks uit te lig vir optrede en ver

dere beplanning deur die kinderhuisowerheid. 
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Program 6.1 Inskakelingsprogram in die ldnderhuis 

Dag 1 

a) Huismoeder, juniorbestuurslid en 'n kamermaat van die nuweling is saam met 
kinderhuismaatskaplike werker teenwoordig by die opname van die nuweling. 

b) Nuweling word aan die mede kinderhuisgesinslede voorgestel. 
c) Juniorbestuurslid en 'n kamermaat help die nuweling om sy intrek in die huiseenheid te 

neem. 
d) Juniorbestuurslid en kamermaat neem die nuweling op 'n staptoer met die roete na die 

nuweling se toekomstige skoolterrein. 

Dag2 

a) Huismoeder vergesel nuweling na sy nuwe skool met die oog op skoolinskrywing. 
b) Nuweling word (waar moontlik) saam met 'n mede kinderhuiskind in 'n voogklas geplaas 

(sien 6.2.3). 
c) Nuweling word aan klasonderwyser voorgestel. 
d) Klasonderwyser skakel nuweling in makkerhulpgroepie in (saam met mede kinderhuis 

klasmaats soos onder punt b hierbo vermeld). 
e) Makkerhulpgroepie (met monitering van klasonderwyser) neem die leiding om die 

nuweling se gelukkige skoolinskakeling te rig deur byvoorbeeld: 
* V oorsiening van skoolrooster. 
* Aanwys van toilet- en sportgeriewe. 

t) Kinderhuisklasmaat (soos onder punte bend hierbo genoem) vergesel die nuweling aan 
die einde van sy eerste skooldag by sy nuwe skool terug na die kinderhuis. 

g) Die nuweling word deur die betrokke juniorbestuurslid en 'n kamermaat van sy 
huiseenheid op 'n besigtigingstoer deur die kinderhuisterrein geneem. 

Dag3 

Gedurende die namiddag word die nuweling deur die betrokke juniorbestuurslid en 'n 
kinderhuismaat van die nuweling se keuse, op 'n besigtigingstoer deur die dorp vergesel. 
Die volgende plekke word besoek: 
* Winkelsentrums, byvoorbeeld die skryfbehoeftewinkel, klerewinkel apteek en kafee 

naaste aan die kinderhuis. 
* Die kerkgebou waar die nuweling voortaan kerk sal bywoon. 
* Die dorp se biblioteek en hospitaal. 

Dag4 

Die nuweling word aangemoedig om van vandag af, ten voile by die skool en kinderhuis se 
namiddagprogramme in te skakel. Vryheid word aan die nuweling gegee om voortaan self 
sy sake te reel, Hy word egter weer eens eksplisiet uitgenooi om enige probleme met die 
kinderhuispersoneel en juniorbestuurslede te kom bespreek. 
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Opsomming 6.1 Aspekte ter verbetering van ldnderhuisbelewing 

* Byvoeging van bykomende badkamer en toilet in elke huiseenheid. 
* Twee kinders per slaapkamer. 
* Verkleining van huisouer-kinderhuiskind ratio. 
* Twee huisouers per huiseenheid. 
* Weeklikse huisvergaderings. 
* Hersiening van kinderhuisreel jeens seun-dogterverhoudings. 
* Aanhou van huistroeteldiere. 
* Aanhou van perde op kinderhuisterrein. 
* Gebruik van wegloopvraelys deur kinderhuismaatskaplike werkers ( sien bylae C). 
* Gebruik van uitgebreide onvoltooide sinnemedium van Rotter deur 

kinderhuismaatskaplike werkers. 
* Aanstelling van 'n opvoedkundige sielkundige by die kinderhuis. 
* Uitgebreide gesinsvoorlingprogram vir tiener dogters. 
* Hersiening van huiswerkhulpstelsel. 
* Hersiening van skooltoewysingsbeleid. 
* Massadeelname aangemoedig, nie verpligtend. 
* Vinniger keuringsprosedure met die keuring van naweek en 

vakansievriende. 
* Magtiging aan huismoeder oor regulering van buitebesoeke van 

kinderhuiskinders aan en van maats gedurende weeksmiddae. 

6.2.3 Die skool en gemeenskap as kinderhuisvennote 

a) Makkerhulpstelsel 

Die huidige TOD makkershulpstelsel (TOD omsendminute 71/1987 en 25/1990) en TOD 

voogstelsel (Streekkursus: Voogstelsel, April 1988) wat die suksesvolle inskakeling van 

nuwe leerlinge en 'n gelukkige skoolgemeenskap ten doel bet, kan uitgebrei word om 

spesifiek ook voorsiening te maak vir die uniekheid van skole wat 'n beduidende 

konsentrasie van kinderhuiskinders akkommodeer. Wat die voogstelsel betref, word 

aanbeveel dat die kinderhuiskind se klasvoog horn saI vergewis van die nuwe kinder

huiskind se gesitueerdheid voor klaskameropname ten einde die kind en sy moontlik skeef 

voltrekte opvoedingsverlede beter te begryp. Deur kennis te neem van (en waar moontlik 

mee te doen) aan die terapeutiese program wat die kinderhuis ten opsigte van die nuwe 

kinderhuiskind beplan, saI tot voordeel van die nuwe kinderhuiskind se opvoedingsherstel 

hydra. Ten opsigte van die makkerhulpstelsel word aanbeveel dat daar toegesien saI word 

dat die nuutopgeneemde kinderhuiskind in 'n makkershulpgroepie opgeneem saI word, wat 

ook ander kinderhuiskinders insluit. 

b). Skakelkomitee tussen stool en kinderhuis 

Die totstandkoming van 'n onderwys-kinderhuis skakelkomitee word aanbeveel. Hierdie 
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komitee sal horn definitief moet belas met die koordinering van die tydroosters van die 

onderskeie instansies as vennote. Tydens die uitvoer van die empiriese ondersoek bet die 

navorser daarvan bewus geword dat skielike en onverwagse veranderinge aan skole se 

buitemuurse programme, kinderhuisaktiwiteite benadeel en selfs ontwrig bet. Deur 'n 

skakelkomitee suksesvol tussen die kinderhuisowerheid en skole te implimenteer, sal 

voorkom word dat skool- en kinderhuisaktiwiteite oorvleuel en of bots. Aangesien dit 

onregverdig is om 'n kind tussen twee noodsaaklike aktiwiteite (sportoefening by die skool 

en groepterapie by die kinderhuis) te laat kies, sal dit tot voordeel van die kind as 

skoolkind en as kinderhuiskind wees indien aktiwiteite gekoordineerd kan plaasvind. 

~ Terul01®fing oor aanpassing b.y skool en kinderhuis 

Daar word ook aanbeveel dat wedersydse terugvoering tussen die skool en die kinderhuis 

met betrekking tot nuwe kinderhuis toetreders se aanpassing by hulle nuwe skool- en 

kinderhuisomstandighede gegee sal word. Dit sal verseker dat die kind se aanpassing by 

sy nuwe omstandighede toereikend deur albei instansies as vennote gemonitor sal word. 

Problematiese aanpassing sal dus betyds opgemerk en verwys kan word. Hierdeur sal 

meegehelp word dat onderwyser-kind relasies sowel as skoolsosialisering by die 

kinderhuiskind bevorder word. Dit sal meehelp in die voorkoming van onrealistiese 

belewing van dissipline en gesag as oorstreng. 

dl Hersiening van skoolreels 

'n Opname van skoolreels wat deur die leerlinge as onregverdig of oorstreng beleef word, 

kan gemaak word. Reels wat in hierdie opname aangedui word, behoort deur die 

skoolhoof en sy personeel herevalueer te word. Indien reels wat diskriminerend, 

onvanpas (oud modies) of bloot reels ter wille van reels is, behoort geskrap te word. Dit 

wil voorkom asof die reel dat koshuiskinders slegs koshuiskinders, kinderhuiskinders slegs 

kinderhuiskinders, en dorpskinders slegs dorpskinders na skoolfunksies soos flieks, sokkies 

en matriekafskeide mag vergesel, moontlik so 'n reel is. 

~ Geheime posbus 

Hoofde van skole behoort daarna om te sien dat geen kind op enige manier etikettering 

hetsy deur onderwysers of mede skoliere beleef nie. Kinders moet aangemoedig word om 

die geheime posbus soos voorgestel in die TOD voogstelsel (1988) vir die doel te benut. 
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Kinders moet die vrymoedigheid he om onderwysers en skoliere wat teen kinderhuis

kinders diskrimineer of etiketteer, de~ middel van geheime briewe in hierdie posbus 

bekend te maak. Die skoolhoof behoort homself ten doel te stel om alle vorme van dis

kriminasie teen, en etikettering van leerlinge te bestry. Kinderhuisdiskrimmineerders en 

etiketteerders moet konsekwent en streng aanspreek word. 

fl Gemeenskapsbetrokkenheid 

Die gesindheid van die gemeenskap om betrokke te wees by die kinderhuis en hulle op 

uitstappies te neem, is 'n positiewe bydrae. Kinderhuiskinders behoort egter nie verplig 

word om hierdie aktiwiteite ten koste van besoeke aan hul ouerhuise by te woon nie. Die 

gemeenskap moet bereid wees om hul goedbedoelde aanbod te laat vaar, ter wille van die 

kinderhuiskind se reg om sy ouerhuis te besoek. Die gemeenskap kan ook 'n bydrae 

lewer deur verjaarsdag- en kersgeskenke vir kinderhuiskinders te koop. Verjaarsdag- en 

kerspartytjies kan ook deur gemeenskapsorganisasies gefinansier en gereel word. Aange

sien sommige kinderhuiskinders graag aan aktiwiteite soos stoei, karate, ballet en klavier

lesse sat wil deelneem, maar dit nie kan doen nie, omdat hut afwesige ouers nie daarvoor 

betaal nie, sal dit goed wees indien die gemeenskap in hierdie behoefte kan help voorsien. 

i) Kinderhuisvakansie 

Die huidige ontwikkeling van die gesluite Melkrivierse Laerskool- en Koshuisterrein as 

'n kinderhuisvakansie-oord sal tot voordeel van die kinderhuiskinders wees. Die 

uitgestrekte veld en berge sat die avontuurlustigheid van die kinders bevredig. Dit sal 

goed wees indien kinderhuiskinders wat nie na hul ouerhuise of naweek- en 

vakansievriende gaan nie, naweke en vakansies al hier sal deurbring. Die terrein leen 

horn tot staproetes en die buitelewe. Die navorser beveel aan dat 'n beroep op die 

gemeenskap gedoen word om op finansiele en kundigheidgebiede bydraes tot die 

ontwikkeling van die projek te lewer. 

Die navorser het besluit om bogenoemde aanbevelings op te som. Hierdie opsommings kan 

as nuttige agendapunte vir toekomstige vergaderings van die reeds voorgestelde kinderhuis 

skakelkomitee dien (sien 6.2.3). 
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Opsomming 6. 2 Aanbevelings aan ki.nderhuisvennote 

Die skool: 
* Neem kennis van die kinderhuiskind se gesitueerdheid en opvoedingsverlede. 
* Werk mee tot die sukses van die terapeutiese program van kinderhuisleerlinge 
* Neem nuweling op in 'n makkerhulpgroepie met mede kinderhuiskinders. 
* Monitor nuweling se aanpassing in die skoolsituasie. 
* Werk mee aan die totstandkoming en instandhouding van die onderwys- kinderhuis 

skakelkomitee. Benut hierdie skakelkomitee vir: 
- ko0rdinering van namiddagtydroosters (skole en kinderhuis), 
- terugvoering rakende nuwelinge se aanpassing en 
- wedersydse aanbod en uitruiling van hulp en kundigheid kinderhuisleerlinge. 

* Hersiening van skoolreels. 
* Bestry etikettering. 
Die gemeensbp: 
* Inisieer aankoop van verjaarsdag- en kersgeskenke en verjaarsdag- en kerspartytjie. 
* Hulp in die vorm van kundigheid, apparaat en geldelike bystand aan kinderhuis met 

die uitbou van gewese Melkrivierskoolterrein as kinderhuisvakansie-oord. 
* Help met finansiering van klub en buitemuurse aktiwiteite vir kinderhuiskinders. 

6.2.4 Sintetisering van aanbevelings 

Die navorser sintetiseer sy aanbevelings as volg: 

Opsomming 6. 3 Gesintetiseerde navorsingsaanbevelings 

V oorbereiding van kind tot Jcin<lerhuisplasing. 

* Kinderhofverrigtinge. 
* Video-opname van kinderhuis. 
* V ooraf ontmoeting. 
* Inligtingsbrosjure. 

Yerbetering van kinderbuisbelewing: 

* Teenwoordigheid van JB-lid en 
kamermaat tydens opname 

* Ontferm oor nuweling en touwys maak. 
* Ekstra fasiliteite in huiseenhede. 
* Vader en moeder huisouers aanstel. 
* Verbetering van hetroseksuele relasies 
* Aanstel van opvoedkundige sielkundiges 
* Verandering van huiswerkhulpstelsel. 
* Beginsel van massadeelname. 
* Besoekdae. 
* Inskakelingsprogram. 

* Besoek aan kinderhuis. 
* Vermy begeleiers. 
* Kontrolemiddele in die voorbereiding. 

* Opname in huiseenheid. 
* Uitnodiging tot gesprekvoering. 
* Minder kinders per slaapkamer. 
* Verkleining van huisouer-kind ratio. 
* Verbetering van gesinskommunikasie. 
* Die gebruik van troeteldiere. 
* Die gebruik van navorsingsmediums. 
* Instel van gesinsvoorligtingsprogram. 
* Verandering van kooltoewysingsbeleid. 
* Vinniger afhandeling van aansoeke vir 

vakansie- en naweekreelings. 

Die skool en ~meepskap as kinderhuisvennote. 

* Makkerhulpstelsel 
* Terugvoering oor aanpassing van kind 
* Geheime posbus. 

* Kinderhuis vakansie-oord. 
* Skakelkomitee. 
* Hersiening van skoolreels. 
* Gemeenskapsbetrokkenheid. 
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6.3 BESINNING OOR NAVORSINGSHIPOTESES: 

Na aanleiding van bogenoemde aanbevelings wat ten opsigte van wegloopvoorkoming gemaak 

is kan die navorsingshipotese "Maatreels ter voorkoming van die wegloopverskynsel by 

kinderhuiskinders kan neergel~ word" aanvaar word (sien 1.7; 4.5; en 5.7.3). 

In die hieropvolgende hoofstuk gaan die navorser daartoe oor om 'n terugblik op probleme 

tydens die navorsing te gee. Hy sal ook 'n beeld van aspekte wat die hy wou ondersoek, 

maart nie kon doen nie aangesien dit buite die afgebakende gebied van sy navorsing val onder 

die aandag van die leser bring. 
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HOOFSTUK 7 

SAMEV ATTING VAN DIE STUDIE 

0 

0 
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7 .1 DIE DOEL VAN DIE HOOFSTUK 

Die doel van die boofstuk is om: 

* Te bepaal of die doel van die studie bereik is. 

* Om aan te dui watter navorsingshipoteses aanvaar is en watter navorsingshipoteses 

verwerp is. 

* Te besin oor die waarde van die studie. 

* Leemtes van die studie uit te wys. 

* Om die bevindinge uit die literatuur met die bevindinge van die empiriese studie te 

vergelyk en aan die leser te skets. 

* Om aanbevelings vir verdere studie te maak. 

1 .2 BESINNING OOR DIE BEREIKING VAN DIE STUDIEDOEL: 

Ten opsigte van die algemene doelstelling van die navorsing (sien 1.6.1) bet die navorsing 

daarin geslaag om die redes waarom kinders uit kinderbuise wegloop, te bepaal en is aanbeve

lings ter voorkoming van weglopery uit kinderbuise gemaak. Die navorsing bet daarin 

geslaag om die probleme wat weglopers as gevolg van bulle weglopery ervaar, uit te wys. 

Die navorsing bet aan die lig gebring dat daar wel oorsaak-voorkomend eerder as simptoom

behandelend met betrekking tot die probleme opgetree kan word. 

Ten opsigte van die spesifieke navorsingsdoelstellings (sien 1.6.2) bet die navorsing daarin 

geslaag om: 

* 'n Literatuurstudie na die wegloopverskynsel soos wat dit by kinders voorkom aan die 

leser te hied (sien opsommings 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 en 2.7). 

* Die beeld van die kinderbuiskind te beskryf in vergelyking met 'n kind in die algemeen, 

byvoorbeeld 'n ouerbuiskind (sien opsommings 1.3, 3.1, 3.3 en 3.4 sowel as skema 3.3). 

* Om die kinderbuisopset van 'n kinderhuis te verwoord (sien 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 en 

3.6; sien ook opsomming 3.5). 

* Om die redes waarom kinders in kinderbuise geplaas word, as 'n bandelingsaksie by 

kinderhuisplasing te belig (sien 3.4.2). 

* Om 'n empiriese ondersoek na wegloop uit kinderbuise uit te voer en te verwoord (sien 

5.5 en 5.6 asook opsommings 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.1 en 5.8). 

* Om aanbevelings ter voorkoming van weglopery uit kinderhuise te maak (sien 6.2 sowel 

as opsommings 6.1, 6.2 en 6.3). 
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7 .3 AANV AARDE EN VERWORPE NA VORSINGSHIPOTESES: 

Die volgende navorsingshipoteses (sien 1.7; 4.5; 5.7 .3 en 6.3) is aanvaar aangesien hulle deur 

die navorsing bevestig kon word: 

* Redes waarom kinders uit kinderhuise wegloop, kon bepaal word (sien 5.5 en 5.6 asook 

opsomming 5 .8). 

* Maatreels ter voorkoming van die wegloopverskynsel by kinderhuiskinders kon neergele 

word (sien 6.2 en opsommings 6.1, 6.2 en 6.3). 

* Redes waarom inrigtingsmishandeling beleef word kon vasgestel word (sien 5.5 en 5.6). 

* Die invloed wat negatiewe kinderhotbelewing op milieuverplasing en kinderhuis

inskakeling bet kon bepaal word (sien 5.5.2). 

* Oorsake van problematiese milieuverplasing kon bepaal word (sien 5.5.2). 

* Die invloed van portuurgroepdruk op wegloop kon vasgestel word (sien 5.5 en tabel 5.1). 

Die volgende hipotese (sien l.7; 4.5 en 5.7.3) is verwerp omdat dit nie bevestig is nie: 

* Voorspellers van wegloop uit kinderhuise kan bepaal word. 

Daar kon geen duidelik aanwysbare voortekens waarvolgens toekomstige wegloopaksies 

van kinderhuiskinders voorspel kon word, gevind word nie. Dus aanvaar die navorser die 

volgende teenhipotese: 

* Voorspellers van wegloop uit kinderhuise kan nie bepaal word nie (sien 5.7.3). 

7.4 BESINNING OOR DIE W AARDE VAN DIE STUDIE: 

Die waarde van die studie is daarin gelee dat dit: 

* Die leser in staat stel om toereikend bewus te word van die wegloopprobleem by 

kinderhuiskinders (sien l. l asook skemas l.1 en 1.2). 

* Persone betrokke by kinderhuiskinders bewus maak van die problematiek wat tot 

kinderhuisweglopery aanleiding gee (sien 5 .5 en 5 .6). Die leser word ook verwys na 

tabelle 5.1, 5.2 en 5.3). 

* Funksionele aanbevelings waarvolgens kinderhuisweglopery voorkom kan word, word 

gegee. In hierdie verband word die leser verwys na: 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 en 6.2.4 asook 

kontrolelyste 6.1 en 6.2 sowel as program 6.1. 
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7 .5 LEEMTES VAN DIE STUDIE: 

Die leemtes van die studie is dat: 

* Die studie nie daarin kon slaag om 'n kriteria van wegloopvoorspellingstekens 

waarvolgens voomemende weglopery deur kinderhuiskinders akkuraat voorspel kan word, 

daar te stel nie (sien 5.7.3). 

* Die mate waartoe die studie se aanbevelings daarin sou slaag om kinderhuisweglopery bok 

te slaan, nie op die proef gestel is nie. Die redes waarom die aanbevelings nie op die 

proef gestel is nie, is omdat: 

- Dit tydrowend sou wees en 

- Omdat die navorser nie statu~re magtiging bet om alle betrokkenes by kinderbuiskinders 

te versoek of te verplig om uitvoering aan die aanbevelings te gee nie. 

7.6 VERGELYKING VAN BEVINDINGE UIT DIE LITERATUUR MET 

BEVINDINGE VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK: 

Die navorser bet die bevindinge in die literatuur en die bevindinge in die empiriese ondersoek 

met mekaar vergelyk. 

Gevare van wegloop uit die literatuur ( sien 2. 5 sowel as opsomming 2. 5) en die uit die 

navorsing (sien 5.6 en opsomming 5.7) is met mekaar vergelyk. Die aspekte: "honger" en 

"onbeskutte oornagplekke" is ooreenstemmend bevind. Die aspekte: "fisiese uitputting", 

"fisiese gevaar as gevolg van saamrygeleenthede met dronk bestuurders" en 

"natuurelementgevare" is by die ondersoekgroep aangetref, maar nie in die literatuur nie. Die 

gevare van wegloop "prooi vir bendes, - dwelmhandelaars, -seksuele misbruikers, - misdaad, 

botsing met die gereg en straatgevegte n is in die literatuur gevind maar nie by die 

navorsingsondersoek nie. Die afleiding wat die navorser uit hierdie vergelyking maak is dat 

boewel slegs twee ooreenstemmende gevaaraspekte tussen die literatuur en die navorsing 

gevind is, die gevaarpotensiaal verbonde aan wegloop onbeperk is. 

Redes vir wegloop uit die literatuur (sien 2.4 asook opsommings 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4) en die 

navorsing (sien 5.5.1, 5.5.2, 5.6 en 5.7 sowel as opsommings 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 

en 5.8; asook tabelle 5.1, 5.2 en 5.3) is met mekaar vergelyk. Hierdeur is daar gevind dat 

daar 'n gedeeltelik ooreenstemmende verband tussen redes vir wegloop in die literatuur en 

redes vir kinderhuisweglopery in die navorsing is. Daar is ook gevind dat sekere 
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wegloopredes in die literatuur nie in die navorsing gevind is nie, terwyl sekere redes vir 

kinderhuisweglopery soos in die navorsing gevind, nie in die literatuur gevind is nie. 

Ooreenstemmende redes vir wegloop in sowel die literatuur as die navorsing is: 

Opsommi.ng 7.1 Ooreenstemmende reties vir wegloop 

* Problematiese gesinsomstandighede. 
* Problematiese gesinsamestelling. 
* Ontoereikende gesinskommunikasie. 
* Liefdeloosheid binne die gesin. I Behoefte 

aan liefdesbelewing en liefdesbevestiging. 
* Negatiewe onderwyser-kind-relasies. 
* Minderwaardigheidsbelewig. I Negatiewe 

selfbeeld. 

* Oordrewe strewe na 
selfstandigheid. 

* Gesinstres. 
* Gesinsgrootte. 
* Gesinskonflik. 
* Avontuurlustigheid. 
* Depressie. 
* Angs. 

* Negatiewe belewing van gesag en dissipline. * Negatiewe gesinsrelasies. 

Die volgende redes vir wegloop is in die literatuur vermeld maar is nie in die 

navorsingsondersoek gevind nie: 

Opsommi.ng 7. 2 Redes vir wegloop uit literatuur nie in die navosingsondersoek gevind nie 

* Materiele verwaarlosing. 
* Ontoereikende sosialisering. 
* Verpligte skoolbesoek. 
* Akademiese oorvraging. 
* Ongehude tienerswangerskap. 
* Seltbandhawingsagressie. 

* Mishandeling. 
* Aggressie. 
* A-sosiale persoonlikheidstrekke. 
* Delinkwensie. 
* Outisme. 

Die volgende redes vir kinderhuisweglopery is in die navorsingsoodersoek gevind, maar nie 

in die literatuur nie: 

Opsommi.ng 7. 3 Redes vir wegloop uit navorsingsondersoek nie in die literatuur gevind nie 

* Etikettering. 
* Oorstreng belewing van dissipline en 

gesag. 
* Ontoereikende voorbereiding tot 

milieuverplasing wat insluit: 
- Irrasioneel negatiewe eerste indrukke 

van huismoeder ander kinderhuiskin
ders en kinderhuisterrein. 

- Traumatiese belewing van verwydering uit 
ouerhuis. 

- Traumatiese belewing van 
kinderhuisopname. 

- Negatiewe belewing van 
rekonstruksiewerker. 

- Traumatiese belewing van 
kinderhofverrigtinge en negatiewe belewing 
van kommissaris van kindersorg. 

Wegloopvoorkomingsmaatreels in die literatuur ( sien 2. 6) en die navorsingsaanbevelings ter 

voorkoming van kinderhuisweglopery (sien 6.2) is met mekaar vergelyk en sodoende is die 

volgende ooreenkomste ten opsigte van aanbevelings ter voorkoming van wegloop in die 
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algemeen en kinderhuisweglopery bevind: 

Opsomming 7. 4 Ooreenstemmende aanbevelings 

* Meer gemeenskapsbewustheid en 
gemeenskapsbetrokkenheid. 

* 'n Kleiner huisouer-kind-ratio. 

* Meer kommunikasiegeleenthede. 
* Beter inrigtingesbelewing. 

Ten opsigte van "langtermyn plekke van veiligheid" as literatuuraangeduide wegloop

voorkomingsmaatreel kon die navorser nie dieselfde aanbeveling maak nie. Die rede hiervoor 

is dat kinderhuiskinders wegloop uit kinderhuise, wat reeds by implikasie 'n langtermyn plek 

van veiligheid is. 

Die navorsingsaanbeveling met betrekking tot opvoedingsprogramme as wegloopvoorkomings

maatreel verskil van die literatuuraanbeveling. By die literatuur gaan dit om 'n bree spektrum 

van opvoedingsprogramme aan sowel seuns en meisies as ouers. By die navorsing

saanbeveling word hierdie aanbeveling slegs tot meisies beperk en wel met betrekking tot 

gesinsvoorligting, aangesien 'n bree spektrum van opvoedingsprogrmme andersyds reeds deur 

die kinderhuisowerheid geimplimenteer word. 

Daar kon nie 'n vergelyking tussen voorspellers van wegloop in die literatuur (sien 2. 7 en 

opsomming 2. 7) en navorsingsbevinde voorspellers van kinderhuisweglopery getref word nie, 

aangesien geen voortekens (voorspellers) van wegloop ten opsigte van die navorsingsgroep 

gevind kon word nie (sien 5.4.1). 

7. 7 AANBEVELINGS VIR VERDERE NAVORSING: 

Tydens die empiriese ondersoek bet die navorser bewus geword van aspekte wat hy graag sou 

wou navors, maar dit nie kon doen nie, omdat hierdie aspekte buite die afgebakende 

ondersoekterrein val. Die navorser hoop dat hierdie aspekte deur toekomstige navorsing 

ondersoek sal word. Die potensiele temas vir toekomstige navorsing is die volgende: 

al Die opvoedkundi~ sielkundi~ as deel van die permanente Jrjnderhuispersoneelstruktuur: 

Tydens die navorsing bet die navorser nie alleen bewus geword van die besondere bydrae 

wat 'n opvoedkundige sielkundige ten opsigte van die voorkoming van wegloop uit 

kinderhuise kan lewer nie, maar ook aan die behoefte wat daar in hierdie opsig bestaan. 

Dit bet voorgekom asof die behoefte aan 'n opvoedkundige sielkundige by die kinderhuis 
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waar hy sy navorsing uitgevoer het, sodanig is, dat die verwagte werksdruk moontlik te 

veel sal wees vir een opvoedkundige sielkundige alleen. Die navorser ag dit noodsaaldik 

dat 'n studie uitgevoer sal word om te bepaal wat die verhouding van die getal 

opvoedkundige sielkundiges tot kinderhuisleerlinge behoort te wees. 

b} Die noocJsaaklikheid van kwalifikasieJ:erip; tersiere QPleidin&: vir kinderbuisouers: 

Hoewel kinderhuise inteme opleiding aan huisouers bied, is die navorser van mening dat 

hierdie opleiding deur tersiere opleiding verbeter kan word. Hierdie personeel het te make 

met die opvoeding van die kind, maar bet geen opleiding in die Opvoedkunde as sodanig 

nie. Dit is noodsaaldik dat navorsing ten opsigte van die duur en kurrikulum van so 'n 

kursus uitgevoer sal word. 

kl Die moontlikheid van kin<lerhuisopyoeder as 'n ~rea:istreerde beroep: 

Die navorser dink dat indien die beroep van kinderhuisopvoeder as 'n geregistreerde 

beroep geklassifiseer sal word, dit tot voordeel van die kinderbuiskind sal wees. Langs 

hierdie weg sal etiese standaarde vir die beroep gestel kan word, wat deur gekoordineerde 

beheermaatreels geimplimenteer kan word. Daar sal 'n verteenwoordigende vereniging 

vir beoefenaars van die beroep tot stand kom wat tot gevolg bet dat kinderhuisopvoeders 

vir meer kompeterende salarisse kan beding. Die gepaardgaande Kinderbuisopvoedersraad 

sal toesien dat toekomstige beroepsbeoefenaars op geordende wyse vir toelating tot die 

beroep gekeur word. Verdere navorsing in hierdie opsig sal die vatbaarheid en 

wenslikheid van bogenoemde bevredig . 

.d). Die redes waarom kinderhuiskinders behae uit leuenyertel.lery put: 

Gedurende die navorsing bet die navorser bewus geword van die beduidend groter 

geneigdheid van kinderhuiskinders tot leunvertellery. Aangesien by nie die redes hiervoor 

kon ondersoek nie, is dit 'n tema vir toekomstige navorsing. 

~ Kinderbuiskinders wat lank in 'n kindqhuis bly, raak a:einstitusionaliseerd en 

oorathanklik: 

Die navorser het opgemerk dat kinders wat lank in die kinderhuis inwoon, baie 

oorafbanklik word, in teenstelling met die oordrewe selfstandigheidstrewe wat by talle 

kinders tydens kinderbuisopname opgemerk word. Die navorser weet nie waarom die 
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kinders bulle strewe na selfstandigbeid verruil vir 'n strewe na atbanklikheid nie. Hy ag 

dit noodsaaklik dat kinderbuiskinders toereikend tot selfstandigbeid gelei sal word. 

Verdere navorsing in hierdie rigting is nodig . 

.t) Die re<les waarom kinderhuiskinders slmlasties onderpresteer: 

Tydens die navorsing bet die skolastiese onderprestasie van kinderhuiskinders die navorser 

opgeval. Die navorser vermoed dat sekere bepaalbare redes wel vir die verskynsel mag 

bestaan. Verder ag by dit noodsaaklik dat maatreels waarvolgens die onderprestasie 

verhoed kan word, bepaal moet word. Verdere navorsing in hierdie verband is dus nodig. 

g) Die Jae aspirasiestrewe b.y Jcin<lerhuiskinders: 

Vir die navorser was dit opvallend dat kinderbuiskinders telkens 'n laer toekomsver

wagting koester as dit waartoe bulle potensieel in staat is. Die navorser sou graag wou 

sien dat die redes vir kinderbuiskinders se lae aspirasiestrewe deur toekomstige navorsing 

bepaal sou word en dat voorkomende aksies in hierdie verband geidentifiseer sal word. 

bl Die redes waarom daar nie 'n behoefie aan Indierkin<lerhuise en in die RSA bestaan nie: 

Tydens die navorser se samestelling van 'n naamlys van kinderbuise in die RSA (sien 

Bylaag A) bet by daarvan bewus geword dat daar geen kinderbuis vir Indierkinders in die 

RSA bestaan nie. Navraag in hierdie verband bet aan die lig gebring dat geen Indierkind 

in 'n kinderbuis in die RSA opgeneem is nie. Aangesien omstandighede wat tot kinder

buisplasing aanleiding gee, ook in die lewens van sommige Indierkinders figureer, is dit 

vreemd dat daar nie 'n behoefte aan kinderhuisplasing onder hierdie bevolkingsgroep 

voorkom nie. Die vrae wat die navorser hoop deur toekomstige navorsing beantwoord 

sal word, is die volgende: a) Wat word gedoen om die lot van Indierkinders in 

problematiese gesinsomstandighede aan te spreek? b) Kan spesifieke metodes waarvolgens 

hierdie mense hierdie problematiek hanteer, bepaal en wetenskaplik verwoord word? c) 

Is daar nie moontlik 'n les uit hierdie metodes aan die algemene publiek te hied nie. 

il Re~stellende aksies ten QPSi$ van Jrjnderhuistoewysin~s: 
Benewens die tekort aan kinderhuisvoorsiening wat tans ten opsigte van al die ander 

rassegroepe (Blankes uitgesonder) bestaan, bet die navorser daarvan bewus geword dat 

dubbele maatstawwe (waarvolgens kinders as kinderhuisaangewese gereken word), 
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bestaan. Terwyl party van die proefpersone in die ondersoekgroep van die navorser na 

die kinderbuis gestuur is omdat bulle as te veel mense in die haglike omstandigbede van 

'n tweevertrek buis beskou is, woon talle kinders in ander bevolkingsgroepe in plakkers

nedersettings in erger omstandigbede sonder dat bulle as kinderbuisaangewese beskou 

word. Die vraag ontstaan waarom party kinders van die verblyf saam met bul ouers 

ontneem word, terwyl dit aan ander in dieselfde omstandighede gegun word. Die ander 

pool in hierdie teenstrydigbeid is dat party kinders se problematiese lewenslot deur middel 

van kinderbuisplasing verlig word, terwyl ander in dieselfde omstandigbede nie ook in 

kinderbuise opgeneem word nie. Verdere navorsing na bogenoemde aspek is nodig ten 

einde aanbevelings vir die daarstelling van eenvormige maatstawwe waarvolgens kinders 

as kinderbuisaangewese beskou sal word, aangedui kan word. 

j} Kiruterhuise en die yoorkoming yan die straatldncJerprobleem in die RSA: 

Deur die loop van die navorsing bet die navorser bewus geword daarvan dat daar 12 000 

straatkinders (sien 2.2) in Suid-Afrika is. Hy betook bewus geword van die lewensgevaar 

wat straatkinders moet trotseer. Die agtuur nuusbulletin van TV 1 berig byvoorbeeld op 

18 Julie 1994 van 'n moord op 'n Kaapstadse straatkind. Die navorser is van mening dat 

kinderbuisplasing moontlik die straatkindprobleem in Suid-Afrika sal verminder. Indien 

hierdie aspek deur toekomstige navorsers nagevors word, sal aanbevelings in hierdie 

verband gemaak kan word. 

kl Kinderbuisplasing bevorder ont<luiking van ouerlike verantwoordelikheid: 

Pogings van die navorser om in verbinding te kom met die ouers van proefpersone in die 

ondersoekgroep was in vyf van die ses gevalle onsuksesvol. Dit bet die gedagte by die 

navorser laat opkom dat hierdie ouers moontlik gerieflikheidshalwe van bul kinders 

vergeet bet omdat bulle van bul verantwoordelikheid jeens bul kinders vrygestel is. Die 

navorser bet gewonder of 'n wetlike verpligting om finansieel tot die versorging van hul 

kinders in kinderhuise by te dra, nie sal meebring dat ouers nie van hul kinders sal 

"vergeet" nie. Dus glo die navorser dat indien hierdie aspek deur toekomstige navorsing 

bevredig sal word, aanbevelings tot verantwoordelikheidsbesef deur ouers van 

kinderhuiskinders gemaak sal kan word. 
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D Ouermishandeling deur opstamlige kin<lers: 

U it literatuur rakende kinderweglopery is dit duidelik dat opstandige kinders dikwels hul 

ouers emosioneel mishandel, fisiese mishandeling kan ook plaasvind. Die vraag ontstaan 

watter invloed hierdie mishandeling op ouers bet. Verdere navorsing in hierdie verband 

sal nie net die invloed van ouermishandeling blootle nie, maar sal ook tot gevolg kan he 

dat voorkomingsmaatreels ter voorkoming van ouermishandeling neergele kan word. 

m). Qpyoedkunde as deel van die kurrikulum in Maatskaplike Werk-opleiding: 

Tydens die ondersoek bet die navorser daarvan bewus geword dat Opvoedkunde nie deel 

uitmaak van die leerplanne van kursusse in Maatskaplike Werk nie. Aangesien 

maatskaplike werkers, (en in besonder kinderhuis maatskaplike werkers) hulle met die 

kind in opvoeding bemoei, ag die navorser dit noodsaaklik dat Opvoedkunde as deel van 

die beroepsbeoefenaars se opleidingskurrikulum sal uitmaak. Verdere navorsing in hierdie 

opsig sal direk stawende bewyse na die behoefte aan kennis van die Opvoedkunde by 

kinderhuis maatskaplike werkers en maatskaplike werkers in die algemeen oplewer. 

Navorsing in hierdie verband sal ook aanbevelings in verband met die herstrukturering van 

die kurrikulums in Maatskaplike Werk daar kan stel. 

7.8 SLOT 

Redes vir kinderhuiskindweglopery is deur die studie bepaal en verwoord. Aanbevelings ter 

voorkoming van kinderhuisweglopery is in die studie gemaak. Die navorser spreek die hoop 

uit dat hierdie aanbevelings deur praktykbeoefenaars gebruik sal word om die kinderhuis

wegloopprobleem hok te slaan. 
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Kinderhuise van die RSA 

AGS Village Lubet, Johannesburg. 
Abraham Kriel Kinderhuis, Langlaagte. 
Abraham Kriel Kinderhuis, Nylstroom. 
Abraham Kriel Kinderhuis, Potchefstroom. 
Abraham Kriel Kinderhuis, Pretoria. 
Albert Herbst Kinderhuis, Moorreesburg. 
Andries Hendrik Potgieter Kinderhuis, Pretoria. 
Annie Starck Village, Athelone. 
Arcadia Jewish Childrens Home, Johannesburg. 
Aryan Benevolent Home, Chatsworth. 
Babs Koen Kinderhuis, Springs. 
Baynes House, Pietermaritzburg. 
Bethany Girls Home, Orlando. 
Boys Town, Desainager. 
Boys Town, Johannesburg. 
Boys Town, Kaapstad. 
Boys Town, Magalliesburg. 
Boys Town: Duin 'n Dal, Philippi. 
Bramley Kinderhawe, Pretoria. 
Bruce Duncan House, Kaapstad. 
Catherine Robson Kinderhuis, Vereniging. 
Charlotte Theron Kinderhuis, Bethlehem. 
Child Cottage, Johannesburg. 
Durban Chrech and Children's Home, Durban. 
Eastern Province Children's Home, Port Elizabeth. 
East London Children's Home, Oos London. 
Ekajabuleni Children's Home, Pietermaritzburg. 
Epworth Children's Home, Germiston. 
Ethelbert Children's Home, Durban. 
Firlands Children's Home, Linden, Johannesburg. 
Gedenk Kinderhuis, Lady Brand. 
Harvey Cohen Centre, Y eoville, Johannesburg. 
Herberg Kinderhuis, Robertson. 
Hilltops Children's Home, Pietermaritzburg. 
Holy Cross Children's Home, Parow. 
Howard Pim Cottage, Johannesburg. 
Huis van Heerden, Moorreesburg. 
Jae van Belcum Kinderhuis, Krugersdorp. 
Jannie Roux Kinderhuis, Barkly-Wes. 
Johannesburg Children's Home, Johannesburg. 
Kesten Kinderhuis, Kimberley. 
Kinderoord M. T.R. Smit, Port Elizabeth. 
King Williams Town Children's Home, King Williams Town. 
Louis Botha Kinderhuis, Pretoria. 
Luckey Kennidy Cottage, Johannesburg. 
Malcomess House, Oos- Londen. 
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Malvern Cildren's Home, Durban. 
Maria Kloppers Kinderhawe, Johannesburg. 
Marsh Memorial Homes, Rondebosch. 
Mary Cook Kinderhuis, Pietermaritzburg. 
Moreson Kinderhuis, George. 
Morester Kinderhuis, Lady Smith. 
Murry Kinderhuis, Wellington. 
Muslem Children's Home, Durban. 
Nazareth House, Durban. 
Nazareth House, Johannesburg. 
Nazareth House, Kaapstad. 
Nazareth House, Port Elizabeth. 
Nazareth House, Waterkloof. 
NG Kerk Kinderhuis, Durban. 
NG Kerk Kinderhuis, Greytown. 
Oranjia Jewish Children's Home, Oranjezicht, Kaapstad. 
Orlando Children's Home, Orlando. 
Othandweni Children's Home, Mafolo. 
Ons Kinderhuis, Bloemfontein. 
Oosterland Kinderhuis, Despatch. 
President Kruger Kinderhuis, Johannesburg. 
President Kruger Kinderhuis, Reddersburg. 
Princes Alice Adoption Home, Johannesburg. 
SOS Children's Village, Ennerdale, Odin Park. 
SOS Children's Village, Johannesburg. 
SOS Children's Village, Mamelodi. 
Red Cross Child Sanctuary, Germiston. 
Salesian Institute, Kaapstad. 
SA Vervoerdienste Kinderhuis, Pietermaritzburg. 
SA VF Kinderhuis, Klerksdorp. 
St Cross Home, Pietermaritzburg. 
St Elimo's Special School, Umzube. 
St Francis Home, Athelone. 
St George's Home for Boys, Cleveland. 
St George's Home for Girls, Kaapstad. 
St John's Hostel, Kaapstad. 
St Joseph's Home, Johannesburg. 
St Martin's Home, Durban. 
St Mary's Children's Home, Johannesburg. 
St Michael's Children's Home, Kaapstad. 
St Monica's Children's Home, Durban. 
St Nicola's Children's Home, Johannesburg. 
St Philomena's Children's Home, Durban. 
St Thereza,s Boy's Home, Durban. 
St Thomas's Home, Durban. 
Strathyre Girls Home, Johannesburg. 
Strathyre Girls Home, Kensington. 
Suid-Afrikaanse Kinderhuis, Kaapstad. 
Teen Centre, Kaapstad. 
The Child Cottage, Johannesburg. 
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The Dingle Home, Kaapstad. 
The Homestead, Kaapstad. 
Twilight Children's Home, Hillbrow. 
William Clark Gardens, Durban. 
Winburg Kinderhuis, Winburg. 
Woodlands Mission Institute, King Williams Town. 
Wylie House, Durban. 
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BYLAEC 

WEGLOOfVRAELYS 

1. Stry en/ of baklei julle gesinslede dikwels? JA NEE 

2. Is jy gelukkig in jou gesin? JA NEE 

3. Aanvaar jy al jou gesinslede? JA NEE 

4. Sou jy nog iemand in julle gesin wou he? JA NEE 

5. Sou jy iemand uit julle gesin wou he? JA NEE 

6. Verhinder die teenwoordigheid van die ander kinders in julle JA NEE 
gesin jou dikwels om jou ouers se aandag te kry? 

7. Verhinder die teenwoordigheid van ander kinders in julle huis JA NEE 
jou om jou privaatheid te reguleer? 

8. Sou jy se al jou gesinslede aanvaar jou vir wie jy is? JA NEE 

9. V oel dit vir jou of al jou gesinslede vir jou lief is? JA NEE 

10. Dink jy al jou gesinslede verstaan jou? JA NEE 

11. Praat jy graag met al jou gesinslede oor dinge wat jou hinder? JA NEE 

12. V oel dit vir jou of al jou gesinslede jou respekteer? JA NEE 

13. Vertrou jy almal in jou gesin? JA NEE 

14. Aanvaar jy die volwassenes in jou gesin? JA NEE 

15. Sou jy se jou behoeftes aan kos, klere en ander lewensmiddele JA NEE 
word binne jou gesin bevredig? 

16. Word jou behoefte aan kommunikasie binne jou gesin bevredig? JA NEE 

17. Word jy deur jou gesinslede te na gekom? JA NEE 

18. V oel dit soms vir jou of ander jou nie menswaardig behandel nie? JA NEE 

19. Word jou keusevryheid beperk deur die verpligting om skool te JA NEE 
gaan? 

20. Sou jy 'n groter sukses van jou lewe maak as jy nou die skool JA NEE 
kon verlaat om iets anders te gaan doen? 

21. Kom jy goed met al jou onderwysers oor die weg? JA NEE 

22. Dink jy jou onderwysers hou van jou? JA NEE 

23. Dink jy jou onderwysers verstaan jou? JA NEE 

24. Het jy skoolmaats? JA NEE 

25. Is dit vir jou belangrik om skoolmaats te he? JA NEE 

26. Dink jy jou skoolmaats hou van jou? JA NEE 
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27. Hou jy van al jou onderwysers? JA NEE 

28. Is van jou onderwysers onredelik streng? JA NEE 

29. Aanvaar jy al julle skoolreels? JA NEE 

30. Is van julle skoolreels onbillik? JA NEE 

31. V oel jy soms minderwaardig teenoor ander skoolkinders? JA NEE 

32. Dink jy ander kinders is beter as jy? JA NEE 

33. Word jy gespot en voel jy sleg daaroor? JA NEE 

34. Dink jy ander sien jou vir wie jy is? JA NEE 

35. Dink jy ander praat of skinder dikwels oor jou? JA NEE 

36. Dink jy ander sien jou aan bloot vir wat hulle van jou gehoor bet? JA NEE 

37. Sou jy graag die wegloperheld in 'n avontuurlike kinderverhaal JA NEE 
wou wees? 

38. Word jy maklik meegevoer deur voorstellings van wegloperhelde? JA NEE 

39. Sou jy nou vir jouself wou sorg? JA NEE 

40. Kan jy alleen groot besluite neem? JA NEE 

41. Hou jy daarvan om alleen besluite te neem? JA NEE 

42. Is jy dikwels verveeld? JA NEE 

43. Beskou jy jouself as 'n avonturier? JA NEE 

44. Hou jy van uitdagings? JA NEE 

45. Is die onbekende vir jou 'n uitdaging? JA NEE 

46. Tree jy dikwels volgens 'n skielike besluit op? JA NEE 

47. Deurdink jy eers 'n saak voordat jy optree? JA NEE 

48. Neem jy dikwels besluite waaroor jy later spyt is? JA NEE 

49. V oel jy goed oor jouself? JA NEE 

50. Dink jy ander beskou jou as suksesvol? JA NEE 

51. Beskou jy jouself as suksesvol? JA NEE 

52. Meng jy graag met ander mense? JA NEE 

53. Is dit vir jou belangrik dat ander mense vriendelik is met jou? JA NEE 

54. Is ander mense vir jou belangrik? JA NEE 

55. Is dit vir jou belangrik om vriendelik te wees teenoor ander? JA NEE 

56. V oel jy dikwels temeergedruk? JA NEE 

57. Is jy dikwels huilerig? JA NEE 
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58. Sukk:el jy om te konsentreer? JA NEE 

59. Slaap jy sleg? JA NEE 

60. Is jy dikwels angstig? JA NEE 

61. Raak jy maklik gespanne? JA NEE 

62. Is jou handpalms dikwels sweterig? JA NEE 

Hierdie vraag word slegs deur dogters voltooi. 
63. Sou dit vir jou beter wees om jou gesin te verlaat indien jy JA NEE 

nou swanger sou wees? 

64. Is dit vir jou belangrik om deel van 'n groep te wees? JA NEE 

65. Sal jy partykeer saam met jou maats dinge doen waarvan jy nie JA NEE 
regtig hou nie? 
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BYLAED 

ONVOLTOOIDE SINNE VAN ROTTER (soos uitgebrei vir gebruik in die navorsing). 

1. Ek sat daarvan hou om 

2. My vriende 

3. Wert is vir my 

4. Et isjammer 

5. In die toetoms sat et 

6. My suster 

7. In die verlede 

8. My onderwyser 

9. Die SCUDS 

10. Wat my hinder is 

11. Die meisies 

12. In die tinderhuis 

13. As et 'n probleem het 

14. Et droom baie teer 

15. My broer 

16. Huiswert is 

17. 'n Moeder 

18. 'n Huismoeder by die tinderhuis 

19. As et alien is 

20. 'n Vader 

21. As iemand my terg 

22. Ek hou van 

23. As et gaan slaap 

24. Mense 

25. My grootste vrees is 

26. Die enigste moeilitheid is 

27. Ek wens 

28. Om pat te by 

29. As et twaad word 
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30. Ek tan Die 

31. Wat my seennaak is 

32. As ek wil 

33. My huis 

34. My ouers 

35. In my ouerhuis 

36. In ons huis by die kinderhuis 

37. Ek het weggeloop omdat 

38. Ek wil graag 

39. Die seuns 

40. Ek hou niks van 
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BYLAEE 

Voorspellers van wegloop: 

#Word gebruik in onderhoude met maats en meerderes van kinderhuisweglopers. 

Wegloopvoorspelkaart 

1. * Probleemontvlugtingsmetodes: oormatige slaap, dagdromery, __ _ 

2. Gedurige onvoorspelbare gedrag 

3. Toename in aggressiewe gedrag 

4. Weglooprekord 

Ander aanduiders van wegloop as die wat deur die literatuurondersoek bekom is. __ _ 
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BYLAEF 

TEKENINGE DEUR PROEFPERSONE: 

(Menstekening, Gesinstekeninge en kinestetiese gesinstekeninge) 
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-1- A1bert Gev--. -

Menstekening 
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Geva.I: AI.her t: 
A.) Gesinstekening (J)uerhuis) 

B.> Gesinstekening <Kinderhuis) 

C.) Kinestetiese gesinstekening «Juerhuis> 

D.> Kinestetiese gesinstekening O<inderhuis) 
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Ge,,.a.I= Be.s.s.l..e 

Menstekening 
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Geva.1: Bes.si.e 

A.> Gesinstekening <Duerhuis> 

B.> Gesinstekening O<inderhuis) 

C.> Kinestetiese gesinstekening <Duerhuis> 

D.> Kinestetiese gesinstekening O<inderhuis> 
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Ge...,&.1: Ch.a.:.-1:1.e 

Menstekening 
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A. B. 

c. D. 

r§) 

Geva.1~ Cha.r11.e 

A.> Gesinstekening <Duer-huis> a 
N 

B.> Gesinstekening <Kinder-huis> 

C.> Kinestetiese gesinstekening <Duer-huis) 

0.) Kinestetiese gesinstekening <Kinder-huis) 
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Ge,,.a.1: Da.a.nt.t.l.e 

Menstekening 

? 
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Geva.J..: Da.a.nt.JJ.e 
A.> Gesinstekening <Duerhuis) 

B.> Gesinstekening O<inderhuis) 

C.) Kinestetiese gesinstekening <Duerhuis) 

D.> Kinestetiese gesinstekening O<inderhuis) 
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Ge-va.1: EI.sa. 

Menstekening 

206 



n D I 
I 

I 

\ 

207 
I 



Ge"Va.1~ FeI.:lx 

Menstekening 
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<:W c.~ v- a. I: I.--.~ I .I :x: 

A.) Gesinstekening aJueYhuis) 

B.) Gesinstekening <KindeYhuis) 

C.) Kinestetiese gesinstekening aJueyhuis) 

D.) Kinestetiese gesinstekening <Kindeyhuis) 
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