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Verlies in die lewe van die 7-11 jarige kind in die

enkelouergesin: ‘n pastorale perspektief

Hoofstuk 1: Algemene inleiding en uiteensetting van die studie

1.1 Inleiding

As volwassenes het ons die vermoë en die ‘reg’ om keuses uit te oefen en

besluite te maak. Sommige van hierdie keuses het ‘n positiewe, en ander ‘n

nadelige uitwerking op ons lewens. Die gevolge van elke keuse raak egter altyd

méér as net ons eie lewens. Ander word daardeur beïnvloed. Daardie ‘ander’ is

dikwels kinders. Kinders ‘kies’ nie hul ouers se egskeiding nie. Hulle het nie

gevra om verlaat of verwerp te word nie. In baie gevalle is hulle die slagoffers

van hul omstandighede en ander se keuses.

In sommige gevalle is die volwassenes egter self die slagoffers van

omstandighede - van situasies waaroor hul geen beheer kan uitoefen nie, van

kragte ‘groter as hulself’. Nadat hierdie navorsing voltooi is, is die wêreld geruk

deur ‘n skrikwekkende tsunami wat verwoesting en ellende in duisende mense

se lewens gesaai het. Die verliese wat die volwassenes en kinders daardeur

beleef, is van onbeskryflike omvang. Dit laat vrae soos die volgende ontstaan:

‘Waarom het dit gebeur?’ en ‘Waarom laat God soveel tragedie en verlies toe?’

Die navorser poog om hierdie vrae gedeeltelik te ‘beantwoord’. Dit is ‘gedeeltelik’

aangesien hierdie studie van beperkte omvang is, én die navorser van mening is

dat daar sommige vrae is wat nooit, al sou talryke skripsies daaroor geskryf

word, aan hierdie kant van die ewigheid beantwoord sal word nie. Die vrae word

dus eerder: ‘Wat is die omvang van verlies in die kind se lewe?’, en ‘Hoe word

hy/sy daardeur beïnvloed?’. Die verwagte uitvloeisel van die navorsing is die

vraag: ‘Hoe kan die kind wat verlies beleef, ondersteun word?’
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Alhoewel kinders dikwels nie hul omstandighede of lewenswerklikheid kan ‘kies’

nie, is die navorser van mening dat hul wel bemagtig kan word om hul verlies(e)

te hanteer. Hul kan, net soos volwassenes, kies hoe om hul trauma te verwerk.

Dit is om hierdie rede dat die navorsing aangaande die verliese wat die 7-11

jarige kind in die enkelouergesin mag beleef, geloods is - juis om hierdie

moontlikheid tot ‘keuse’ aan die kind terug te gee.

1.2 Motivering vir die keuse van die onderwerp

Die navorsing word toegespits op die kind wat verlies beleef. Kinders in gesinne

waar albei ouers teenwoordig is, en wat onaangeraak is deur die fisiese verlies

aan ‘n ouer, mag ook verliese in ander areas van hul lewens beleef. Vir die doel

van hierdie navorsing word daar egter op die kind in die enkelouergesin gefokus.

Regoor die wêreld raak die tendens van enkelouerskap steeds groter.

Egskeiding blyk een van die grootste oorsake hiervoor te wees. Navorsing bewys

dat die helfte van (Amerikaanse) kinders die verwoesting van hul ouers se

huwelik sal beleef, en van hierdie, sal die helfte waarskynlik ook die

verbrokkeling van ‘n ouer se tweede huwelik beleef. Onthutsend egter, het

navorsing bepaal dat ‘n groot persentasie hiervan Christene is (Nappa 2003:9).

Bogenoemde beskrywing geld egter nie net vir kinders van die VSA nie, maar

wêreldwyd, en ook vir kinders in Suid-Afrika. Statistiek beskryf dat in 1998 daar

uit die 146 741 offisiële huwelike 26 659 egskeidings in Suid-Afrika plaasgevind

het (dus 1 uit elke 5.5 huwelike) en dat 45 123 kinders (waarvan die grootste

persentasie blank was) geraak is (Statistics South Africa 1998:3-4). Die navorser

is van mening dat dit veel meer kinders insluit, ook omdat daar - veral onder die

Afrika kultuur - vele tradisionele huwelike plaasvind, wat, volgens Statistics South

Africa (1998:3-4), tot dusver nie by offisiële huwelike in statistiek opnames

ingesluit is nie. Die waarskynlike ontbinding van hierdie tradisionele huwelike

behoort dus in ag geneem te word.
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’n Toenemende getal sterftes (soos die kommerwekkende statistieke van

HIV/Vigs toon) laat daarby vele kinders in die sorg van slegs een ouer (indien

enige wel oorleef). Earl-Taylor (2002:1) verwys na studies wat beraam dat, teen

die einde van 2002, ongeveer 40 miljoen mense wêreldwyd - 37.2 miljoen

volwassenes en 2.7 miljoen kinders onder 15 jaar - met HIV/Vigs geïnfekteer

was. Meer as 70% van hierdie mense [28.1 miljoen] leef in sub-Sahara Afrika.

Daar word tans 4.2 tot 4.7 miljoen Suid-Afrikaners hierdeur geraak, en die getalle

word verwag om tot 6 miljoen in die jaar 2010 te styg.

Daar is ook vele ongetroude ouers wat hul kinders sonder die hulp van ‘n mede-

ouer grootmaak. Dowd (1997:81) is van mening dat die toename in nie-getroude

families oor die afgelope twintig jaar opvallend is.

Dit is dus duidelik uit bogenoemde inligting, dat hierdie studie relevant, en ook

waardevol, sal wees. Enkelouergesinne in Suid-Afrika is ‘n realiteit en die kind

word - hetsy positief of negatief - hierdeur geraak.

‘n Kind wat in ‘n enkelouergesin grootword, ervaar die verlies van een van sy*

ouers. Hierdie verlies mag vele fasette insluit - soos die moontlike verliese aan

ekonomiese welvaart, sekuriteit en so meer. Die navorser is van mening dat die

mens, en ook die kind, uit gees, siel en liggaam bestaan. Wanneer daar dus na

die kind gekyk word, behoort dit binne ‘n holistiese raamwerk te geskied. Die

navorser werk vanuit ‘n gestalt spelterapeutiese agtergrond om effektief die

emosionele, sosiale, kognitiewe en fisiese aspekte (dus ‘siel’ en ‘liggaam’) van

die kind wat verlies beleef, aan te toon.

*  Vir makliker leesbaarheid sal die manlike aanspreekvorm voortaan gebruik word wanneer daar
na die kind verwys word. Wanneer daar van die manlike aanspreekvorm gebruik gemaak word,
word die vroulike aanspreekvorm inklusief geïmpliseer.
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Die navorser gaan egter noodwendig vanuit ‘n prakties teologiese (pastorale)

perspektief te werk om die geestelike aspek van die kind te omskryf. So sal

teologiese uitsprake aangaande die kind wat verlies beleef ondersoek word. Die

wyse waarop die kind sy verlies(e) in die lig van sy geloof beskou, sal ook onder

die soeklig geplaas word.

Die navorser wil die verskillende verliese wat die kind in die enkelouergesin mag

beleef, ondersoek, om sodoende ‘n wyer begrip van hierdie kind en sy behoeftes

te kweek en aan te spreek.

1.3 Navorsingsprobleem

Die fokus van hierdie studie is die 7-11 jarige kind wat in ‘n enkelouer gesin

funksioneer, en moontlike verliese ervaar (het). Hierdie ouderdomsfase is deur

die navorser gekies, omdat die 7-11 jarige kind se kognitiewe ontwikkeling,

volgens Piaget, konkreet-operasioneel is (du Toit & Kruger 1991:114). Hierdie

ouderdom kind kan, anders as die jonger kind in die pre-operasionele fase,

onderskei tussen realiteit en fantasie, idees en feite beter groepeer en in verband

met mekaar bring, en oorsaak en gevolg beter verstaan. Hy beskik ook oor ‘n

groter woordeskat wat hom in staat stel om te dít wat hy dink en voel - onder

andere aangaande die verliese wat hy beleef - te verbaliseer. Vir die doel van

akkurate navorsing is dit belangrik om nie kinders van té uiteenlopende

ouderdomme in die studie te gebruik nie, aangesien die ervaring van

byvoorbeeld ‘n 5-jarige kind te veel van dié van ‘n 13- jarige kind (vanweë hul

lewenservaring en peil van ontwikkeling) sal verskil.

Die 7-11 jarige kind in die enkelouergesin ervaar die fisiese verlies van een van

sy ouers, as gevolg van verlating, sterfte, of egskeiding. Daar is egter moontlik

ook ander, meer abstrakte, verliese wat die kind as gevolg van hierdie

gebeurtenis ly, soos die verlies aan hoop, of geloof (wanneer die kind

byvoorbeeld beleef dat sy gebede vir die hereniging van sy ouers nie beantwoord

word nie). Ander voorbeelde is die moontlike verliese aan positiewe emosie of



5

aan akademiese prestasie (wanneer hy sou sukkel om te konsentreer vanweë

die spanning wat hy ervaar).

Vrae wat tot die studie aanleiding gegee het is: ‘Watter verliese, andersins as

slegs die fisiese verlies aan ‘n ouer, ervaar die 7-11 jarige kind in die

enkelouergesin?’, ‘Wat is God se perspektief aangaande die kind, en meer

spesifiek die kind wat verlies ly?’ en ‘Wat is die beskouing vanuit praktiese

teologie oor hierdie kind?’

Een van die vrae wat ‘n direkte uitvloeisel van die navorsing mag wees, is: ‘Hoe

kan hierdie kind pastoraal ondersteun word?’ Na aanleiding van die navorsing,

sal verdere verkenning aangaande die wyses van ondersteuning (soos

spesifieke intervensie tegnieke) aan die kind wat verlies beleef, geverg word.

1.4 Doel van die navorsing

Die navorser het ten doel om die verskillende verliese wat die 7-11 jarige kind

binne die enkelouergesin beleef, vanuit ‘n pastorale perspektief te ondersoek en

te omskryf.

Bydraes wat die navorsing mag lewer:

• Om ‘n meer volledige prent van die kind binne die enkelouergesin te

skets.

• Om moontlike verliese wat die kind in die enkelouergesin op fisiese,

emosionele, sosiale, kognitiewe en ook geestelike vlak mag ervaar, onder

die soeklig te plaas.

• Om te bepaal watter effek hierdie verlies op die kind se fisiese,

emosionele, sosiale, kognitiewe en geestelike lewe het.

• Om die kind vanuit pastorale perspektief te beskou. Die navorser poog

naamlik om te ondersoek en beskryf wat, vanuit die praktiese teologie,

verstaan word van God se perspektief oor die gesin, verlies, en die kind.
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Ook die kind se perspektief oor sy verlies en oor God (en hoe dit sy geloof

beïnvloed, al dan nie) word ondersoek.

• Om deur hierdie navorsing  ‘n platform te skep vir verdere (byvoorbeeld

doktorale) studie wat, uit ‘n kennis van, en insig in, hierdie verskillende

verliese, dit dan tot ‘n groter mate mag aanspreek.

As uitvloeisel van die navorsing word pastorale ondersteuning/ berading

voorgestel, wat tot verhoogde geestes-gesondheid mag lei. Volgens Allport (soos

aangehaal deur Louw 1999:253) kan laasgenoemde soos volg verstaan word:

• ‘n Saambindende lewensbeskouing, wat onder andere die vermoë tot

probleemhantering, of in hierdie geval die kind se hantering van sy verlies;

die normale behoefte aan aanvaarding en erkenning (van sy verlies); en

doelgerigtheid insluit.

• Spontaneïteit, naamlik kontak met sy emosies en konstruktiewe uitlating

daarvan. Die kind sal die geleentheid hiervoor tydens die fokusgroepe

(soos later beskryf) gegun word.

• Positiewe selfkonsep, wat voortspruit uit selfkennis en selfaanvaarding.

Die navorser is van mening dat die kind ‘n begrip van sy verlies(e), met

die nodige begeleiding en ondersteuning, as vertrekpunt vir opbou van

positiewe selfbeeld kan gebruik.

• Die vermoë tot intieme persoonlike verhoudinge en aanvaarding van

ander persone (wat die afwesige/ huidige ouer mag insluit). Dit dui ook op

die vermoë tot doeltreffende kommunikasie.

• Altruïsme. Die navorser is van mening dat dit makliker is vir die kind wat

insig, ondersteuning en heling ontvang het, om gemaklik na ander uit te

reik, as die kind met onverwerkte verliese.
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Die doelwit van hierdie navorsing is beskrywend van aard. Hierdie tipe doelwit

word deur Hart (1998:47) beskryf as die soeke na begrip van ‘n alledaagse of

nie-alledaagse sosiale verskynsel. Dit geskied deur die detail van die elemente

wat daarvan ‘n verskynsel maak, waar te neem, en sodoende ‘n empiriese basis

vir geldige argumentering te bied.

Die navorser wil graag beklemtoon dat sy nie ten doel het om die enkelouer

gesin as dié gesin wat al die verliese beleef, wil uitlig nie. Daar is vele gesinne

waar beide ouers aanwesig is, en die kind tog verliese, soos verlies aan liefde of

selfrespek, ervaar; net soos wat daar enkelouergesinne is waar die kind

minimale verliese ly.

1.5 Die metode en wyse van navorsing

Hierdie basiese navorsing is kwalitatief van aard, en beskryf die sosiale

verskynsel van verlies. Basiese navorsing word deur Hart (1998:46) beskryf as

die bydrae tot die teorie of kennis deur hipoteses te formuleer en te toets.

Navorsingsvrae is dikwels in ‘wat’ of ‘hoekom’ vorm. ‘n Eksistensiële hipotese is

‘n voorlopige stelling oor ‘n sekere stand van sake, met ander woorde - dit maak

aanspraak dat iets die geval is (Mouton 2002:121). So, byvoorbeeld, het die

navorser die hipotese dat die kind in die enkelouergesin verlies(e) ervaar,

geformuleer. Hierdie hipotese sal in die navorsing getoets en ondersoek word.

Vir die doel van hierdie navorsing sal daar van beide ‘n literatuurstudie, sowel as

‘n empiriese ondersoek, gebruik gemaak word.

Die literatuurstudie ondersoek die ontwikkeling van die 7-11 jarige kind,  tipe

verliese en die effek hiervan op die verskillende aspekte van sy ontwikkeling, die

enkelouer gesin (oorsake, sowel as gevolge in terme van verlies), en prakties-

teologiese uitsprake oor hierdie kind. Monografieë/boeke, akademiese

tydskrifartikels, en die internet dien as literatuurbronne.
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Die empiriese ondersoek behels die doelgerigte, sistematiese, gekontroleerde en

wetenskaplike wyse waarop die omgewing, en die mens se interaksie met sy

omgewing, verken, beskryf, getoets en verklaar word (Heyns & Pieterse

1994:78). Daar is verskeie navorsingsontwerpe wat gevolg kan word, maar vir

die doel van hierdie navorsing sal op die opname gefokus word. Data

versamelingstegnieke is semi-gestruktureerde onderhoude en fokusgroepe.

Die eenheid van ontleding is die individu - naamlik die 7-11 jarige kind binne die

enkelouergesin. Om beter insig in hierdie kind se ervaring van verlies te hê, sal

dit, volgens die navorser, van nut wees om tydens die fokusgroepe op die kind te

konsentreer, en die die semi-gestruktureerde onderhoud met die ouer te voer.

1. 5.1 Die oueronderhoud

‘n Ouer is onlosmaaklik deel van sy kind se leefwêreld. Die ouer is die kind se

anker, sekuriteit en rolmodel. Om ‘n ouer te wees is ‘n groot verantwoordelikheid,

en, volgens Williams & Stith (1980:107) is dit geen maklike taak om die ouer(s)

van skoolgaande kinders te wees nie. Wanneer die ouer ‘n krisis, soos ‘n

egskeiding, of eggenoot/eggenote se afsterwe beleef, word die kind intens

geraak. Soms is ouers so vasgevang in hul eie verlies, dat hulle nie hul kind(ers)

se nood raaksien nie. Dit gebeur dikwels ook dat ouers dit wél raaksien, maar

magteloos voel en nie weet hoe om die kind, en sy pyn, te hanteer nie. Wanneer

die kind begelei kan word tot effektiewe verwerking van sy verlies (byvoorbeeld

deur groepwerk, intervensie-programme, individuele terapie, en ondersteuning

uit die geloofsgemeenskap) mag dit tot groot hulp vir die ouer wees.

Die onderhoud is een van die vernaamste metodes van data of inligting

versameling in kwalitatiewe navorsing (de Vos 2002:292). Volgens Seidman,

soos aangehaal deur de Vos (2002:292), word die onderhoud gevoer vanweë ‘n

belangstelling in ander se ‘stories’. Die doel van die oueronderhoud is om die

ouer se weergawe van die kind se ‘storie’ verder te ondersoek. Die onderhoud

help die navorser om die ouer se siening rondom die verliese wat sy/haar kind
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mag beleef, te bepaal. Die ouer ken die kind beter as die navorser, en kan dus ‘n

noukeuriger weergawe gee van veranderinge in die kind se persoonlikheid/

prestasievlakke/ emosionele welstand na die verlies van die mede-ouer. Met die

oog op riglyne tot effektiewe ondersteuning aan die 7-11 jarige kind in die

enkelouergesin (ten opsigte van die verwerking van verlies), word die ouer se

opinie hieroor gevra.

Vrae wat tydens hierdie onderhoud aan die ouer gevra is:

• Wat het u enkelouerskap veroorsaak?

• Hoeveel kinders tussen die ouderdom 7-11 jaar is in u gesin?

• Wat is hulle ouderdomme?

• Kan u vir my ‘n kort opsomming gee van hoe, sover u kennis strek, die

enkelouerskap elkeen van hul raak.

• Watter verliese het u kind(ers) mee te kampe - op fisiese/ emosionele/

sosiale/ kognitiewe/ geestelike vlak? Watter verliese het u, as ouer, mee

te kampe? (Die navorser mag voorbeelde gee wanneer die ouer die vraag

nie verstaan nie).

• Sou u enige voorstelle kon maak van hoe u kind(ers) gehelp kan word in

die verwerking van sy/hul verlies(e)?

Daar is sekere riglyne gevolg tydens die oueronderhoude. Volgens de Vos

(2002:293-295) is die volgende van belang wanneer ‘n onderhoud gevoer word:

een vraag word op ‘n slag gevra, en dit word eenvoudig en duidelik gestel. Die

vrae is nie leidend nie. Kommunikasie tegnieke wat wel toelaatbaar is, is onder

andere reflekterende vrae, aanmoediging, en parafrasering. Die deelnemer (die

ouer) doen meeste van die praatwerk, met die navorser hoofsaaklik die

luisteraar.
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1.5.2 Die fokusgroepe

Die fokusgroepe vind plaas in ‘n gestalt spelterapeutiese raamwerk, en bestaan

uit 5 tot 6 kinders tussen die ouderdomme 7-11 jaar. Hierdie kinders is almal

afkomstig uit enkelouergesinne. Daar word gewoonlik van tussen twee en vier

fokusgroepe gebruik gemaak - afhangend van die ooreenkomste/ teenstrydigheid

van die inligting wat gegenereer word. De Vos (2002:312) is van mening dat hoe

meer uiteenlopend die reaksies van die deelnemers is, hoe meer groepe benodig

word. Wanneer die bespreking ‘versadig’ is, en die antwoorde herhalend, word

verdere fokusgroepe oorbodig. Vir die doel van hierdie navorsing (en ook vanuit

die reaksies ontvang) is daar van twee fokusgroepe gebruik gemaak. Volgens

die riglyne, soos aangedui deur de Vos (2002:311), het die groepe uit

onderskeidelik vyf en ses deelnemers bestaan. Die kinders is almal uit

enkelouergesinne (wat die gevolg van egskeiding/ dood/ ongetroude status mag

wees). Volgens Kingry, soos aangehaal deur de Vos (2002: 311), is homogeniteit

een van die sleutelbeginsels vir ‘n suksesvolle fokusgroep - veral ten opsigte van

die doelwit (of fokus) van die groep. Die fokus van hierdie spesifieke fokusgroepe

was verlies.

Elke fokusgroep het uit drie kategorieë bestaan. Die temas van die kategorieë

was as volg: die verlies aan ‘n ouer; ander verliese (emosioneel, fisies, kognitief

en sosiaal); en geestelike begrip en moontlike ‘geestelike’ verliese (byvoorbeeld

dat die kind teleurgestel voel in sy geloof, of dat hy voel dat God vir hom kwaad

is, en daarom sy ouer weggeneem het). Tydens die eerste kategorie is die

kinders se ideale beeld ten opsigte van beide ‘n ma en ‘n pa ondersoek , en die

verliese wat hul aanvoel wanneer daardie ouer nie meer daar is om sy/haar rol

en funksies te vervul nie. Die tweede kategorie het die ondersoek na watter

verdere verliese die kind mag beleef - byvoorbeeld verhuising, gepaardgaande

verliese aan ‘n huis/ skool/ maatjies, verlies aan positiewe emosies, finansiële

verliese, en enige ander verliese wat die kind mag ly - behels. Die derde

kategorie het gefokus op die kind se verhouding met God, sy siening van God se

rol in sy lewe, en die rol wat God speel in sy verlies.
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Tydens elke sessie is daar van sensoriese ervaringe gebruik gemaak. Wanneer

die kind ervaringe wat hom in kontak met sy sintuie bring, beleef, kom hy ook in

kontak met homself en sy omgewing, en word sy bewustheid verhoog

(Oaklander 1988:57,109). Die navorser het tydens die groepsessies geleentheid

geskep vir die kind om deur middel van sy reuk-, tas-, smaak-, en gehoorsintuie

sy emosies te ervaar. Klei is een van die mediums wat gebruik is. Volgens

Oaklander (1988:67) kan laasgenoemde medium ‘n brug tussen die kind se

sintuie en sy emosies skep. Dit geld ook vir die kind wat normaalweg sukkel om

uitdrukking aan sy gevoelens te gee. Tekeninge is aangemoedig, en die gebruik

van verskillende kunsmediums soos skuim, sand, en kryte, is aangewend.

Die kind, veral die jong kind, sukkel dikwels om homself verbaal uit te druk. Hy

kommunikeer dan deur skeppende of kreatiewe spel dít wat hy nie in staat is om

in woorde uit te druk nie. Dit bied geleentheid vir ontlading van gevoelens, gee ‘n

gevoel van beheer en bemeestering aan die kind, en bevorder die interaksie

tussen die kind en terapeut (in hierdie geval die navorser) (Yssel 1999:130).

Wanneer fokusgroepe gebruik word is die verhouding tussen die deelnemers

onderling, sowel as tussen die navorser en die deelnemers (kinders), van groot

belang. Aan die begin van die sessie is ‘reëls’ uitgespel, naamlik respek vir

mekaar, vertroulikheid, en gelyke kans tot deelname. West (1992:109) is van

mening dat die sukses van ‘n groep afhanklik is van ondere andere goeie

voorbereiding en effektiewe organisering, ondersteuning in die groep,

wedersydse respek, en ‘n gesamentlike doelstelling.

Die doelstelling van die fokusgroepe was die bepaling van moontlike verliese wat

die 7-11 jarige kind in die enkelouergesin mag ly. Die navorser was bewus

daarvan dat die ondersoek as’t ware emosionele ‘wonde’ by die kind kon

‘oopkrap’, en is daar daarom kortliks, dikwels aan die einde van die sessies,
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strategieë vir die konstruktiewe hantering van negatiewe gevoelens aan die

kinders verduidelik.

1.6 Betekenis van die navorsing vir die veld Praktiese Teologie

1.6.1 Wat is praktiese teologie?

Praktiese teologie is een van die studievelde van teologie. Teologie is die

wetenskaplike bestudering van mense se geloof in God, en mense se

geloofsuitsprake oor God. Dit is egter nie slegs op die intellek gerig nie, maar

staan in diens van die evangelie en die medemens (Heyns & Pieterse1994:4).

Praktiese teologie dink na oor, en beskryf die geloofshandelinge van mense in

die praktyk. Teorie is, volgens Browning (1991:9), ingebed in die praktyk. Dit is ‘n

handelingswetenskap, omdat geloofshandelinge van mense in die praktyk

bestudeer word. Dit is nie net gerig op die kerklike milieu nie, maar ondersoek en

beskryf die geloofshandelinge in die samelewing. Dit gaan nie net om enige

handeling nie, maar om kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie.

Praktiese teologie ondersoek daardie ontmoeting tussen God en mens, en is

veral geïnteresseerd in die rol van die mens tydens hierdie ontmoeting (Heyns &

Pieterse 1994:7,42).

God wil ook die kind ontmoet, en die kind, God. Binne die veld ‘praktiese

teologie’ vervul die kind ‘n belangrike rol, juis omdat die kind vir God belangrik is.

Die waarde wat God aan die kind toeheg word verder in hoofstuk twee beskryf.

1.6.2 Praktiese teologie as kommunikatiewe handelingswetenskap

Kommunikatiewe handelige in diens van die evangelie druk die totale omgang,

verhoudinge, reaksie en optrede in woord en daad tussen gelowiges uit. Die term

‘kommunikatief’ impliseer dus nie slegs die gebruik van taal nie, maar ‘n

verskeidenheid van uitinge deur mense - hoe dit ook al in verhouding, reaksie, of

doelbewuste woorde of dade geskied (Pieterse 1993:6). Kommunikasie kan dus

verbaal en nie-verbaal wees.
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Kinders behoort volgens Nel (1999:27) van jongs af ingesluit te word in die

kommunikasie van die evangelie van die koninkryk, dié koninkryk wat reeds

gekom het en nog kom. Nie net behoort die kind die geleentheid gegun te word

om hierdie evangelie aan te hoor nie, maar ook om dit dan (op verbale/ nie-

verbale wyse) met ander te deel.

Die navorser werk vanuit ‘n prakties teologiese, maar ook ‘n gestalt

spelterapeutiese raamwerk. Laasgenoemde maak van ‘n verskeidenheid

kommunikatiewe handelinge gebruik. Deur verf/ tekeninge/ klei kry die kind

geleentheid om uiting te gee aan sy emosies en ervarings, waar hy moontlik nie

die taalvaardigheid het om andersins verbaal daaraan uiting te gee nie.

Kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie moet toegspits word op

die lewenswerklike, en binne konteks verstaan word (Pieterse 1993:8). Van

Huyssteen (soos aangehaal deur Heitink, Pieterse & Vos 2000:63) is van mening

dat die praktiese teologie sy kontekstualiteit en sy inbedding in die verskillende

domeine van die menslike kultuur volledig behoort te erken. Wanneer daar in

hierdie navorsing na die kind verwys word, word daar na al sy ‘domeine’ of

aspekte (byvoorbeeld fisies/ emosioneel/ geestelik) verwys. Die domein ‘familie’,

wat so ‘n belangrike deel van die menslike kultuur uitmaak, word onder die

soeklig geplaas. Soos in hoofstuk twee beskryf sal word, is familie (in die

navorsing meer spesifiek na verwys as ‘die gesin’) vir God belangrik. Om hierdie

rede is die navorsing van waarde vir die veld ‘praktiese teologie’. Die kind se

ervaring en verwerking van sy verlies in sy gesin is dan die nadere fokus van

hierdie studie

1.6.3 Die kommunikatiewe handelingsvelde

Geloofshandelinge waaraan praktiese teologie aandag gee, is prediking,

onderrig, viering, sorg en diens. Die praktiese teoloog is nie vir die voltrekking

van hierdie handelinge verantwoordelik nie, maar reflekteer daarop, beskryf dit,
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en begelei, op kritiese wyse, die praktyk. Hierdie geloofshandelinge vind nie

slegs in die formeel kerklike omgewing plaas nie (Heyns & Pietserse 1990:14),

maar is dit deel van die persoon se totale lewenshandeling. Die handelingsvelde

kan onder die vier bedienings van die gemeente geskaar word, naamlik

kerugma, koinonia, leitourgia en diakonia. Kerugma verwys na die aktiwiteite in

die gemeente wat primêr gefokus is op die Bybel en sy unieke boodskap (Burger

1999:216). Prediking en onderrig sal dus hieronder resorteer. Met koinonia word

gemeenskap en liefdesamesyn met God en met mekaar bedoel. Sorg teenoor

mekaar tot opbou van die gemeenskap, sowel as viering van ander se vreugdes

en leed, en van God se betrokkenheid by die mens, maak deel hiervan uit.

Diakonia dui op diens binne die gemeente en ook teenoor die gemeenskap.

Die rol wat die kerk in die kind se lewe speel is dikwels gerig op die onderrig wat

hy (byvoorbeeld in die Sondagskool) ontvang. Nel (1999:34-35) is egter van

mening dat kinders en jongmense nie net onderrig benodig nie, maar ook

paraklesis (pastorale sorg) en koinonia, diakonia, leitourgia (aanbidding), en

marturia (sending).

Die navorser is van mening dat om voldoende pastorale sorg aan die 7-11 jarige

kind binne die enkelouergesin wat verliese ly, te voorsien, deeglike navorsing

geloods behoort te word na die aard en omvang van die kind se verliese.

Wanneer sorg dan hieruit voortspruit, sal dit tot opbou van al die dimensies van

die kind se geloofsbelewenis lei, soos aanbidding van God vir Sy helende

genade, sending (die vermoë om ander kinders wat dieselfde verliese ly te

ondersteun), heling, versoening, bewaring en vertolking (Louw 1999:31). Dit is

dan juis wat die navorser in gedagte het, naamlik dat vanuit die navorsing ‘n

pastorale ontmoeting, dit wil sê die interaksie en dialoog tussen God en mens

(kind), mag voortvloei.
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Pastorale beraad, wat, volgens Louw (1999:28) gerigde terapie ten opsigte van

‘n geïdentifiseerde nood, probleem of krisis impliseer, sal as ondersteuning aan

hierdie kind dien. Dit sal uiteindelik pastorale terapie tot gevolg hê, naamlik ‘n

toestand van heling, verandering en groei as uitvloeisel van die kommunikasie

van die evangelie/heil (Louw 1999:28). Dit lei tot die kind se

‘geestesgesondeheid’ wat deur Gareis (soos aangehaal deur Louw 1999:252) as

volg beskryf word:

• ‘n positiewe ingesteldheid teenoor jouself

• ‘n positiewe ingesteldheid teenoor andere

• ‘n positiewe ingesteldheid teenoor God/ transendente faktor

• ‘n positiewe ingesteldheid teenoor die lewe

Die navorser is veral gemoeid met die handelingsvelde ‘sorg’ en ‘diens’. Sy is

oortuig daarvan dat beide hierdie handelingsvelde as ‘n gevolg van die navorsing

betrek sal word. Sorg impliseer dan die pastorale versorging van die 7-11 jarige

kind binne die enkelouergesin. Die Skrif is baie duidelik dat gelowiges diegene

onder hul wat nood het, moet versorg. Volgens Burger (1999:239) word ons

aangemoedig om mekaar se bewaarders te wees (Genesis 4:9). Die ‘mekaar’

sluit ook kinders in. Lester (1987:13) bepleit die saak van kinders as mede-

gemeentelede wat die beste bediening verdien.

Diens impliseer uitreiking na die kind wat moontlik buite die gemeente staan,

maar net soveel versorgingsbehoefte het. Ons eer immers God wanneer ons

ander en Sy skepping dien met onselfsugtige dade van liefdesdiens. Deel

hiervan is betrokkenheid in ander se pyn (Burger 1999:245-255). Die navorser

sal objektief navorsing doen oor die kind se pyn en verlies, maar steeds

empaties betrokke wees.
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1. 7 Slot

Hoofstuk een het gedien as inleiding, basiese oriëntering en terrein afbakening

van die navorsing oor die verlies wat die 7-11 jarige kind in die enkelouergesin

mag beleef. Die motivering vir die keuse van die onderwerp, die

navorsingsprobleem, doel, voornemende wyses van navorsing, en die betekenis

van die navorsing vir die veld Praktiese Teologie, is beskryf. Die eerste hoofstuk

het dit dit dus duidelik gemaak wat die leser te wagte mag wees wanneer die

skripsie bestudeer word.  In die tweede hoofstuk vind ‘n omskrywing van die

kernbegrippe ‘verlies’ (in die lig van lyding), ‘die gesin’ en ‘die kind’ plaas. Hierdie

begrippe word hoofsaaklik vanuit prakties-teologiese perspektief (histories en

hedendaags) beskryf. Die verskillende ontwikkelingsvlakke (fisies, kognitief,

emosioneel, sosiaal en geestelik) van die 7-11 jarige kind word in die derde

hoofstuk beskryf. Deur ‘n literatuurstudie word daar ondersoek ingestel na die

mate van verliese wat die 7-11 jarige kind (binne die enkelouergesin) op elk van

hierdie ontwikkelingsvlakke of dimensies van sy ontwikkeling beleef. Hoofstuk

vier is gerig op die uiteensetting van die empiriese navorsing deur die gebruik

van fokusgroepe en oueronderhoude. As navorsingskonklusie word bevindinge

van die navorsing in hoofstuk vyf saamgevat. Riglyne tot effektiewe

ondersteuning aan die 7-11 jarige  kind wat verlies beleef, word voorgestel.
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Hoofstuk 2: Omskrywing van die kernbegrippe ‘verlies', 'die gesin' en

‘die kind’

2.1 Inleiding

Soos reeds beskryf, is die titel van die navorsing: ‘Verlies in die lewe van die 7-

11 jarige kind binne die enkelouergesin - ‘n pastorale perspektief’. Die

omvattende beskrywing van elke afsonderlike term bied insig in die navorser se

benadering tot die studie. Die eerste begrip wat beskryf sal word, is

‘verlies’.Verlies, soos alle ander menslike ervarings, word omskryf vanuit die

perspektief waarvoor die inligting gebruik of toegepas word. Die verliese wat

byvoorbeeld uit 'n motorongeluk spruit mag anders beskryf word deur

onderskeidelik die ondersoekbeampte, die mediese personeel, die

versekeringsmaatskappy, en die geliefdes van die beseerde/ gestorwe persoon.

Vir die doel van hierdie navorsing word verlies vanuit die perspektief van

praktiese teologie omskryf, en dan as deel van lyding. Aangesien dit 'n eeue oue

vraag is waarmee soveel gelowiges worstel, naamlik: 'Hoe kan ek verlies, in die

lig van my geloof verstaan?', word die mens se verskillende uitgangspunte

teenoor, en reaksies op, verlies en lyding beskryf. Die teologiese benaderings

ten opsigte van God se rol in verlies en lyding (spesifiek die verlies wat die kind

beleef) is ook ter sprake. Gelowige volwassenes, sowel as kinders (en ook dié

binne die enkelouergesin), mag met hierdie vraagstuk worstel. Volwassenes is

dikwels nie bewus van die omvang van die gevolge van verlies in die kind se

lewe nie. Die kind mag op verskeie vlakke van sy ontwikkeling verlies  beleef. So

ook besef volwassenes dikwels nie dat die kind, net soos hy, poog om sin van sy

verlies en lyding te maak nie. Die kind se vrae en emosies en lyding is net so

geldig soos ‘n volwassene s’n, en daarom behoort dit na waarde geag word.

God heg baie waarde aan die kind. Die kind is nooit die 'besitting' van sy ouers

nie, maar Sy kosbare geskenk aan hul. Die waarde wat God aan die kind heg -

soos verstaan word in die Ou en Nuwe Testament, sowel as deur die kerk - sal

ondersoek word. Die versorging van die kind, en die rol wat die ouers daarin
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speel, sal ook beskryf word in ’n poging om te bepaal wat die verlies aan ‘n

ouer(s) vir ‘n kind mag inhou. Hierdie beskrywing sal beide die histories-Bybelse

en die hedendaagse situasies insluit.

Wanneer daar na die kind in die navorsing verwys word, word dit dus binne die

konteks van sy gesin gedoen. Die kind staan nie as buitestaander en toeskouer

teenoor sy gesin nie, maar is 'n integrale deel van daardie gesin. Die term 'gesin'

sal ook omskryf word - eerstens vanuit ‘n Bybelse, en historiese konteks.

Tweedens sal veranderinge waaraan die gesin deur die eeue heen onderhewig

was, beskryf word. Laastens sal die moderne gesin omskryf word. Aandag sal

ook geskenk word aan faktore wat tot gesinsverbrokkeling aanleiding mag gee,

en op die enkelouer situasie mag uitloop.

Hoofstuk twee bied dus die teoretiese raamwerk wat die agtergrondsinligting

aangaande die kernbegrippe ‘verlies’, ‘die kind’ en ‘die gesin’ verskaf. Dit vorm

die fondament vir hoofstuk drie, waar die verlies wat die kind in die

enkelouergesin mag beleef, van naderby beskou word.

2.2 Verlies

2.2.1 Die mens se belewenis van, en reaksie op, verlies en lyding

Verlies word in breë terme verwys na iets/ iemand wat die persoon wat verlies

ervaar, verloor het. Verlies word ook na verwys as ‘skade; nadeel; ‘n handeling of

toestand van iets te verloor/ te verloor het’ (Odendal et al. 1985:1253). Verlies

word gewoonlik geassosieer met onaangename/ ongerieflike emosies. Wanneer

verlies intens beleef word (soos in die geval van verlies aan ‘n ouer), is die

ervaring van lyding so ingrypend dat die persoon dikwels hiervan probeer

‘wegkom’ deur dit te ontken, onderdruk of daarvan weg te vlug. Dit is om hierdie

rede dat die navorser verlies as ‘n vorm van lyding beskou. Sölle (soos

aangehaal deur Depoortere 1995:18) is van mening dat die hedendaagse

samelewing lyding so veel as moontlik probeer ontwyk. Bewyse hiervan lê onder

andere in huwelike wat - wanneer dit moeilik raak - maklik in egskeidingshowe
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beland, waar dit so eenvoudig en pynloos as moontlik ontbind word. So ook

tydens die rouperiode na die afsterwe van ‘n geliefde, wat so gou as moontlik

afgehandel moet word, sodat daar met die ‘normale lewe’ voortgegaan kan word.

Die mens wil graag sy omgewing en omstandighede kan beheer, en dit ‘pynvry’

hou. Volgens Louw (2000:1) poog die mens om lyding te beheer deur

tegnologiese, mediese en farmaseutiese suksesse. Daar mag gevra word, of,

wanneer hierin geslaag word, God oorbodig sou word. Louw (2000:1-2) kom

egter tot die gevolgtrekking dat ons beste pogings nie genoegsaam is nie.

Verliese - op materiële, sosiale emosionele, fisiese, of geestelike vlak - kan nie

weggewens word nie. Wanneer ‘n huwelik ontbind (hoe eenvoudig die

egskeiding ookal verloop) sal iemand êrens (moontlik die kind) die verlies en pyn

daarvan dra. Die kind wat ‘nie mag rou nie’ dra die onverwerkte pyn tot in sy

volwasse jare met hom saam. Die siek persoon in die skoon hospitaal (met

mediese wonder-tegnologie en oplossing vir byna elke pyn) ly, tesame met sy

gesin, nogsteeds. Die probleem, volgens Dobson (1993:150), lê ook daarin dat

hoe gemaksugtiger die samelewing raak, hoe weerloser raak die mens, en hoe

moeiliker hanteer hy verlies en lyding dié dag wanneer dit wel aanbreek.

Ook binne die kerk word die lyding van verlies dikwels eenkant geskuif - óf nie

aangespreek nie, óf as ‘buite God se wil’ verklaar. Yancey (1990:16-17) verwys

na ‘n jong dame wat verlies aan gesondheid ervaar het, en daarmee saam,

verlies aan empatiese begrip. In plaas van stille liefde, ondersteuning en gebed,

het (moontlik goedbedoelde) Christene haar gebombardeer met teregwysings -

soos dat God altyd genesing bring, en dat sy net genoeg geloof moet hê. ‘n

Ander christen het haar met lofsange kom bemoedig, maar geweier om die pyn

van die dame se siekte raak te sien en te erken. Nog ‘n ander het haar probeer

oortuig dat God haar iets wil leer, en dat die siekte Sy straf of waarskuwing moes

wees.
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So mag goedbedoelde persone ook die kind wat verlies beleef, hanteer. Daar

mag aan die kind vertel word, byvoorbeeld in die geval van sterfte, dat ‘Jesus sy

mooiste blommetjie kom pluk het’. Dit mag veroorsaak dat die kind dink dat hy

nie gevoelens van woede mag beleef nie. Selfs wanneer dit nie met woorde gesê

word nie, mag die kind aanvoel dat hy ‘dit net moet aanvaar’. Hy sal dan sy

emosies onderdruk, ook moontlik om nie ‘n verdere ‘las’ vir sy agtergeblewe

ouer, wat nie sy/haar kind se smart (tesame met sy/haar eie) kan of wil hanteer

nie, te wees nie.

Die Woord is vol van voorbeelde van gevalle waar verlies beleef word, en van

ander se onbegrip daarteenoor. Die boek Job is sekerlik die bekendste

voorbeeld. Job was werklik een van dié persone wat verlies geken het. Nie net

het hy sy kinders verloor nie, maar ook al sy besittings en sy gesondheid.

Volgens Zuck (1992:254) het Job se vriende aanvanklik op ‘n besonderse

empatiese wyse optree. Die woord ‘troos’ dra die betekenis van ‘bejammering’, of

‘om swaar asem te haal’. Wanneer ‘n persoon ‘n ander vertroos, mag hy saam

sug of huil. Die ander se pyn word sy eie. Wanneer Job se vriende hom vir die

eerste maal sien, ween hulle, gooi as op hul hoofde in rou, en sit dan by hom in

totale stilswye- vir sewe dae en nagte (Job 2:11-13).

Wanneer hul egter daarna met Job in gesprek tree, wys hul hom tereg op sy

‘sonde’ en God se straf, en vermaan hul hom tot inkeer. Zuck (1992:255-256) is

van mening dat sy vriende drie fatale foute gemaak het: eerstens om te beweer

dat Job se sonde die oorsaak van sy lyding is, tweedens deur hul aanname op

onvoldoende bewyse te grond en veralgemenings te maak, en derdens deur hul

verontwaardiging oor Job se teen-argumente. Laasgenoemde reaksie van Job se

vriende herinner die navorser aan die gesegde ‘kinders moet gesien, nie gehoor

word nie’. Teen-argumente word nie geduld nie. Die kind moet net sy lot

aanvaar, sonder dat hy toegelaat word om vrae te vra of uitdrukking aan sy

emosie te gee. Veralgemenings word ook dikwels gemaak, byvoorbeeld: ‘’n Kind

verstaan nie regtig die dood nie’, of ‘’n Kind is baie aanpasbaar en kan baie gou
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oor ‘n egskeiding kom’, of ‘ Aangesien die kind van ‘n ongehude moeder nooit sy

vader geken het nie, sal hy nie weet wat hy mis nie.’ Net soos Job se vriende se

oortuigings is dit dikwels gebaseer op gedeeltelike waarheid. Van die stellings

mag in sekere gevalle geldig wees, maar die uniekheid van die persoon (of kind)

en die konteks van die situasie word nie in ag geneem nie.

Dit is om hierdie rede dat die navorser die studie na die verliese wat die kind mag

beleef, geloods het. Sy wil nie aanneem dat sy weet watter verliese die kind

beleef, en hoe hy daaroor dink of voel, sonder dat sy werklik na die kind self

geluister het nie. Job se vriende was nie bereid om werklik te luister na dit wat hy

te sê het nie. Job het dus verdere verlies ervaar - dié van ware empatie en begrip

(Bothma 1996:53).

Die kind wat verlies beleef, het, net soos die volwassene, die behoefte aan

empatiese ‘luister’ en begrip. Die kind kan dikwels nie sy pyn verwoord nie. Hy

beskik nie oor voldoende woordeskat nie en kan dikwels ook nie die oorsaak van

sy lyding identifiseer nie. So, byvoorbeeld, is die kind wat gereeld maagpyn kry in

die tydperk na sy ouer oorlede is, nie noodwendig bewus dat die verlies ‘n

uitwerking op sy liggaam het, en ‘n poging is om aandag van die oorlewende

ouer te verseker, nie. Volgens Oaklander (1988:56) moet die kind die

geleentheid gegun word om aan sy gevoelens uiting te gee binne ‘n empatiese

ruimte, alvorens die verlies van die innerlike balans van die kind (dit wil sê sy

vermoë om met gemak te funksioneer) herstel kan word.

In aansluiting hierby, beskryf Williams & Stith (1980:443) hoe kinders, in

dieselfde mate as volwassenes, die wonder van die liefde en die lewe met

vreugde, sowel as diep hartseer van tragedie, mag beleef. Kinders behoort die

geleentheid gegun te word om vrae oor God, die lewe en die dood, wyses om

pyn te verwerk, die ‘waaroms’ agter lyding, en sosiale onreg, te stel. Hulle mag

dikwels meer - verlangde én werklike - insig hierin toon as wat verwag word. Dit

is om hierdie rede dat volwassenes nie sonder meer slegs ‘maklike oplossings’
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moet gee, met die gedagte dat die kind niks anders kan (of wil) verstaan nie.

Kinders verlang eerlikheid.

2.2.2 God se rol in verlies en lyding

Die eeue oue vraag waarmee gelowiges worstel, en waaroor kinders eerlike

antwoorde verlang, is: ‘Waar is God werklik, en wat is Sy perspektief oor, en

aandeel in, verlies en lyding?’. ‘n Kind se lyding is, volgens die navorser, nóg

moeiliker om te verstaan, juis omdat die kind so weerloos is en dikwels die

ontvanger van pyn veroorsaak deur ander (dikwels volwassenes) se keuses. Die

vraag kan dus lui: ‘Waar is God werklik, en wat is Sy perspektief oor die verlies

wat die kind beleef?’ Nie alleen mag die ouer, die predikant of ‘n ander persoon

wat vir die kind omgee, hierdie vraag stel nie, maar ook die kind self. Die

navorser het om daardie rede ondersoek ingestel na die moontlike verliese wat

die kind (vanweë die pynlike verlies aan ‘n ouer) ook op geestelike vlak mag

ervaar. Die ondersoek daarna, en gevolgtrekking van hierdie, sowel as ander

verliese, word in hoofstukke vier en vyf beskryf.

Die navorser sal nie poog om ‘n volledige uiteensetting van al die teologiese

benaderings tot hierdie vraagstuk (van waar God Hom te midde van verlies

bevind) te gee nie, slegs ‘n kort beskrywing van die teodiseë, wat volgens

Bothma (1996:1) die poging tot die regverdiging van God in die lig van kwaad en

lyding, is. Dit is dus die soeke na versoening tussen God se almag, en Sy liefde.

Wanneer navorsing aangaande geestelike verliese wat die kind mag beleef,

gevoer word, is dit van belang om in gedagte te hou dat hy waarskynlik een van

hierdie uitgangspunte as ‘verklaring’ tot sy verlies (bewustelik of onbewustelik)

gebruik. Dit mag egter dan ook verwarring by hom skep, en die vraag: ‘As God

almagtig is, waarom het Hy my verlies/ lyding toegelaat?’, of ‘As God my liefhet,

waarom het Hy my ouer weggeneem?’ Wanneer die kind ondersteun word in die

verwerking van sy verlies (sien riglyne in hoofstuk vyf) is dit van belang om oor

die kennis van, en sensitiwiteit teenoor, hierdie uitgangspunte, te beskik. Die kind

kan op hierdie wyse gelei word tot die verwerking van sy geestelike verlies, en
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‘herstel’ van sy beeld van God, waar nodig. Die navorser is van mening dat een

van die redes waarom die kerk huiwerig is om kinders se verlies aan te spreek,

mag spruit uit óf die gedagte dat ‘n kind (vanweë sy jong ouderdom) nie verlies

op alle vlakke (ook op geestelike) vlak ervaar nie, of vanweë die kerk se

onbeholpenheid of onvermoë om dit aan te spreek.

2.2.2.1 God van mag

Een van die uitgangspunte teenoor God se rol in verlies en lyding, is dat Hy,  as

‘sterke’, dit kan keer. Hierdie benadering berus op die beginsel - vanuit die Skrif -

dat God sterk, verhewe en magtig is. God, as skepper van die heelal, is die

almagtige, en ‘al die nasies is voor Hom soos niks’ (Jesaja 40:17). Wanneer God

Job beantwoord, wys Hy dan ook op Sy mag as skepper (Zuck 1992:198:205).

Uit hierdie oortuiging ontstaan dan die vraag dat, as God so kragtig is, waarom

Hy dan nie lyding en verlies, soos natuurrampe, armoede, oorlog, en

kindermishandeling verhinder nie?

Lyding skep die klaaglied (‘lament’), en die mens vra: ‘Waarom het U dit aan my

gedoen of toegelaat as U dit kon keer?’ (Louw 2000:21; Depoortere 1995:16-17).

Volgens Brueggemann (Bothma 1996:5) moet ons by die teodiseë tussen ‘n klag

en ‘n aanklag onderskei. Terwyl die klag ‘n tragedie beween wat nie weer herstel

kan word nie, word die aanklag in wese ‘n pleidooi, ‘n aktiewe protes met die

verwagting tot God se hulp en ‘n verandering in die situasie.

Die klag mag lei tot ‘n uitsiglose aanvaarding van die tragiese lot, of, volgens

Depoortere (1995:51-52), die aanvaarding dat God nie omgee nie, en Hom van

Sy skepping onttrek het. Alternatiewelik mag dit dui daarop dat die kwade

toegelaat word om die die goeie te beklemtoon (sonder pyn sou die waarde van

plesier nie ten volle begryp kan word nie), of dat God deur lyding en verlies straf

en/of leer.
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Die aanklag; daarteenoor, is nie ‘n hopelose ‘aanvaarding’ nie, maar eerder ‘n

eerlike konfrontasie met God, gebaseer op onverskrokke vertroue (Bothma

1996:5). Meyer (2000: 43-44) is van mening dat gelowiges ‘n ontblotende

eerlikheid, wat ook vrae aan God stel, mag en moet besit. Die kerk moet dan ook

die ruimte aan gelowiges bied om hul vrae, opstand, verset en twyfel uit te

spreek.

Die navorser is van mening dat dit ook vir kinders geldend is. Volgens Lester

(1987:70) mag die kind, in ‘n geval soos ‘n egskeiding,’n gevoel van verwerping

beleef en word sy vertroue geskud. Die kind mag byvoorbeeld voel dat God hom

‘straf’, en daarom die verlies toelaat. Hierdie gevoel mag hom verder van God af

dryf, óf dit mag hom tot hernude geloof in ‘n God wat hom nooit sal verlaat nie,

lei. Die navorser is van mening dat geloofshernuwing kan plaasvind wanneer die

kind die ruimte tot die ‘aanklag’ gegun word, en met sensitiwiteit gelei word tot

die verwerking van sy verlies. Die kind het hulp hiermee nodig, aangesien

kinders wat verlies intens ervaar, volgens Thompson (1992:389), dikwels tot só

‘n mate geblokkeer voel en konstruktiewe en positiewe denke, vrye uitdrukking

van gevoelens, houding en benadering jeens probleme nie kan plaasvind nie.

Daarbenewens ontbreek realiteitsbesef dikwels, en besef hy nie dat sy ouer se

verlating nié sy skuld/God se straf is nie.

2.2.2.2 God van liefde

Die gelowige kind word geleer dat ‘Jesus hom liefhet’. Dit is waar dat God liefde

is. God, as Liefdevolle, vind dan ook geen vreugde in die lyding van Sy skepping

en skepsels nie. Meyer (2000:26) is van mening dat God oor Sy skepsels, en Sy

skepping, huil. Nog ‘n ‘emosie’ wat Jesus ervaar, is verontwaardiging - wanneer

iemand ‘n kind leed aandoen. Hy sê: ‘Elkeen wat een van hierdie kindertjies wat

in My glo, van My afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met ‘n groot meulsteen

aan sy nek in die diep see verdrink’ (Matteus 18:6). Van Zyl (2000:37) is van

mening dat die vertaling van die Griekse stamwoord van ‘afvallig’, ‘aanstoot’ mag

beteken, of ‘om te veroorsaak om te struikel/val’.
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Dit bring ‘n ernstige waarskuwing mee (van Zyl 2000:37) tot die oordeel wat wag

aan diegene wat die kind kwaad aandoen. Die Skrif is egter ook vol belofte van

hoe God aan die einde van die tye lyding, verlies en die dood sal vernietig. Sy

kinders sal ‘nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of

enige hitte op hul val nie…en God sal alle trane van hulle oë afvee’ (Openbaring

7:16-17). Hy sal dan die jubelende God wees (Meyer 2000:107).

Die vraag wat egter nou gevra kan word is: ‘ As God ons so liefhet, waarom laat

Hy lyding nou, op aarde, toe? Waarom moet die mens, en die kind, soveel

verliese beleef?’ Sommige beweer dat die antwoord op hierdie vraag is dat God

wel ‘n God van liefde is, maar nie oor die mag beskik om lyding te verhoed nie.

Kushner (soos aangehaal deur Depoortere 1995:61-72) is van mening dat God

aan ons kant is. Die skepping is egter nog in voltooiing, en daar is areas van

chaos waar God se Gees nog nie binnegedring het nie. Alles, ook God, is nog

nie perfek nie, of onder Sy beheer nie. Hierdie siening mag probleme skep, veral

by die kind, wie se godsbegrip, volgens de Witt & Booysen (1994:35), sowel as

du Toit & Kruger (1991:101), daarin geleë is dat God soos sy vader is, nie slegs

liefdevol nie, maar ook groot en sterk (en, wil die navorser byvoeg, in totale

beheer).

2.2.2.3 God van magtige liefde

God is magtig, en God is liefde. God is magtige liefde. Volgens die filosoof Søren

Kierkegaard  is dít die wonder van die Almagtige - Sy hand is sterk en swaar

genoeg om Sy skepping te hanteer, maar lig genoeg om vryheid aan Sy skepsels

te skenk. Daarmee saam is Hy baie nou betrokke in die mens se lewe, en het Hy

empatie en meelewing met dié wat ly (Depoortere 1995:85). Dobson (1999:63) is

van mening dat God in ons pyn deel. Die Skrif maak melding van Jesus Christus

wat gehuil het oor sy vriend Lasarus, en oor die stad Jerusalem; en oor die Gees

wat vir ons intree met ‘onuitspreeklike versugtinge’ (Romeine 8:26). Soos reeds

beskryf, is Meyer (2000:26) van mening dat God oor Sy geliefdes ween.
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God, as Liefdevolle, het Sy liefde aan ons kom bewys deur Sy seun, Jesus

Christus (Johannes 3:16). Hy het nie net Sy skepsels van ‘n afstand af lief nie,

maar het aan hul gelyk geword. Dit was nie slegs die ervaring van ‘simpatie’-

soos die term hedendaags gebruik word- teenoor die mens wat verlies ervaar

nie, maar ware ‘simpatie’- afgelei van die Griekse stamwoord ‘syn pathos’, wat

die begrip ‘om saam te ly’ impliseer (Yancey 1995:269).

God, as almagtige, kon in een woord legioene engele beveel om Jesus Christus

te red van die skande van die kruis. Yancey (1995:198) is van mening dat Jesus

met elke sweepslag die tonele van die versoeking in die woestyn (waar Hy ook

goddelike ‘terughouding’ getoon het toe Hy, na alle regte, ‘n skouspel van al Sy

magte kòn openbaar) in Sy gedagtes herspeel het. Net een woord, en al Sy

lyding en verliese kon net daar beëindig word - verliese aan Sy waardigheid,

ondersteuning deur vriende, liggaamlike gemak, regte (as God!), en sy lewe.

Vanweë Sy magtige liefde, magtig genoeg om Hom van haat en weerwraak te

weerhou - het Hy egter nie. Sy verlies het ons gewin geword.

Die vraag: ‘Waar is God in lyding en verlies?’,  word beantwoord, ‘Hy is daar,

saam met ons.’ Die vraag word nou verder gevoer, ‘Waar is ons?’. Yancey

(1995:231) verander die vraag: ‘Waar is God wanneer daar pyn is?’ na ‘ Waar is

die kerk (Sy liggaam) wanneer pyn en verlies (ook dié van die kind) beleef word?’

Die kerk beantwoord lyding met koinonia (liefde aan mede-gelowiges), en

diakonia (liefde en diens aan die ‘wêreld’) wat, volgens Burger (1999:233), ‘n

liefde soos dié van Christus impliseer. Beide Louw (2000:98-104) en Nouwen

(1979:83) is van mening dat dit  ‘n medelye - gebore uit die troosgewer se eie

weerloosheid - behels. Dit is nie ‘n omgee met ‘al die regte antwoorde’ nie, maar

eerder ‘n teenwoordige (selfs antwoordlose) liefde.

Wanneer die kind met verlies in hierdie navorsing ondersoek word, word dit dus

met groot deernis en omsigtigheid gedoen. Daar word nie veronderstel dat die
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navorser oor al die  ‘regte antwoorde’ of die ‘oplossing’ beskik nie. Sy hou haar

besig met die soeke na ‘n dieper begrip vir die omvang van hierdie kind se

verlies. Dit is dan ook die oogmerk van die navorsing. Die verwagte uitkoms van

hierdie begrip is daardie meelewing en ondersteunende liefde teenoor die kind,

want die kind is vir God belangrik. Ook, en veral, die kind wat verlies ly. Die

belangrikheid van die kind vir God (soos teologies beskou en in die praktyk

toegepas) sal voorts beskryf word.

2.3 Die kind

2.3.1 Uitsprake oor die kind

Aangesien die kind die eenheid van ontleding van die navorsing is, is dit

belangrik dat die kind vanuit praktiese teologiese perspektief beskou word. Die

waarde van die kind, verliese wat die kind moontlik beleef het, of beleef, sowel as

die versorging van die kind, sal kortliks beskryf word. Wanneer die kind nie na

waarde geag word nie, word sy lewenservaringe, en verliese, ook nie as

belangrik beskou nie. Alleenlik wanneer persone of instansies (soos die kerk) die

kind na waarde ag, sal effektiewe versorging en ondersteuning plaasvind. As

deel van versorging word die rol van die ouers in die kind se lewe ook beskryf.

Daar word op hierdie wyse gepoog om te bepaal wat die moontlike verliese is

wat die kind - wat een/albei ouers verloor het - histories en waarskynlik

hedendaags ook beleef.

2.3.1.1 Die Ou Testament

2.3.1.1.1 Beskouing van die kind se waarde

God ag die kind na waarde. Volgens Gidney (2003:31) het die kind ‘n spesiale

plek in God se hart. In die Ou Testament word dit baie duidelik gestel dat kinders

‘n ‘erfdeel van die Here’, ‘n ‘beloning’ (Psalm 127:3), en ‘n ‘seëning’ (Psalm 128)

is. Volgens van Zyl (2000:28-29 ) het die Israeliet nie sy kinders as ’n

vanselfsprekende reg geëis nie. Dié vrou wat kinders (veral seuns) kon baar, is

as bevoorreg beskou; terwyl die kinderlose vrou enige iets sou doen om haar

‘skande’ te oorkom (soos beskryf in onder andere Genesis 30:1-22 en
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1 Samuel 1). Bruilofsgaste het om hierdie rede tydens ‘n huweliksfees die egpaar

baie kinders toegewens (van Zyl 2000:29).

Een van die tekens dat ‘n familie dus geseënd was, was die teenwoordigheid van

kinders. Volgens Carroll (2001:124) het kinders die hoop van die familie, of die

volk, op ‘n betekenisvolle toekoms, vergestalt. Daardie toekoms sou deur die

‘naam’, die erfenis, of goddelike belofte, verkry kon word. ‘n Familie wat met baie

kinders geseënd was, het nie net die voordeel van ekonomiese mag, maar ook

van sosiale status en mag, ontvang.

Dit is ook duidelik uit Bybelse teks dat God kinders na waarde ag waar Hy

Samuel, reeds as ‘n jong kind, tot Sy diens roep en op besonderse wyse mee

kommunikeer (Gidney 2003:163), of waar Dawid, die jong skaapwagtertjie, as

koning gesalf word.

2.3.1.1.2 Die kind se versorging

Die kind se geestelike versorging is voorop gestel. Kinders is ingesluit in die

geloofservaring van God se volk. Waar daar ook ‘n samekoms van God se volk

sou wees, byvoorbeeld om ‘n belangrike aankondiging, of God se woord, aan te

hoor, is die kinders altyd ingesluit. So ook is kinders met feesgeleenthede ten

nouste betrek (elim.co.za 2004:1-2). Volgens Gundry-Volf (Bunge 2001:35) was

kinders - ook dié nog in die baarmoeder - lede van God se verbond met Israel,

en is ook van hulle verwag om hul verbonds- verantwoordelikhede na te kom. So

is babaseuns, as teken van die verbond, besny (Genesis 17:12-13). Ouers is

aangemoedig om God se gebooie ‘by (jou) kinders in(te)skerp, en daaroor (te)

spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan’

(Deuteronomium 6:7).
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2.3.1.1.3 Die rol van die ouers

Israelitiese ouers was verantwoordelik vir die informele, maar belangrikste, rol in

die kind se opvoeding (van Zyl 2000:23). Die moeder was veral tydens die kind

se aanvangsjare nou betrokke by sy morele vorming, en die vader steeds meer,

soos die kind ouer geword het, by verdere godsdienstige vorming en

beroepsleiding.

Volgens Gidney (2003:108-111) het die Bybel ‘n hoë verwagting van die

moederrol. As ideaal was die moeder wys, vrygewig en gerespekteer deur die

gemeenskap. Sy moes hard werk, dien as ‘n ondersteuner vir haar man en goed

sorg vir haar kinders. Die vader, as hoof van die huis, se verantwoordelikheid

was om na sy gesin om te sien en om as ‘n rolmodel van God se liefde en

geregtigheid te dien. Dit was die plig van die ouers om hul kinders in God se weë

op te voed, en waar nodig, te tugtig. In ondere andere die boek van Spreuke,

word ouers vermaan om hul kinders te dissiplineer, omdat hul, sonder goeie

leiding, verkeerde paaie mag kies (van Zyl 2000:26-27). Hierdie opvoeding het

grotendeels geskied deur voorbeeld. Eerder as om waardes slegs woordeliks oor

te dra, het ouers dit gemodelleer, en deur praktiese voorbeelde en ervarings

onderrig (Gidney 2003:119).

2.3.1.1.4 Die verlies aan ‘n ouer

Dit is duidelik dat ouers in Bybelse tye ‘n baie belangrike rol in hul kinders se

lewens gespeel het (en andersom). Gidney (2003:102) is van mening dat die

geluk van ouers en kinders nou verbonde was aan mekaar, en dat die vrees van

die Here die beginpunt was daarvan. In hierdie verhouding was dit die ouers se

verantwoordelikheid om, volgens God se standaarde, hul kinders lief te hê, te

versorg, en vir hul te voorsien. God het dus ‘n goeie verhouding tussen ouer en

kind verwag. Ons mag aanvaar dat dit vandag nog geld.

Daardie ‘goeie verhouding’ het egter nie altyd baie duidelik na vore gekom nie.

Soos in die geval van Ismael, het die Ou Testamentiese vader, volgens Leonard
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& Olson (1996:53), oor die reg beskik om beheer oor sy kinders (en ook ook die

reg om hul weg te gee) te neem. Daar is gevalle waar die vader hul kinders moes

offer, soos beskryf in Genesis 22, en Rigters 11:34-40 (alhoewel die navorser wil

byvoeg dat dit nie in enige van dié gevalle die vader se wens was nie). Die vader

kon sy kinders ook as slawe, of byvrouens verkoop (Eksodus 21:7-11). Dit blyk of

dit ‘n diskrepansie skep - aan die een kant is kinders so hoog geag dat hul as

seëninge uit God se hand beskou is, en aan die ander kant, as besittings wat

weggegee kon word. Kinders was dus nie gevrywaar van lyding en verlies nie.

Volgens Carroll (2001:124) is kinders, ook in hierdie konteks, afhanklik en

weerloos.

Volgens die navorser moes kinders sekerlik die verlies aan ‘n ouer intens beleef

het - of daardie ouer gesterf het, hom weggegee het, en of die kind in ballingskap

ver van die huis af gevoer is. Die Woord beskryf egter nie die gevoelens

waardeur Ismael gegaan het toe sy pa, Abraham (op Sara se aandrang) hom

verwerp het nie (Genesis 21), die verliese wat die slawedogtertjie in Naäman se

huishouding moes beleef het (2 Konings 5), of hoe Josef na sy ouers verlang het

tydens sy jare as slaaf in Egipte nie (Genesis 37, 39).

Verdere verwysings na kinders wat die verlies aan hul ouers beleef het, is Ester

wat deur haar neef Mordegai aangeneem is (Ester 2), Moses wat in die farao se

paleis grootgeword het (Eksodus 2), en die dogters van Silo wat as jong meisies

deur die Benjamiete ontvoer is (Rigters 21) (Leonard & Olson 1996: 50-52).

Aangesien die ouers se rol dié van opvoeders, versorgers en rolmodelle was,

moes die kind na alle waarskynlikheid verlies op al hierdie vlakke beleef het.
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2.3.1.2 Die Nuwe Testament

2.3.1.2.1 Beskouing van die kind se waarde

Jesus het spesiale aandag aan mense aan die rand van die samelewing

geskenk, soos die armes, die swakkes, die siekes, vrouens, en ook kinders.

Soos reeds beskryf, was kinders in die Bybelse tradisie as ‘n seëning beskou,

maar was hul sosiale posisie marginaal (‘randfigure’). Hul het dikwels weerloos

gestaan teenoor hul ouers (vader) se dissipline, wat soms onder die voorwendsel

van ‘goeie huishouding kontrole’ tot mishandeling aanleiding kon gee. Dit is

daarom verstommend dat die Evangelies Jesus as ‘ ‘n vriend van kinders’

beskryf - ‘n rol wat radikaal van die wyer historiese Midde-oosterse

kultuurkonteks en Bybelse patroon verskil (Carroll 2001:125,127).

As vriend van kinders, het Jesus hul met liefde en respek behandel, al was hul,

volgens Sy volgelinge, onwelkom en lastig. Jesus het hul letterlik met oop arms

ontvang en geseën (van Zyl 2000:33). Die waarde wat Jesus aan kinders toeken,

is as belangrik genoeg beskou om in drie van die Evangelies beskryf te word

(Markus 10:13-16, Matteus 19:13-15, Lukas 18:15-17). Lester (1987:15) is van

mening dat Jesus kinders uitgenooi het om tyd met Hom te spandeer, en dit dus

geniet het om met hul te gesels. Jesus het na kinders uitgereik deur hul vas te

hou of aan te raak in genesing.

Jesus het die kind só hoog geag, dat Hy hul as model vir die ingang tot Sy

koninkryk voorgehou het (Gundry-Volf, soos aangehaal in Bunge 2001:38). Daar

is nie van hul, soos van volwassenes, verwag om ten volle ’n begrip van, en

gehoorsaamheid aan, die wet te toon nie, slegs ‘n eenvoudige afhanklikheid en

vertroue in hul hemelse Vader.

Volgens DeVries (2001:167) is kinders, te midde van hul afhanklikheid, van

nature vol vertroue, nuuskierig en ontvanklik vir die wonders van die lewe. Hulle

sien dinge ook op ‘n meer eenvoudige wyse. Wanneer die kind verlies beleef,

word sy vertroue geskud. Wanneer ‘n kind se ouer sterf, word sy innerlike gevoel
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van sekuriteit bedreig, en ervaar hy gevoelens van hulpeloosheid en vrees om

alleen gelaat word (Webb 1991:177). McMahon (1992:138 -139, 143) is voorts

van mening dat die kind wat die verlies aan ‘n ouer beleef - deur sterfte, sowel as

egskeiding of verlating - gevoelens van verwarring, onsekerheid en skuld ervaar.

Die kind verloor dus vertroue in homself - juis omdat hy dinge so eenvoudig

beskou, meen hy dat dit sy skuld is dat sy ouer ‘weg’ is (McMahon 1992:138). Hy

verloor ook sy vertroue in die wêreld om hom (Gouws 2003:33). Een van die

oogmerke van die navorsing is dan ook om te bepaal tot watter mate die kind sy

vertroue in God verloor, al dan nie.

2.3.1.2.2 Die kind se versorging en die rol van die ouers

God word deurentyd - in sowel die Ou as Nuwe Testament - voorgehou as sowel

die ideale Vader as Moeder, met eienskappe soos regverdigheid, liefde, genade,

geduld, beskerming en troos. Hy is die Opvoeder, Versorger, en Voorsiener, en

die Een wat vertrou kan word. Die kind se aardse ouers behoort Sy voorbeeld na

te streef (Gidney 2003:20-30; Nappa 2003). So, byvoorbeeld, moet ouers hul

kinders versorg. Daardie een wat nie vir sy huisgesin sorg nie, word beskryf as

iemand wat die ‘geloof verloën’ het en ‘erger as ‘n ongelowige’ is (1Timoteus

5:8). Vaders moet hul kinders ook opvoed, maar word vermaan om nie hul

kinders te ‘vertoorn’ nie (Efesiërs 6:1-4). Dit kan as’t ware gesê word dat

niemand (bewustelik of onbewustelik - deur mishandeling, verwaarlosing of

verwerping) kinders mag verhinder, of in hul pad staan, om na Jesus te kom nie

(van Zyl 2000:33). Die navorser is van mening dat kinders verhinder sou word

om na Jesus te kom, wanneer hul Sy liefde en die liefde van Sy Vader,

bevraagteken of verwerp. Dit sou kon gebeur as hulle nie liefde by hul aardse

ouers ontvang nie, of, tydens ‘n verlies, ‘n gebrek aan ondersteuning (en op

daardie manier die belewing van Sy liefde) beleef.
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2.3.1.2.3 Die verlies aan ‘n ouer

Die navorser is van mening dat die Skrif dit duidelik stel dat die kind, en sy totale

versorging (fisies, emosioneel, geestelik en moreel) vir God van belang is. Die

kind se ouers speel die primêre rol hierin en sal die verlies aan ‘n ouer dus ‘n

effek - op al die kind se verskillende vlakke van ontwikkeling - hê. Wanneer die

ouer nie meer beskikbaar is nie, word die kind die kerk se verantwoordelikheid,

en beveel God dat hul versorging en guns van die geloofsgemeenskap moet

ontvang (Deutronomium 24:19-21, Jakobus 1:27) (Gidney 2003:31).

2.3.1.3 Die kerk en die kind

Dit is duidelik, uit die Ou en Nuwe Testament, dat die kind vir God belangrik is,

en as deel van God se volk beskou behoort te word. Schleiermacher (Bunge

2001:346) beskryf watter belangrike rol die kind se ouers, veral ten opsigte sy sin

van vertroue, speel. Hy is egter van mening dat ook die kerk ‘n baie belangrike

rol in die kind se lewe te speel het, en dat pastors kinders as mede-soekers

behoort te beskou. Daar is niks so waardevol as om Christus aan kinders te bied

nie - en dít deur die liefde, en totale lewenwyse, van die volwassene. Kinders is

deel van die kerk en nie net lidmate-in-wording nie (Strydom 1997:2). As die kind

deel van die kerk is, behoort Christus dus net soveel aan hom, as aan

volwassenes, gebied te word. Dit behoort te geskied deur die geloofshandelinge

prediking, onderrig, viering, sorg en diens (Heyns & Pieterse 1990:14).

Deur die eeue heen, het die kerk baie aandag aan prediking en onderrig geskenk

(Burger 1999:217). Sorg, viering en diens behoort egter net soveel aandag te

geniet. Diens is uitreik na die kind wat buite die gemeente staan, terwyl sorg

meer gerig is op die kind binne die gemeente. Volgens Strydom (1997:2) wil dit

voorkom of die vorm van sorg in die kerk egter meer gerig is op die adolessent

en volwassene, as op die kind. Dit is dikwels omdat die pastor nie weet hoe om

kind te hanteer nie, of dit nie as belangrik genoeg beskou nie (Lester 1987:11).

Chapman (aangehaal deur Strydom 1997:2) is van mening dat boeke geskryf

word oor volwassenes se rouproses, maar min aandag geskenk word aan die
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mate waarop die kind verlies beleef, en die ondersteuning wat hy ontvang. Carrol

(2001:134) plaas ‘n vraagteken oor die mate waarin die kerk se pastorale

versorging kennis neem van die kind se perspektief, ervaringswêreld, en sy

fisiese en emosionele welsyn. Wie versorg en ondersteun die kind wanneer

families die pyn van egskeiding of ander trauma beleef? Dit is hier waar ‘n

gemeente as ‘n potensiële ryke bron van ‘volwasse vriende’ kan optree. Die

gemeente kan as ‘verlengstuk’ van die familie in die ondersteuningsproses dien.

So ook word koinonia (oftewel sorg) as volg gedefinieër: ‘..die ondersteunende

en gemeenskeppende aktiwiteite wat gelowiges in die gemeente uitvoer

waardeur christene aan mekaar gebind word en so die versorgende en helende

krag van die evangelie ervaar.’ Hierdie aktiwiteite gaan om mense - ‘mense wat

mekaar raaksien, vir mekaar omgee, vir mekaar verantwoordelikheid aanvaar en

so leer om mekaar lief te kry soos Christus ons beveel het’ (Burger 1999:23).

Die term ‘verantwoordelikheid aanvaar’ is belangrik. Soos reeds beskryf, beveel

God dat die ouerlose kind deur die geloofsgemeenskap versorg moet word.

Daardie verantwoordelikheid mag nie net aan die staat/ skool/ ander humanitêre

organisasies oorgelaat word nie. Die Woord van God stel duidelik dat ons

mekaar moet liefhê (byvoorbeeld in Johannes 13:35), mekaar se laste moet dra

(Galasiërs 6:2) en die vaderloses moet versorg (Psalm 68:6, Jakobus 1:27).

Burger (1999:232) is voorts van mening dat, reeds in die Ou Testament, dit

duidelik is dat die geloofsgemeenskap deur die Torah (Woord van God)

aanmekaar verbind is. Daar is talle voorskrifte hoe lede van hierdie gemeenskap,

wat in die een of ander nood verkeer, versorg moet word.

Dit is om hierdie rede dat navorsing aangaande verliese wat die kind in die

enkelouergesin beleef, vanuit ‘n pastorale perspektief beskou word. Die oogmerk

is om ‘n dieper bewustheid jeens hierdie kind te kweek, sodat effektiewe

ondersteuning - ook vanuit die kerk - aan hom en sy gesin, gebied kan word.
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2.4 Die gesin*

2.4.1 Die gesin, of eerder familie, van die Bybel

Die gesin, soos ons dit vandag ken, bestaande uit ouer(s) en kind(ers), verskil tot

‘n groot mate van dié wat in die Skrif beskryf word.

In die Ou Testament is families as baie groter eenhede beskou. Ten eerste is

elke stam opgebou uit verskillende families wat elkeen herlei kon word na een

van die twaalf seuns van Jakob. Al die stamme het saam die volk Israel gevorm.

Ten tweede is elke stam weer onderverdeel in klans (‘clans’). Laasgenoemde

was groeperings van families, met een gemeenskaplike voorouer. Ten laaste

was elke klan onderverdeel in verskillende uitgebreide families - bestaande uit al

die afstammelinge van ‘n lewende voorvader. Dit het beteken dat sowat drie

geslagte naby mekaar geleef het. Die slawe en hul families was ook as deel van

hierdie familie gesien (Nel 2004:6).

In die Nuwe Testament was die familie daardie lede van ‘n huishouding, wat op

‘n gegewe tydstip die afhanklikes van ‘n familiehoof was - naamlik die lede van

die gesin/uitgebreide familie, asook werkers en slawe (Nel 2004:6). Die familie

was dus baie groter as ons hedendaagse ‘kerngesin’. Volgens Gidney

(2003:111) het die wyer familie ‘n permanente verantwoordelikheid gehad om by

die opvoeding en versorging van die kinders betrokke te wees. Nie net die

geloofsgemeenskap, maar ook die wyer familie, was verantwoordelik vir kinders

wanneer hul een of albei ouers verloor het (deur byvoorbeeld sterfte of

egskeiding). Dit is dus duidelik dat God voorsiening gemaak het vir die

versorging van die kind in die enkel (of geen-) ouergesin.

*Die skryfster maak dikwels van die term ‘gesin’ eerder as ‘familie’ in haar navorsing gebruik,
veral wanneer daar na enkelouergesin verwys word. Die rede hiervoor is om te dien as
spesifikasie van daardie lede, biologies (of deur aanneming) gebind deur ouer-en-kindskap (en
dié van sibbe). Wanneer daar na die groep groter as slegs bogenoemde termbeskrywing verwys
word, word die term ‘familie’ gebruik. ‘n Voorbeeld hiervan is die verwysing na die uitgebreide
families van ooms, tannies, grootouers en ander, binne die Bybelse of Afrika- tradisie. Die
enkelouergesin mag verwys na ‘n pa en dogter /’n geskeide ma en ses kinders/’n ma wat nooit
getrou het nie en later ‘n seun aangeneem het, en so meer. Daar is dus nie werklik ‘n tipiese
enkelouergesin nie. Dit word egter beperk tot die lede wat aan daardie kerngroep behoort.
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Soos reeds beskryf, is kinders as ‘n integrale deel van die familie beskou.

Volgens Nel (1998:31-33) is kinders teen 12-14 jarige ouderdom as volwasse

beskou. Seuns is op 13-jarige ouderdom, en dogters op 12-jarige ouderdom, as

vry om te trou verklaar, en was hul dan vir hulself verantwoordelik.

2.4.2 Verskille tussen Bybelse en ander antieke families

Nie net verskil moderne Westerse gesinne/ families baie van antieke families nie,

maar ook antieke families onder mekaar. Daar was duidelike verskille

(byvoorbeeld ten opsigte van die status van vrouens en kinders) tussen Joodse,

Griekse en Romeinse families (Nel 2004:6). So, byvoorbeeld, het die Romeinse

vader oor daardie gesag, gelykstaande aan die ‘mag oor lewe en dood’, beskik.

Hy kon besluit of ‘n pasgeborene erken en grootgemaak, of ‘weggegooi’ sou

word (Bunge 2001:33).

Kinders is dus dikwels nie na waarde geskat nie. Carrol (2001:122) is van

mening dat die lae sosiale status en weerloosheid van kinders op kragdadige

wyse in antieke families geopenbaar is - deur die algemene gebruik van

kindermoord (dikwels as offerandes aan afgode) en blootstelling van jong

kinders, veral dié van dogtertjies. Joodse en Christen skrywers het hierdie

praktyke heftig teëgestaan

2.4.3 Onderlinge verskille tussen Bybelse families

Alhoewel die norm die uitgebreide familie was, soos reeds beskryf, is dit nie die

enigste tipe familie wat in die Bybel aan die leser voorgehou word nie. Inteendeel

word daar, volgens Leonard & Olson (1996:49-52), melding gemaak van 40

verskillende familievorme.

‘n Paar voorbeelde hiervan is die patriargale, uitgebreide familie, soos in die

geval van Abraham se huishouding wat uit 318 mans (vrouens en kinders

uitgesluit) bestaan het (Genesis 14:14); matriargale families (soos Rahab in

Josua 6:17, 25); enkelouergesinne (2 Konings 4:1-7, Lukas 7:11-12);
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kruis-kulturele of kruis-klas families waar aanneming plaasgevind het (Eksodus

2:10, Genesis 15:2-3); enkellopendes (soos Johannes die Doper); enkellopendes

met vriende so na as familie (soos Jesus); die Christelike kommune (Handelinge

4:32), surrogaat moederskap (Genesis 16:1-15); en nog baie ander (Leonard &

Olson 1996:49-52).

Die ideaal, soos voorgehou in die Skrif, is egter steeds twee getroude

volwassenes wat hul kinders grootmaak (Marais 2004:64). Die huwelik word dan

ook as baie belangrik beskou - dit is ‘n verbondsverhouding, met die eenheid

tussen man en vrou (waaruit kinders dan ‘voortspruit’) deur God ingestel.

Leonard & Olson (1996:48) is van mening dat hierdie eenheid ‘n kameraadskap

impliseer, een wat gebou is op getrouheid, vertroue en eerlikheid. Dit is nie

veronderstel om gebroke te wees nie. Mense, egter, skiet dikwels tekort aan

hierdie ideaal. Dit beteken egter nie dat God ander tipe families wegwys nie. Elke

tipe familie is waardevol, en geen gesin/ familie (soos die enkelouergesin)

behoort gestigmatiseer te word nie (Marais 2004:64). Die Skrif maak dit

inteendeel baie duidelik dat daar na elke tipe familie omgesien behoort te word.

2.4.4 Veranderinge deur die eeue heen

Met die tyd het die familie vele veranderinge ondergaan. Uitgebreide families het

verklein tot die ‘kerngesin’ - naamlik ma, pa en kinders. Leonard & Olson

(1996:4) noem twee tipes Amerikaanse families (wat ooreenkoms met Suid-

Afrikaanse familiepatrone toon) wat die afgelope twee eeue die norm was - die

kerngesin en die boere-familie (‘farm family’). Die boere-familie was groter as

eersgenoemde. Die kerngesin was tipies die getroude egpaar (meestal hul

eerste huwelik), met die man as broodwinner. Hierdie gesinne se kindertal was

geneig om klein te wees. Die voordeel daarvan was dat dit ‘n nuwe era in ouer-

kind verhoudings ingelei het, aangesien ouers nou al hul aandag op net twee of

drie (in plaas van byvoorbeeld agt) kinders kon fokus.

Die nadeel is dat ondersteuning deur die wyer familie besig was om af te neem.

Gidney (2003:232) is van mening dat die Ou Testament ideaal van vele ooms,
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tantes en grootouers wat hul wysheid met die gesin kon deel, en as geheel kon

bydra tot die geestelike groei van die kind, besig is om te kwyn. Die kerk behoort

as plaasvervanger op te tree en hierdie verantwoordelikheid om die kerngesin te

ondersteun, te dra.

Daar kan egter nie meer werklik na die ‘tipiese kerngesin’ verwys word nie.

Hierdie gesin het in die afgelope paar dekades stelselmatig begin verbrokkel.

Thesnaar (2004:9) is van mening dat daar hedendaags ‘n groot gaping tussen

die ‘ideale’ familie en die realiteit in Suid-Afrika blyk te wees. Suid-Afrika is nie

uniek in hierdie situasie nie. Reg oor die wêreld word gesonde familielewe

bedreig deur ‘n verskeidenheid van faktore.

2.4.4.1 Verstedeliking

Waar familielede (veral in die Afrika kultuur) in die verlede baie ondersteuning

van mekaar ontvang het, is die omvang daarvan nou meer beperk. Die rede

hiervoor is dat familielede verder van mekaar af bly - vanweë die invloed van

verstedeliking. Waar ‘n enkelmoeder dus voorheen op die ondersteuning van

haar ouers/ tantes/ broers en so meer kon reken, is sy en haar kind nou

grotendeels op hul eie aangewese. Thesnaar (2004:9) is van mening dat alle

families beïnvloed is deur die sosiale, politieke en ekonomiese omwentelinge van

kolonisasie en verstedeliking. Dit gee aanleiding tot ‘n toenemende tendens,

naamlik die funksionering van die individu op sy eie (‘elkeen vir homself’), eerder

as in en met die gemeenskap.

2.4.4.2 Ekonomiese faktore

Sommige ekonome noem die radikaal veranderende tendense in die ekonomie,

‘rewolusies’. Die eerste was die landbou rewolusie wat ‘n paar duisend jaar terug

plaasgevind het. Dit is tydens hierdie ‘rewolusie’ dat die nomadiese stamme hul

swerwerslewens veruil het vir meer stabiliteit en begin boer het. Die tweede was

die industriële rewolusie (sowat twee honderd jaar gelede) toe masjienerie tot

menslike arbeid gevoeg is, en produksie uitsette vermenigvuldig het. Fisiese
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(menslike) insette word egter tans, met die derde rewolusie, vervang deur

tegnologie (Leonard & Olson 1996:3). So, onder andere, neem rekenaars die

werk van vele arbeiders oor. Hierdie tendens plaas ‘n groter druk op die mens

om ‘uit te haal en wys’ om sy/haar werk te behou. Hierdie druk mag ‘n groot effek

hê op die huwelik, sowel as op ouer-kind verhoudings.

Die arbeidsmark het dus ingrypende aanpassings ondergaan. Werkloosheid is

aan die orde van die dag. Uit ‘n onlangse verslag van die RGN, blyk dit dat, in

Suid Afrika, 5% van alle blankes, en 42% van swartmense, werkloos is

(Thesnaar 2004:10). Die navorser is van mening dat hierdie syfers steeds styg.

Dit skep natuurlik die geleentheid tot enterpreneurskap, maar waar dit nie gebeur

nie, of so ‘n onderneming misluk, word die gesin dikwels in skuld gedompel. Met

die hoë werkloosheidsyfer lewe vele Suid-Afrikaanse gesinne ook in skuld, en/of

net op, of selfs onder, die broodlyn. In Suid-Afrika beskik 46% van alle hoofde

van huishoudings oor geen vorm van finansiële bates of spaar nie (Thesnaar

2004:11).

Om hierdie rede kom dit as uitsondering voor dat slegs een van die twee ouers

as broodwinner optree. Navorsing in die VSA dui daarop dat in 1960, 61% van

getroude vrouens by die huis (as tuisteskeppers) gebly het, in 1986 32%, en

hedendaags slegs sowat 5% van alle getroude vrouens (Ambrose 1988:31). In

enkelouergesinne word die vrou ook dikwels gedwing om te werk om die gesin te

onderhou. Die rede hiervoor is die ekonomiese verlies wat spruit uit die verlies

aan die mede-ouer (en dus die hoof-bron, of tweede bron, aan inkomste). Dit

mag lei tot verdere verlies aan aandag, tyd en energie vir haar kinders. Leonard

& Olson (1996:8) is van mening dat egskeiding ‘n hoogs negatiewe ekonomiese

impak op vrouens en hul kinders het. In 1990 was die mediaan inkomste vir

huishoudings met vrouens aan die hoof daarvan, minder as een-derde die

inkomste van getroude egpare met kinders. Waar die vroue die hoof is, verarm

die familie dikwels. Interessant genoeg, is vroue baie meer geneig as mans om
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hul geld aan te wend ter wille van die opvoeding en gesondheid van hul kinders

(Thesnaar 2004:10).

2.4.4.3 Enkelouergesinne

Soos duidelik blyk uit die eerste hoofstuk, is enkelouergesinne - ook in Suid-

Afrika - ‘n wesenlike en ook toenemende realiteit. Studies wys daarop dat in

1999, net onder die 40 000 egskeidings aangemeld is. Blanke families begin

reeds skei tussen die ouderdom 20 en 24 jaar (alhoewel die meeste plaasvind

tussen 30 en 34 jarige ouderdom). Meeste egskeidings in swart families vind

plaas tussen die ouderdomme 35 en 39. Daar kan aanvaar word dat die

moontlikheid van jong kinders in so ‘n gesin groot is. Hierdie kinders sal deur die

egskeiding geraak word.

As gevolg van verbeterde mediese sorg, is die lewensverwagting hoër (Leonard

& Olson 1996:10-11). Huweliksgenote is geneig om op ‘n later ouderdom te sterf

en dus is minder enkelouergesinne die gevolg van sterfte. Die tendens van

MIV/Vigs, egter, skets ‘n ander prentjie. Daar is voorspel dat 1074 mense uit elke

100 000 mense in 2003 aan vigsverwante siektes sou sterf. Kommerwekkende

aantal kinders word wees gelaat. Huishoudings waar kinders aan die hoof staan,

is vinnig besig om toe te neem (Thesnaar 2004:12,14).

Hersaamgestelde families is ook ‘n realiteit. Navorsing in die VSA toon dat ‘n

volle 72% van weer-getroude mans, en 57% van weer-getroude vrouens, kinders

van die vorige huwelik na die nuwe huwelik bring. Die resultaat hiervan is dat een

uit elke vyf kinders ten minste een stiefouer het (Ambrose & Mueller 1988:35).

Daar is vele uitdagings gekoppel aan so ‘n hersaamgestelde gesin.

Dit mag voorkom of al hierdie veranderinge en gepaardgaande stresfaktore die

einde van gesonde gesinslewe beteken. Leonard & Olson (1996:41) is egter van

mening dat ten spyte van die spanninge en uitdagings, gesinne besonderse
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robuustheid en uithouvermoë toon. So, byvoorbeeld, blyk dit asof vele vaders

meer verantwoordelikheid opneem wat betref die versorging van hul kinders.

Daar is hoop. Uit ‘n pastorale perspektief lê hierdie hoop in God, die insteller,

(steeds) onderhouer, en heler van elke besonderse en unieke gesin.

2.4.4.4 Die kerk en die enkelouergesin

Daar is hoop vir elke gesin. Die navorser is van mening dat hierdie goddelike

hoop tot ‘n groot mate deur die kerk aan die enkelouergesin gebring kan word.

Die enkelouergesin kan hoop ervaar wanneer daar effektiewe ondersteuning en

liefdevolle en aanvaardende liefde gebied word. Dit beteken die afwesigheid van

kritiek, oordeel, antagonisme, onbegrip of apatie.

Dit is soms vir Christene moeilik om die ouer wat as gevolg van ‘n buite-egtelike/

voor-huwelikse verhouding, of deur egskeiding, enkel geword het,

onvoorwaardelik te aanvaar, juis omdat die Woord van God so sterk uitspraak

teenoor hierdie praktyke lewer. Leonard & Olson (1996:105) beskryf hoe die kerk

belangrike veranderinge in familielewe aanvaar, soos troues, die doop en

begrafnisse. Hierdie tradisionele vorme (van kerklike rituele) akkommodeer aan

die ander kant nie maklik hertroue of saamgestelde families nie. So ook word

onder andere egskeiding, saamwoon, of ongetroude ouerskap dikwels nie direk

of sensitief genoeg aangespreek nie. Dit is egter belangrik om Jesus Christus se

voorbeeld te volg, Hy wat mense so liefgehad het, dat Hy saam met ‘tollenaars

en sondaars geëet het’ (Lukas 5:30) en ander nie veroordeel het nie.

Aanvaarding van, en begrip vir, daardie lede van die enkelouergesin (en beslis

ook die kind[ers]) berus op menseverhoudinge. Verhouding moet daarom ook

binne die kerk gebeur, juis omdat vroeëre sosiale versorgingstrukture (soos die

gesin, breër familie, en plaaslike gemeenskap) heeltemal gevou het - met

rampspoedige gevolge. Min mense ontvang die emosionele steun wat hul nodig

het om goed (en veral Christelik) te funksioneer. As ons (die kerk) dit nie vir hulle

gee nie, gaan hulle dit op ander (misplaaste) wyses soek, of hulle gaan
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‘emosioneel gestremde’ mense bly wat nie in staat is om aan meer as net hul eie

oorlewing aandag te gee nie (Burger 1999:237).

2.5 Slot

Die kind (en ouer) in die enkelouergesin hoef nie ‘emosioneel gestremd’ te wees

nie. Verlies het ‘n baie negatiewe impak op die mens (en kind) se emosionele, en

in der waarheid sy totale, lewe. God wil egter hoop en heling kom bied aan elke

kind, en elke gesin, ook aan die enkelouergesin. Die kind is, soos blyk uit die

Nuwe en Ou Testament, vir God van belang. God maak bemoeienis met die

mens wat lyding en verlies ervaar, en daarom behoort die kerk ook daardie kind

wat verlies ervaar, raak te sien en te ondersteun. Die kind is egter nooit

losstaande van sy gesin nie. God wys geen gesin af nie, ook nie die

enkelouergesin nie, en daarom behoort die kerk dit ook nie te doen nie.

Inteendeel; dit behoort daardie een plek te wees waar die gesin versorging

beleef. Dit is belangrik dat die kerk (sowel as enige ander persoon of instansie

wat die kind in die enkelouergesin se belange op die hart dra) ‘n begrip het van

die totale Bybelse versorgingskonteks wanneer daar na die terme ‘verlies’, ‘die

kind’, en ‘die gesin’ verwys word. Op dié wyse sal effektiewer ondersteuning aan

hierdie kind gebied kan word. Die kind - op die verskillende vlakke van sy

ontwikkeling - sal in die volgende hoofstuk beskryf word.
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Hoofstuk 3: Die ontwikkeling van die 7-11 jarige kind

3.1 Inleiding

Dit is duidelik, uit hoofstuk 2, dat die kind, en dan ook die kind in die

enkelouergesin wat verlies beleef, vir God belangrik is. Liefde en versorging

jeens sodanige kind is deel van die standaarde wat God aan sy kerk stel. Om

voldoende ondersteuning aan hierdie kind te kan bied, is ‘n begrip van die kind

se ontwikkeling nodig. Die 7-jarige kind mag verlies anders beleef as wat die

2-jarige, of die 15-jarige dit ervaar. Kennis van die afsonderlike

ontwikkelingstadia lei tot groter begrip teenoor die kind in sy geheel. Daar word

verwys na ‘die kind in sy geheel’, omdat hy, as ontwikkelende mens, as ‘n

holistiese wese geskep is. Die kind het ‘n liggaam, ‘n siel, en ‘n gees. Hy beskik

oor kognitiewe en emosionele vaardighede, en net soos die volwassene, neem

hy waar, vergelyk hy, vind hy oplossings, beleef en vóél hy. Die kind is egter nie

die enigste een in sy lewenswêreld nie. Hy moet binne sy sosiale konteks

verstaan word. Die kind staan in verhouding tot homself, maar ook tot sy ouers,

sibbe, ander familielede, maatjies en skool, die gemeenskap, en tot God. Elkeen

van die genoemdes het ‘n bepaalde rol in die kind se lewe te speel. Die kind het

dan ook bepaalde verwagtings rondom hierdie rolle. Wanneer hierdie rolle nie

vervul word nie, beleef die kind verlies(e). Kennis oor die aspekte van die kind

wat nie na wense ontwikkel nie - moontlik vanweë bepaalde verliese (ook ten

opsigte van laasgenoemde rolle) - sal waardevolle insig bied oor daardie aspekte

wat ondersteun of versterk moet word.

Dit is om hierdie rede dat die 7-11 jarige kind, ten opsigte van sy ontwikkeling op

fisiese, kognitiewe, emosionele, sosiale, en geestelike vlak, beskryf sal word.

Beskrywings vanuit die literatuur dui op daardie verwagtings wat die kind koester

(of behoeftes wat hy openbaar) rondom bepaalde rolle ten opsigte van sy

ontwikkelingsvlakke. So, byvoorbeeld, mag die kind op fisiese vlak die basiese

behoefte om gevoed en geklee te wees toon (waarin sy ouers se versorging ‘n
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rol speel), en op sosiale vlak die verdere begeerte om ‘n ouer te hê wat hom

langs die sportveld ondersteun, sodat hy nie by sy maats sal afsteek nie.

Daar sal uit die literatuur (en op empiriese vlak in hoofstuk 4) vergelykings getref

word tussen dít wat  die kind se behoeftes is, en dít wat moontlik nie in ‘n

enkelouergesin vervul mag word nie. Hierdie behoeftes bestaan ten opsigte van

die rol wat die fisiese omgewing, hyself, sy ouers, sy sibbe, sy familielede, sy

maats en die skool, die gemeenskap, en God, in sy lewe speel. Die vergelyking

sal sodoende ‘n aanduiding lewer van die moontlike verliese wat die 7-11 jarige

kind binne die enkelouergesin mag beleef.

3.2 Die ontwikkeling van die 7-11 jarige kind

3.2.1 Fisiese (liggaamlike) ontwikkeling

Die kind se liggaam is sy kommunikasiemedium met die wêreld, en die manier

waarop hy beheer daaroor verkry. Die kind wat in staat is om sy liggaam te

beheer en koördineer en die geleentheid gegun word om sy wêreld te ontdek, is

die kind wat met nuwe waagmoed die onbekende aandurf, en nuwe kennis

ontdek (de Witt & Booysen 1994:62, 66). Die 7-11 jarige is baie energiek en sy

fyn- en grootmotoriese vaardighede is goed ontwikkel. Om hierdie rede neem hy

ook graag aan sport-aktiwiteite deel. Besonderse motoriese vermoëns (soos

onder andere manifisteer in sport-aktiwiteite) kan sy gewildheid by die

portuurgroep laat toeneem en sy selfagting verhoog (du Toit & Kruger 1991:110).

Hy wil graag sy vaardighede en onafhanklikheid bewys en is trots op sy

prestasies. Dit word duidelik wanneer hy uitroep: ‘Kyk vir my!’ en met groot trots

van die klimraam afspring, of wanneer hy dit onomwonde stel: ‘Ek kan sélf my

skoene vasmaak’. ‘n Kind wat hierdie geleenthede gegun word, en aanmoediging

ontvang, ervaar homself positief ten opsigte van ander kinders. Daarby beleef hy

ook ‘n gevoel van geborgenheid en veiligheid.
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Die teendeel is ook waar, naamlik die onsekere kind wat hom van die wêreld

onttrek (de Witt & Booysen 1994:66). Die kind mag voel dat hy teen hierdie

onveilige en vyandige wêreld moet ‘veg’. In ‘n studie na eienskappe van kinders

woonagtig in ‘n weeshuis in Roemenië, is apatie, maar ook hiperaktiwiteit en

aggressiewe gedrag, by die kinders geïdentifiseer. Hierdie kinders beleef min of

geen emosionele versorging, aanmoediging en geleentheid tot uitlewing

(Woodling et al. 1999:25).

Die rolle van versorger, aanmoediger, bewonderaar en gids behoort vervul te

word deur die kind se ouers, sibbe, en ander familielede, sowel as sy maats, en

onderwysers. Wanneer enige van die bogenoemde óf afwesig is (byvoorbeeld

wanneer daar geen vader langs die rugbyveld staan om sy seun aan te moedig

nie) óf afbrekende kritiek ten opsigte van sy vermoëns lewer, mag die kind

verlies beleef in hierdie area van sy lewe.

3.2.1.1 Die 7-11 jarige kind se basiese behoeftes

Wanneer daar na die kind se liggaamlike, of fisiese, ontwikkeling  verwys word,

moet sy basiese behoeftes soos voeding, kleding en huisvesting in ag geneem

word. Volgens du Toit & Kruger (1991:72) is daar verskeie faktore wat die

liggaamlike groei van die kind beïnvloed - van gesondheispraktyke tot genetiese

oorerwing tot sosiale- en omgewingsinvloede (soos speelruimte). Volgens die

hiërargiese model van Maslow (Barlow & Durand 1999:21), is die kind se basiese

behoeftes ten eerste liggaamlik. Die kind moet gevoed word, en alhoewel die

kind nie noodwendig daarmee mag saamstem nie, is ‘n gesonde, gebalanseerde

dieët nodig! Die kind moet geklee word. Kleding mag ook ‘n sterk sosiale

betekenis dra. Soos wat hy ouer word, is dit dikwels die ‘regte’ klere wat hom

aanvaarbaar, al dan nie, by sy portuurgroep maak.
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Die kind moet nie net liggaamlik versorg word nie, maar ook geleer word hoe

homself te versorg, onder andere ten opsigte van persoonlike higiëne. Dit blyk

asof die ouer ‘n hoofrol speel ten opsigte van die vervulling van die kind se

basiese behoeftes.

Die fisiese omgewing speel ook ‘n rol. Dit impliseer onder andere die huislike

omstandighede, die skool, en speelruimte. Soos reeds gesê, is die kind energiek,

en is dit vir hom nodig om homself liggaamlik uit te leef. So, byvoorbeeld, is daar

min ruimte vir die kind wat tot die beknopte ruimte van ‘n woonstel beperk word -

om te klim, klouter en hardloop, en so liggaamlik te ontwikkel. Die woonstelkind

ervaar dus verlies aan geleentheid tot beweging en uitlewing en gepaardgaande

voldoende liggaamlike ontwikkeling.

Daar vind dikwels verhuising plaas wanneer ouers skei, en meermale bevind die

enkelouergesin (vanweë beperkte finansiële middele) hul in kleiner ruimtes as

vantevore. Verhuising as sulks is nie noodwendig uitsluitlik negatief nie, maar,

volgens Bossard & Boll (Williams & Stith 1980:70), mag  dit  meegaande

aanpassings soos verandering van skole en nuwe vriende insluit. Dit sluit dan

ook die verlies van die bekende (wat emosionele sekuriteit skep), naamlik die

vorige huis, en moontlik groter leefruimte, sowel as die vorige skool en vriende

in. Volgens Lindsay & Elsegood (1996:154), mag kinders die verandering aan die

omgewing as baie spanningsvol ervaar. Tesame met die gevoel van verlies aan

die bekende, ervaar hul probleme om by die nuwe omgewing en mense aan te

pas.

Verandering is nooit maklik nie - veral as dit nié uit eie keuse geskied nie. Kurdek

(1983:49) is van mening dat in die geval van ‘n egskeiding (of, wil die navorser

byvoeg, met ander oorsake tot enkelouerskap, byvoorbeeld sterfte) kinders se

depressie, sosiale onttrekking, lae selfbeeld, aggressie en selfs misdadige

neigings, mag spruit uit hul persepsie dat hul min, of geen, kontrole het oor

lewensveranderinge. Hierdie lewensveranderinge sluit omgewingsverandering in,
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soos ‘n nuwe woonplek, ‘n nuwe ekonomiese situasie, en veranderde

beskikbaarheid van die ouer(s). Net soos die volwassene, het die kind wat verlies

beleef, behoefte aan sosiale ondersteuning. Die beskikbaarheid van sosiale

ondersteuning beïnvloed tot ‘n groot mate ‘n persoon (kind) se gesondheid.

Wanneer daardie ondersteuning - byvoorbeeld van bekende maatjies - van die

kind ontneem word, mag dit ‘n negatiewe invloed op sy ontwikkeling uitoefen.

Soos reeds beskryf, mag veranderde ekonomiese status nie net verlies vir die

ouer beteken nie, maar ook vir die kind. Soos beskryf in hoofstuk 2, ly enkelouer

gesinne dikwels finansiële verliese. Volgens Dowd (1997:19) is die inkomste van

enkelouergesinne slegs 40% van die gemiddelde inkomste van gesinne waar

albei ouers aanwesig is. Die meeste gesinne waar vroue aan die hoof van staan,

is lae-inkomste gesinne. Behuising, voedsel, en kindersorg (waar die moeder

werkend) is, is van die grootste uitgawes. Wanneer die enkelouergesin met

minder finansiële middele oor die weg moet kom, mag van die basiese en sosiale

behoeftes van die kind moontlik nie ontmoet word nie, of moet die kind met

minder (byvoorbeeld speelgoed of mooi klere) tevrede wees.

Engelbrecht (soos aangehaal deur Human 1992:2.8) is van mening dat die kind

uit ‘n gesin met finansiële en emosionele sekuriteit bevoorreg is bo die kind wat

nie materiële sekuriteit ervaar nie, mits die ‘finansiële sekuriteit’ nie al die aandag

van die ouer(s) van sy kind afneem en op die werk plaas nie. Dit is dan ook ‘n

verdere moontlike verlies - wanneer die enkelouer moet werk om die inkomste

aan te vul, mag die kind verlies aan die ouer se tyd, aandag en teenwoordigheid

ervaar.

3.2.1.2 Emosionele deprivasie en die liggaam

Die kind se fisiese ontwikkeling staan nie apart van sy ander vlakke van

ontwikkeling nie. Fisiese deprivasie mag die kind liggaamlik, sowel as

emosioneel en sosiaal, negatief beïnvloed. So ook, mag emosionele deprivasie

‘n nadelige invloed op die kind se liggaamlike ontwikkeling uitoefen. Botha
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(soos aangehaal deur Du Toit & Kruger 1991:73) is van mening dat emosionele

deprivasie tot vertraagde liggaamlike groei kan lei. Hierdie verskynsel word

deprivasie-divergisme genoem, en kan lei tot ‘n dwergagtige voorkoms by die

kind. Bukatko & Daehler (1995:170) wys op studies van Ribble, en Spitz, wat

bewys het dat kinders in institute, wat nie die ondersteuning van ‘n empatiese en

beskikbare oppasser ontvang nie, dikwels fisies onderontwikkeld is, en selfs kan

sterf.

Die rolle wat hier vervul word is weereens hoofsaaklik deur die ouers (wat nie

slegs fisies, maar ook emosioneel teenwoordig en versorgend moet wees).

Wanneer daar slegs een ouer fisies en emosioneel teenwoordig is, maak dit die

taak van effektiewe ondersteuning aan die kind, moeiliker as waar albei ouers vir

die kind dáár is. Ander rolspelers mag familielede, die skool, die gemeenskap en

die kerk wees.

3.2.2 Kognitiewe ontwikkeling van die 7-11 jarige kind

Piaget verdeel die mens se kognitiewe ontwikkeling in vier fases, naamlik die

senso-motoriese fase (0-2 jaar), die pre-operasionele fase (2-7 jaar), die

konkreet-operasionele fase (7-11 jaar) en die formeel-operasionele fase (vanaf

11 jaar).

3.2.2.1 Konkrete denke (7-11 jaar)

Hierdie ouderdom kind se kognitiewe vaardighede ontwikkel tot die punt waar hy

homself kan losmaak van die suiwer perseptuele en die hier-en-nou. Hy is egter

steeds afhanklik van die konkrete en die bekende, en sukkel om na die

simbolisese of abstrakte te beweeg. Soos wat hy ouer word, begin hy, volgens

du Toit & Kruger (1991:114), steeds meer analiserend en sintetiserend te werk

gaan. Daar tree ook groter objektiwiteit in.

Die kind kan nou inligting vanuit sy langtermyngeheue herroep. Hy vra baie vrae,

en daar tree ‘n soeke na feite en oorsaak en gevolg in. In die geval van verlies,
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soos egskeiding of sterfte, mag die kind oor baie aspekte wat daarmee verband

hou, wonder. So, byvoorbeeld, mag hy volgens O’Rourke & Worzbyt (1996:303),

in die geval van ‘n sterfte, vrae vra oor die oorsaak van dood, wat met die

liggaam gebeur na die dood, en die begrafnis. Volwassenes is dikwels van

mening dat hoe meer ‘n kind teen traumatiese ervarings beskut kan word, hoe

beter (Smith & Pennells 1995:124). Hul moedig dus nie noodwendig vrae aan

nie. Hoe meer ervarings die kind egter aan blootgestel word, hoe vollediger en

akkurater ontwikkel sy konsepformasie van die konkrete na die meer abstrakte

en van die algemene na die spesifieke (du Toit & Kruger 1991:114). Dit is dus

belangrik dat die kind die geleentheid moet kry om verlies te erken. Wanneer die

kind se hondjie byvoorbeeld sterf, behoort die ouers nie onmiddelik ‘n nuwe

troeteldier te koop nie. Die kind moet eers kans gegun word om die verlies te

verwerk. Hy moet ook die geleentheid gegun word om vrae te vra, en so meer

duidelikheid te verkry, oor sy verlies(e).

Die kind se denke speel, saam met sy emosies, ‘n rol in die geval van ‘n verlies.

Hoe die kind oor die verlies dink bepaal hoe hy daaroor voel, en andersom. So,

byvoorbeeld, dink 7-8 jariges dikwels aan hul ouers se egskeiding in ‘n oorsaak-

gevolg wyse. Volgens Kurdek (1983:8-9) sien kinders van daardie ouderdom

hulself dikwels as die oorsaak, en glo dat daar ‘n direkte verband is tussen hulle

gedrag, en die ouer(s) se verlating. Hulle mag glo dat die rede hoekom hul ouers

geskei is, is omdat hul stout was (en die ouers dalk oor hul geargumenteer het).

Ook in die geval van sterfte mag kinders hulself blameer. Hulle mag dink dat hul

hul ouers op ‘n manier gefaal het, en daarom, al is dit net gedeeltelik,

verantwoordelik is vir hul ouer se dood (Harris 1995:42). Lindsay & Elsegood

(1996:47) is van mening dat hierdie self-blaam gekoppel is aan magiese denke

(‘magical thinking’). So byvoorbeeld, kan die kind dink: ‘As ek net soet is vir 3

dae/ as die wolk nie beweeg tot ek tot 6 tel nie, sal als regkom/ ‘As ek net …..

gedoen het, sou pappa nie gesterf het nie.’ Hulle mag ook met God of, in die

geval van sterfte, die oorlede ouer, op wensdenkende wyse onderhandel dat hul
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goeie gedrag sal openbaar, as die ouer wat weg is, net kan terugkeer (O’Rourke

& Worzbyt 1996:307).

In die geval van egskeiding mag kinders besorg wees dat hul nie die afwesige

ouer sal sien nie, en dat hul gedrag, vaardighede of prestasie bepalend is

(‘pappa sal kom kuier as ek soet is/ goed doen op skool/ in die eerstespan rugby

speel’); of dat die ouer wat ‘weg’ is hul sal vervang met ‘n ander seun of dogter

(Kurdek 1983:9).

Hulle glo ook dat hul iets behoort te doen om die situasie te verbeter,

byvoorbeeld om hul hartseer ouer beter te laat voel. Op daardie jong ouderdom

speel hul dikwels die rol van ‘ouer’ vir die ouer. Kroll (1994:78-79) noem hierdie

kind die ‘ouer-kind’ (‘parental child’). Hy tree beskermend, verantwoordelik en

versorgend op en poog op hierdie manier om die rol van die afwesige ouer (of

disfunksionele teenwoordige ouer) te vervul. Hierdie kind is oormatig besorg oor

‘volwasse’ kwessies (byvoorbeeld waar die geld vandaan gaan kom), neem

dikwels die rol van ‘n volwassene tydens spel aan, en is dikwels in ontkenning

oor die werklike verlies.

Emosies soos angs, skuldgevoelens en intense hartseeer mag voorkom. Gouws

(2003:42) is van mening dat hierdie ouderdom kind toegelaat moet word om sy

emosies te verbaliseer, en dat daar na sy denke, vrese en bekommernisse

geluister behoort te word. Hy moet ook verseker word dat hy niks gedoen het wat

aanleiding gegee het tot die dood (of egskeiding/verlating) nie, en moet verseker

word aangaande sy toekoms en sy plek binne gesinsverband.

Die 9 -11 jarige verstaan al beter dat hy nie noodwendig die oorsaak is van sy

ouer se afwesigheid nie. In die geval van sterfte verstaan hierdie ouderdom kind

beter watter biologiese faktore betrokke is, en sien dit ook as meer finaal

(O’Rorke & Worzbyt 1996:304). Wanneer sy ouer sterf (of wil die navorser

byvoeg, wanneer sy ouers skei, of ‘n ouer sy gesin verlaat) mag hierdie
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ouderdom kind, wat so graag deel van die portuurgroep wil wees, anders en ‘uit’

voel (Gouws 2003:42).

Die kind van hierdie ouderdom is dikwels sensitief vir lojaliteitskwessies (Kurdek

1983:11; Lindsay & Elsegood 1996:20). Volgens Kurdek (1983:11), mag hierdie

innerlike konflik deur die kind hanteer word deur sy gevoelens geheel en al te

verberg, en ‘n vrolike front voor te hou. Die hartseer en woede wat hy ervaar, kan

egter nie vir altyd onderdruk word nie, en mag hy dit op ander maniere uitdruk

(soos swakker skoolprestasie), of mag dit, wanneer hy dit nie meer kan hou nie,

in eksplosiewe wyse tot uiting kom.

3.2.2.2 Die kind en kognitiewe (skool) prestasie

Dit is onmoontlik om die kind se kognitiewe ontwikkeling te beskryf, sonder om

na een van die grootste rolspelers hierin, die skool, te verwys. Die kind se

kognitiewe vaardighede en skolastiese prestasie (of sy persepsie daarvan),

bepaal tot ‘n groot mate sy eiewaarde op hierdie ouderdom. Een van die fases

van emosionele ontwikkeling is, volgens Erikson, dan ook industrie

(werksgerigtheid en suksesvolle skoolprestasie) teenoor minderwaardigheid.

Hierdie periode strek van 6-12 jarge ouderdom (de Witt & Booysen 1994:22-23).

Die skool is dus baie belangrik in die lewe van die 7-11 jarige kind - in terme van

sy kognitiwe ontwikkeling en as sosiale milieu (Pretorius 1998:79).

Daar is vele faktore wat  die kind se prestasie op laerskool beïnvloed. Volgens

Birch & Ladd (soos aangehaal in Juvonen & Wentzel 1996:199) hang

suksesvolle skoolaanpassing en vordering van die kind se persoonlikheid en

gedragswyse af.

Die kind se sosiale milieu is egter net so belangrik - dit wil sê sy verhoudinge met

ouers, onderwysers en maats (‘peers’). Die skool dien as ‘n brug vir die kind se

oorgang vanaf intiem-persoonlike gesinslewe na die formeel-saaklike

maatskaplike lewe (Pretorius 1998:81). Die huis en skool is kan dus nie as

losstaande beskou word nie. Williams & Stith (1980:143) is van mening dat die
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huislike omstandighede tot skoolsukses bydra - wanneer daar ‘n volgehoue,

gekonsentreerde en intieme verhouding tussen ouer(s) en kind bestaan.

Wanneer die kind nie veilig of geliefd by die huis voel nie, mag dit dus ‘n invloed

op sy skoolprestasie hê. Pretorius (1998:398-399) is van mening dat onder

andere egskeiding, gesinsverlating deur ‘n ouer, of die dood van enige lid van die

gesin ‘n versteuring van die gesinsituasie beteken. Enige sodanige gebrokenheid

in die gesin skep teelaarde vir akademiese belemmering. So mag die kind wat

vaderverlies beleef, so besorg en angstig oor sy ma se welstand/ die verlies aan

inkomste/ die trek na ‘n nuwe buurt wees, dat hy tydens skoolure sukkel om te

konsentreer.

Die effek van huislike omstandighede mag dus negatiewe emosies tot gevolg hê,

wat weer ‘n invloed op sy skoolprestasie uitoefen. Graham (soos aangehaal in

Juvonen & Wentzel 1996:349) is voorts van mening dat emosionele reaksies in

sosiale konteks ‘n belangrike rol speel in die motivering tot skoolprestasie.

3.2.2.3 Die gesin, die skool, en die kind se maats

Die kind in die enkelouergesin mag moontlik negatiewe emosies soos hartseer,

woede, moedeloosheid en ‘n gevoel van magteloosheid ervaar. So mag die kind

wie se ouers geskei is, of wie se vader/moeder oorlede is, aggressie toon wat die

verhouding met sy maats en onderwysers negatief beïnvloed. Dit het dan ‘n

gepaardgaande rimpeleffek op sy skoolwerk. Hy mag ook, in sy hartseer, hom

onttrek van sy maats. Wanneer daar verhuising plaasvind, ervaar die kind verlies

aan vorige maats, en moet hy van nuuts af deur die groep aanvaar word. Die

kind se verlies aan ‘n ouer mag dus tot verlies aan kognitiewe vermoëns en

prestasie, sowel gesonde interpersoonlike verhoudings bydra.

3.2.3 Sosiale ontwikkeling van die 7-11 jarige kind

Die kind leef, soos reeds beskryf, binne ‘n sosiale konteks. Sosiale ontwikkeling,

volgens McGraw (soos aangehaal deur de Witt & Booysen 1994:25) is die

proses waardeur die  kind sosiale rolle, waardes en gedragspatrone aanleer. ‘n
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Groot faktor in hierdie proses behels die sosiale kragte wat buite die kind self lê.

Hierdie ‘ander’ in die kind se lewe is sy ouers, portuurgroep, of onderwysers. Dit

is dus elkeen wat bewustelik of onbewustelik poog om die kind op sosiale vlak  te

vorm.

3.2.3.1 Ouers en ander gesinslede

Die verhouding van  die jong kind met sy ouers en sibbe is by uitstek die

belangrikste verhoudings in sy lewe. Dit is om hierdie rede dat die gestalt

spelterapeut, Violet Oaklander (1988:301-302), die gesin by  terapiesessies

betrek. Oaklander is oortuig dat ‘n effektiewe terapeutiese ingreep die

behandeling van die totale gesin moet omvat, aangesien die kind se probleem

ingebed is in ‘n totale gesinsinteraksie dinamika. Die gesonde ouer-kind

verhouding is een van liefde, vertroue, aanvaarding en geborgenheid. Wanneer

die kind dit nie beleef nie, voel hy onseker en verwerp, maar, volgens Vrey, soos

aangehaal deur du Toit & Kruger (1991:95), sal hy steeds toenadering vir ‘n

geruime tyd soek - ten spyte van herhaalde verwerping.

Die kind het dus duidelik ‘n behoefte aan positiewe inspraak van, en verhouding

met, hierdie sleutel-rolspelers in sy lewe. Die warm en liefdevolle verhouding wat

die kind met sy ouers (dit wil sê beide moeder en vader) deel, kan ‘n positiewe

bydrae tot die ontwikkeling van sy vermoë tot altruïsme lewer. Die invloed van

gesonde of ongesonde ouer-kind verhoudings vorm daarby die kind se selfbeeld.

Wanneer vertroue, selfstandigheid en inisiatief aangemoedig word, is die

resultaat ‘n positiewe selfbeeld. Kinders ontwikkel dus ten beste wanneer hul die

geleentheid gegun word tot warm, intieme, en standhoudende verhoudings met

beide vader en moeder (Richardson 1983:133-134). In die lig hiervan sal die rol

wat die ouers afsonderlik in die kind se lewe speel, bespreek word.
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3.2.3.1.1 Die rol van die vader in die kind se lewe

• Die rol van ouers is om hul kind op te voed om ‘n verantwoordelike

volwassene te word. Ouerlike take sluit, onder andere, die daarstel van

rolle, die skep van grense en reëls, en rolmodellering in (Hanson et al.

1995:44-53). Vaders vervul ‘n belangrike rol as gesagsfiguur in die kind se

lewe. Die vader dra dikwels meer gesag as die moeder, en verskeie

studies het bewys dat vaders meer effektief as moeders is om vinnige

reaksie te kry wanneer hulle dissiplineer (byvoorbeeld wanneer die kind

aangesê word om sy speelgoed op te tel) (Popenoe 1996:146).

Daarmee saam  is die vader ‘n tweede volwassene in die huis, wat die las

van dissipline vir die moeder ligter maak. ‘n Enkelmoeder, moeg na die

dag se werk, gee dikwels toe. Sy mag sukkel om konsekwent, liefdevol en

ferm te dissiplineer. Die bekende kriminoloë, Gottfredson & Hirschi (soos

aangehaal deur Popenoe 1996:155) beskryf hoe die moeder (waar ‘n

vader afwesig is) dissipline moet toepas, sonder haar wederhelf se

psigologiese of sosiale ondersteuning. As ‘n resultaat spandeer sy minder

tyd aan die regulering en dissipline van haar kinders, en mag sy meer

geneig wees tot negatiewe kontak met hul, en selfs tot mishandeling*.

• Vaders vervul die belangrike rol van beskermer en voorsiener in die huis.

Met die toenemende emansipasie van vroue, is hierdie rol van die vader

as minder belangrik beskou, en het die klem verskuif na die die vrou

(moeder), wat ook die broodwinner kan wees. Volgens die skryfster is

hierdie beskermer-voorsienerrol van die vader egter steeds van waarde -

selfs in geval waar die vader nie die enigste voorsiener is nie.

* Die skryster wil dit weereens onomwonde stel dat sy nie enkelouergesinne in ‘n negatiewe
lig wil stel nie, of die teendeel, dubbel-ouer gesinne as die ‘perfekte’ nie. In vele dubbel-ouer
gesinne vind mishandeling plaas, dikwels dan ook deur die vader (as gesagsfiguur). Dowd
(1997) is van mening dat disfunksionele gesinne in alle vorme en groottes kom, so ook
gesonde gesinne. Die navorsing dien slegs as ‘n riglyn oor die moontlike verliese wat die kind
binne die enkelouergesin mag ly.
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Waar die gesin finansiële sekuriteit aan die kind kan bied, word die eerste

twee vlakke van Maslow se hërargie, naamlik basiese fisiese behoeftes,

en sekuriteit, vervul (Barlow & Durand 1999:21). Dit is dan egter ook so

dat in die geval waar enige van die ouers meer tyd en energie aan sy/haar

beroep as gesin bestee (vanweë finansiële redes), die kind moontlik dan

nie materieël nie, maar wel emosioneel verwaarloos mag word (Human

1992:14) .

• Vaders dien as belangrike rolmodelle vir beide hul seuns en dogters. Deur

identifikasie en nabootsing leer seuns van hul vaders (op ‘n wyse soos

wat die moeder nie kan doen nie) hoe om ‘n man te wees- byvoorbeeld

hoe om te presteer, verantwoordelik te wees, op geskikte wyse op eie

regte te kan staan en onafhanklik te wees, en hoe om teenoor die

teenoorgestelde geslag op te tree. Seuns met ‘n afwesige vader, of met ‘n

vader wat hul verwerp, of wat oor ontoereikende ouervaardighede beskik,

word dikwels groot met ‘n innerlike konflik teenoor hul manlikheid

(Popenoe 1996:142).

• Dit is egter nie net seuns wat hul vader as rolmodel benodig nie.

Dogters leer, deur die voorbeeld van die vader, ‘manlike’ kenmerke soos

onafhanklikheid en prestasie, wat later van hul in die professionele veld

vereis mag word, aan (Popenoe 1996:143). Daarby het dogters hul vaders

nodig om te leer hoe om teenoor mans op te tree. Statistiek wys daarop

dat meisies uit gebroke huise tweemaal meer geneig is om ongehude

moeders te word, as dié wat met beide (ongeskeide) biologiese ouers

woon (Nappa 2003:12). Dit mag wees dat hierdie meisies, in die soeke na

manlike liefde en aanvaarding, dit verkeerdelik op seksuele terrein

probeer vind. Vaders modelleer heteroseksuele (en toepaslike) vertroue

en intimiteit. Vaderafwesigheid kan die psigo-seksuele ontwikkeling van ‘n

dogter negatief beïnvloed. So, byvoorbeeld, kan die dogter later in ‘n

heteroseksuele verhoudig óf wantrouig optree, óf met oordrewe
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aggressiewe seksualiteit. Die dogter mag ook haar vader idealiseer,

omdat hy nie daar is nie, en sy hom dus nooit as mens (met goeie

eienskappe en tekortkominge) leer ken nie. Hierdie ideale beeld word dan

verplaas na ‘n soeke na ‘n  ‘perfekte’ man (Human 1992:53-54).

Aangesien so ‘n ‘superman’ nie bestaan nie, mag die vind van ‘n

huweliksmaat onmoontlik word, óf mag sy soveel onrealistiese

verwagtings van haar maat koester, dat dit skade in verhoudings of haar

huwelik mag berokken.

• Vaders se opvoedingstyl verskil van die moeder, en is belangrik en

komplementerend. So, byvoorbeeld is die vader se spel met sy kind meer

gerig op fisiese aktiwiteite en rowwer spel, wat sowel die kind se fiseke en

kognitiewe vaardighede, as sy vermoë tot selfbeheersing, bevorder. Deur

spel, en ook ander opvoedingsaktiwiteite, is vaders geneig om meer klem

op kompetisie, inisiatief, uitdagings en onafhanklikheid te plaas. Hulle

gespreksmetode is dikwels ook korter, meer direk, en gerig op die

spesifieke, as die moeder, wat dikwels meer op gevoelens en

interpersoonlike verhoudings fokus (Popenoe 1987:140-147).

• ‘n Studie is geloods op 11 jarige kinders, en hul persepsies van

gesinslewe. Hulle is gevra wat ‘n vader behoort te doen/wees. Hul

reaksies het gewissel van ‘Hy moet die geld verdien’, ‘Hy moet die ‘baas’

wees’, ‘Hy moet probleme oplos’, tot ‘ Hy moet die huis (buite) versorg.’

(Williams & Stith 1980:105).

 3.2.3.1.2 Die rol van die moeder in die kind se lewe

• Die moeder is meestal dié figuur in die kind se lewe waaraan hy gebonde

voel (‘attachment figure’). Die kind se self is nou verbonde aan hierdie

‘verbondenheidsfiguur’. Studies bewys dat ‘n moeder se warm,

omvouende teenwoordigheid en liefde méér noodsaaklik vir die baba is,

as die melk wat sy magie voed (Kaplan 1995:20). Verlies aan hierdie
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liefde bedreig, of vernietig, daardie fondament, waarop verdere gesonde

verbondenheids-verhoudings gebou behoort te word. Die kind se gevoel

van ‘self’ en selfwaarde mag, in só ‘n geval, baie skade ly. Dié wat

moederverlies ly, beskryf hulself dan ook dikwels as ‘verlore’ (Kaplan

1995, Davidmann 2000: 223).

• Moeders bied emosionele ondersteuning aan hul kinders. Hierdie

emosionele ondersteuning lê ook daarin dat vrouens (moeders) oor die

algemeen meer ingestel is op die aanvaarding en uitdrukking van

gevoelens. Moeders word dikwels beskryf as die emosionele middelpunt

van die huishouding (Davidmann 2000:223). Moeders blyk ook meer

dikwels daarop ingestel te wees om hul kinders se selfwaarde hoog te ag

en te bevestig, en emosionele leiding te verskaf. Vaders vind dit dikwels

makliker om materiële ondersteuning, as emosionele sorg, aan hul kinders

te gee (Davidmann 2000:223, 225).

• Die moeder vervul verder die rol van versorger. Sy is meestal die een wat

etes voorberei, verantwoordelik is vir die orde in die huis, en weliswaar ‘n

tuiste van ‘n huis maak. Die vader kan ook hiermee kan help. Studies het

egter bevind dat, in families waar vaders in ‘n gelyke mate die

versorgende rol van die moeder aangeneem het, driekwart van hierdie

families na 2 jaar teruggekeer het na die meer tradisionele model (groter

moederlike betrokkenheid by kinderversorging) (Collins 1984:225).

Studies het bevind dat, met die verlies aan ‘n moeder, die roetine dikwels

geweldig ontwrig word, en ‘n groot leemte in die huishouding laat

Davidman (2000:213). So byvoorbeeld, beskryf ‘n jong meisie, Sara, hoe

moeilik dit vir haar was, met haar moeder se afwesigheid, om haar twee

jonger boeties op haar eie te versorg (McInnes 2001:104). Davidmann

(2000:220) het ook deur haar studies bevind dat meeste van haar
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respondente wat as kinders moederverlies gely het, vinnig moes

‘grootword’ en volwasse verantwoordelikhede aanvaar.

Tydens ‘n studie oor die (ideale) gesinslewe het die 11- jarige kinders die

moeder beskryf as die een wat versorgend optree (huis skoonmaak, kos

voor berei, die kinders wakkermaak vir skool), sowel as ondersteunend

teenoor haar man (Williams & Stith 1980:105).

• Net soos vaders, is moeders belangrike rolmodelle ten opsigte van beide

hul seuns en dogters se identiteitsverwerwing. Moeders modelleer

vroulike eienskappe, en uit die aard van die saak het dogters ‘n behoefte

hieraan. Studies deur Davidmann (2000:221) het bevind dat meeste

vrouens wat as jong dogters hul moeders verloor het, die leiding van ‘n

moeder- ten opsigte van voorkoms, romanse, seksualiteit en (eie)

kinderopvoeding- mis. Soos ‘n jong meisie wat haar moeder in ‘n ongeluk

verloor het, in aangrypende wyse vra: ‘Hoe sal ek ‘n vrou kan word sonder

my ma?’ (Sittser 1995:177).

• Soos dogters hul vaders nodig het om ‘n realistiese beeld en verwagtings

- ten opsigte van verhouding met die teenoorgestelde geslag - te koester,

so het seuns ook hul moeders nodig. Deur die interaksie tussen vader en

moeder, en moeder en seun, word heteroseksuele verhoudings

gemodelleer. Seuns wat moederverlies ervaar, idealiseer hul moeder en is

dus ook geneig om die perfekte huweliksmaat te soek (Davidmann

2000:94).

3.2.3.2 Portuurgroep

Die kind se verhouding met sy ouers is nie die enigste belangrike verhouding in

sy lewe nie. Sy portuurgroep vervul ‘n baie belangrike rol. Dit is hier waar hy

sosiale vaardighede, soos vertroue, interafhanklikheid, samewerking,

kommunikasie, en konflikhantering kan aanleer. Die kind se sosialisering is
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noodsaaklik vir die vorming van ‘n duidelike, geïntegreerde selfbeeld (Pretorius

1998:147). Wanneer die kind verwerping deur sy portuurgroep ervaar, mag dit sy

selfbeeld baie skade aanrig. Soos reeds beskryf, mag ‘n kind uit ‘n onstabiele

huis meer geneig wees om antisosiale gedrag te openbaar. Laasgenoemde sluit

in negatiwiteit, aggressie, baasspelerigheid, oormatige egosentrisme,

destruktiwiteit, antagonisme teenoor lede van die teenoorgestelde geslag, en

vooroordeel. Hierdie gedrag sal waarskynlik tot verwerping deur sy portuurgroep

bydra. Pro-sosiale gedragsvorme wat noodsaaklik is vir portuurgroep-

aanvaarding is nabootsing, samewerking, simpatie, empatie, sosiale

goedkeuring, bereidheid om te deel en gehegtheid aan ander (Hurlock

1980:126). Hierdie positiewe gedragsvorme kan optimaal binne gesinsverband

aangeleer word.

 3.2.3.3 Spel

Die kind speel met sy maats. Spel is onlosmaaklik deel van die kind se sosiale

ontwikkeling. Dit is die kind se manier om vrese en ervarings te hanteer en om

gevoelens te ‘verbaliseer’ om so uiting daaraan te gee. Spel is voorts van waarde

vir die uitbreiding van kognitiewe en probleemoplossende vaardighede,

kreatiewe denke, sosiale bewustheid, taalontwikkeling en die uitleef van sy

emosionele belewing.

Volgens Rogers & Sawyers (1988:69) leef kinders graag hul positiewe, sowel as

negatiewe emosies en vrese, wat met werklike gebeure geassioseer kan word,

deur middel van spel uit. Johnston (aangehaal deur Strydom 1997:21)

beklemtoon dat spel ‘n konkrete en effektiewe wyse tot openbaring van vele

aspekte van die kind se innerlike wêreld is. Dit behels reaksies en gevoelens wat

uit vorige ervarings, begeertes en behoeftes vir die toekoms, en selfpersepsie,

spruit. Die kind wat verlies ervaar, sal dit dikwels ‘uitspeel’, soos onder andere

gemeld deur Smith & Pennells (1995), Kroll (1994) en Kaplan (1995).
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3.2.4 Emosionele ontwikkeling van die kind

Die kind se emosionele ontwikkeling behoort net so veel aandag te geniet as sy

liggaamlike, kognitiewe, en sosiale ontwikkeling. Om ‘emosionele ontwikkeling’ te

verstaan, moet die term ‘emosie’ omskryf word. Volgens Bukatko & Daehler

(1992:406) is emosies ‘n komplekse stel gedraguitlewings wat manifesteer in

reaksie op ‘n interne of eksterne gebeurtenis. Dit het ‘n fisologiese komponent

(wat veranderinge in die sentrale senuweestelsel, soos verhoogde hartklop of

bloeddruk, insluit), ‘n ekspressiewe komponent (gesigsuitdrukkings en so meer)

en ‘n belewingskomponent (hoe die persoon bewustelik voel).

3.2.4.1 Hoe die 7-11 jarige kind sy emosies beleef

• Woede: Die baie jong kind kry dikwels woede-uitbarstings - veral tussen

ouderdom twee en vier jaar. Teen 7-jarige ouderdom behoort dit af te

neem - veral op fisiese gebied (soos skop/slaan/byt). Dit word dan meer

verbaal, soos ‘n koggelry. Die rede vir sy woede lê dikwels daarin dat die

kind dit moeilik vind om frustrasie en mislukking te hanteer.  Die 7-11

jarige kind kan nukkerig of negatief voorkom, of geneigd wees tot twis.

In die enkelouergesin, kan die kind onverwerkte woede jeens sy afwesige

ouer ervaar, of jeens die teenwoordige ouer, wat moontlik as enigste

broodwinner nou harder moet werk, en nie veel tyd aan hom kan afstaan

nie. Emery (soos aangehaal deur Nappa 2003:11) het bevind dat kinders

wie se ouers geskei is (veral seuns) meer geneig is tot aggressie teenoor

ander, as kinders wie se ouers nie geskei is nie. O’Rourke & Worzbyt

(1996:307) is van mening dat kinders in reaksie op hul pyn van verlies

(soos in die geval waar ‘n ouer sterf) emosionele uitbarstings beleef. Hul

woede is dikwels direk gerig op die ouer wat hul ‘verlaat’ het. Hul mag

weerloos voel omdat soveel aandag en energie in hierdie verhouding, wat

nou verbreek is, belê het. Hul mag weier om ander emosioneel naby aan

hul toe te laat, in die vrees dat dié hul ook sal verlaat. Hul mag selfs

aggressie gebruik om ander op ‘n afstand te hou. Woede en aggressie
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mag verder lei tot depressie, angs, onttrekking, of geweldadige gedrag,

woede uitbarstings en gesag uitdaging. Volgens Kroll (1994:146), is

woede ‘n moeilike saak vir die kind wie se ouers geskei is. Daar is nie

meer ‘n veilige plek waar die kind sy woede op aanvaarbare wyse kan

uitdruk nie, die wêreld het vir hierdie kind onseker en bedreigend geword.

Hy onderdruk dus sy woede op ongesonde wyse. Woede is ‘n belangrike

deel van die rouproses, en wanneer daar geleentheid tot uitdrukking

daarvan, binne ‘n veilige ruimte, geskep word, mag dit help in die

verwerking van verlies  (Kroll 1994:147).

• Vrees: Voor 7 jaar is die kind bang vir die konkrete, soos diere, die donker

en skelms. Tydens die laerskoolfase neem, volgens van den Aardweg &

van den Aardweg (1999:17), konkrete vrese af, maar abstrakte vrese-

soos vir die bonatuurlike/ denkbeeldige/ grillerige neem toe. Die 7-11

jarige kind kan ook gevare vrees, of ervaar vrese vir verwerping,

mislukking of onregverdige behandeling, ervaar.

Met angs is die kind ook bang, maar die oorsaak daarvan is dikwels vaag

of onbekend. Angs kan manifesteer in simptome soos hoofpyn/ maagpyn/

slapeloosheid/ stuiptrekkings. Nuwe situasies veroorsaak dikwels angs by

die kind. Skeidingsangs kan ook voorkom, veral soos reeds beskryf,

wanneer daar ‘n losmaking van die ‘verbondenheids-figuur’ plaasvind.

Volgens Bowlby (soos aangehaal deur du Toit & Kruger 1991:91) vind die

protesfase (huil, soek ouers) eerste plaas, daarna die wanhoopsfase (huil

minder, onttrek, moedeloos en apaties), en dan die losmakingsfase

(verwerp ouer, hernieude belangstelling in omgewing). Hierdie fases vind

tipies in ‘n ‘normale’ situasie plaas, waar die moeder byvoorbeeld die kind

by sy ouma los vir die naweek. Die kind sal dan soveel te meer angs

beleef wanneer daar ‘n meer permanente skeiding, soos in die geval van

egskeiding/ verlating/ die dood, plaasvind.
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Kinders mag angs en vrees beleef dat hul alleen gelaat gaan word en na

hulself sal moet omsien, dat die teenwoordige ouer hul ook sal verlaat, of

selfs hul eie dood. Hul mag ook vrees om weer lief te hê, omdat dit die

risiko van verwerping inhou (O’Rourke & Worzbyt 1996:307).

As een van die eerste stadiums van die rouproses, mag hul ook

disorganisasie en paniek beleef, nagmerries kry, en veranderinge in

slaap- en eetpatrone ervaar; sowel as verwarrende veranderinge in

emosie (O’Rourke & Worzbyt 1996:306).

• Jaloesie: Vrees vir die verlies aan aandag vorm dikwels die onderbou

hiervan - veral wanneer hierdie kind tuis ook ongeborge voel. Dit mag

gerig wees op die stief-sibbe (wanneer die ouer(s) weer getroud is) of

teenoor ander wat ‘n gelukkige, ‘volledige’ gesin het. Jaloesie kan op

direkte wyse manifesteer (soos skop/byt) of indirek (enurese, duimsuig, of

stoute/vernielsugtige gedrag). Die kind kan ook oormatig liefde betoon,

opdringerig en oordrewe hulpvaardig wees (du Toit & Kruger 1991:122)

• Hartseer: Kleuters beleef dikwels gevoelens van hartseer wanneer hul iets

verloor wat vir hul belangrik is- of dit nou ‘n persoon/troeteldier/speelding

is. Wanneer ‘n kind depressief, passief en konstant huilerig/negatief bly,

behoort daar ernstig ag op geslaan word. Volgens Lindsay & Elsegood

(1996:101) mag die kind wat verlies beleef baie stil raak en onttrek. Hul

mag te bang voel om hul vrae en gevoelens met iemand te bespreek met

die gevolg dat hul hartseer en skuldgevoelens opbou, en lei tot depressie

en ‘n gevoel van hopeloosheid. Dit mag tot uiting kom in verswakte

konsentrasie, verstrooidheid, naelbytery, verlies of toename aan eetlus, en

psigosomatiese simptome. Kroll (1994:99) noem die kind wat hierdie

simptome van hartseer oor ‘n lang periode openbaar, die ‘wanhopige

kind’. Hulle skep die beeld van verlorenheid en verlange, en is huilerig,

aandag afleibaar, en passief



63

• Vreugde: Die jong kind is emosioneel baie labiel, en kan een oomblik

hartseer of kwaad wees, en die volgende oomblik gelukkig. Hy behoort

emosioneel meer stabiel te word soos hy ouer word. Wanneer die kind

verlies beleef, mag hy egter regresseer na ‘n vroeëre stadium van

buierigheid. Jewett, soos aangehaal deur Kroll (1994:124) is van mening

dat ook hierdie regressie as ‘n normale aspek van die rouproses beskou

mag word, en met sensitiwiteit hanteer behoort te word. Die kind

regresseer omdat hy nie hierdie spanningsvolle situasie kan hanteer nie,

en eerder ‘teruggaan’ na ‘n tyd in sy lewe toe die wêreld veilig en seker

was. Dit is dan ook ‘n vorm van ontkenning van die huidige situasie (Kroll

1994:126).

Die kind wat verlies beleef ervaar nie 24 uur van die dag negatiewe emosies nie -

geen persoon sou dit kon oorleef nie. Daar is oomblikke van vreugde, en dit

behoort aangemoedig te word. Die kind behoort ook gehelp te word om te begryp

dat hy nie skuldig hoef te voel wanneer hy blydskap beleef nie (Lindsay &

Elsegood 1996:119). Dit is dan ook nie moeilik om die kind vreugde te laat beleef

nie - snaakse, interessante en geborge situasies skep geluk by die kind. Kinders

lag meer wanneer hul in ‘n groep is as wanneer hul alleen is, want lag is

aansteeklik (du Toit & Kruger 1991:122). Laerskoolkinders lag dus meer,

aangesien hul graag deur die groep aanvaar wil word.

3.2.4.2 Die kind se emosies tydens die rouproses

Die kind wat verlies beleef - of  dit vanweë sy ouer se sterfte, egskeiding, of

verlating is - rou. Die wyse en intensiteit van sy rou hang af van sy ouderdom en

ontwikkelingsvlak (Boyd 1991:164) en sy unieke karakter. Volgens Jewett

(1984:23-63) bestaan die kind se rouproses uit drie fases. Daar moet bygevoeg

word dat alle kinders nie noodwendig hierdie proses stap-vir-stap ‘volg’ nie, maar

dat elemente daarvan teenwoordig mag tydens die verskillende stadia van sy

rou-ervaring.
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3.2.4.2.1 Fase een: Vroeë rou

Emosies van skok, ongeloof, verslaenheid, angs, en ontkenning mag tydens

hierdie fase teenswoordig wees.

3.2.4.2.2 Fase twee: Akute rou

Die volgende komponente maak deel van die akute rou-fase uit:

- verlange

- soeke

- intense hartseer, woede, skuld en skaamte

- disorganisasie

- wanhoop

- herorganisering

3.2.4.2.3 Fase drie: Integrering van verlies en rou

Wanneer die kind sy verlies verwerk het, integreer hy dit in sy daaglikse lewe. Sy

lewe sal nooit weer dieselfde wees nie, maar hy het die ergste pyn oorkom, en

kan voortgaan met sy daaglikse bestaan, en terugkeer na die proses van groei.

3.2.5 Sedelike-normatiewe ontwikkeling van die kind

3.2.5.1 Vlakke van sedelike-normatiewe ontwikkeling

Kohlberg (van den Aardweg & van den Aardweg 1999:150) onderskei

verskillende vlakke in die kind se normatiewe ontwikkeling:

• Prekonvensionele moraliteit (4-10 jaar)

Die kind gehoorsaam reëls om straf te vermy, maar poog nie om die reëls

te verstaan nie. Hy begin om sy eie gedrag te evalueer, maar word steeds

gemotiveer deur beloning en straf.

• Konvensionele moraliteit (10-13 jaar)

Die kind leer om sy gemeenskap se morele reëls te aanvaar en deel te

maak van homself. Hy begin ‘n sterk sin van wet en orde ontwikkel.
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Belangrike rolspelers hierin is die skool, die gemeenskap, die kerk, en die ouers.

Richards (1983:162) is van mening dat kinders meestal nog nie self in staat is

om reg en verkeerd te definieer nie. Hulle het ander (hoofsaaklik hul ouers) nodig

het om dit vir hul uit te wys en as voorbeeld te dien van die uitlewing van morele

en etiese standaarde. Soos in hoofstuk twee beskryf, verwag God dit van ouers

om hul kind in Sy weë op te voed. Die kerk behoort as ondersteuning in die

ontwikkeling van moraliteit te dien.

Wanneer dit nie gebeur nie hou dit nadelige effekte vir die kind se ontwikkeling

en sy sosiale aanpassing in.Verskeie studies wys daarop dat immorele en

kriminele gedrag dikwels die resultaat is van ‘n onstabiele huis, en veral, die

afwesigheid van ‘n vader (wat dikwels die gesagsfiguur voorstel). Sampson &

Laub (soos aangehaal deur Popenoe 1996:154) het na deeglike navorsing tot die

gevolgtrekking gekom dat lae vlakke van ouerlike toesig, onreëlmatige,

bedreigende en te harde dissipline, sowel as swak ouerlike verbintenis

(‘attachment’), baie sterk en direk aan jeugdige kriminaliteit gekoppel kan word.

‘n Belangrike bydrae wat vaders tot die opvoeding van hul kinders maak is om

hulle beide self-beheersing en empatie te leer. Hierdie eienskappe is tipies

afwesig in persone geneig tot anti-sosiale en kriminele aktiwiteite (Popenoe

1996:154). Daarby bewys navorsing dat 70% van tronk-inwoners in gebroke

huise grootgeword het  (Nappa 2003:12).

3.2.6 Die kind se geestelike ontwikkeling

Wanneer die kind vanuit ‘n pastorale perspektief beskou word, kan die

omskrywing van sy geestelike ontwikkeling nie agterweë gelaat word nie. Die

kind is, soos reeds beskryf, ‘n holistiese wese en is sy geestelike ontwikkeling

daarom net so belangrik soos die ander dimensies of vlakke van ontwikkeling.
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Ten opsigte van sy Godsbegrip dink die jong laerskoolkind  in antropomorfiese

(menslike) terme. God is soos sy pa, net groter, liefdevoller en so meer (de Witt

& Booysen 1994:35; du Toit & Kruger 1991:101). Dit is dus moontlik dat wanneer

die jong kind sy vader negatief (of afwesig) ervaar, hy sy vader se karakter aan

God mag toeheg. Hoe die kind iets ervaar, is hoe dit werklik is - dit wil sê sy

wêreld is sy realiteit (Lester 1987:35). Tydens hierdie ouderdom is gebede

dikwels nog konkreet en egosentries. Dit mag wees dat die kind bid dat sy ouer

weer terugkom huis toe, en wanneer God nie hierdie gebed beantwoord nie,

begin twyfel aan gebedsverhoring/Sy karakter of bestaan - ook omdat hy God so

konkreet beleef.  Op hierdie ouderdom sukkel die kind om te verstaan dat twee

dinge tegelyktydig waar kan wees- naamlik dat God vir jou lief is, al bring Hy nie

jou ouer terug nie. Dit is dus moontlik dat die kind in hierdie dimensie van sy

ontwikkeling ook verlies beleef.

Teen die einde van die laerskooljare (so 10-11 jaar) begin die konkrete in

godsdiens verdwyn. Die klem word op God as ‘n bonatuurlike, eerder as ‘n

supermenslike, wese geplaas. Die kind beleef God as heilig, liefdevol, wonderlik,

en ook as iemand wat verkeerde dade straf. Du Toit & Kruger (1991:132) beskryf

hoe ‘n kind van hierdie ouderdom se abstrakte denke begin toeneem, en hoe hy

God dus in meer abstrakte lig kan beskou. Hy begin ook ‘n egte gewete

ontwikkel, en raak hy meer bewus van die bose. Hy stel meer belang in feite as

beginsels, en benodig dus korrekte, feitelike inligting. Die kind vra vrae (ook

‘hoekom?’), en begin dít wat hy nog altyd geglo het, in twyfel trek (Gidney

2003:171-172). Die huis behoort die primêre verskaffer van eerlike antwoorde te

wees. Die geloofsgemeenskap speel egter ook ‘n groot rol hierin.

Richards (1983:162) is van mening dat kinders in ‘n gemeenskap moet leef waar

hul morele interaksie met hul kan ervaar. Dit moet ‘n gemeenskap wees waar

volwassenes modelle van morele en toepaslike gedrag is, en waar die redes en

motivering vir die korrekte optrede in verskeie situasies, gedeel word. Wanneer

die kind skool toe gaan, word sy geestelike begrip en beginsels getoets (veral in
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die situasie waar sy maats baie anders glo as hy), en word die portuurgroep se

opinie oor geloofskwessies net so, of meer, belangrik, as sy ouers s’n. Dit is

daarom des te meer belangrik dat die kerk ‘n standhoudende en emosioneel

warm gemeenskap wees. Die kind moet beleef dat wanneer sy geloof begin

wankel is daar mense, soos sy ouers, en kerkleiers, wat God werklik ken en

vertrou (Gidney 2003:170-171). Die navorser wil byvoeg dat wanneer die kerk ‘n

welkome tuiste vir kinders is (ook kinders uit enkelouer gesinne), die kanse

soveel groter is dat die kind vanuit sy portuurgroep gelowige maats en positiewe

rolmodelle kan vind.

Vir die kind gaan sy geloof baie om die gevoelens wat daarmee gepaard gaan

(Lester 1987:39). Jesus maak God werklik vir die kind, so ook Bybelverhale, en

ander verhale met ‘n kind as hoofkarakter, wat sy problematiek, God se rol hierin,

en die kind se reaksie uitbeeld (Lester 1987:41). Louw (1994:153) is van mening

dat, deur die vertel van sulke verhale, die kind gehelp kan word om die Bybel

beter te verstaan en sy eie swaarkry in die lig van die evangelie te interpreteer.

Hy kan so iets beleef van God se liefde en genade.

3.3 Slot

Die kind is, net soos die volwassene, ‘n ‘totale’ wese. Hy kan onder andere dink,

redeneer, keuses uitoefen, sosiaal verkeer, aan fisiese aktiwiteite deelneem, en

glo. Hy is egter ook ‘n ontwikkelende wese. Die verskillende dimensies van die

kind se ontwikkeling is in hoofstuk 3 beskryf, en aandag is veral geskenk aan hoe

verlies daardie ontwikkeling mag beïnvloed. Juis omdat die kind ‘ontwikkelend’

en vormbaar is, is dit van uiterste belang dat daar kennis geneem word van hoe

verlies hom kan beïnvloed. Indien hy dan effektiewe ondersteuning ontvang kan

hy ontwikkel tot sy volle potensiaal as totale, en heel, mens. Die teoretiese

raamwerk wat in hoofstuk 3 voorgehou is, sal in hoofstuk 4 deur empiriese

navorsing aangevul word.
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Hoofstuk 4: Empiriese navorsing

4.1 Inleiding

Die gebruik van literatuurstudie, soos in hoofstukke 2 en 3, kan nie genoeg

beklemtoon word nie. Dit stel die navorser in staat om te bou en uit te brei op die

kennis wat deur vorige navorsers daargestel is. Wanneer die navorsing egter

slegs van literatuurstudie afhanklik sou wees, sou die gevaar bestaan dat die

verlies van die 7-11 jarige kind in die enkelouergesin uit ‘n eensydige perspektief

beskou sou word. Dit sou eerstens nie noodwendig van toepassing op die Suid-

Afrikaanse konteks wees nie (die meeste literêre bronne is internasionaal van

oorsprong), en tweedens nie verifieerbaar deur die realitieit nie. Die navorser is

van mening dat dit nie slegs belangrik is om deeglike kennis te neem van

bestaande navorsing oor die kind, en hom te beskryf vanuit die literatuur nie,

maar ook om hom te observeer in sy leefwêreld. Daar moet met hom in gesprek

getree word. Rolspelers in sy lewe moet in ag geneem word. Kortom moet daar,

op reële vlak, bewustheid van sy unieke lewenswerklikheid plaasvind.

Dit is om hierdie rede dat die navorser nie van kwantitatiewe navorsing gebruik

gemaak het  nie (wat byvoorbeeld vraelyste sou insluit), maar persoonlik met die

kinders en hul ouer(s) in verbinding getree het. Die data versamelingstegnieke

wat tydens die kwalitatiewe navorsing gebruik is, het uit twee fokusgroepe,

bestaande uit 7-11 jarige kinders in enkelouergesinne, sowel as semi-

gestruktueerde onderhoude met elk van die kinders se ouers (dit wil sê die ouer

by wie die kind tans woonagtig is) bestaan. Die oueronderhoude bestaande uit

die vrae aan die ouers gestel en hul reaksies daarop, sal beskryf word. Die

omskrywing van die fokusgroepe se struktuur en omvang sal ook aandag geniet.

Die verloop van die fokusgroepe en die inligting daaruit genereer, sal tematies

uiteengesit word, soos voorgestel deur de Vos (2002:344). Die aard,

voorwaardes en waarde van fokusgroepe sal omskryf word. Daar sal kortliks
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verwys word na die spelterapie tegnieke wat gebruik is, sowel as die prakties-

teologiese konteks waarin dit plaasvind. Die verskille en ooreenkomste tussen

die twee fokusgroepe sal aangetoon word. Agtergrondsinligting aangaande die

respondente (7-11 jarige kinders en hul ouers) is noodwendig deel van die

beskrywing. Die semi-gestruktureerde onderhoud sal ook (ten opsigte van

omskrywing, waarde en voorwaardes) uiteengesit word.

Die drie sessies (aldus kategorieë) van die onderskeidelike fokusgroepe sal

voorts beskryf word, sowel as hul onderskeie oogmerke.  Die tema van die

eerste sessie handel oor die verlies aan ‘n ouer, die rol van elke onderskeie ouer,

en verliese wat spruit uit ‘n ouer se afwesigheid. Die tweede sessie se tema is:

‘Ander verliese wat spruit uit die verlies aan ‘n ouer’, waarvan ‘emosies’ en

‘ander verliese’ die fokuspunte is. Die derde sessie behels geestelike begrip en

moontlike verlies, en is tematies uiteengesit as ‘toelaatbare emosies’; ‘wat ek vir

God sou wou sê of vra’; en ‘waarom het dit gebeur?’.

4.2 Die fokusgroep

4.2.1 Omskrywing

In ‘n fokusgroep is daar onderlinge interaksie tussen die groepdeelnemers, en

tussen die groep en die fasiliteerder/navorser. Die groep het ‘n bepaalde fokus,

in hierdie geval die omvang van verlies wat die 7-11 jarige kind in die

enkelouergesin beleef. Volgens de Vos (2002:305) is ‘n fokusgroep ‘n

groepsonderhoud waarvan die oogmerk die dieper insig in mense se gedagtes

en gevoelens jeens ‘n spesifieke saak is.

4.2.2 Voorwaardes

Fokusgroep interaksie behoort in ‘n atmosfeer van warmte en aanvaarding plaas

te vind. Volgens de Vos (2002:306, 313, 314) moet die groepbyeenkoms in ‘n

veilige en ‘toelaatbare’ omgewing plaasvind sodat die respondente vry voel om te

sê wat hul werklik voel of dink. Daar moet egter by die tema gehou word. Die

entoesiasme en spontaniteit van die groep behoort behoue te bly sonder dat van
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die essensiële vrae afgewyk word. Die navorser behoort gemaklik te voel met die

groepsproses. Hy/sy moet deelname aanmoedig, meer spesifieke vrae vra waar

nodig, en objektief bly. Die groep mag nie uit meer as tien lede (of, volgens

Oaklander (1988:285), in die geval van ‘n groep bestaande uit kinders, uit meer

as agt lede) bestaan nie. Wanneer besprekings intensief, of van langer duur is, is

‘n groepsgrootte van vier tot ses lede raadsaam.

4.2.3 Waarde van groepe

Die waarde van fokusgroepe lê daarin dat ‘n verskeidenheid van menings oor ‘n

spesifieke onderwerp, in ‘n relatiewe kort periode verkry kan word. Morgan (soos

aangehaal in de Vos 2002:318) is van mening dat die fokus van ‘n groep nie

slegs op die individue waaruit die groep bestaan, moet wees nie, maar dat die

groepsdinamika ook in ag geneem behoort te word. Die groepsdinamika,

andersins in individuele onderhoude verlore, mag meer komplekse patrone (veral

deur vergelyking tussen individuele groepslede se reaksies, en fokusgroepe

onderling) uitwys, wat voordelig is vir die insameling van data (de Vos 2002:319).

Groepsdinamika impliseer ‘n dinamiese proses. Daar is volgehoue interaksie en

kommunikasie tussen die groepslede onderling, en tussen hul en die navorser.

Vir die doel van hierdie empiriese navorsing het die waarde van ‘n fokusgroep vir

die navorser dan ook juis daarin gelê dat heelwat inligting op persoonlike wyse

gewin kon word.

Daarby is ‘n groepsituasie vir kinders gewoonlik ‘n gemaklike wyse om met die

navorser en met mekaar te kommunikeer. Dit is juis toepaslik omdat 7-11 jariges

oor die algemeen groepsgebonde is. Volgens Berg et al. (1998:312) kan die

groepsituasie as mikrokosmos van die kind se leefwereld dien. Die kind kan sy

eie integriteit behou terwyl hy in verband staan met ander kinders. Hy besef dan

ook dat hy nie alleen is in sy ervarings en vrese nie.

Dit kan dan ook as geleentheid dien tot vorming van ‘n sterker self, van gesonde

verhoudings en handhawing van grense. Daarby kan verbetering van kontak-
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vaardighede (die kontak wat die groeplid met die omgewing, ander, en homself

maak) plaasvind (Sweeney & Hofmeyer 1999:166-170). Dit is om hierdie rede

dat die gebruik van sintuiglike kontak-funksies (reuk, tas, visie, gehoor en smaak)

wat kontak-vaardighede bevorder, belangrik is.

4.2.4 Die gebruik van gestalt spelterapeutiese tegnieke

Die navorser maak gebruik van spelterapie tegnieke in die fokusgroepe,

waartydens veral die kontak-funksies van die kind benut word. Anders gestel, die

kind word blootgestel aan sensoriese ervarings (soos beskryf in hoofstuk 1). Die

vorme van spel wat gebruik kan word, is gedramatiseerde spel, bibliospel (die

kinderverhaal) en skeppende spel (Yssell 1999:129). Vir die doel van hierdie

navorsing word bibliospel en skeppende spel gebruik.

Die waarde van gestalt spelterapie lê veral daarin dat die kind gevoelens en

gedagtes kan ‘verbaliseer’ deur spel wanneer woorde ontoereikend is.

Gevoelens van angs en spanning word, volgens Thompson & Rudolph

(1992:197-198) konstruktief ‘uitgespeel’. Die fokusgroep se besprekingstema kan

moontlik spanning by die kind skep, veral wanneer dit na aan sy hart lê en ‘n

sensitiewe en pynlike aangeleentheid is. Spelterapeutiese tegnieke help die kind

eendersyds om te ontspan, en andersyds om inligting nodig vir die ondersoek te

genereer. Voorts help spelterapie ook om die vertrouensverhouding tussen die

navorser en die kinders te bou. Die kinders voel dus meer gerieflik om hulself

spontaan uit te druk.

4 2.5 Die prakties-teologiese konteks

Soos reeds beskryf, staan die kind in verhouding tot sy omgewing, homself, en al

die rolspelers in sy lewe (waarvan die navorser ook, tydens die fokusgroep

aktiwiteit, deel uitmaak). Een van dié belangrikste rolspelers, volgens die

navorser, in enige persoon, en ook die kind se lewe, is God. Aangesien hierdie

navorsing vanuit prakties-teologiese perspektief benader word is die

uitgangspunt dat die mens, en dan ook die kind, in verhouding met God verstaan
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moet word (Louw 1997:186). Dit is om hierdie rede dat die navorser na die kind

se verhouding met God verwys, en veral dan tydens sessie drie, waar die invloed

van die kind se verlies op sy verhouding met God ondersoek word.

Die kinders van die eerste fokusgroep is nou verbonde aan ‘n kinderbediening.

Weens die kinders se betrokkenheid, is hul blootgestel aan die Christelike geloof,

en oënskynlik het die meeste van hul dit ook reeds hul eie gemaak. So ook was

die enkelouerkamp waar die tweede groep byeengekom het, op Christelike

beginsels geskoei - gesinne het meestal daarvan te hore gekom deur hulle

onderskeie gemeentes. Die navorser kon dus met albei groepe vanuit die

prakties-teologiese oogpunt te werke gaan.

4.3 Die oueronderhoud

4.3.1 Omskrywing

Die navorser maak van ‘n semi-gestruktureerde onderhoud gebruik as

aanvullende inligting versamelingstegniek. Die semi-gestrukureerde onderhoud

vind een-tot-een plaas. Dit is gestruktureerd in dié sin dat die navorser ‘n lys van

vrae byderhand het. Die gesprek neem dus nie sy eie gang nie, maar word in ‘n

spesifieke rigting gestuur.Volgens de Vos (2002:302) gee dit die navorser en die

respondent egter wel vryheid en buigbaarheid. So, byvoorbeeld, kan die

navorser in die gang van die gesprek aanmoedig dat meer detail wat ‘n vollediger

prentjie verskaf, gegee word. Die stel vrae wat die navorser byderhand hou, lei

dus eerder die gesprek as om dit te dikteer. Die vrae is dan ook meestal oop

vrae (met ander woorde, dit vereis meer as ‘n blote ja/nee).

4.3.2 Waarde en voorwaardes van die onderhoud

Wanneer een-tot-een onderhoude gevoer word, kan die respondent ‘n groot

hoeveelheid data aan die navorser oordra. Die skep geleentheid tot diepere

ondersoek en tot persoonlike kontak.
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Die navorser moet egter daarop bedag wees dat hy/sy, juis omdat dit op so ‘n

persoonlike vlak geskied, nie die rol van berader, in plaas van navorser, inneem

nie (de Vos 2002:305).

4.4 Agtergrondsinligting van die onderskeie respondente

4.4.1 Die eerste fokusgroep

4.4.1.1 Keuse van respondente, en beperkings

Die respondente van die eerste fokusgroep (en dienooreenkomstige

oueronderhoude) was ses 7-11 jarige kinders en hul ouers woonagtig in die

middestad van Pretoria. Die fokusgroep het bestaan uit twee dogters

(onderskeidelik  7 en 9 jaar oud) en vier seuns (twee van 8 jaar, en die ander

twee 10 en 11 jaar oud).  Al die kinders woon ‘n naskool-sentrum (onder die

bestuur van ‘n kinderbediening) by. Al ses kinders is lede van enkelouergesinne.

Enkelouergesinne is nie ‘n unieke verskynsel in die middestad nie.  Van die

gesinne verteenwoordig in die naskool, is die grootste gedeelte (volgens die

bestuurders van die naskool-sentrum tot soveel as 90%) enkelouergesinne. Die

oorsake van die enkelouerskap is hoofsaaklik egskeiding (waaronder ook

meermalige egskeidings, waar die ouer meer as een maal geskei is). Gevalle

waar ouers nooit getroud is nie kom ook baie dikwels voor. Enkelouerskap

weens sterfte kom egter min voor. Dit moet beklemtoon word dat die sosiale

omstandighede verteenwoordigend is van die spesifieke konteks waarmee die

navorser gemoeid was - dit wil sê van die middestadskind. Die universum

(volgens de Vos 1998:190, daardie potensiële subjekte wat oor die eienskappe

beskik waarin die navorser geïnteresseerd is), is, soos reeds beskryf, 7-11 jarige

kinders in enkelouergesinne. Die navorser sou graag ‘n groter verskeidenheid

van gesinne, waar die oorsaak vir enkelouerskap nie slegs egskeiding is nie, in

haar groepe wou insluit, maar vanweë die beperkings van tyd en toeganklikheid

van navorsingsterrein was dit moontlik nie. Van die ses kinders in die eerste

groep, was sterfte die rede tot enkelouerskap in twee gesinne (een van hierdie

gesinne het daarna weer ‘n egskeiding beleef, en in die ander gesin is die sterfte
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voorafgegaan deur verlating). In die eerste groep was daar twee ouers wat nooit

met die vader van hul kinders getroud is nie, en in die tweede groep een. Al die

ander ouers (in die eerste, sowel as die tweede groep) is geskei. Die fokus van

die navorsing is die 7-11 jarige kind in enige enkelouergesin (wat die oorsaak

van die enkelouerskap ookal mag wees) wat verlies beleef. Verlies geskied nie

net wanneer die ouer sterf nie, maar ook wanneer die ouers se huwelik ‘sterf’. So

is McMahon (1992:143) van mening dat kinders wie se ouers skei (of volgens die

navorser op enige ander wyse afwesig is) ook verlies ly.

Al die kinders (in beide hierdie sowel as die tweede fokusgroep) het die verlies

aan ‘n vader beleef. Die navorser sou graag binne die samestelling van hierdie

groepe, kinders wat die verlies aan ‘n moeder beleef het, ook wou insluit. Vanuit

die konteks waarin egter gewerk is, het geen van die kinders wat tot deelname

gewillig was, binne hierdie ouderdomsgroep geval nie. Die naskool-sentrum se 7-

11 jariges (of met die tweede fokusgroep, die ‘kamp-kinders’)  wie se ouers

toestemming verleen het, het ook nie in hierdie katogorie geval nie. Daar is wel -

deur beide literatuurstudie en die kinders se kommentaar - ondersoek ingestel na

die moontlike verliese wat die verlies aan ‘n moeder vir die kinders sou kon

beteken. Hierdie inligting kan afgelei word uit die kinders se beskrywing van die

rol wat ‘n moeder speel asook wat hulle sou mis as die moeder afwesig was.

4.4.1.2 Toeganklikheid van die navorsingsterrein

Die navorser is reeds vir ‘n aantal paar jaar werksaam by die kinderbediening en

is sy dus bekend aan die meeste kinders in die naskool-sentrum. Al die kinders

in die eerste fokusgroep was bekend met die navorser, alhoewel daar nie

noodwendig ‘n vertrouensverhouding vooraf teenwoordig was nie.

Die beskikbaarheid van ‘n lokaal vir ‘n groepbyeenkoms het die navorsing

vergemaklik - eendersyds omdat daar ‘n lokaal met ‘n videokamera beskikbaar

was, en andersyds omdat al die kinders elke maal tesame (en op ‘n spesifieke

tydstip) by die naskool-sentrum gehaal kon word.
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4.4.2 Die tweede fokusgroep

4.4.2.1 Keuse van respondente

Die tweede fokusgroep het uit vyf kinders bestaan. Daar was vier seuns,

ouderdomme 7 jaar, 8 jaar (twee seuns) en 10 jaar; en een dogter van 7 jaar.

Hierdie groep is byeengebring tydens ‘n kamp vir enkellopendes (waaronder ook

enkelouers) oor ‘n langnaweek.

4.4.2.2 Toeganklikheid van die navorsingsterrein

Aangesien al die kinders saam op ‘n kamp was, kon die navorser al drie sessies

met gemak behartig. Vanweë die feit dat die navorsing tydens ‘n kamp-opset

geskied het, het die dinamika daarvan effens verskil van die eerste fokusgroep

s’n.

4.5 Verskille en ooreenkomste tussen die twee fokusgroepe en

oueronderhoude

Die inhoud van die vrae aan albei fokusgroepe was grootliks dieselfde. Dieselfde

basiese navorsingsvrae is gevra. Volgens Strydom (2002:315) is dit belangrik

wanneer vrae gevra word om soveel as moontlik konsekwent te wees, juis omdat

temas en patrone deur die vergelyking van die een groep met die ander na vore

tree. Dieselfde spelterapie tegnieke is ook gebruik, met variasie slegs waar

nodig.

Een so ‘n variasie of verskil was dat die kinders op die kamp elk ‘n

aktiwiteitsboek ontvang het, aangesien hulle sessies langer geduur het as die

eerste groep. Die rede hiervoor was dat die navorser die duur van die sessies

met die eerste groep self kon bepaal, maar dat sy die kinders van die tweede

groep vir ‘n langer periode moes besighou terwyl hul ouers in beradingsessies/

lesings was. Daar was dus ekstra aktiwiteite vir hul beskikbaar gestel, waar dit

nie met die eerste groep nodig was nie.
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Die ouers van die tweede groep se verwagtings was ook meer spesifiek. Hul het

verwag dat hul kinders nie slegs aan navorsing ‘onderwerp’ moes word nie, maar

dat hul ook sekere emosionele vaardighede moes aanleer, in die verwerking van

hul verlies. Dit was ook vir die navorser van belang, aangesien sy nie bloot

inligting van die kinders wou ontvang en hul dan so ‘blootgestel’- bewus van hul

verlies - wou laat nie. Met die eerste en tweede groep, maar des te meer dan

tydens die tweede groep, is daar dus nie slegs ondersoek ingestel na die mate

van verlies wat die kinders beleef nie, maar ook geleentheid geskep tot die

aanleer van sekere tegnieke tot verwerking van hul verlies. Die navorser is van

mening dat dit eties verantwoordelik was om die ‘ontblote’ verlies op hierdie wyse

aan te spreek. Hierdie geleenthede was slegs aanvullend tot die navorsing,

aangesien intervensie nie ‘n formele deel van die navorsingsprojek was nie.

’n Verdere verskil tussen die twee groepe was onderskeie ekonomiese status.

Die inkomstes van die ouers van die tweede groep plaas die meeste van hierdie

kinders in die middel ekonomiese klas. Gesinne in die middestad - soos ook deur

die oueronderhoude bevestig - is oor die algemeen nie welgesteld nie, en bevind

hulself dikwels in die lae ekonomiese klas. Inteendeel, van die ouers vind dit

moeilik om die naskool-sentrum se minimale fooi per maand te betaal, al word

die grootste gedeelte van die onkoste geborg.

‘n Ooreenkoms wat tydens die oueronderhoude uitgestaan het, en beskryf sal

word, is dat die ouers van albei groepe finansiële verlies, byna sonder

uitsondering, heel bo aan hul lys van verliese geplaas het.

Dit is slegs een van die verliese wat tydens die oueronderhoude, en die

fokusgroepe aan die lig gekom het. Die wyse waarop die fokusgroepe

gefunksioneer het, sal voorts beskryf word.
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4.6 Sessie een: Die verlies aan ‘n ouer

4.6.1 Inleiding

4.6.1.1 Kennismaking en reëls

Die navorser en die kinders het in ‘n kring gestaan tydens ‘n balspeletjie.

Wanneer die bal gevang is, moes die kind sy/haar naam (op verskillende wyses,

byvoorbeeld agterstevoor) sê. As die navorser die bal gevang het, moes sy die

kind se naam sê. Die kinders moes ook elk sê wat hul gunsteling dier is, en

waarom.

Die tweede groep kinders het elkeen ook ‘n aktiwiteitsboekie ontvang. Hulle is

aangemoedig om hul gevoelens oor die kamp in die boekie te skryf of te teken.

Hulle het ook op ‘n tweede bladsy geskryf/geteken wat hul van Jesus sou wou

vra/sê oor die kamp, met ander woorde, wat hul verwagtings was. Met die eerste

groep het die navorser - op informele wyse - die kinders se gevoelens oor hul

deelname aan ‘n fokusgroep met hul bespreek. Daar was een kind uit die eerste

groep wat erken het dat hy senuweeagtig voel, terwyl die tweede groep se

kinders meestal positiewe emosies ervaar het. Dit kan waarskynlik toegeskryf

word daaraan dat hulle bly was dit is langnaweek, hul kon swem by die kamp, en

so meer!

Die navorser het die kind in die eerste groep se onsekerheid aangespreek, en

aan die kinders van beide die eerste en tweede groep verduidelik dat hul nie

besorg hoef te wees dat hul vertroue geskend sou word nie - wat hulle sê sou

vertroulik bly. Sy het ook ‘n uiteensetting gegee van wat hulle oor die volgende

drie sessies te wagte kon wees, en dat hul geleentheid sou kry om met ‘n

verskeidenheid van kunsmateriaal (byvoorbeeld klei en skuim) te werk. Sy het

ook verduidelik dat ‘n positiewe ervaring verseker kon word deur onderhouding

van die volgende reels:

�   Elkeen gee mekaar ‘n kans om te praat

�   Daar is nie ‘n regte of ‘n verkeerde antwoord nie
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�   Daar gaan oor aangename, maar ook oor hartseer dinge gesels word.

     Alles wat binne die groep bespreek word (ook die hartseer wat die ander

     groepslede verwoord), bly binne die groep (die begrippe ‘respek’ en

     ‘konfidensialiteit’ word verduidelik).

Die navorser het ook die kinders se kommentaar hieroor gevra, en wou weet of

hulle iets sou byvoeg. Sy moes ook aan die eerste groep verduidelik dat haar rol

nie die van onderwyser is nie (hulle het haar ‘juffrou’ genoem), maar wel van ‘n

navorser wat beter wou verstaan hoe hulle voel.

4.6.1.2 Doel

• As kennismaking, sodat die navorser die kinders se name kon leer ken, en

hulle mekaar beter kon leer ken.

• ‘n Element van humor (byvoorbeeld die name wat agterstevoor gesê

word) het gehelp om die spanning en onsekerheid wat dikwels met ‘n

nuwe groep gepaard gaan, te ontlont.

• Om te kon bepaal waar die kind gevoelsmatig lê, dit wil sê of hy in staat is

om uitdrukking aan sy emosie te kan gee.

• Om grense te stel en verwagtings rondom die sessies - van die navorser

én die kinders - te verhelder.

4.6.2 Tema een: Die rol van ‘n moeder

4.6.2.1 Verloop van hierdie gedeelte van die sessie

‘n Stuk klei is aan elke kind gegee. Hulle moes hul oë toemaak, die klei ruik en

dan ‘n ma maak. Hul is verseker dat dit nie ‘n mooi kunswerk hoef te wees nie.

Die navorser het nog ‘n reël bygevoeg, naamlik dat hul nie vir mekaar se

skeppingsmag lag nie.
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Die navorser het daarna ‘n groot vel kartonpapier geneem en die volgende

daarop geskryf: ‘HOE MOET N MAMMA WEES?’ Die kinders is aangemoedig

om te sê hoe hulle dink ‘n ma behoort te wees, en wat haar rol is.

Die kinders in die eerste groep het die volgende eienskappe gelys (soos

weergegee in hul eie woorde):

• Sy moet goed wees v ons

• Sy moet net bly soos sy is

• Sy moet vir ons sorg – kos koop

• Sy moet ons pak gee om ons ons lesse te leer

• Sy moet vir ons dissipline leer

• Sy behoort speelgoed te koop

• Sy moet lief wees vir alle mense (behalwe die duiwel)

• Sy moet lief wees v my

• Sy moet laat ons kerk toe gaan

• Sy behoort saam te gaan kerk toe (nie net ons aflaai nie)

• Sy moet vir ons kos gee (twee kinders voeg by ‘maar ons moet ook

partykeer vir haar sorg, partykeer maak ons kos)

• Sy behoort ons skool toe te neem

• Sy moet seker maak jy is reg vir skool- huiswerk gedoen, boeke in sak,

broodjies reg

• Op die vraag van die navorser wat sy moet doen as jy hartseer sou

voel, was hul antwoord: ‘sy moet troos’

• Sy moet jou leer wat is reg en wat is verkeerd.

Die kinders in die tweede groep se reaksies:

• ‘n ma moet werk om geld te kry

• sy moet vir haar kinders kos gee

• sy moet aandag gee aan haar kinders, en aan haar werk se baas

• sy moet vir haar kind sorg - kos, klere en ‘n bed voorsien
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• sy moet haar kind pak slae gee as hy stout is

• sy moet haar kinders goed behandel

• sy moet haar kinders beskerm ( die polisie bel as daar skelms is)

• sy mag nie haar kind alleen los nie

• sy moet haar kind ’n soentjie gee voor slapenstyd.

Om verlies te verduidelik het die navorser die beeld van haar horlosie wat

wegraak gebruik. Die kinders het ook voorbeelde gegee van wat hul al verloor

het. Daar is bespreek hoe ‘n mens sou voel en wat jy alles sou mis in so ‘n geval.

Die kinders is dan gevra om te beskryf wat hul sou mis as ‘n ma nie daar is nie.

Die eerste groep was van mening dat hul die volgende sou mis:

• liefde

• sorg

• kos

• dissipline

• troos

• haar (ma)

• skoolbroodjies en ‘juice’

• alles wat op karton geskryf is

• niemand om die huis skoon te maak nie

• skoon klere

• niemand om ‘n nuwe tas te koop nie

Die tweede groep het minder voorbeelde gegee. Hulle reaksies was as volg:

• liefde (soentjies en drukkies)

• haar mooi klere en haar mooi gesig

• kos

• om saam na plekke toe te gaan
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4.6.3 Tema twee: Die rol van ‘n vader

4.6.3.1 Verloop van hierdie gedeelte van die sessie

Na ‘n kort pouse is die kinders aangemoedig  om nou ‘n pa met klei te ‘maak’.

Die eerste groep kinders se klei was te hard, en het die navorser dus besluit dat

hul hul pa kon teken. Die tweede groep het die kleiwerk baie meer geniet en het

dus daarmee voortgegaan.

Die eerste groep het die volgende van ‘n pa en sy rol gesê:

• ‘n Pa mag nie ‘n ma slaan nie

• My pa moet ophou rook en drink

• Hy moet ordentlik wees (kerk toe gaan)

• Hy moet jou uitvat vir ete

• Hy moet respek hê vir ma en vir my

• Hy moet goed wees, nie mishandel nie

• Hy moet werk en geld kry (maar nie altyd nie…net wanneer dit nodig is,

nie 24 uur ‘n dag nie)

• Hy moet daar wees vir jou

• Hy moenie ‘jol’ nie

• Hy behoort met jou speel (hulle noem onder andere tennis, sokker,

krieket, ook een van die dogtertjies)

• Hy moet goed kom kyk by die skool (een vra: ‘Sê nou hy kan nie?)

• Hy moet vriendelik wees

• Hy moenie dobbel nie

• Die navorser het gevra: ‘Wat moet ‘n pa vir sy kinders sê?’. Die kinders

was van mening hy behoort die volgende te sê: ‘Ek is lief v jou’; ’Goed

doen, my seun!’; ‘Geluk as jy iets gewen het/ goeds gedoen het.’; ’Jy moet

jou skoolwerk goed doen’. Die navorser het gevra of hul bedoel dat hy vir

jou moet leer wat is reg en verkeerd, en hulle het dit beaam.
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• Die navorser het gevra wat ‘n pa anders moet doen as ‘n ma, en hulle het

geantwoord dat hy elke oggend kos moet maak soos ‘n ma (hy moet

eintlik soos ‘n ma wees)

• Hy moet v jou sakgeld gee en belonings

• Hy moet kos vir ma in die bed neem as sy siek is

Die tweede groep was van mening dat ‘n pa:

• moet werk vir geld

• huise moet bou vir nog baie geld

• moet sorg vir sy vrou (hier voeg een van die kinders by dat sy pa nie

gesorg het vir sy vrou nie - hy het die heeltyd met haar gestry)

• nie iemand moet doodmaak nie

• moet sorg vir sy kinders - met ander woorde vir hul kos en klere gee, nie

emosioneel afbreek nie, en tyd vir hulle maak

• moet speel met sy kinders (een kind het bygevoeg: ‘Die Bybel sê so)

• sy kinders moet beskerm (almal het saamgestem)

Die navorser het daarna gevra wat ‘n mens sou mis as ‘n pa nie meer daar is nie.

Die eerste groep was van mening dat hulle die volgende sou mis:

• rondryery

• sakgeld

• saam werk toe te gaan

• na die dieretuin te gaan

• iemand om mee te speel

• jou pa

• alles

• jou ma mis jou pa (sy kry nie meer kos in bed nie)
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Die kinders in die tweede groep reageer as sulks:

• jy mis hom (jou pa),

• sy goedhartigheid (liefde, hy gee om vir jou), en wanneer die navorser vra

wat liefde is, sê een van die kinders: ‘Alles, alles’. Ander voeg die

volgende by: klere, soentjies en drukkies gee, en mooi goed sê

• ‘sports’ (al die ‘manly goeters’), en ‘magic goed’ verduidelik

4.6.3.2 Doel

• Die klei dien as hulpmiddel tot sensoriese ervaring, waarvan die waarde in

hoofstuk 1 beskryf word. Tekeninge is ook deel van skeppende spel.

• Die gebruik van spelterapeutiese tegnieke is nie slegs die kind tot hulp in

die uitdrukking van sy emosie en gedagtes (wat hy andersins nie verbaal

sou uiter nie), maar ook om elke kind se proses te help bepaal. Met

proses verwys die navorser na dit wat die kind doen en hoe hy dit doen.

Die kind se proses manifesteer al die fasette van sy hele persoonlikheid.

So, byvoorbeeld, neem sommige kinders baie tyd met hul skeppings, en

voeg baie detail by. Ander is oorhaastig en gou klaar. Alhoewel daar nie

op individuele vlak met die kinders afsonderlik gewerk word nie, is die

navorser tog van mening dat dit van waarde is om elke unieke kind (en sy

proses) tydens die groepsproses, in ag te neem. Dit beïnvloed

noodwendig die groepsdinamika. So ook behoort die navorser daarvan

bewus te wees dat ‘n stil, skaam kind, wat tyd neem om inligting te

verwerk, en/of weer te gee, moontlik nie soveel aan die gesprekke sal

deelneem nie. Dit beteken egter nie dat daardie kind nie verlies(e) ly nie!

Dit is om hierdie rede dat die ouer onderhoude met die ouer as aanvullend

tot die fokusgroepe geag is.

• Om elke kind se unieke persepsie van die onderskeidelike rolle van ‘n

moeder en ‘n vader te ondersoek, en dan ook wat die omvang van die

verlies aan ‘n moeder/vader sou wees.
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4.7 Sessie twee: Ander verliese

4.7.1 Verloop en doelwitte van die sessie

Aan die einde van sessie een, is die eerste groep gevra om gesiggies te teken

wat die emosie uitbeeld wat hul ervaar oor hul ouer wat afwesig is - byvoorbeeld

hartseer/kwaai/bang/bly. Hulle het daarna die gesiggies in die groep bespreek.

Tydens die tweede sessie is dit bevestig deur op ‘n karton met sand en gom elke

gesiggie (as ‘n groep saam) oor te ‘teken’.

Aan die tweede groep is daar aan die begin van sessie twee gevra om in die

kamer rond te loop en te kies uit hopies woordkaarte wat die emosie(s) beskryf

wat hul ervaar, omdat hul ouer afwesig is. Die onderskeie woorde, naamlik

‘hartseer’; ‘deurmekaar’; ‘kwaad’; ‘bang’ en ‘gelukkig’ was op die woordkaarte

geskryf. Die rede hiervoor was dat die navorser uit die eerste groep se response

kon aflei dat dit soms moeilik vir die kinders is om hul emosies te benoem. Daar

was genoeg woordkaarte dat elkeen van hul een van elk sou kon neem. Die

verskillende emosies wat ‘n mens mag beleef wanneer jy verlies(e) ly, is in die

groep bepreek.

Met albei groepe is daar met die inleiding van sessie twee ‘n toffie gegee. Hul

moes hul oë toemaak, dit in hul monde steek, en raai wat dit is. Hulle het dit

daarna gekou, en die navorser het gevra of dit aanvanklik maklik of moeilik was

om te kou. Die kinders het die toffie as hard beskryf, maar gesê dat dit sagter

word, hoe langer jy dit kou. Die navorser het dit as illustrasie gebruik om te

verduidelik dat, wanneer ‘n mens aanvanklik oor emosies praat, dit moeilik is,

maar dat dit makliker word, hoe meer jy daaroor praat. Daar is dus weereens van

sensoriese ervaring (smaak) gebruik gemaak, sodat die kinders kon ontspan

(hulle het dit dan ook baie geniet), en so in kontak kon kom met hulself, die

omgewing en hul emosies.
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Die navorser het daarna van bilbliospel gebruik gemaak. Die waarde van

bibliospel lê daarin dat die volgende prosesse (gewoonlik ook in volgorde)

plaasvind:

• veralgemening (die kind besef daar is ander met soortgelyke probleme)

• identifikasie (wanneer die kind met ‘n karakter  identifiseer)

• projeksie (die kind verplaas sekere gevoelens na die karakter)

• modellering (die kind boots die gedrag van die karakter na)

• katarsis (gevoelens word ontlont deur die prosesse van projeksie en

modellering)

• selfinsig (wanneer die kind die ooreenkomste tussen hom en die karakter

raaksien, en besef hy beskik oor die vermoë om sy gevoelens te hanteer)

(Gouws 2003:57).

Die kinderverhaal wat deur die navorser gebruik is, heet: ‘Die seuntjie en die

monster’ en is by die bylaag ingesluit. Die verhaal het ten doel gehad om die

kinders die geleentheid te gee om al die bogenoemde prosesse te beleef, sodat

hul ook meer gemaklik daarmee kon voel om hul emosies met ander mee te

deel. Dit sou insig tot die kinders se gemoedstoestand vergemaklik. Dit sal

daarbenewens aan die kinders vaardighede leer wat hul vorentoe kan gebruik in

die verwerking van verlies. Aan die einde van die verhaal is daar ook vrae gevra

oor die verloop van die storie - veral aangaande die verskillende emosies

betrokke.

Die navorser het verduidelik dat ‘n mens toegelaat word om negatiewe emosies

te beleef wanneer jy verlies ervaar. Die kinders is gevra om ander verliese wat

spruit uit die verlies aan ‘n ouer te bespreek.

Ten laaste is daar aan die kinders sekere spelterapie tegnieke voorgehou in die

verwerking van verlies - spesifiek ten opsigte van die negatiewe emosies wat

daarmee gepaard mag gaan. Hulle het die ook geleentheid ontvang om hierdie
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tegnieke te ‘beoefen’ aan die einde van die tweede sessie. So, byvoorbeeld kon

hul ‘n kussing slaan en ‘n groepskreet uiter as ontlading van agressie.

4.7.2 Tema drie: Emosies

Die verskeidenheid van emosies wat die kinders beleef (vanweë die verlies aan

‘n ouer) van albei groepe is saamgestel in die volgende temas:

• Blydskap

Veral die kinders in die eerste fokusgroep het ‘blydskap’ as een van hul

emosies gelys. Redes hiervoor het gewissel van: ‘Ek is bly my pa is weg,

want my pa slaan my ma’; ‘My pa het nie vir my gesorg nie’; ‘Ek het nou net

my ma by my’;en ’ Ek kan doen wat ek wil’; tot ‘’n Mens voel verlig, want daar

is nie meer soveel bakleiery nie’ en ‘Daar is nou vrede’. Een van die kinders

het gesê dat hy bly is, omdat hulle op die kamp is, en ‘n ander een het gesê:

‘Ek is bly, want my ma en pa kyk na my’ Die navorser het daarop gevra: ‘Hoe

voel jy as jou ma of pa nie meer by die huis is nie’, en hy het geantwoord

‘hartseer’.

• Hartseer

Die volgende redes is gegee: ‘My pa het my ma geskiet’; ‘Ek mis my ma, sy

het altyd boeke gepak en skoolbroodjies gemaak’ (hierdie kind het egter die

verlies aan haar pa beleef, en is tans woonagtig by haar ma); ‘Ek mis my pa

baie’; ‘My pa is weg, en hy het nooit by my kom kuier nie’;’My ma en pa is

geskei’; ‘my pa bly nie meer by ons nie’; en net bloot, ‘Ek is hartseer’.

• Woede

Reaksies het gewissel van ‘ek is kwaad as my pa in die huis is’; ‘ek mis my

ma baie’  tot ‘ek is kwaad vir my boetie se pa, want hy het my ma geslaan’

(Hierdie kind se ma was voorheen getroud, en sy is eers na die egskeiding

gebore). Van die kinders het ook te kenne gegee dat hul kwaad is, omdat, ‘as

my ma nie in die huis is nie, gebeur daar niks nie’. Nog ‘n kind het genoem:
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‘My pa het my ma geslaan’, en een het spesifiek gesê: ‘Ek voel nie dis reg dat

my ma en pa geskei het nie (die Bybel sê dit is nie reg nie).

• Vrees

Van die kinders het erken dat hulle bang voel, want ‘as my ma weg is, is ek

alleen’; ‘ek is bang ek sal doodgaan van die honger’; ‘my pa kan my nie meer

beskerm nie’ en ‘daar is niemand om jou huis op te pas nie’.

• Verwarring/onsekerheid (‘deurmekaar’)

Die eerste groep het glad nie hierdie emosie as ‘n opsie genoem nie, maar

toe dit beskikbaar was (as ‘n woordkaart) vir die tweede groep, het twee van

hulle die kaart geneem. Een kind het as volg verduidelik waarom hy

deurmekaar voel: ‘van die Here omdat ek so bietjie hartseer is’

4.7.3 Tema vier: Ander verliese

Die eerste groep het die volgende verliese gelys:

• Geld

• Geld wat met liefde gegee  word

• Die navorser vra of die kinders dit as ‘n verlies ervaar as hul ma moet

gaan werk om geld te verdien. Hulle sê dat dit ‘reg’ is dat ‘n ma moet

werk, en dat hulle eerder sal wil hê sy moet werk, as by die huis bly.

• Mooi klere

• Liefde

• ‘n Pa se liefde

• Die navorser het gevra of hul enige verliese in terme van verhuising beleef

het, en ongeveer die helfte van die groep het gesê dat hul hul ou skool, ou

huis en maatjies mis

• Die navorser het gevra of iemand die tyd mis wat hul ouer(s) aan hul

afstaan, maar geen een het dit beam nie

• Die navorser het ook gevra of van hulle dit mis om goed te voel, en net

een het daarop gereageer (een het gesê ‘Ek voel steeds goed elke dag’)



88

• Op die vraag wie mis dat dat hul ouers bymekaar is, het almal in die groep

positief daarop gereageer.

Die tweede groep het te kenne gegee dat hulle die volgende mis:

• Ou huis (een het hartseer en bly gevoel om te trek, en twee was kwaad)

• Groot kamers en speelplek van vorige huis

• Ou skool: lekker werk (net ingekleur) en onderwyseres

4.8 Sessie drie: Geestelike begrip en verliese

4.8.1 Verloop van die sessie

As inleiding is daar aan die kinders skeerroom gegee wat hul op koerante kon

smeer. Hulle is aangemoedig om met hul vingers te teken hoe hul op daardie

oomblik gevoel het. Die kinders is daarna gevra of hul vir God mag vertel as hulle

kwaad/hartseer/bly/ bang/deurmekaar voel. Hulle is die geleentheid gegun om

briefies vir God te skryf of teken oor hulle gevoelens jeens die verlies aan hul

ouer. Hulle kon eerstens vir Hom briefies skryf/teken om vir Hom iets te sê, en

dan om vir Hom iets te vra. Daar is ‘n informele gesprek gehou waartydens die

kinders gevra is wat hulle dink God se rol in die verlies was (die oorsaak en

gevolg).

4.8.2 Doel

• Daar is weereens van sensoriese ervarings gebruik gemaak, waarvan die

waarde reeds beskryf is

• Die navorser wou bepaal wat die kinders se begrip van God is, hoe hul Sy

rol in hul verlies sien, en of hul geestelike verliese ly (byvoorbeeld dat God

afwesig is), al dan nie.
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4.8.3 Tema vyf: Toelaatbare emosies

Die kinders is gevra wanneer hulle dink dit toelaatbaar is om hulle emosies met

God te deel. Hulle is byvoorbeeld gevra: ‘Mag jy vir Jesus sê as jy kwaad is?’.

Albei groepe het gemaklik daarmee gevoel om hulle emosies met God te deel,

en net een kind het gevoel dat ‘n mens nie vir God mag sê as jy kwaad voel nie.

Hulle was meer onseker of jy vir God self mag kwaad wees, en die meeste van

hulle het negatief daarop gereageer. In die tweede groep was daar twee kinders

wat erken het dat hul al kwaad was vir God. Reaksies (uit die eerste groep) op

waarom hul voel hul nie vir God mag kwaad wees nie, het gewissel van ‘Hy gaan

jou hard straf’ tot ‘Hy gaan hartseer word’; ‘Hy help jou dan’ en ‘Hy gaan al jou

kos wegvat.’

4.8.4 Tema ses: Wat ek vir God sou wou sê of vra

Byna al die kinders van die eerste groep het, met die skryf/teken van die

‘gebedsbriefies’  die wens uitgespreek dat God hul ouers weer bymekaar sou

bring/die afwesige ouer sou terugbring. Daar was minder kinders uit die tweede

groep wat dit spesifiek geskryf het. Laasgenoemde se briefies het meestal

bestaan uit: ‘Dankie God vir….’, of ‘Pas my familie op’; ‘Hou hulle gesond’. Die

navorser en die kinders uit albei groepe het dit ook mondelings bespreek. Voor

die eerste groep hul briefies bespreek het, het die navorser reeds gesien dat hul

beskryf hoe graag hulle hul ouers herenig wil sien/’terug ontvang’. Die navorser

het gesê: ‘Weet julle wat ek vir God sou wou vra? Dat Hy my pa sal terugbring.’

Die kinders het onmiddellik gereageer met ‘Ag, tannie! Jy het myne gesteel’; ‘Ek

het geskryf bring my pa asseblief terug’; ‘Ek het dit ook geskryf!’en ‘Hoe weet jy

(ek het dit ook gewens)?’ Drie van die tweede groep se kinders het tydens die

bespreking erken dat hul al gewens het, en God gevra het vir, die vereniging van

hul ouers.
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4.8.5 Tema sewe: Waarom het dit gebeur?

Die navorser het ondersoek ingestel na die rol wat hul dink God speel/al dan nie,

in die verlies aan hul ouer. Na die bespreking oor die gebede aan God, het die

navorser aan die tweede groep gevra of God al hul ouers teruggebring het. Hulle

het negatief gerageer, en daarna gesê dat dit nog gaan gebeur. Die navorser het

gevra hoe hulle daaroor voel as hul gebede onbeantwoord bly, en die meeste het

geantwoord: ‘Hartseer’. Een van die kinders het gesê: ‘Ek voel baie sleg

daaroor’. Uit die eerste groep het twee kinders gesê dat hul hartseer sou voel, en

drie kinders, kwaad. Een het bygevoeg ‘Maar ek sal nooit vir Jesus vloek nie’.

Die navorser het gevra of God luister na gebede al dan nie. Die kinders was stil,

en een het geantwoord ‘Nee’. Die navorser het ondersoek ingestel na die rede

waarom ‘dit nie gebeur dat die ouer terugkom nie’. Reaksies het gewissel van

‘Hy (God) kan nie (hul weer bymekaar bring nie)’ en ‘ma en pa gaan weer baklei’

tot ‘Hy (God) het ‘n doel met hulle’. Een kind het gevra hoekom God ‘ nie kan

maak dat hulle ophou baklei en weer bymekaar kom nie?’ Die eerste groep het

gemeen dat dit nie God se skuld is nie, maar dat dit wel die skuld kan wees van

die duiwel, of die ouers (of slegs een ouer, byvoorbeeld pa).

Uit die eerste groep het twee kinders gedink dat hul ouer weg is, omdat

laasgenoemde nie meer lief is vir hul nie, en drie het gemeen dat dit hulle skuld

is (na aanleiding van die navorser se vraag daaroor). Een kind het gesê: ‘Dis

omdat ek goed gesoek het’. Drie kinders het gedink dat hul ouers nie meer lief is

vir mekaar nie (in die geval van egskeiding). Uit die tweede groep het twee van

die kinders aanvanklik gesê dat dit nie was omdat God hul wil straf nie, maar het

kort daarna erken dat hul eintlik wel so dink. Hulle het oor die algemeen negatief

gereageer op die vraag of hul ouers nie meer bymekaar is omdat hulle nie vir hul

lief is nie, maar die navorser is nie seker of hul gevoel het hulle moet die

‘regte/aanvaarbare’ antwoord gee nie. Hulle het gemeen dat ‘n oorsaak mag

wees, dat hulle ouers self besluit het, en dat hul baklei het.
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Dit was vir die navorser belangrik om nie slegs met die kinders uit

enkelouergesinne in verbinding te tree nie, maar ook met die ouers. Op hierdie

wyse word die perspektief van beide die kind en die ouer voorgehou en skets dit

‘n meer volledige prent van die enkelouergesin situasie. Die inligting gegenereer

uit die oueronderhoude sal voorts beskryf word.

4.9 Agtergrondsinligting aangaande die ouers betrokke by die empiriese

navorsing

Soos reeds beskryf, was egskeiding die hoof-oorsaak van enkelouerskap in veral

daardie gesinne betrokke by die tweede fokusgroep. Oorsake wat tot die

egskeiding (in beide die eerste en tweede fokusgroep se gesinne) aanleiding

gegee het, het gewissel van ‘n derde party betrokke, tot die misbruik van drank.

Die mede-ouer is geregtelik vervolg (vanweë diefstal, bankrotskap en so meer) in

twee gevalle, en emosionele, of fisiese mishandeling (teenoor die ander ouer,

en/of die kinders) was aanwesig in twee van die gesinne. In twee gevalle het die

mede-ouer gesterf, en in albei gevalle is dit vooraf gegaan deur verlating. Die

oorsaak van sterfte was, in albei gevalle, selfmoord. Drie van die ouers is nooit

met die mede ouer van die kind betrokke by die navorsing, getroud nie.

In een geval mag die mede-ouer sy kinders nie sonder toesig sien nie, en in

hierdie, sowel as in vier ander gevalle, sien die kinders hulle mede ouer (die

vader) baie min (byvoorbeeld een of twee maal per jaar) of nooit nie. Een kind

sien sy vader oor vakansies, en vier kinders sien hul vader elke ander naweek.

In vier gevalle is die mede ouer weer getroud (of in ‘n vaste verhouding), wat in

drie van hierdie gevalle, sake aangaande die kinders kompliseer. So,

byvoorbeeld, is die mede-ouer se nuwe eggenoot nie noodwendig goedgunstig

aangaande (of, in een geval, selfs bewus van) die kinders nie. Een van die ouers

het, tydens die vraag: ‘Hoe raak u enkelouerskap u kind(ers)’, beskryf hoe

moeilik dit vir die kinders was toe hul vader, wat gou na die egskeiding weer
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getrou het, sy stiefkind by die kleuterskool kom haal (waar sy eie kinders ook

skoolgegaan het), en dan nie sy eie kinders saamneem nie.

Bogenoemde inligting is versamel uit reaksies op die vraag wat die ouer se

enkelouerskap veroorsaak het. Tydens die onderhoud is die ouer ook onder

andere gevra hoe sy/haar enkelouerskap die kind(ers) raak, en wat die ouer dink

die verliese is wat die kind(ers) ly as gevolg daarvan. Die reaksies op hierdie

twee vrae word voorts beskryf. Die voorstelle deur die ouers tot die

ondersteuning aan hul en hul kinders verskaf, word in hoofstuk 5 as deel van die

riglyne daargestel.

4.10 Vrae tydens die oueronderhoude gestel

4.10.1 Vraag 1: Hoe raak u enkelouerskap u kinders?

Al die ouers, behalwe twee, het erken dat die enkelouerskap hul kinders baie

raak. Reaksies op die vraag het gewissel van: ‘Die kinders het dit aanvanklik

baie moeilik verwerk’ ; ‘Dit raak B. baie erg. Hy wil nie mans naby my toelaat nie‘;

‘M verlang na haar pa. Sy vra, as sy vir drie weke niks van hom hoor nie,

waarom hy haar nie bel nie’ tot ‘Z. mis haar pa baie’; en ‘Dit het hom baie geraak.

Hy het dit nog nie aanvaar nie’. Een van die moeders het verduidelik dat sy dit

nooit voorheen geglo het as mense vertel hoe egskeiding kinders ‘seermaak’ nie,

maar dat sy dit nou self beleef – haar kinders kry trane in hul oë, en wens dat hul

ouers bymekaar is, aangesien hulle lief is vir albei ouers. Kinders in ‘n gesin wat

baie klein was ten tye van die egskeiding, en wie se  vader geld by die moeder

gesteel het, vra na hul vader wanneer hul na die troufotos kyk. Hul vra dan ook:

‘Waarom het pa dit gedoen aan ma?’. Een van die moeders is van mening dat

haar jongste seun (toe drie en ‘n half jaar oud) te jonk was vir sy vader se

afwesigheid om werklik ‘n impak op hom kon maak, maar dat dit haar oudste

seun ‘hard geslaan’ het. Twee ouers het erken dat hul nie werklik weet tot watter

mate hul kind deur hul enkelouerskap geraak word nie. Een van hierdie ouers

was van mening dat haar dogtertjie oor die algemeen gelukkig en goed

aangepas is (alhoewel sy tog soms vra waarom die moeder en vader nie getroud
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is nie), terwyl die ander moeder erken het dat haar kind meestal op haar eie buite

speel, en dat hulle nie baie kommunikeer nie. Laasgenoemde moeder het

bygevoeg: ’A. praat nie maklik nie, nes haar pa’.

4.10.2 Vraag 2: Watter verliese het u kind(ers) mee te kampe?

 4.10.2.1 Fisiese verliese

4.10.2.1.1 Finansieël

In byna al die gevalle het die moeders - na aanleiding van die vraag watter

verliese hul kinders onderhewig aan is - finansiële verlies heel eerste genoem.

Dit was sonder uitsondering die geval met ouers van die eerste fokusgroep waar

die gemiddelde inkomste ook laer is. Die meeste van die ouers in die tweede

fokusgroep het dit ook genoem. Eersgenoemde groep het beskryf hoe daardie

ekstra inkomste lewensnoodsaaklik vir hul was. Ouers het opmerkings gemaak

soos: ‘Ek kom nie elke maand met my salaris uit nie’; ‘Daar is dikwels nie kos in

die huis nie. Ek is baie agterstallig met my woonstelhuur. Ek voel ek kan nie

voorbly nie’; ‘Ek kon nie eers vir Z. ‘n verjaarsdagkoek koop nie’; ‘Ek kry geen

onderhoudsgeld nie. Wanneer die kinders oor die min geld kla, wys ek (veral vir

die oudste) my salarisstrokie, en verduidelik hoeveel ‘n mens per maand aan kos

bestee, en so meer. Ek voel dat hy dan moet verstaan ons het nie geld vir

luukshede nie’. Veral die moeders van die eerste fokusgroep het gekla dat die

vaders nie hul finansiële verantwoordelikhede - veral ten opsigte van

onderhoudsgelde - nakom nie.

Die ouers van die tweede fokusgroep ly nie noodwendig honger as gevolg van

die finansiële verlies nie, maar moes luukshede opgee, na kleiner huise (of terug

na hul ouerhuis) trek, en kan byvoorbeeld nie sonder meer uitgaan (byvoorbeeld

uiteet), of op vakansie gaan nie. Een moeder het genoem dat sy besorgd voel

oor ‘goed wat breek’, aangesien sy nie geld sou hê vir die herstel daarvan nie; en

‘n ander dat sy graag haar kinders na ‘n sielkundige sou wou stuur, maar dat sy

ook nie oor die finansiële middele daarvoor beskik nie. Een van die ouers het
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verduidelik: ‘Ons het net genoeg geld vir die noodsaaklike, nie meer bederf-

goedjies nie’.

Vanweë hul finansiële behoeftes, moet al die moeders voldag werk. Vir die

meeste beteken dit dan ook die verlies aan kwaliteit tyd en aandag aan hul

kinders. Die navorser maak voorts die aanname dat van die kinders die verlies

aan die teenwoordigheid van hul moeder mag beleef. Een van die moeders het

verduidelik dat, aangesien sy voldag moet werk, die kinders ‘mekaar maar moet

oppas’. Veral die oudste dogter dra baie van die verantwoordelikheid. Die

navorser het dit dan ook waargeneem in die woonstel waar sy die onderhoud

gevoer het -  die dogter het heeltyd skoongemaak, haar huilende bababoetie

opgetel en getroos en haar moeder se bevele uitgevoer. Vir hierdie dogter mag

die verlies aan haar moeder se tyd en energie dus die verlies aan ‘n sorgelose

kinderlewe beteken. Een van die moeders het gesê: ‘Met die egskeiding moes J.

baie gou grootword, en ek weet ek sit ook baie druk op hom. Hy moet my help in

die huis, en ek verwag dat hy moet verstaan dat ek nie genoeg geld het nie’.

Nog ‘n moeder het beskryf hoe besorg sy oor haar seuntjie is. Aangesien sy (vir

ekstra inkomste) oortyd werk, moet hy dikwels naweke (wanneer die naskool-

sentrum  gesluit is) alleen tuis bly. Sy is bewus van al die gevare daaraan

verbonde, maar sien geen ander uitweg nie. Die seuntjie het dan ook genoem

dat hy dikwels bang is as hy so alleen is, en ervaar hy dus die verlies aan

positiewe emosie.

Die ouers wat voor die verlies aan die mede-ouer reeds gewerk het, was van

mening dat hul afwesigheid bedags nie hul kinders werklik negatief beïnvloed nie

(hul was reeds gewoond daaraan). Een van die moeders het gesê dat sy egter

eerder halfdag sou wou werk.
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4.10.2.1.2 Verhuising

Drie ouers (almal van die tweede fokusgroep) het verhuising as ‘n moontlike

verlies genoem. Een moeder meen dat die minder spasie (hulle woon nou in ‘n

woonstel) haar dogtertjie nie soveel pla nie, omdat daar ‘n parkie naby is, en sy

haar gereeld soontoe neem. Sy dink wel dat haar dogtertjie die verlies aan haar

hondjie (wat nie by die woonstel aangehou mag word nie), wel ervaar het. ‘n

Ander moeder het beskryf hoe moeilik dit vir haar seuns was om, na ‘n ruim huis

met swembad, skielik daarsonder te moes klaarkom en ook ‘n kamer moes deel.

Nog ‘n moeder het haar en die kinders se verhuising met gemengde emosies

ervaar. Vanweë haar man se bankrotskap het hulle alles verloor, en moes sy na

die egskeiding terugtrek na haar ouerhuis toe. Sy beleef die teenwoordigheid van

haar ouers en twee broers positief in dié sin dat dit dien as ondersteuning. Sy

hoef haar byvoorbeeld nie te bekommer oor huis skoonmaak nie (daar is ‘n

bediende). Sy noem egter ook dat dit ‘ te veel kan raak’. Daar is egter verwarring

wat betref dissipline, aangesien die kinders ‘drie opdragte’ - van ma, ouma, en

ooms, hoor. Sy sal om daardie rede eintlik haar eie woonplek verkies.

4.10.2.1.3  Ander fisiese verliese

Ander fisiese verliese wat genoem is, was van normale slaappatrone. Een van

die dogtertjies slaap baie sleg, en kry gereeld nagmerries. Een van die 8-jarige

seuns het tot onlangs aan enurese gely. Hy is egter tans op medikasie daarvoor

wat blyk ‘n verskil te maak. Wat eetpatrone betref, het een van die ouers gekla

dat haar dogtertjie te veel, en ‘n ander moeder, dat haar seun te min, eet. Hulle

kon egter nie ‘n direkte verband trek tussen die eetpatrone en die ouerlike verlies

nie. Een van die moeders het psigosomatiese simptome gemeld - haar dogtertjie

se maagpyne wat dikwels eerder van emosionele, as fisiese, oorsprong was.
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4.10.2.2 Sosiale verliese

4.10.2.2.1 Die skool

Dit blyk asof die meeste kinders in die eerste en tweede fokusgroep skolasties

redelik goed aangepas is. Van die kinders het ook die verlies aan hul ouer ervaar

voordat hulle skool toe is, en is dit dus moeilik om te bepaal of hul op skolastiese

vlak verlies sou ervaar, as dit byvoorbeeld later in hul lewens gebeur het, al dan

nie. Van die moeders het dan ook by die navorser gespog oor hul kinders se

akademiese vermoëns. Een van die moeders het trots gesê: ‘Hy tel baie vinnig

op sy vingers, hy leer baie vinnig en lees sonder om te kyk na die woorde, hy

hou van knip en teken.’

Een moeder het wel beskryf hoe haar seun swakker presteer het, net nadat sy

vader weg is. Die onderwyseres het nie empatie hiervoor gehad nie en heelwat

druk op hom geplaas om skolasties beter te vaar. Dit het, volgens die moeder, ‘n

nadelige invloed op haar seun gehad. Die situasie het eers verbeter nadat die

moeder met die onderwyseres gesels het, en laasgenoemde ‘n meer positiewe

houding jeens die seun ingeneem het.

4.10.2.2.2 Die portuurgroep

Bykans die helfte van die kinders betrokke by die navorsing, ervaar, volgens die

ouers, soms verliese wat hul verhouding met hul portuurgroep betref. Een van

die moeders het genoem dat haar kinders al skaam was om in die klas, voor hul

maats, te sê dat hul ouers geskei is. Een van die ander moeders het beskryf hoe

haar kind aan haar verduidelik dat sy maats hom spot, maar aangesien hy nie

eintlik met haar daaroor wil praat nie, kan sy nie seker weet of die trauma van die

vader se afwesigheid, een van die moontlike oorsake daarvan is nie. Die moeder

het ook beskryf dat syself ook sukkel om vriende te maak, en baie teruggetrokke

is, en dat sy dink sy dalk vir haar seun ‘n (negatiewe) voorbeeld hierin mag wees.

‘n Ander moeder beskryf hoe die kinders by die skool haar seun afknou, maar

dat sy nie kan sê of dit verband hou met egskeiding nie. Sy beskryf ook hoe haar
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seun nie van sy nefie hou nie, aangesien laasgenoemde alles het wat die seun

nie het nie. Die seun begeer ook byvoorbeeld ouers wat gelukkige getroud is en

boeties van sy eie. Nog ‘n ouer het beskryf hoe haar dogtertjie soms sal kla dat

die ander kinders by die skool ‘lelik’ met haar is. Soos haar moeder, is sy ook ‘n

introvert, en het sy nie veel selfvertroue nie. Sy beskryf egter dat haar dogtertjie

liefdevol is, en selfstandig vir haar ouderdom. Een van die redes hiervoor mag

wees, dat sy tussen volwassenes grootword, aangesien die meeste van hul

familielede nie kinders het nie. Sy sal ook dan praat van haar ‘tannie-maatjie’.

4.10.2.2.3 Dissipline

Laasgenoemde moeder het beskryf hoe haar dogtertjie gehoorsaam is by die

skool, maar dat sy (die moeder) soms dissiplinêre probleme by die huis ervaar.

Die moeder meen sy is nie streng genoeg nie. ‘n Ander moeder is weer van

mening dat sy té streng is met háár dogtertjie. Sy is bewus daarvan dat sy

oorbeskermend optree. Ten minste nog een moeder plaas baie druk op haar kind

om verantwoordelik en ‘volwasse’ op te tree, en is ook baie streng met hom. Sy

erken dat sy te ‘hard’ is met hom, maar dat sy voel hy ‘behoort dinge te weet’.

Hierdie moeder beskryf hoe haar seun al tweemaal gevang vir winkeldiefstal, en

hoe sy hom dikwels na  5nm ‘op straat’ moet gaan soek. Sy sê dat, as hy kanse

vat, sy hom ‘kwaai sal dissiplineer’.

Nog ‘n moeder spreek haar besorgdheid uit oor die sosiale verliese wat haar

dogtertjie ly. Sy beskryf hoe haar kind  ‘al klein-klein deurmekaar met verkeerde

maatjies was’, en hoe sy by die naskool-sentrum soms ‘stokkiesdraai’. ‘n Ander

moeder beskryf hoe haar seun haar handtekening namaak, en sy nie weet ‘of die

juffrou daarvan hou nie’. Sy noem ook dat hy ‘stout raak’, en dat hy nie goeie

vriende het nie. Sy bid vir hom en vir sy onderwyseres, en waarsku hom teen

verkeerde invloede. Tydens die oueronderhoud het die seun in die huis ingestap.

Sy moeder het geraas omdat hy laat was. Die navorser het kort daarna

opgemerk hoe ‘oulik’ hy tydens die groepsessies was, en sy moeder het daarop

geantwoord: ‘Nee man, hy is stout’. Nog een van die moeders het erken dat sy
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dissiplinêre probleme met haar seun ervaar, veral namate hy nader aan

tienerskap kom.

‘n Ander moeder was van mening dat haar kinders dissipline ‘mis’. Haar seun

raak kwaad vir haar as sy dissipline moet toepas. Sy meen sy is ‘sagter as pa’,

en wens sy het ‘n ‘fermer hand’ gehad. Dissipline sal verder beskryf word

wanneer daar na die ouers se eie verliese verwys word.

4.10.2.2.4 Rolmodelle en ondersteuning

Baie van die ouers het hul familielede as ondersteuningsfigure - teenoor die

kinders, en hulself - genoem. Een van die moeders het egter baie hartseer aan

die navorser verduidelik dat sy geen ondersteuning van haar ouers ontvang nie,

en dat hul haar verkwalik vir haar egskeiding. Vriende dien soms as praktiese

ondersteuningsfigure. Een van die moeders het beskryf hoe van vriende of

vriendinne haar soms ‘uithelp wat geld of kos betref’.  Die kinderbediening is deur

sommige van die moeders as as bron van ondersteuning uitgewys (veral in

terme vanvoorsiening van beurse vir die naskool-sentrum). Geleenthede soos

die enkelouerkamp (soos beskryf word in riglyne tot effektiewe ondersteuning in

hoofstuk 5) is ook positief beleef. Slegs een ouer het spesifiek na haar gemeente

as bron van ondersteuning verwys. Twee moeders het gesê dat hul van die ‘kerk

af weggebly het’- juis vanweë hul enkelouerskap. In een geval het die moeder te

skaam gevoel om kerk toe te gaan, en in ‘n ander geval was die moeder kwaad

vir God; omdat sy van mening is dat Hy haar en haar kinders se kinders se

trauma ‘toegelaat het’. Nog ‘n moeder het genoem dat dit vir haar voel asof die

kerk van mening is dat ‘sy net ‘n man daar soek’.

Rolmodelle het gewissel van ‘n ouer boetie, tot ‘n moeder se nuwe kêrel

(alhoewel die moeder die vrees koester dat hy net vir ‘n tyd so vriendelik en

hulpvaardig mag optree om ‘n goeie indruk te skep, wat hy om later - soos in die

geval van haar vorige man - sy ware kleure te laat wys). Hierdie moeder het dan

ook genoem dat haar middelste kind oormatig aandag soek by die kêrel en dat
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sy dink dat haar seun werklik na ‘n vaderfiguur verlang. Ander rolmodelle wat

genoem is, was ‘n oupa en oom, wat in een geval die seuns neem om motorfiets

of perd te ry, en vis te vang.

Daar was egter moeders wat gekla het dat hul kinders (veral seuns) nie oor

manlike rolmodelle, wat hul manlike identiteit kan help vorm, beskik nie. ‘n

Moeder, wie se seuns nooit ‘n positiiewe vaderfiguur geken het nie (hul het nie

kontak met hul eie vader nie, en hul stiefvader, haar tweede man, het hulle

mishandel), het gesê: ‘ My seuns weet nie wat dit is om ‘n (goeie) pa te hê nie.

Hul sien en hoor wel by maatjies wat met hul pa’s gaan visvang, fliek en so meer,

en ek dink hulle wonder waarskynlik hoe dit sou wees om ‘n goeie pa te hê. As

gesin kry ons nooit die geleentheid vir sulke aktiwiteite nie. Ons kom nie uit nie’.

Nog ‘n moeder is van mening dat haar seun ervaar sy vader het hom gefaal, en

dat die pa (veral op emosionele vlak) slegs ‘n gedeeltelike rolmodel is. Sy vader

sal hom egter tog nog op uitstappies neem, en sy oupa speel ook ‘n rol hierin.

Die moeders van die dogtertjies betrokke by die eerste en tweede fokusgroepe

het nie spesifiek genoem dat hul dogters ‘n vader as rolmodel nodig het nie.

4.10.2.3 Emosionele verliese

4.10.2.3.1 Hartseer

In twee geval het die ouers moontlike simptome van (onderliggende) depressie

beskryf wat by hul kinders teenwoordig is, byvoorbeeld dat die kind ‘af’ lyk, of ‘net

stip voor haar uitkyk’ (tesame met ander fisiese steurnisse - byvoorbeeld slaap of

eet). In albei gevalle wil (of kan) die kinders egter nie die oorsaak van hul

hartseer teenoor die ouer verwoord nie. Ander ouers het hul kinders se

gevoelens van hartseer as volg beskryf: ‘ Die kinders wil meer by hul pa kuier’;

‘Die kinders mis dit om met hul pa te speel. Hy het baie grappies gemaak, en

hulle mis sy humor’; ‘Sy sal soms sonder rede in die kar begin huil, en sê sy

verlang na familielede wat dood is, maar sy noem nie haar pa nie’; ‘J. is met tye

hartseer’; ‘B. gaan kuier soms by sy pa by die werk, en sal daarheen stap. As die

pa dan nie daar is nie, raak hy hartseer en kwaad. Verder is hy ‘n rustige kind.
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Hy raak soms omgekrap as hy by mense vir die naweek gaan bly, en als is nie

wel nie - hy het byvoorbeeld al tranerig vertel dat die ander seuntjies hom slaan’;

en ‘My seuns verlang na hul pa, en veral die jongste is baie huilerig en aandag-

soekend’. Een van die dogtertjies se moeders het, op die vraag of sy ooit

emosies van hartseer toon, gesê: ‘Sy het nog nooit losgebreek en gehuil nie.’

Een van die moeders het beskryf hoe haar seun deur sy vader verwerp voel, en

hoe hy, net soos sy, ‘deur die rouproses gaan’. Hy raak onder andere hartseer,

en sal daarby ook huil oor ander verliese - soos sy oupa wat oorlede is. Soos in

drie ander gevalle, poog ook hy om te onderhandel met God/ sy ouer dat sy

ouers weer herenig mag word.

4.10.2.3.2 Woede

Laasgenoemde moeder het voorts verduidelik hoe, as deel van die rouproses,

haar seun ook gevoelens van woede beleef. Oorsake vir woede het gewissel van

‘n moeder wat erken het dat sy haar frustrasie op haar dogtertjie uithaal, en dink

dat dit die rede is waarom haar kind ‘so opvlieënd’ kan wees, tot die toepassing

van dissipline (deur die moeder) wat tot gevoelens van woede mag lei.

Een van die moeders het beskryf hoe, na haar tweede skeiding (haar tweede

man het die kinders mishandel), haar oudste seun baie woede openbaar het -

veral teenoor haar. So wou hy haar soms seermaak. Sy het hom dan ‘met ‘n vuis

op die bors geslaan’om hom te keer. As sy hom wou dissiplineer, het hy na sy

ouma gevlug en dikwels vir die naweke daar gebly, tot sy (die moeder) haar voet

neergesit het. Haar middel-kind is ‘in die middel van die twee boeties’. As sy klein

boetie hom seermaak, kan hy nie daaroor kla nie - anders kom hy in die

moeilikheid. Soms word hy so kwaad dat dit lyk asof hy ‘ ‘n beroerte gaan kry’.

Met vadersdag het albei kinders gevra dat die moeder met hul (eie) vader moet

kontak maak. Sy het dit talle kere probeer doen, maar hy het geensins daarop

gereageer nie. Veral die oudste seun was baie kwaad en het gesê: ‘Ek wens my

pa vrek, ek haat hom.’ Na hierdie voorval het hy nie weer oor sy vader gepraat

nie. Die moeder het ook vertel hoe hy al gesê dat dit (al die trauma) haar skuld
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is. Hierdie moeder het dan ook ‘n paar maal tydens die oueronderhoud die

begeerte uitgespreek dat haar kinders haar sal vergewe.

‘n Ander seun, en ook ‘n dogtertjie, is kwaad oor die verliese wat hulle reken hul

teenwoordige ouer moet of moes ervaar. Die seun het op ongeveer vyfjarige

ouderdom aan sy moeder gesê: ‘Pappa het mamma seergemaak’. Hy het gedink

dit was fisies (dit was in der waarheid emosioneel), en het dit, volgens die

moeder, hom baie gepla. Sy sê: ‘Hy het ‘n ‘gly gevang’ in sy pa, en hy wil dikwels

nie met hom (as hy bel) praat nie’.

Een van die moeders is van mening dat haar seuns se besoeke aan die

sielkundige hul gehelp het met hul onderdrukte aggressie. Die sielkundige het

aan haar raadgegee om ‘n boks-slaansak aan te skaf. Sy meen dat dit help met

haar kinders se aggressie ontlading. Hierdie moeder het ook genoem dat haar

oudste seun nou ‘n  ‘aanvangstiener’ is, en dat hy daarom nukkerig en

‘oprukkerig’ kan wees. Sy het haar verlange na ‘n meer gesaghebbende figuur,

soos ‘n vader, uitgespreek.

‘n Ander moeder is van mening dat dit ook haar seun help om sy emosies te

identifiseer en uitdrukking daaraan te gee. Sy (die moeder) moes hom egter leer

hoe om dit te doen, aangesien hy geen voorbeeld daarvan by sy vader, wat

emosioneel ‘afwesig’ is, sien nie. Hierdie seun het na sy vader se verlating gesê:

‘Ma het my nie meer lief nie, ma wil my doodmaak.’ Sy spel het aggressief

geraak, en hy het gevrees dat sy ma hom gaan los.

4.10.2.3.3 Angs

Bogenoemde kind is nie die enigste een wat skeidings-angs (veral van die

teenwoordige ouer) ervaar nie. Twee van die dogtertjies slaap in die nagte by hul

moeders. Die een dogtertjie kry ook gereeld nagmerries, en sal in die middel van

die nag huilend wakker word en na haar moeder roep. Sy is baie bang vir die

donker. ‘n Derde dogtertjie is ook baie bang vir die donker, en in albei gevalle sê
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die moeders: ‘Dis al van kleins af so’, maar is hulle nie seker tot watter mate hul

enkelouerskap hiertoe bygedra het nie.

Een van die dogtertjies raak ook baie angstig as haar moeder nie op die presiese

tyd (soos afgespreek) opdaag (byvoorbeeld na werk) nie. Hierdie moeder erken

dat sy self ook angstig en oorbeskermend oor haar kind is (sy is van mening dat

haar skuldgevoelens hiertoe kan bydra). Een van die seuns raak angstig

wanneer hy op sy eie by die huis moet bly.

Twee van die seuns se moeder het ‘n nuwe kêrel. Die kinders kom goed met

hom oor die weg, maar die moeder is van mening dat hul heimlik die vrees

koester dat hy ook na ‘n tydperk sal ‘verander soos ma se tweede man’.

4.10.2.3.4 Verligting

Volgens bogenoemde moeder is haar seuns verlig dat hul stiefvader nie meer

teenwoordig is nie, aangesien hy met sy teenwoordigheid baie angs geskep het

(hy het byvoorbeeld gedreig dat hy hul sou doodmaak). Geeneen van die ander

ouers het hierdie emosie by hul kinders geidentifiseer nie. Soos beskryf in tema

drie, het ‘n hele paar kinders ‘blydskap’, as een van die gevoelens geassosieer

met die afwesigheid van hul ouer, genoem.

4.10.2.4 Geestelike verliese

Die meeste van die ouers betrokke by die navorsing het die rol wat God in hul,

en hul kinders, se lewens speel, erken. Van die gesinne leef baie naby aan God.

Vier moeders het beskryf hoe hulle hul geestelike lewens as die fondament,

waarop die res van hul lewens berus, ag. Een van die moeders het beskryf hoe

haar dogtertjie haar gevra het: ‘Mamma, het jy al jou hart vir die Here gegee?’.

Volgens die moeder het die dogtertjie ‘n goeie verhouding met God, en soos die

ander moeders, erken hul as gesin Hom as ‘n Vader. Nie een van hierdie

moeders kan egter verseker sê of dit blote lippetaal is dat hul kinders God as

liefdevolle Vader erken, en of hul dit wérklik glo en beleef nie. Hulle is onseker

oor die mate waarin die afwesigheid van die kinders se aardse vaders hul
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Godsbegrip beïnvloed, al dan nie. Drie van die moeders is besorgd oor die

kinders se vaders wat nie kerk toe gaan of naby aan God leef nie, en die invloed

daarvan op die kinders.

Een van die seuns, wat sy moeder gereeld van die Bybelklub vertel wat hy

bywoon asook van die Bybelstories wat hy daar hoor, bid gereeld die ‘Onse

Vader’. Die moeder weet ook nie of hy God werklik as ‘n Vader beleef, en of hy

enige geestelike verliese ly vanweë die trauma van sy moeder se enkelouerskap

nie. Nog ‘n moeder het gesê dat haar kinders vir God lief is, en dat hulle Hom

’met hul koppe’ as ‘n Vader sien, maar dat sy nie  weet nie of hul dit werklik ‘met

hul harte’ ervaar nie.

‘n Ander moeder het beskryf hoe ook sý haar kinders leer dat God hul vader is,

maar dat hulle dit nie noodwendig beleef nie. Haar seun het al ‘sy hart vir die

Here gegee’, maar sy is van mening dat ‘hy nie die diepte daarvan besef nie. Die

lewe daarbuite is nog te lekker.’ Sy (die moeder) het na haar en haar eerste man

se egskeiding, gebid en gevra dat God vir haar ‘n man stuur om haar

eensaamheid te verlig. Sy het daarna haar tweede man ontmoet wat, nadat hulle

getrou het, haar en die kinders mishandel het. Sy het God vir ‘n lang ruk daarna

kwalik geneem dat hy die tweede man ‘gestuur’ of ‘toegelaat’ het in hul lewens.

Sy is van mening dat veral haar oudste seun vir God kwaad mag wees. Hy het

na haar tweede man se dood uitlatings gemaak soos: ‘Ek wens ek was dood’, of

‘As ek ‘n geweer gehad het, sou ek almal doodgemaak het.’ ‘n Ander moeder het

beskryf hoe, alhoewel haar dogtertjie steeds Bybel lees en bid, haar (die moeder)

se eie geestelike verliese veroorsaak dat hul nie meer, soos in die verlede, saam

Bybel lees en bid nie. Nog ‘n moeder het haar seun se geestelike verliese as

volg beskryf: ‘Hy  ervaar nie God as werklik en naby nie. Hy wil ook nie bid nie,

dis asof hy nie lekker weet wat om te sê nie.’
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Van die ouers het hierdie ‘n baie moeilike vraag gevind om te beantwoord. Een

van die ouers het erken dat sy nie weet wat haar kind mis nie - juis vanweë hul

gebrekkige kommunikasie.

4.10.2.5 Die aanwesige ouer se eie verlies(e)

Meeste ouers het erken dat hul kinders die wens uitgespreek het dat die mede-

ouer aanwesig kon wees, en waar van toepassing, vader en moeder weer

herenig kon word. Van die kinders speel ook moeder en vader teen mekaar af,

en manipuleer die aanwesige ouer met dít wat die mede-ouer toelaat. Een van

die moeders sê, in so ‘n geval, vir haar kinders: ‘Ons huis is die bly-huis, pa se

huis is ‘n kuier-huis’, om aan hul te verduidelik waarom haar reëls strenger is as

die vader s’n. Al die ouers het gesê dat een van hul grootste verliese, of area van

behoefte, rondom dissipline is. Die redes hiervoor gegee, is, soos reeds beskryf,

wanneer die kinders steeds kontak met die ‘afwesige ouer’ het, en daar dan

ander reëls geld. ‘n Ander rede gegee, is dat daar nie ‘n sterk gesagsfiguur (soos

‘n vader) in die huis is nie, en dat dit veral met die opvoeding van seuns (en veral

soos wat hulle tieners word) ‘n groot leemte laat. Vele van die moeders het erken

dat, aangesien meeste van hul voldag werk, hul dikwels nie die energie het om

hulle kinders na-uurs konsekwent te dissiplineer nie. Een van die moeders het

opgemerk: ’In die aande is almal moeg, dan is dit soos ‘n worsmasjien’. Twee

van die moeders het ook opgemerk dat die tyd wat hul wel tuis is (en nie by die

werk is nie) hul meestal aan huis-skoonmaak moet spandeer.

Nog ‘n groot verlies, wat deur van die moeders uitgespreek is, is dat daar nie ‘n

metgesel is, wat hul gewaardeerd laat voel of koester nie, of hul kan help met

besluite neem, en raadgee nie. Soos een van die moeders gesê het: ‘Ek moet

dubbeld dink’. Van die moeders het egter ook bygevoeg dat dit hul nie weet of

hul weer ‘n man in hul lewens sal kan ‘toelaat’ nie, en een van die moeders het

beskryf hoe sy in ‘twee geskeur voel’- aan die een kant verlang sy na, en

waardeer sy, geselskap, maar aan die ander kant ag sy haar onafhanklikheid van

waarde, en is dit ook vir haar moeilik om ‘n man te vertrou.
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‘n Ander moeder het spesifiek genoem dat sy ander vriendskappe begeer, en

geleenthede, byvoorbeeld omgeegroepe, of Bybelstudiegroepe, waar sy nie

slegs as enkelouer betrokke kan raak nie, maar waar ook haar kinders welkom

kan voel.

4.11 Slot

In hierdie hoofstuk is daar gefokus op die verskillende wyses van empiriese

navorsing wat gebruik is om ondersoek in te stel na die verlies(e) wat die 7-11

jarige kind in die enkelouer gesin beleef. Die verloop en oogmerke van die

fokusgroepe is in detail beskryf. Die oueronderhoude is ook omskryf, ten einde ‘n

meer volledige beeld van die belewenis van die kind, sowel as die ouer, in die

enkelouergesin, te skets. Die interpretasie van die gegewens uit die fokusgroepe

en oueronderhoude sal in hoofstuk 5 bepreek word. Riglyne tot effektiewe

ondersteuning aan die 7-11 jarige kind (en waar van toepassing sy ouer(s)) sal

ook gegee word.
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Hoofstuk 5: Gevolgtrekkings en aanbevelings

5.1 Inleiding

Die navorsing, gerig op die bepaling van die omvang van die verlies in die 7-11

jarige kind in die enkelouer gesin se lewe, is vanuit ‘n pastorale sowel as

spelterapeutiese oogpunt benader. ‘n Literatuurstudie - soos in hoofstukke twee

en drie uiteengesit - het die nodige teoretiese raamwerk verskaf. Die navorsing is

verder ondersteun deur die toepassing van ‘n empiriese studie - spesifiek die

samestelling van fokusgroepe en voer van semi-gestruktureerde onderhoude.

Die gevolgtrekkings van die empiriese inligting word voorts beskryf. Die doel van

die navorsing - soos in die eerste hoofstuk formuleer - word ook evalueer. Die

navorser sal haar navorsing krities betrag, en sowel leemtes as suksesse in veral

die empiriese navorsing, uitwys. Voortspruitend uit die gevolgtrekkings sal die

navorser bepaalde aanbevelings maak.

5.2 Evaluering van die doelstelling en doelwitte van die navorsing

Die doelstelling van die navorsing was om verlies in die lewe van die 7-11 jarige

kind in die enkelouergesin te omskryf. Die bepaalde doelwitte soos in hoofstuk

een verwys na ‘die bydraes wat die navorsing mag lewer’ word as volg

uiteengesit:

• om ‘n volledige beeld van die kind binne die enkelouergesin te skets

• om moontlike verliese wat die kind in die enkelouergesin op fisiese,

emosionele, sosiale, kognitiewe en ook geestelike vlak mag ervaar, in die

soeklig te plaas

• om sodoende verliese wat hierdie kind beleef - wat andersins oor die hoof

gesien mag word – aan te toon

• om te bepaal watter effek hierdie verlies op die kind se fisiese,

emosionele, sosiale, kognitiewe en geestelike lewe het

• om die kind vanuit pastorale perspektief te beskou, naamlik om te

ondersoek en beskryf hoe, vanuit die praktiese teologie, ons verstaan hoe
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God oor die gesin, oor verlies as sulks, en oor die kind dink (veral die kind

in nood - soos die een wat verlies beleef), en, aan die ander kant, hoe die

kind wat verlies beleef, oor God dink, en sy geloof beleef

• om deur hierdie navorsing ‘n platform te skep vir verdere (byvoorbeeld

doktorale) studie wat, uit ‘n kennis van, op grond van insig in hierdie

verskillende verliese, dit dan mag ontmoet

Die navorser is van mening dat veel meer as een skripsie, of een boek, nodig is

om ‘n volledige beeld van die kind in die enkelouer gesin te skets. Vir ‘n skripsie

van beperkte omvang, kon die navorser egter daarin slaag om ‘n vollediger, of

duideliker, prent van die kind binne die enkelouergesin aan die leser voor te hou.

Beide die literatuurstudie en die empiriese navorsing het hiertoe bygedra.

Die literatuurstudie het daarin geslaag om die kind, verlies, en die gesin as

kernbegrippe vanuit pastorale perspektief te beskryf. Die literatuurstudie het ‘n

omvattende beeld van die 7-11 jarige kind volgens sy verskillende

ontwikkelingsfases gebied. Die moontlike verliese wat hy veral op  fisiese,

kognitiewe, sosiale, en emosionele vlak mag ervaar, is duidelik uiteengesit. Daar

is meer inligting aangaande die kind se geestelike verliese deur die empiriese

studie, as die literatuurstudie, genereer. Die empiriese navorsing het die verliese

wat die 7-11 jarige kind in sy verskillende ontwikkelingsfases mag ly, sowel as

die effek daarvan op sy lewe en ontwikkeling, bevestig, en ook - vanuit die

lewenswerklike konteks - omskryf.

5.3 Gevolgtrekkings

Vanuit die studie word belangrike gevolgtrekkings gemaak:

• Die verlies aan ‘n ouer het beduidende invloed op die 7-11 jarige kind - op

meer as een vlak/ dimensie van sy ontwikkeling.

• Ouerlike verlies omsluit meer as net die verlies aan die teenwoordigheid

van die ouer. Dit mag verliese op fisiese, sosiale, emosionele en

geestelike vlak teweegbring.
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• Daar is ooreenkomste, maar ook ‘n paar verskille tussen die ouer se

opinie oor sy kind se belewing van verliese en wat die kind self as verliese

beskryf. Dit is noodwendig wanneer dieselfde saak vanuit verskillende

oogpunte beskou word.

• Elke kind, en sy belewenis van die afwesigheid aan sy ouer, is uniek. So

ook was die twee afsonderlike groepe en hul bepaalde lewens-

omstandighede uniek. Die navorser het egter ten doel gehad om eerder

ooreenkomste in ervaring van verlies, as die verskille tussen die groepe of

kinders, aan te toon. Die navorser beskryf die (ooreenkomstige) verliese in

haar gevolgtrekkings, maar maak ook melding van verskille wat tydens die

fokusgroepe en onderhoude, duidelik geword het.

5.3.1 Gevolgtrekkings aangaande fisiese verliese

Die kinders van albei fokusgroepe beskou die fisiese verlies aan die afwesige

ouer as hul grootste verlies. Die navorser het verwag dat die teenwoordige

ouers se gedwonge noodsaaklikheid om ‘n inkomste (buite die huis) te verdien,

en hul gevolglike afwesigheid, deur hul kinders ook as verlies beleef sou word.

Die ouers is van mening dat hul afwesigheid hul kinders se welstand nadelig

beïnvloed. Daarteenoor het die kinders dit nie noodwendig as ‘n verlies beskou

nie. Wat hiermee verband hou, en deur sowel die ouers as die kinders (veral van

die eerste fokusgroep) as een van hul grootste verliese beleef word, is finansiële

verlies. Dit is dan ook die rede waarom die kinders van mening is dat dit

voordeliger is as hul aanwesige ouer werk (eerder as tuis bly om na hul om te

sien).

Wanneer die fisiese verlies aan die ouer beskryf word, sluit dit vele ander

verliese in. Die kinders van mening dat die verlies aan ‘n moeder die verlies heel

eerste aan liefde, en tweedens aan sorg (waaronder kos, skoolbroodjies, skoon

klere en so meer) sou behels. Die verlies aan ‘n vader impliseer ook die verlies

aan sy liefde, sowel as die geleentheid om saam na plekke heen te gaan,

sakgeld en fisiese aktiwiteite (in die vorm van sport en spel).
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Die respondente betrokke by die eerste groep, beskou nie verhuising as so ‘n

groot verlies nie, terwyl die ouers en die kinders van die tweede groep dit wel as

‘n fisiese verlies gelys het.

Van die ‘ander’ fisiese verliese aangetoon is slaappatrone. Laasgenoemde hou

meestal met angs verband.

5.3.2 Gevolgtrekkings aangaande sosiale verliese

Die navorser het verlies aan vriende, familie en bekende skool en gemeenskap

(as ondersteuningsnetwerke) sowel as verlies aan dissipline, as sosiale verliese

beskou.

Wat die skool betref,  blyk dit nie asof die kinders betrokke by die navorsing

werklik akademiese verliese beleef nie. Daar moet egter mee rekening gehou

word dat hierdie die kinders en ouers se eie persepsies is. Meer omvattende

navorsing aangaande akademiese verlies sou waarkynlik kwantitatiewe

navorsing (soos die vergelyking tussen akademiese prestasie vóór en ná die

verlies aan ‘n ouer) insluit.

Een ouer het wel haar kind se akademiese verliese beskryf, en dit is ook daardie

kind wat tydens die fokusgroepe aangetoon het dat hy verlies aan sy ou skool en

onderwyseres ervaar. Skolastiese verlies mag ook die verlies aan die bekende

skool en vriende insluit, of verwerping van die huidige portuurgroep. Van die

kinders betrokke by die navorsing beleef wel verwerping. Dit moet egter duidelik

gestel word dat dit nie nóódwendig verband hou met die verlies aan hul ouer nie.

Verdere navorsing ten opsigte van hierdie aspek word voorgestel. So ook sou ‘n

ondersoek na die geneigdheid tot destruktiewe gedrag (as een van die gevolge

van die afwesigheid van ‘n ouer) van nut wees. Volgens Nappa (2003:11-12) is

kinders wie die verlies aan ‘n ouer beleef, meer geneig tot probleme met vriende

en die portuurgroep, meer aggressief, en wys studies daarop dat hul tweemaal
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meer geneigd is om hoërskool vroeg te verlaat as kinders uit gesinne waar albei

ouers teenwoordig is (en wil die navorser byvoeg, in gesonde verhouding leef).

Hul is ook tweemaal meer geneigd tot tienerswangerskappe. Volgens studies

kom 70% van alle langtermyn gevangenes uit gebroke huise.

Vier ouers het hul besorgdheid uitgespreek oor die sosiaal-destruktiewe gedrag

(byvoorbeeld ‘stokkiesdraai’ of winkeldiefstal) en verkeerde maats met wie hul

kinders assosieer. Een van die betekenisvolle verwante faktore mag, volgens die

navorser, die gebrek aan ‘n gesagfiguur en konsekwente dissipline wees - ‘n

verlies wat deur die ouers van beide fokusgroepe genoem is. Interessant genoeg

meld die kinders verlies aan dissipline as ‘n verlies wat met ‘n moeder se

afwesigheid tepaard sou gaan.

Wat ondersteuningsnetwerke betref, blyk dit asof meeste van die ouers en

kinders betrokke by die navorsing redelik ondersteuning van familie en vriende

ontvang. ‘n Area van verlies is ondersteuning vanuit die kerk, alhoewel projekte

van Christelike oragnisasies, soos die kinderbediening, en enkel-aksie bediening,

onderskraging bied. Die beskikbaarheid van geskikte rolmodelle (veral vir die

seuns) word deur van die ouers as ‘n verlies beskou.

5.3.3 Gevolgtrekkings aangaande emosionele verliese

Die kinders ly vele emosionele verliese. Verlies aan positiewe emosie sluit

hartseer, woede, angs, en verwarring in. Die kinders het die oorsaak van hul

hartseer meestal beskryf as ‘n verlange na die mede-ouer, of na die hereniging

van hul ouers. Woede is vanweë die verlies aan ‘n ouer (‘n verlies wat hul nie

kon ‘beheer’ nie) of die gevolg van trauma wat kinders tydens voorafgegaande

huweliksonenigheid beleef het en steeds verwerk. Angs word dikwels beleef

wanneer die kinders alleen gelaat word. Spesifieke vrese, byvoorbeeld die vrees

vir die gebrek aan versorging, of dat die oorblywende ouer die kind skade sal

aanrig (dikwels irrasionele vrese) is ook beskryf. Die navorser was verras dat

sowat helfte van die kinders betrokke by die navorsing ‘blydskap’ (verligting) as
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emosie gelys het. Die rede hiervoor was hoofsaaklik die afwesigheid van stryd

tussen die ouers (waar van toepassing).

5.3.4 Gevolgtrekkings aangaande geestelike verliese

Meeste kinders erken dat hul wens, en God al gevra het, om hul ouer ‘terug te

bring’. Hul beleef dan geestelike verlies in dié sin dat hul kwaad of hartseer voel

wanneer God daardie gebed nie beantwoord nie. Daar was nie duidelikheid of

die verlies aan die ouer (in hierdie geval die vader) die kinders se Godsbeeld

negatief beïnvloed, al dan nie. Bykans al die kinders het die rol wat God in hul

lewens speel, en hul geloof in Hom, erken. Dit blyk dus nie asof hul, as gevolg

van die verlies aan ‘n ouer, die verlies aan geloof beleef nie. Die navorser is

egter ook bewus daarvan dat as daar wel kinders in die fokusgroepe was wat so

voel, hul moontlik dit nie voor die ander groepslede sou erken nie. Die navorser

is van mening dat geestelike verlies moontlik van dié sensitiefste verliese is en

moeilikste om te bespreek. Verdere navorsing aangaande geestelike verliese

soos beleef deur 7-11 jarige kinders in enkelouergesinne, sal van waarde wees.

5.3.5  Gevolgtrekkings aangaande verdere verliese soos deur die

          ouers beleef

Van die grootste verliese deur die ouers beleef, is die gebrek aan ‘n gesagsfiguur

in die huis, en mede-dissiplineerder. Dit impliseeer die verlies aan konsekwente

dissipline, sowel as aan aangename samesyn met die kinders, aangesien

dissipline-gebreke verhoudinge vertroebel. Die enkelouer ervaar ook verlies aan

‘n geesgenoot, wat help met besluitneming en raad kan gee. Die ouers ervaar

daarby verlies aan positiewe emosie. Negatiewe gevoelens, of reaksies, sluit dan

ook skuldgevoelens en oorbeskerming in.
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5.4 Aanbevelings

Die volgende aanbevelings is as riglyne deur die ouers self voorgestel:

• Ouerleiding. Hierdie aanbeveling is deur meeste van die ouers

gemaak. Van die moeders het beskryf hoe hul veral ouerleiding

benodig as hulp tot die opvoeding van hul seuns.

• Emosionele ondersteuning en berading aan die kinders. Van die

ouers het te kenne gegee dat hul dit ook self benodig, of as gesin

saam berading sou wou ontvang.

• Die beskikbaarheid van rolmodelle, onder andere ouer kinders wat

deur dieselfde trauma is, en dit verwerk het.

• Ondersteuning vanuit die skool, en naskoolsorg, veral ten opsigte

van ‘manlike’ aktiwiteite (byvoorbeeld sport).

• Praktiese en finansiële hulp.

• ‘Bedieningsgeleenthede’, byvoorbeeld kampe (wat ook as

‘vakansie’ kan dien) en omgeegroepe (waar enkelouers én hul

kinders verwelkom word) sowel as ‘ondersteuning van die kerk’.

Opnames wat van (ander) gesinne in krisis gemaak is, dui op behoeftes van

ondersteuning deur die geloofsgemeenskap. Hierdie gesinne het genoem dat

persoonlike kontak, praktiese hulp soos hulp met kinderversorging,

ondersteuningsgroepe, opleidingseminare ter ondersteuning van gesonde

gesinslewe, en pastorale berading (wanneer die berader opgelei en effektief is)

van groot waarde is (Strommen & Handel 2000:46).

Die navorser is van mening dat al die bogenoemde aanbevelings as waardevolle

riglyne tot effektiewe ondersteuning aan die kinders, en hul ouers, kan dien. Sy is

voorts van mening dat beide die kind en die ouer ondersteun behoort te word,

aangesien die welstand van die een die ander beïnvloed. Die navorser maak ook

die aanbeveling dat daar deeglike navorsing gedoen behoort te word oor die

wyses waarop die kerk betrokke kan raak om die enkelouergesin effektief te

ondersteun. Soos in hoofstuk twee beskryf, mag die kind ‘n ‘aanklag’ teenoor
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God koester, en behoort die kerk nie slegs aan die kind ‘die regte antwoorde’ te

gee nie, maar ook ruimte te skep vir die kind se opstand en vrae. Daar behoort

sensitiewe begeleiding tot ‘herstel’ of bevestiging van sy geloof in God te wees.

‘n Verdere aanbeveling is die ontwikkeling van ‘n pastoraal spelterapeutiese

program, of kursus, wat die kinders sal bemagtig om hul verliese te verwerk.

Olson & Leonard (1996:109) meld dat groepe, gelei deur ‘n vaardige fasiliteerder,

kinders in staat stel om gevoelens en persepsies te deel. Dit kan dan help om

egskeiding (of ander wyse van verlies aan ‘n ouer) te oorleef en trauma te

beperk. Aspekte daarvan wat deur die navorser reeds hanteer is (byvoorbeeld

aggressie ontladingstegnieke) is positief deur beide ouers en kinders ontvang.

So ‘n program behoort dan die geleentheid tot ouerleiding in te sluit. ‘n Studie oor

die wyses waarop verlies verskillend deur die onderskeie kulture beleef word,

mag waardevol wees. Inligting verkry sal ‘n ondersteuningsprogram vir kinders

uit verskillende kulture, rig.

Ten laaste stel die navorser verdere studie na die verliese wat die afwesige ouer

(byvoorbeeld in die geval van egskeiding) mag beleef, voor. So ‘n studie behoort

gerig te wees op wyses wat die ouer - veral met betrekking tot verhouding met

sy/haar kind wat nie meer by hom/haar woonagtig is nie - ondersteun kan word.

5.5 Ten slotte

Die 7-11 jarige kind staan voor bepaalde uitdagings. Nie net moet hy die fisiese

verlies aan sy ouer vewerk nie, maar ook vele ander verliese waaraan hy op

fisiese, sosiale, emosionele en geestelike vlak onderworpe is. Die navorser kom

tot die slotsom dat verlies aan ‘n ouer verreikende gevolge vir die kind inhou. Sy

is egter van mening dat ‘alles nie verlore is nie’. Deur middel van effektiewe

ondersteuning - vanuit pastorale, sowel as terapeutiese geledere -  mag die kind,

sowel as sy teenwoordige ouer aan wie hy so nou verbonde is (en wie self ook

vele verliese ly) gelei word tot daardie heelheid van liggaam, siel en gees, wat

God vir elkeen van ons bestem.
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