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OPSOMMING

In hierdie studie is gepoog  om 'n  voorbereidingsprogram vir die  kinderhuiskind met  die oog op

gesinshereniging saam te stel.

Om  bogenoemde  te  bereik  is  daar  eerstens  'n  uitgebreide  literatuurstudie  onderneem.   Die

middelkinderjare,  kinderhuisopset,  kinderhuiskind,  gesinshereniging,  die  Gestaltbenadering en

Gestaltspelterapie is as teoretiese onderbou gebruik.  Tweedens is 'n empiriese studie onderneem

waartydens daar  semi-gestruktureerde onderhoude met maatskaplike werkers met ondervinding in

gesinshereniging  gevoer  is.   Vanuit  hierdie  bronne  is  sekere  temas  geïdentifiseer  wat  in  'n

voorbereidingsprogram ingesluit is.

Gevolgtrekkings  en  aanbevelings  is  gemaak  in  belang  van  die  implementering  van  genoemde

voorbereidingsprogram.
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SUMMARY

The aim of this study was to  compile a  programme to prepare the child in a children's home for

family re-unification.

An extensive study of relevant literature was conducted and included works on subjects such as the

middle childhood years, the child in the children's home, family re-unification, the Gestalt approach

and Gestalt play techniques.  An empirical study was undertaken with semi structured interviews

with social workers and family re-unification workers.   From these resources some themes were

identified to be included in the programme.

Conclusions and suggestions were made in the interest of the implementation of the programme. 

Key terms: Adjustment problems

Biblio play

Dramatized play

Family re-unification

Gestalt approach

Child in the Children's Home 

Middle childhood

Relaxation play

Play therapy

Creative play

Preparation programme



HIERDIE SKRIPSIE WORD OPGEDRA AAN 
DIE KINDERS IN BRAMLEY KINDERHAWE



INHOUDSOPGAWE

1. ORIËNTERING TEN OPSIGTE VAN DIE NAVORSINGSONDERSOEK... 1

1.1 INLEIDING........................................................................................................................... 1

1.2 MOTIVERING VIR DIE KEUSE VAN DIE ONDERWERP..........................................2

1.3 PROBLEEMFORMULERING........................................................................................... 3

1.4 DOELSTELLING EN DOELWITTE................................................................................. 4

1.5 NAVORSINGSVRAAG VIR DIE STUDIE....................................................................... 5

1.6 NAVORSINGSBENADERING........................................................................................... 5

1.7 SOORT NAVORSING......................................................................................................... 6

1.8 NAVORSINGSTRATEGIE................................................................................................. 7

1.9 NAVORSINGSPROSEDURE EN WERKWYSE..............................................................7

1.9.1 Fase 1:  Probleemanalise en projekbeplanning...................................................................7
1.9.1.1 Stap 1:  Identifisering van respondente.............................................................................. 8
1.9.1.2 Stap 2:  Verkryging van toegang tot en samewerking van respondente............................ 9
1.9.1.3 Stap 3:  Eksplorering van vakkundige kennis.................................................................... 9
1.9.1.4 Stap 4:  Analisering van geïdentifiseerde probleme......................................................... 10
1.9.1.5 Stap 5:  Bepaling van doelstelling en doelwitte............................................................... 10

1.9.2 Fase 2:  Insameling van data.............................................................................................. 10
1.9.2.1 Stap 1:  Bestudering van bestaande literatuur..................................................................10
1.9.2.2 Stap 2:  Bestudering van natuurlike hulpbronne.............................................................. 11

1.9.3 Fase 3:  Ontwerp................................................................................................................. 12
1.9.3.1 Stap 1:  Metode van waarneming.....................................................................................12
1.9.3.2 Stap 2:  Ontwikkeling van 'n werkwyse vir die intervensie.............................................. 12

1.9.4 Fase 4:  Vroeë ontwikkeling en loodsstudie...................................................................... 12
1.9.4.1 Stap 1:  Vroeë ontwerp....................................................................................................12

1.10 ETIESE ASPEKTE VAN DIE STUDIE........................................................................... 13

1.11 DEFINISIES VAN HOOFKONSEPTE............................................................................ 14

1.11.1 Aanpassingsprobleme..........................................................................................................14

1.11.2 Gesinshereniging................................................................................................................. 14



1.11.3 Gestaltterapie.......................................................................................................................15

1.11.4 Kinderhuis............................................................................................................................15

1.11.5 Middelkinderjare.................................................................................................................15

1.11.6 Spelterapie............................................................................................................................15

1.12 INDELING VAN DIE NAVORSINGSVERSLAG.......................................................... 16

1.13 SAMEVATTING.................................................................................................................17

2. DIE KIND IN SY MIDDELKINDERJARE................................................................ 18

2.1 INLEIDING......................................................................................................................... 18

2.2 DIE MIDDELKINDERJARE AS ONTWIKKELINGSFASE....................................... 18

2.2.1 Die tydperk van die middelkinderjare...............................................................................18

2.2.2 Liggaamlike ontwikkeling...................................................................................................19
2.2.2.1 Algemene liggaamlike ontwikkeling.................................................................................20
2.2.2.2 Motoriese ontwikkeling................................................................................................... 20

2.2.3 Kognitiewe ontwikkeling.................................................................................................... 20
2.2.3.1 Taalgebruik en woordeskat..............................................................................................21
2.2.3.2 Denke...............................................................................................................................21

2.2.4 Morele ontwikkeling............................................................................................................22
2.2.4.1 Straf- en gehoorsaamheidsoriëntasie................................................................................22
2.2.4.2 Naïewe hedonistiese en instrumentele oriëntasie............................................................. 23

2.2.5 Emosionele ontwikkeling.................................................................................................... 23
2.2.5.1 Vrees................................................................................................................................ 23
2.2.5.2 Liefde............................................................................................................................... 23
2.2.5.3 Aggressie..........................................................................................................................24

2.2.6 Sosiale ontwikkeling............................................................................................................ 24
2.2.6.1 Van egosentrisme tot sensitiwiteit vir ander.................................................................... 25
2.2.6.2 Verhouding met portuurgroep......................................................................................... 25
2.2.6.3 Spel.................................................................................................................................. 25

2.2.7 Persoonlikheidsontwikkeling.............................................................................................. 26

2.2.8 Terapie met die kind in sy middelkinderjare....................................................................26
2.2.8.1 Verskille as gevolg van ontwikkelingsvlakke...................................................................27
2.2.8.2 Eienskappe waaroor die terapeut moet beskik.................................................................27

2.3 DIE KINDERHUISOPSET................................................................................................ 28

2.3.1 Faktore wat bydra tot institusionalisering........................................................................ 28



2.3.2 Invloed van verwydering van die kind uit sy ouers se sorg............................................. 30

2.3.3 Profiel van die kinderhuiskind........................................................................................... 30

2.3.4 Terapeutiese dienste in die kinderhuis.............................................................................. 32

2.3.5 Aanpassing van die kinderhuiskind...................................................................................33
2.3.5.1 Behoefte aan liefde en sekuriteit...................................................................................... 33
2.3.5.2 Behoefte aan nuwe ervaringe........................................................................................... 34
2.3.5.3 Behoefte aan verantwoordelikheid...................................................................................34
2.3.5.4 Behoefte aan erkenning....................................................................................................34
2.3.5.5 Behoefte aan individualiteit en identiteit.......................................................................... 35

2.4 GESINSHERENIGING...................................................................................................... 35

2.4.1 Uitkomste vir gesinshereniging.......................................................................................... 36
2.4.1.1 Redes vir oorspronklike verwydering.............................................................................. 36
2.4.1.2 Verwyderingsperiode....................................................................................................... 37
2.4.1.3 Terapeutiese dienste gelewer........................................................................................... 37
2.4.1.4 Kontak tussen kind en ouers............................................................................................ 38

2.4.2 Verwagtinge en houding van die ouers en kind................................................................38

2.4.3 Fases tydens die gesinsherenigingsproses..........................................................................40
2.4.3.1 Vrees en wantroue........................................................................................................... 40
2.4.3.2 Idealisme.......................................................................................................................... 40
2.4.3.3 Realiteitsfase.................................................................................................................... 41
2.4.3.4 Voorlopige skikkingsfase.................................................................................................41

2.5 SAMEVATTING.................................................................................................................43

3. 'N TEORETIESE FUNDERING VAN DIE GESTALTBENADERING..........44

3.1 INLEIDING......................................................................................................................... 44

3.2 GESTALTSPELTERAPIE.................................................................................................44

3.3 GESTALTKONSEPTE...................................................................................................... 45

3.3.1 Terapeutiese verhouding.....................................................................................................45
3.3.1.1 Motivering vir 'n sterk terapeutiese verhouding...............................................................45
3.3.1.2 Eienskappe van 'n sterk terapeutiese verhouding.............................................................46

3.3.2 Holisme................................................................................................................................. 47

3.3.3 Veldteorie............................................................................................................................. 48

3.3.4 Figuurgrond-proses............................................................................................................. 48

3.3.5 Organismiese selfregulering................................................................................................48



3.3.6 Bewustheid........................................................................................................................... 49
3.3.6.1 Sensoriese modaliteite......................................................................................................50

3.3.7 Onvoltooidhede....................................................................................................................52

3.3.8 Kontak en weerstand teen kontak..................................................................................... 53
3.3.8.1 Introjeksie........................................................................................................................ 54
3.3.8.2 Projeksie...........................................................................................................................54
3.3.8.3 Retrofleksie...................................................................................................................... 55
3.3.8.4 Samevloeiing.................................................................................................................... 56
3.3.8.5 Defleksie.......................................................................................................................... 56

3.4 VORME VAN SPEL...........................................................................................................57

3.4.1 Ontspanningspel.................................................................................................................. 57

3.4.2 Gedramatiseerde spel.......................................................................................................... 58
3.4.2.1 Handpoppe.......................................................................................................................58
3.4.2.2 Verbeeldingstogte............................................................................................................ 61
3.4.2.3 Miniatuur speelgoeddiertjies............................................................................................ 61

3.4.3 Skeppende spel.....................................................................................................................63
3.4.3.1 Kleiwerk...........................................................................................................................64
3.4.3.2 Gebruik van die sandbak.................................................................................................. 68
3.4.3.3 Tekeninge.........................................................................................................................73
3.4.3.4 Collage............................................................................................................................. 74

3.4.4 Bibliospel.............................................................................................................................. 75
3.4.4.1 Selfbeskrywings............................................................................................................... 76
3.4.4.2 Onvoltooide sinne............................................................................................................ 76

3.5 SAMEVATTING.................................................................................................................77

4. EMPIRIESE GEGEWENS EN NAVORSINGSBEVINDINGS.......................... 78

4.1 INLEIDING......................................................................................................................... 78

4.2 UNIVERSUM...................................................................................................................... 78

4.3 AGTERGROND VAN RESPONDENTE......................................................................... 78

4.4 RESULTATE.......................................................................................................................80

4.5 MOONTLIKE TEMAS VIR DIE VOORBEREIDINGSPROGRAM ......................... 92

4.6 SAMEVATTING.................................................................................................................94

5. GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS........................................................95



5.1 INLEIDING......................................................................................................................... 95

5.2 GEVOLGTREKKINGS..................................................................................................... 96

5.3 AANBEVELINGS............................................................................................................... 98

5.3.1 Aanbevelings vir maatskaplike werkers wat werk met die kinderhuiskind en
gesinshereniging...................................................................................................................98

5.3.2 Aanbevelings met betrekking tot die kind en sy ouers.....................................................99

5.3.3 Aanbevelings ten opsigte van die benutting van die voorbereidingsprogram...............99

5.3.4 Algemene aanbevelings....................................................................................................... 99

5.4 SLOTOPMERKINGS...................................................................................................... 100

BRONNELYS

LYS VAN TABELLE
TABEL 3.1:  SIMBOLE EN OBJEKTE VIR DIE GEBRUIK VAN DIE

SANDBAK.......................................................................................................... 69

LYS VAN BYLAE
BYLAAG A: ONDERHOUDSKEDULE
BYLAAG B: VOORBEREIDINGSPROGRAM



Oriëntering ten opsigte van die navorsingsondersoek

1. ORIËNTERING TEN OPSIGTE VAN DIE
NAVORSINGSONDERSOEK

1.1 INLEIDING

In  hierdie  studie  is  'n  prototipe  voorbereidingsprogram vir  die  kinderhuiskind met  die  oog  op

gesinshereniging saamgestel.  Om laasgenoemde te bereik is gekyk na die aanpassingsprobleme wat

die  kinderhuiskind tydens  gesinshereniging ervaar,  aangesien daar  nog  min navorsing in hierdie

verband gedoen is.  Daar is gefokus op die kinderhuiskind in sy middelkinderjare (ongeveer ses tot

dertien jaar), dit wil sê die kind in sy laerskooljare.

Volgens Bullock, Gooch en Little (1998:24), asook Booyse (2003) is gesinshereniging 'n emosionele

aangeleentheid.  Laasgenoemde sluit die opgewondenheid en toekomsverwagtinge in, maar ook die

spanning, vrese en aanpassingsprobleme wat met die hereniging tussen ouer en kind na vore tree.

Laasgenoemde maak dit vir die navorser duidelik dat hierdie elemente in 'n voorbereidingsprogram

vervat moet word om die aanpassingsprobleme tydens gesinshereniging aan te spreek.

Na  aanleiding  van  bostaande  literatuur  is  die  navorser  van  mening  dat  gesinshereniging  'n

ambivalente situasie is.  Daar  is dikwels trane van vreugde,  maar ook  hartseer  en teleurstelling.

Laasgenoemde belewenisse hang grootliks af van die mate waarin die kind en sy ouers by mekaar

aanpas tydens die gesinshereniging.  Hierdie aanpassing sluit ook die kind se inskakeling by sy nuwe

skool, vriendekring en gemeenskap in.

Die outeurs, Bullock, et al. (1998:30) stel die volgende vraag:

Waarom ondervind sommige kinders aanpassingsprobleme tydens gesinshereniging en ander kinders

nie?

In aansluiting by genoemde vraag is Bullock, et al. (1998:31) van mening dat die gronde vir die kind

se verwydering uit sy ouers se sorg en sy belewenis daarvan dikwels die redes is hoekom 'n kind

aanpassingsprobleme ondervind tydens gesinshereniging.  Volgens Steyn (2004) gaan die kind wat

byvoorbeeld in sy ouerhuis seksueel misbruik was dikwels terug na die ouerhuis vol vrees, wantroue

en aggressie wat sy aanpassing tydens gesinshereniging bemoeilik.  Daarteenoor gaan die kind wat

verwyder is as gevolg van sy ouers se finansiële krisis, moontlik met nuwe verwagtinge terug.  Die

navorser  ondersteun  bogenoemde  outeurs  se  sienings,  maar  is  van  mening  dat  ongeag  die
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aanvanklike gronde vir verwydering, die skeiding opsigself 'n negatiewe ervaring vir sowel die ouers

as die kind is, wat nie sonder aanpassingsprobleme verloop tydens gesinshereniging nie.

In 'n studie wat deur Bullock, et al. (1998:35) onderneem is, is bevind dat 87% van die kinders wat

uit hulle ouers se sorg verwyder word,  later weer met hulle ouers herenig word.  Laasgenoemde

beklemtoon  die  noodsaaklikheid om sowel  die  kind as  die  ouers  deeglik voor  te  berei  op  die

gesinshereniging, ten einde enige moontlike aanpassingsprobleme te voorkom of tot die minimum te

beperk.

Vir die doel van genoemde studie het die navorser 'n Gestaltspelterapeutiese voorbereidingsprogram

vir gesinshereniging saamgestel.  In hierdie voorbereidingsprogram word die kind bewus gemaak van

hoe sy aanvanklike gesinsomstandighede en onvervulde psigiese en sosiale behoeftes gelei het tot sy

huidige gevoelens.  Volgens die navorser kom die kind deur hierdie bewustheid in kontak met sy eie

behoeftes en gevoelens en kan hy insig ontwikkel in sy denke en gedrag.  Die voorbereidingsprogram

fokus verder op die kind se onsekerhede, vrese en behoeftes wat hy koester met die oog op die

herenigingsproses.  Hierdie voorbereidingsprogram is daarop gemik om die kind op sy beurt te help

om  vaardighede  te  ontwikkel  om  sy  moontlike  aanpassingsprobleme  voor  gesinshereniging  te

identifiseer, te hanteer en vertroue in sy eie vermoëns te ontwikkel om dit na gesinshereniging self te

bemeester.

Die kind word op so 'n wyse begelei om op ‘n hoër vlak te funksioneer as voor die skeiding met sy

ouers, deurdat hy nou ook  hanteringsmeganismes en vaardighede ontwikkel het waaroor hy nooit

beskik het nie en wat hom kan help om nuwe probleme en uitdagings in die toekoms te hanteer.  Hy

kan ook insig ontwikkel om sy psigiese en sosiale behoeftes op 'n aanvaarbare manier te vervul.

1.2 MOTIVERING VIR DIE KEUSE VAN DIE ONDERWERP

Die navorser  het  in die praktyk  gevind dat  aanpassingsprobleme van die  kinderhuiskind tydens

gesinshereniging 'n ernstige probleem is wat steeds aan die toeneem is.  Tydens 'n gesprek met die

kinderhuishoof van Bramley Kinderhawe, me. Martie Booyse (2003) is laasgenoemde bevestig en die

erns van die probleem is benadruk.  Volgens die literatuur kom dit na vore dat dit vir beide die ouers

en die kind baie spanningsvol is as hulle weer herenig word na 'n skeidingsperiode.  Bullock, et al.

(1998:2) haal 'n ma aan:
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What I  want  to  say now is that  when children come home they are  not

necessarily going to fall into and fit nicely into the holes that they made when

they went away, for the simple reason that the hole has disappeared.  Mother

and child will have become able to manage without each other and when they

meet they will have to start from scratch to get to know each other.  This

process must take time and time must be allowed.

In aansluiting met bogenoemde outeurs is die navorser van mening dat  sodra die kinderhuiskind

teruggeplaas  word  in die  ouerhuis  hy weer  bepaalde rolle  moet  aanneem,  nuwe  of  onbekende

terreine bemeester, soos 'n nuwe skool of woonhuis en selfs gewoond raak aan nuwe gesinslede wat

in sy afwesigheid by die gesin aangesluit het.  Laasgenoemde kan ernstige aanpassingsprobleme tot

gevolg hê indien beide partye nie genoegsaam voorberei word op hierdie proses nie.

Soos  reeds genoem is daar  volgens Bullock,  et  al. (1998:24)  nog weinig  navorsingsondersoeke

geloods om die aanpassingsprobleme wat die kinderhuiskind tydens gesinshereniging ondervind, aan

te spreek.  Daar word inderdaad ook weinig in die literatuur aandag gegee aan die kinderhuiskind se

hereniging met sy ouers,  hoewel dit na vore kom dat dit wel plaasvind.  Daar word breedvoerig

uitgebrei oor die verwyderingsproses van die kind uit sy ouerhuis, wat die navorser onder die indruk

bring dat hereniging van die kind met sy ouers en die gepaardgaande probleme nie eintlik aandag

geniet nie (Bullock, et al.,  1998:101), terwyl die Wet op Kindersorg (Wet 74 van 1983) vereis dat

gesinshereniging tweejaarliks oorweeg  moet  word.   Hierdie gebrekkige aandag aan die kind se

hereniging met sy gesin en die gepaardgaande aanpassingsprobleme maak juis hierdie ondersoek so

noodsaaklik en gaan in die volgende afdeling duidelik geformuleer word.

1.3 PROBLEEMFORMULERING

Die probleemformulering is die basis van enige ondersoek en dit is dus uiters noodsaaklik dat goeie

insig in die aard, omvang en intensiteit van 'n probleem verkry word alvorens dit geformuleer word

(Joubert,  1997:4).   Fouché (2002b:118)  ondersteun  laasgenoemde  opmerking en  is verder  van

mening dat die navorser die probleem duidelik moet definieer, om te verseker dat die leser presies

weet wat die betrokke studie behels.  Die probleem vir hierdie studie kan soos volg formuleer word:

Kinderhuiskinders ondervind  aanpassingsprobleme  tydens  gesinshereniging  en  daar  bestaan

onvoldoende voorbereidingsprogramme om hierdie aanpassingsprobleme aan te spreek.
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Ten einde hierdie navorsingsondersoek sinvol aan te pak het die navorser 'n duidelike doelstelling en

doelwitte voor oë gehad, wat in die volgende paragraaf bespreek word.

1.4 DOELSTELLING EN DOELWITTE

Volgens Fouché (2002a:107) is 'n doelstelling die eindresultaat wat die navorser met sy ondersoek

wil bereik.  De Vos (2002:404) is van mening dat 'n doelstelling die oorhoofse mikpunt is waarby die

navorser  wil  uitkom.   In  die  lig  van  die  probleemformulering  word  die  volgende  doelstelling

vooropgestel:

Die samestelling van 'n voorbereidingsprogram om die kinderhuiskind in sy middelkinderjare vir

gesinshereniging voor te berei, ten einde sy aanpassingsprobleme aan te spreek.

Volgens De Vos (2002:404) is 'n doelwit die spesifieke veranderinge wat in 'n proses moet plaasvind

wat bydra tot die bereiking van die breë doelstelling. In hierdie geval is dit die aanpassingsprobleme

tydens die  herenigingsproses van die kinderhuiskind met sy ouers wat  aandag moet  geniet.   Om

bogenoemde doelstelling te bereik, is die volgende doelwitte gestel,  naamlik om:

● die kind in sy middelkinderjare, gesinshereniging en die profiel van die kinderhuiskind te beskryf,

om 'n beter oorsig van genoemde aspekte te ontwikkel;

● die Gestaltspelterapeutiese benadering te omskryf, met die oog daarop om 'n raamwerk te skep

waarbinne hierdie program saamgestel kan word;

● deur  middel  van  semi-gestruktureerde  onderhoude  inligting  in  te  samel  om  'n

voorbereidingsprogram met die fokus op gesinshereniging op te stel;

● 'n voorbereidingsprogram saam te stel wat die kinderhuiskind kan voorberei op gesinshereniging;

asook

● gevolgtrekkings  en  aanbevelings  te  maak  om  maatskaplike  werkers  en  ander  hulpgewende

professies toe te rus om hierdie voorbereidingsprogram te implementeer.

Om hierdie doelstellings en doelwitte te bereik het 'n navorsingsvraag die ondersoek gerig wat in die

onderstaande afdeling meer breedvoerig bespreek gaan word.
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1.5 NAVORSINGSVRAAG VIR DIE STUDIE

Volgens Flick (1998:49-53) het 'n navorsingsvraag ten doel om die studieterrein te struktureer en

sekere  inligting te  beklemtoon  en  ander  as  minder  belangrik te  ag.   Dit  is dus  nodig dat  die

navorsingsvraag so geformuleer sal word dat dit beantwoord kan word binne 'n bepaalde raamwerk

met  gegewe  en  beperkte  bronne,  soos  byvoorbeeld  beskikbare  respondente,  tyd  en  geld  wat

beskikbaar is vir die betrokke studie.

In hierdie studie het die volgende navorsingsvraag die ondersoek gerig, naamlik:

Watter  aanpassingsprobleme word,  vanuit 'n teoretiese perspektief, vanuit bestaande navorsing en

die ervaring van kundiges in die praktyk geïdentifiseer tydens gesinshereniging, en hoe kan tegnieke

en aktiwiteite in Gestaltspelterapie aangewend word in die vorm van 'n voorbereidingsprogram om

hierdie aanpassingsprobleme te voorkom, of tot die minimum te beperk?

Ten einde hierdie navorsingsvraag te beantwoord is 'n bepaalde benadering gevolg, wat vervolgens

aandag gaan geniet.

1.6 NAVORSINGSBENADERING

Hierdie navorsingsondersoek  is kwalitatief van aard.   Volgens Fouché en  Delport (2002:79)  het

kwalitatiewe navorsing ten doel om die sosiale lewe en die betekenis wat individue daaraan heg, te

verstaan.  Die kwalitatiewe benadering stel dus die navorser in staat om begrip te  ontwikkel vir die

kinderhuiskind.  Dit dra ook daartoe by dat die navorser betrokke raak by die prosesse en patrone

van die kinderhuiskind se omstandighede (Steyn, 1999:15).  Kwalitatiewe navorsing leen hom ook

tot die gebruik van natuurlike waarneming, eerder as gekontroleerde meting.

Soos reeds genoem is hierdie studie kwalitatief van aard en gevolglik is daar slegs met 'n  beperkte

getal  maatskaplike  werkers  met  ondervinding  van  die  kinderhuiskind,  gesinshereniging  en

aanpassingsprobleme semi-gestruktureerde onderhoude gevoer.  Hulle insette en belewenisse van die

aanpassingsprobleme van die kinderhuiskind is gebruik om 'n voorbereidingsprogram saam te stel,

om die probleme tydens gesinshereniging te voorkom of tot die minimum te beperk.  Weens etiese en

praktiese redes is die kinderhuiskinders en kinders wat reeds met hulle ouers herenig is, nie in hierdie

studie betrek nie.  Die navorser is van mening dat die maatskaplike werkers kenners is op die gebied
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van kinderhuiskinders,  gesinshereniging en aanpassingsprobleme.  Gemelde maatskaplike werkers

kan dus die kinders se menings en die aanpassingsprobleme wat hulle tydens gesinshereniging ervaar,

deeglik verwoord.

Met genoemde benadering in gedagte is daar besluit watter soort navorsing gedoen sal word, en dit

word in die volgende afdeling bespreek.

1.7 SOORT NAVORSING

Hierdie studie behels toegepaste navorsing van 'n  verkennende en 'n beskrywende aard.  Volgens

Joubert (1997:9) behels toegepaste navorsing die eksplorering van reeds bestaande kennis met die

doel  om  nuwe  kennis  in  te  samel.   Toegepaste  navorsing  word  gebruik  om  aanbevelings  en

oplossings vir 'n sekere probleem te  bied wat  deur 'n spesifieke groep in 'n situasie ervaar word

(Hart, 1998:46).  In hierdie studie gaan dit dus om die aanpassingsprobleme van die kinderhuiskind

tydens gesinshereniging verder te identifiseer en deur die daarstelling van 'n voorbereidingsprogram

die aanpassingsprobleme te voorkom of tot die minimum te beperk.

Volgens Hart (1998:47) word verkennende navorsing gebruik om:

● die oorsaak of nie-voorkoms van 'n verskynsel te verklaar;

● te dui op oorsaaklike verbintenisse en verhoudings tussen veranderlikes; en

● redes te bied vir gebeurtenisse en aanbevelings te doen vir verandering.

In hierdie studie was dit dus om te verken hoe spelterapie en die Gestaltbenadering gebruik kan word

om die aanpassingsprobleme tydens gesinshereniging aan te spreek.

Beskrywende navorsing word gebruik om 'n sosiale verskynsel te verstaan deur die detail van die

elemente wat daarvan 'n verskynsel maak, waar te neem, om sodoende 'n empiriese basis vir geldige

argumentering  te  bied  (Hart,  1998:47).   Die  kinderhuiskind,  gesinshereniging  en

aanpassingsprobleme  word  deeglik  as  teoretiese  onderbou  bestudeer.   Daar  is  ook  semi-

gestruktureerde onderhoude met maatskaplike werkers gevoer om inligting van laasgenoemde in te

win.
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Om hierdie  navorsing  te  kon  uitvoer  is  'n  bepaalde  strategie  gevolg  wat  in  die  onderstaande

paragrawe aandag sal geniet.

1.8 NAVORSINGSTRATEGIE

Intervensienavorsing  is  as  navorsingstrategie  gebruik.   De  Vos  (2002:396)  omskryf

intervensienavorsing as 'n terapeut in 'n hulpverlenende professie se poging om die funksionering van

'n individu, familie, groep, gemeenskap of bevolking te verbeter.  In die geval van hierdie studie wil

die navorser die hereniging van die kinderhuiskind met sy ouers verbeter deur die daarstelling van 'n

voorbereidingsprogram.

In hierdie studie is die D & D model (“Design and Develop”) van intervensienavorsing as prosedure

en werkwyse gevolg, wat in die volgende afdeling meer breedvoerig bespreek sal word.  Volgens De

Vos (2002:396-418) bestaan die D & D model uit ses fases:

● Fase 1 Probleemanalise en projekbeplanning

● Fase 2 Insameling van data

● Fase 3 Ontwerp

● Fase 4 Vroeë ontwikkeling en loodsstudie

● Fase 5 Evaluering en gevorderde ontwikkeling

● Fase 6 Verspreiding

Vir die doel van hierdie studie sal die navorser die eerste drie fases, asook Fase 4, stap 1 van die D &

D model benut, wat in die volgende afdeling bespreek gaan word.

1.9 NAVORSINGSPROSEDURE EN WERKWYSE

Genoemde fases van die D & D model wat  in hierdie ondersoek aangewend is,  sien soos  volg

daaruit:

1.9.1 Fase 1:  Probleemanalise en projekbeplanning

Volgens  Plug, Louw, Gouws en Meyer (1997:251) is probleemanalise die ondersoek van 'n saak

deur dit in kleiner eenhede te verdeel.  Fase 1 is in hoofstuk 1 van die navorsingsondersoek vervat.

Hierdie eerste fase van die D & D model kan in die volgende onderafdelings verdeel word:
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1.9.1.1 Stap 1:  Identifisering van respondente

Volgens De Vos (2002:398) moet die intervensienavorser deur middel van 'n doelgerigte steekproef

'n verteenwoordigende groep respondente uit die totale populasie verkry om aan die ondersoek deel

te neem.  Vir die doel van hierdie studie is maatskaplike werkers wat in Pretoria by kinderhuise en

gesinsorgorganisasies  betrokke  is,  geïdentifiseer.   Die  respondente  het  ondervinding  van  die

kinderhuiskind, gesinshereniging en aanpassingsprobleme.

Volgens Strydom en Venter (2002:198) verwys universum na alle potensiële subjekte wat oor die

eienskappe beskik waarin die navorser belangstel en dus vir hierdie studie alle maatskaplike werkers

wat ervaring het van die kinderhuiskind, gesinshereniging en aanpassingsprobleme.  Die populasie

stel  egter  grense  aan  die  studie-eenheid en  dus  was  net  maatskaplike werkers  in Pretoria  met

ondervinding van die  kinderhuiskind,  gesinshereniging en  aanpassingsprobleme onderhoude  mee

gevoer.

'n Steekproef vervat die elemente van die populasie wat in die studie ingesluit sal word (Strydom &

Venter, 2002:198).   Plug,  et al. (1997:361) voeg by laasgenoemde dat 'n steekproef enige aantal

gevalle omvat wat as verteenwoordigend van 'n bevolking beskou word en wat bestudeer word, ten

einde  oor  die  populasie  uitsprake  en  gevolgtrekkings  te  maak.   Volgens  Strydom en  Delport

(2002:334)  is  'n  steekproef  in  kwalitatiewe  navorsing  relatief  beperk,  nie  gebaseer  op

verteenwoordiging nie, die getal items word  nie statisties  bepaal nie en is koste-effektief en nie

tydrowend nie.  In kwalitatiewe navorsing word die nie-waarskynlikheidsteekproef bykans sonder

uitsondering benut.  Hierdie studie het dus ook van 'n nie-waarskynlike en doelgerigte steekproef

gebruik gemaak.

Die waarskynlikheid dat 'n gegewe element in 'n nie-waarskynlikheidsteekproef ingesluit word, kan

nie gespesifiseer word nie.  (Vergelyk  Huysamen,  1998:45;  Plug,  et al., 1997:410.)  Strydom en

Venter (2002:208) omskryf die doelgerigte steekproef as 'n doelbewuste en sistematiese metode om

geskikte  persone  uit  'n  spesifieke populasie in 'n geografiese gebied te  kies  vir  die steekproef.

Huysamen (1998:46)  is van mening dat  die navorser  sy ervaring en vindingrykheid gebruik om

doelbewus proefpersone op so 'n wyse te selekteer dat die steekproef verteenwoordigend van die

relevante populasie sal wees.  Strydom en Delport (2002:334) ondersteun laasgenoemde outeur en is

verder van mening dat die navorser in 'n doelgerigte steekproef duidelike kriteria stel waaraan die

8



Oriëntering ten opsigte van die navorsingsondersoek

items moet voldoen om in die steekproef opgeneem te word.  Vir die doel van hierdie studie is die

kriteria vir die doelgerigte steekproef soos volg:

Maatskaplike werkers in Pretoria wat:

● werksaam is by kinderhuise of gesinsorgorganisasies;

● ondervinding het van kinderhuiskinders; en 

● betrokke is by gesinshereniging.

● Albei geslagte is in die studie betrek.

● Geen taal-vooroordeel nie.

● Geen kultuur-vooroordeel nie.

Vir die doeleindes van hierdie studie is die volgende maatskaplike werkers wat  ervaring het  van

gesinshereniging in die steekproef ingesluit:

● Vier werksaam in kinderhuise in Pretoria.

● Vier werksaam by welsynsorganisasies in Pretoria.

1.9.1.2 Stap 2:  Verkryging van toegang tot en samewerking van respondente

Volgens De Vos (2002:399) kan onderhoude met sleutelpersone in 'n organisasie die navorser help

om  toegang  tot  hulle  personeel  te  verkry.   Dit  is  tot  voordeel  van  die  navorser  om

samewerkingsverhoudings met die personeel te sluit, aangesien hulle dan ook eienaarskap vir die

navorsingsondersoek aanvaar.  Vir die doel van hierdie studie was me. Booyse, hoof van Bramley

Kinderhawe, behulpsaam om die navorser in kontak te bring met maatskaplike werkers in Pretoria

om aan die ondersoek deel te neem.

1.9.1.3 Stap 3:  Eksplorering van vakkundige kennis

Volgens  De  Vos  (2002:402)  moet  die  navorser  daarteen  waak  om  slegs  aandag  te  gee  aan

ooglopende probleme en die oplossings daarvoor te projekteer.  Dit is dus belangrik om by kundiges

vas te stel wat hulle as probleme in die praktyk beleef.  Vir die doeleindes van hierdie studie het die

navorser  besluit  om  gebruik  te  maak  van  semi-gestruktureerde  onderhoude  met  maatskaplike

werkers  met  ondervinding  van  gesinshereniging.   Dit  sal  in  Fase  2  volledig  bespreek  word.

9



Oriëntering ten opsigte van die navorsingsondersoek

Laasgenoemde bring mee dat die navorser nie net op literatuurstudie steun nie, maar dit bevestig en

aanvul  met  nuwe  data.   Tydens  die  ondersoek  het  die  navorser  ook  bepaal  watter

voorbereidingsprogramme  kinderhuise  en  gesinsorgorganisasies  in  die  praktyk  gebruik  tydens

gesinshereniging.

Die navorser het me. Martie Booyse, hoof van Bramley Kinderhuis genader en sy het bevestig dat

hierdie studie lewensvatbaar en uitvoerbaar is.  Sy word daagliks met die aanpassingsprobleme van

die kinderhuiskind tydens gesinshereniging gekonfronteer.   Me.  Booyse  is die  afgelope  23  jaar

werksaam by Pretoria  Kinder-  en  Gesinsorgvereniging.  Sy was dertien jaar in diens by hierdie

vereniging se Aannemingsafdeling en is die afgelope tien jaar die hoof van Bramley Kinderhawe in

Pretoria, waar sy direk met kinderhuiskinders, asook met gesinshereniging te doene het.

1.9.1.4 Stap 4:  Analisering van geïdentifiseerde probleme

Tydens die  analiseringsproses moet die geïdentifiseerde probleme georden word,  deur patrone en

prosesse vas te lê en te beskryf (De Vos, 2002:403).  In hierdie studie is die aanpassingsprobleme

van die  kinderhuiskind tydens gesinshereniging vasgelê en  beskryf met  behulp van sowel  semi-

gestruktureerde onderhoude met maatskaplike werkers, as 'n deeglike literatuurstudie in die verband.

1.9.1.5 Stap 5:  Bepaling van doelstelling en doelwitte

Die doelstellings en doelwitte vir hierdie studie is reeds in Afdeling 1.4 bepaal..

1.9.2 Fase 2:  Insameling van data

Volgens De Vos (2002:405) is dit belangrik om deur intervensienavorsing te bepaal watter navorsing

reeds op die betrokke gebied gedoen is en watter  bronne nagevors moet  word om nuwe data te

bekom, ten  einde 'n probleem effektief aan te  spreek.   Fase 2  is in hoofstukke  2  tot  4  in die

navorsingsondersoek  vervat.   Vir  die  doel  van  hierdie  ondersoek  is  die  volgende  data-

insamelingstegnieke gebruik:

1.9.2.1 Stap 1:  Bestudering van bestaande literatuur

Volgens Joubert (1997:20) en De Vos (2002:405) bied literatuurstudie die geleentheid om toepaslike

literatuur  oor  die betrokke onderwerp te bestudeer,  die probleem te  formuleer en leemtes in die

betrokke terrein te identifiseer.  Vir die doel van hierdie studie het bestaande literatuur, soos boeke,
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vaktydskrifte, doktorale proefskrifte en magister-verhandelinge met betrekking tot die kinderhuiskind

en sy aanpassingsprobleme tydens gesinshereniging, as vertrekpunt vir die studie gedien.

Die  navorser  het  literatuur  van  verskillende  studievelde  bestudeer,  soos  die  van  sielkunde,

maatskaplike werk en spelterapie.  Daar is gevind dat daar voldoende literatuur beskikbaar is oor die

kinderhuiskind, gesinshereniging, Gestaltterapie en spelterapie om hierdie ondersoek te steun en om

'n voorbereidingsprogram vir die kinderhuiskind saam te stel.

1.9.2.2 Stap 2:  Bestudering van natuurlike hulpbronne

Onderhoude met kundiges op die navorsingsgebied of individue wat self die probleem ervaar, kan

waardevolle insette lewer tot die intervensienavorsing (De Vos, 2002:406).  Plug, et al. (1997:249)

omskryf 'n onderhoud as 'n gesprek tussen 'n terapeut, voorligter of ander professionele persoon en

'n pasiënt, kliënt of voornemende werknemer, wat daarop gemik is om inligting in te win met die oog

op diagnose, behandeling, die vasstelling van vermoëns, voorligting of navorsing.  Vir die doeleindes

van laasgenoemde kan van 'n gestruktureerde, semi-gestruktureerde of ongestruktureerde onderhoud

gebruik gemaak word.

Volgens  Greeff (2002:292)  is  onderhoude  die  dominante  metode  om  inligting  in  kwalitatiewe

navorsing in te samel.  Oor die algemeen gebruik die navorser semi-gestruktureerde onderhoude om

'n gedetailleerde beeld van die persoon se denke en persepsies oor 'n betrokke onderwerp te kry.  Die

semi-gestruktureerde onderhoud word veral gebruik waar die navorser belangstel in 'n sekere proses

of waar 'n kontroversiële onderwerp bespreek word (Greeff, 2002:302).   Vir die doeleindes van

hierdie studie is semi-gestruktureerde  onderhoude  gebruik om die aanpassingsprobleme van die

kinderhuiskind tydens gesinshereniging na te vors en te  bepaal of daar voorbereidingsprogramme

bestaan om die probleem aan te spreek.  Die navorser het die inligting wat bekom is deur die semi-

gestruktureerde  onderhoude  en  literatuurstudie  gebruik  om  'n  voorbereidingsprogram  vir  die

kinderhuiskind met die oog op gesinshereniging saam te stel.

Hierdie semi-gestruktureerde onderhoude met maatskaplike werkers het plaasgevind tussen Mei en

Julie 2004 by die kantore van die onderskeie persone.  'n Onderhoudskedule (Bylaag A) is gebruik

om die semi-gestruktureerde onderhoude te rig.
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1.9.3 Fase 3:  Ontwerp

Fase 3 is in hoofstuk 5 van die navorsingsondersoek vervat.  Ten opsigte van die navorsingsontwerp

moet die navorser op die volgende let:

1.9.3.1 Stap 1:  Metode van waarneming

Volgens De Vos (2002:408) moet die navorser 'n manier vind om gebeure wat met die probleem

verband hou natuurlik waar te neem, asook om die omvang van die probleem te  bepaal.  Vir die

doeleindes van hierdie studie het die maatskaplike werkers by kinderhuise en gesinsorgorganisasies

waardevolle  insette  in  die  verband  gelewer.   Hulle  het  byvoorbeeld  insette  gelewer  oor  hulle

waarneming van die kinderhuiskind se daaglikse funksionering, asook oor die probleme wat opduik

tydens kontak tussen die kinderhuiskind en sy ouers.  Hierdie waarnemings het gehelp om te bepaal

watter aspekte aandag moet geniet in 'n voorbereidingsprogram met die oog op gesinshereniging.

Sodoende  is  ook  bepaal  watter  Gestaltspelterapeutiese  tegnieke  benut  kon  word  in  'n

voorbereidingsprogram.

1.9.3.2 Stap 2:  Ontwikkeling van 'n werkwyse vir die intervensie

Die navorser moet na aanleiding van die geïdentifiseerde probleem ook kyk na ander soortgelyke

probleemareas,  ten einde 'n werkwyse te  ontwikkel om 'n intervensie te  bewerkstellig.  Hierdie

werkwyse vorm deel van die finale ondersoek, wat dan later deel uitmaak van die doelstelling van die

navorsing (De Vos, 2002:409).  In die aanbevelings sal die werkwyse en hoe die program benut kan

word, bespreek word.

1.9.4 Fase 4:  Vroeë ontwikkeling en loodsstudie

Volgens  De  Vos  (2002:409)  is  die  ontwikkeling  van  'n  loodsstudie  die  proses  waar  'n

intervensieprogram op 'n  toetsbasis aangewend word  om die sukses daarvan te  bepaal en dit  te

verfyn, ten einde dit in die finale ondersoek te gebruik.  Vir die doeleindes van hierdie ondersoek sal

daar nie van 'n loodsstudie gebruik gemaak word nie.

1.9.4.1 Stap 1:  Vroeë ontwerp

'n Prototipe voorbereidingsprogram is in hierdie fase saamgestel, wat in Bylaag B uiteengesit is.
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Tydens 'n navorsingsondersoek is daar ook bepaalde etiese aspekte wat aandag moet geniet en wat in

die volgende afdeling vervat word.

1.10 ETIESE ASPEKTE VAN DIE STUDIE

Die ideaal waarna die navorser streef, is om sy navorsing sodanig te rig dat dit wetenskaplik is  én

aan die etiese vereistes voldoen.  Strydom (2002:62-75) gee onder andere die volgende riglyne ten

opsigte van die etiese vereistes:

● Objektiwiteit.   Die  navorser  moet  oor  die  vermoë  beskik  om  objektiwiteit  in  die

navorsingsondersoek  te  handhaaf.   In  hierdie  studie  het  die  navorser  semi-gestruktureerde

onderhoude met verskeie maatskaplike werkers gevoer, om 'n omvattende beeld te verkry van die

aanpassingsprobleme wat die kinderhuiskind ondervind tydens gesinshereniging.

● Integriteit.  Die navorser moet hom vergewis van sy beperkinge en moet op kundiges se hulp en

leiding steun.  Vir die doel van hierdie studie het die navorser insette gekry van maatskaplike

werkers met ondervinding in gesinshereniging, die kinderhuiskind, asook sy aanpassingsprobleme.

Die navorser het ook onder leiding van 'n studieleier gewerk.

● Respek  vir  menswaardigheid  en  privaatheid.  Respondente  wat  in die  navorsingsondersoek

betrek  word,  moet  menswaardig behandel word.   Data  wat  ingesamel word,  moet  vertroulik

hanteer word deur name van respondente met letters van die alfabet te vervang.  In hierdie studie

is anonimiteit gerespekteer deur die gebruikmaking van bogenoemde metode.  Die respondente

het ook toestemming verleen dat die onderhoude op 'n band opgeneem word.

● Aanbieding  van  bevindings.  Dit  is  die  etiese  verantwoordelikheid van die  navorser  om sy

bevindinge op 'n eerlike wyse en sonder verdraaiing van feite aan te bied.  Die navorser sal na

afloop  van  die  studie  die  betrokke  kinderhuise  van  'n  volledige  verslag  en  'n  voorgestelde

voorbereidingsprogram voorsien.

● Sosiaal-verantwoordelike  posisionering.  Die  navorser  het  ook  'n  verantwoordelikheid  om

gereeld  en  voldoende  terugvoer  oor  die  vordering  van  die  navorsingsondersoek  aan  die

kinderhuise deur te gee.  In hierdie studie sal daar by die voltooiing van die navorsingsondersoek

aanbevelings ten  opsigte  van die  implementering  van  die program aan betrokke  kinderhuise

gemaak word.

● Geslagsvooroordeel.  In hierdie navorsingsondersoek sal daar deurgaans na die manlike vorm

verwys word.  Die term hy word gerieflikheidshalwe so gemeld sonder enige bevoordeling en hy

verwys dan na die manlike en die vroulike vorm.
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1.11 DEFINISIES VAN HOOFKONSEPTE

Om sorg  te  dra dat  die leser dieselfde konnotasies aan 'n begrip heg as die navorser,  word die

onderstaande begrippe soos volg omskryf:

1.11.1 Aanpassingsprobleme

Aanpassingsprobleme kan gedefinieer word as 'n toestand van gebrekkige aanpassing by die eise en

verwagtinge van die samelewing (Plug, et al., 1997:411).

Wanneer 'n kind uit 'n kinderhuis in sy ouers se sorg teruggeplaas word, ondervind die kind dikwels

probleme omdat hy nie inpas in sy gesin van herkoms nie (Vaktaalkomitee vir Maatskaplike Werk,

1995:1, 13).

Volgens  Mash en  Wolfe (1999:528) word aanpassingsprobleme omskryf as die toestand waar die

kind se basiese omgewing nie kan voldoen aan sy ontwikkelingsbehoeftes nie.  Volgens  Meyer,

Moore en Viljoen (1997:229) het die kind tydens sy afwesigheid uit sy ouerhuis nuwe vaardighede

aangeleer en hy het ouer geword, wat meebring dat hy 'n ander plek vul as wat hy leeg gelaat het.

Dit is vir die ouers 'n vreemde situasie, wat meebring dat die twee partye probleme ondervind om aan

te pas.

Die navorser is van mening dat sodra die kinderhuiskind met sy gesin van herkoms herenig word, hy

probleme ervaar om weer in die ou sisteem in te pas en aan die verwagtinge van die ouers en die

samelewing te voldoen.

1.11.2 Gesinshereniging

Gesinshereniging is die wettige  terugplasing van 'n kind uit  'n kinderhuis in sy ouers se sorg op

aanbeveling  van  'n  maatskaplike  werker,  nadat  hy  ingevolge  Artikel  15  (1)  van  die  Wet  op

Kindersorg (Wet 74 van 1983) daarheen verwys is.

Vir die doel van hierdie studie kan gesinshereniging definieer word as die kind in sy middelkinderjare

se wettige verlating van die kinderhuis om weer by sy gesin waaruit hy verwyder is, in te woon en

aan gesinsaktiwiteite deel te neem.
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1.11.3 Gestaltterapie

Gestaltterapie is ‘n holistiese en interpersoonlike benadering tot  menslike verandering.  “Gestalt”

beteken ‘n georganiseerde geheel.  Die Gestaltterapeut sal dus met al die dimensies van die kind se

lewe werk, soos sy liggaamlike ontwikkeling, sosiale vaardighede, kognitiewe gedrag, emosies en

steunstelsels (Du Toit, 2001:26).

Volgens Plug,  et al. (1997:127) is Gestaltterapie 'n vorm van psigoterapie wat toegespits is op dit

wat onmiddellik teenwoordig is, dit wil sê die hier-en-nou met die doel om die kinderhuiskind te help

om die gewaarwording van sy ervarings in die totaliteit te verbeter.

Die navorser ondersteun bogenoemde outeurs en is verder van mening dat die Gestaltbenadering op

die gedagtes en gevoelens wat die kind op die huidige oomblik ervaar, fokus.  Dit kan dus gebruik

word om bewustheid van die kinderhuiskind se gevoelens te verdiep.

1.11.4 Kinderhuis

Dit is enige fasiliteit kragtens die Wet op Kindersorg, 1983 (Wet 74 van 1983) wat in stand gehou

word vir die opname, beskerming, versorging en opvoeding van meer as ses kinders weg van hulle

ouerhuise af (Vaktaalkomitee vir Maatskaplike Werk, 1995:32).

1.11.5 Middelkinderjare

Volgens Plug, et al. (1997:176), asook Joubert (1997:121) is die kinderjare die tydperk voordat die

kind volwasse is.  Dit word gewoonlik ingedeel in vroeë kinderjare (geboorte tot vyf of ses jaar), die

middelkinderjare  (ongeveer  ses  tot  twaalf  of  dertien  jaar)  en  die  laatkinderjare of  adolessensie

(ongeveer dertien tot agtien of een-en-twintig jaar).

Die navorser sien die middelkinderjare as die tydperk tussen ses- tot dertienjarige ouderdom.

1.11.6 Spelterapie

Spelterapie is 'n psigoterapeutiese tegniek waarmee die terapeut probeer om die kind die geleentheid

te bied om op 'n verbale en nie-verbale wyse uitdrukking aan sy gevoelens te  gee (Plug,  et al.,

1997:356)
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Volgens Schoeman (1999:109) is spelterapie die kind se kommunikasiemedium, deurdat hy nou deur

'n kreatiewe skepping kan kommunikeer dit wat hy nie in staat is om in woorde uit te druk nie.

Die navorser  is van mening dat  spelterapie beskou word  as  die kommunikasiekanaal tussen die

terapeut en die kind, waartydens verskillende spelvorme en -mediums gebruik word om die kind se

ervarings te assimileer en te formuleer, wat die navorser kan help om te bepaal watter aspekte in die

kinderhuiskind se lewe aandag moet kry om hom sinvol voor te berei op  gesinshereniging.

1.12 INDELING VAN DIE NAVORSINGSVERSLAG

Die navorsingsverslag is in vyf hoofstukke ingedeel, asook twee bylae wat soos volg daaruit sien:

Hoofstuk  1  is  die  algemene  inleiding tot  die  ondersoek.   Die  volgende  belangrike  aspekte  is

aangespreek:  inleiding,  motivering  vir  die  keuse  van  die  onderwerp,  probleemformulering  en

afbakening, doelstellings en doelwitte van die studie, navorsingsvraag, navorsingsmetodologie, etiese

aspekte ten opsigte van die studie en definisies van die hoofkonsepte.

Hoofstuk  2 beskryf die kinderhuiskind in sy middelkinderjare.   Die aanpassingsprobleme wat  hy

tydens gesinshereniging ervaar, word ook bespreek.

Hoofstuk 3 fokus op die Gestaltbenadering.  Basiese  Gestaltkonsepte,  vorme van spel en sekere

Gestaltmediums en tegnieke, geniet aandag.

In Hoofstuk 4 word die resultate van die empiriese ondersoek weergegee.

Hoofstuk 5 is die slothoofstuk waarin bepaalde aanbevelings en gevolgtrekkings ten opsigte van

verdere navorsing in dié verband en die implementering van die voorbereidingsprogram bespreek

word.

Bylaag A verskaf die onderhoudskedule wat gebruik is tydens die semi-gestruktureerde onderhoude

met die maatskaplike werkers.

Bylaag B verskaf die voorbereidingsprogram vir die kinderhuiskind met die oog op gesinshereniging.
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1.13 SAMEVATTING

In hierdie hoofstuk is die motivering vir die studie en die toepaslike navorsingsmetodologie, asook

hoe dit in die ondersoek weergegee sal word, uiteengesit.

In die volgende hoofstuk sal aandag geskenk word aan die kinderhuiskind in sy middelkinderjare.

Die aanpassingsprobleme wat hy tydens gesinshereniging ervaar, word ook bespreek.
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2. DIE KIND IN SY MIDDELKINDERJARE

2.1 INLEIDING

Om die kinderhuiskind wat in sy middelkinderjare (ses tot dertien jaar) verkeer, se funksionering te

verstaan en sy aanpassingsprobleme deur middel van spelterapie aan te spreek, is dit belangrik om die

kind  holisties  te  benader  en  te  fokus  op  die  behoeftes  van  die  betrokke  lewensfase.  Met

laasgenoemde in gedagte,  gaan daar in hierdie hoofstuk gefokus word op 'n uiteensetting van die

middelkinderjare as ontwikkelingsfase wat die volgende insluit, naamlik die liggaamlike, kognitiewe,

morele, emosionele, sosiale en persoonlikheidsontwikkeling van die kind.  Daar sal aandag geskenk

word aan sekere aspekte wat terapie met die kind in sy middelkinderjare behels.  In hierdie hoofstuk

gaan daar ook aandag gegee word aan die invloed van die kind se verwydering uit sy ouers se sorg

en die invloed van die kinderhuisopset op die profiel van die kinderhuiskind.  Verder gaan aandag

gegee word aan die aard van die terapeutiese dienste in die kinderhuis en hoe die bevrediging van die

kind se behoeftes kan bydra tot  sy aanpassing in die kinderhuis.  Die proses van gesinshereniging

gaan onder die vergrootglas geplaas word deur te bepaal hoe suksesvol dit is, en watter verwagtinge

en houdings die betrokkenes in die proses koester  wat  in 'n voorbereidingsprogram aangespreek

moet word.

2.2 DIE MIDDELKINDERJARE AS ONTWIKKELINGSFASE

Die  middelkinderjare  as  ontwikkelingsfase  word  in  die  volgende  afdelings  meer  breedvoerig

bespreek.

2.2.1 Die tydperk van die middelkinderjare

Volgens Plug, et al. (1997:176), asook Joubert (1997:121) is die kinderjare die tydperk voordat die

kind volwasse is.  Dit word gewoonlik ingedeel in vroeë kinderjare (geboorte tot vyf of ses jaar), die

middelkinderjare  (ongeveer  ses  tot  twaalf  of  dertien  jaar)  en  die  laatkinderjare  of  adolessensie

(ongeveer  dertien  tot  agtien  of  een-en-twintig  jaar).   Vir  die  doeleindes  van  hierdie

navorsingsondersoek sal gefokus word op die middelkinderjare.  Louw, Schoeman, van Ede en Wait

(1996:325), Du Toit (2001:31), asook Joubert (1997:122) is van mening dat die middelkinderjare 'n

tydperk  is  van  relatiewe  rustigheid  en  kalmte  tussen  vinnige  ontwikkeling  van  sowel  die
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voorafgaande kleuterjare as die daaropvolgende adolessente jare.

Volgens Schoeman (1999:17) en Joubert (1997:138) moet die volgende ontwikkelingstake deur die

kind in die middelkinderjare bemeester word:

● Die vorming van 'n positiewe houding ten opsigte van sy liggaam.

● Verfynde motoriese ontwikkeling.

● Vaslegging van geslagsrolidentiteit.

● Ontwikkeling van konkreet-operasionele denke.

● Uitbreiding van basiese begrippe, taalvermoë, woordeskat en algemene kennis.

● Sosialisering met eie portuurgroep.

● Hantering van sy persoonlike onafhanklikheid.

● Kennis van homself.

● Vestiging van prekonvensionele moraliteit.

Bogenoemde ontwikkelingstake verg baie energie van 'n kind.  Wanneer die kind egter nog deur

emosionele  blokkerings  gerem  word,  soos  in  die  geval  van  die  kinderhuiskind,  kan  dit  baie

destruktief wees vir die kind se ontwikkeling en vorming van sy selfkonsep.

Met  laasgenoemde in gedagte  gaan daar  in die volgende afdelings aandag gegee  word  aan die

algemene  ontwikkelingskenmerke van  die  middelkinderjare.   Die  kenmerke  van  genoemde

ontwikkelingsfase  word  volgens  liggaamlike,  kognitiewe,  morele,  emosionele,  sosiale  en

persoonlikheidsontwikkeling gekategoriseer.

2.2.2 Liggaamlike ontwikkeling

Volgens Joubert (1997:123) vind fisieke veranderings hoofsaaklik in die  liggaamsverhoudinge van

die  kind  plaas  en  gaan  daar  dus  gefokus  word  op  die  algemene  liggaamlike  ontwikkeling en

motoriese vaardighede van die kind.
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2.2.2.1 Algemene liggaamlike ontwikkeling

Tydens  die  middelkinderjare  is  die  groeitempo  stadiger  as  tydens  die  kleutertydperk en

adolessensie.  (Vergelyk Joubert, 1997:123; Louw, et al., 1996:326; Van den Aardweg & Van den

Aardweg, 1999:174.)  Die liggaamsproporsie van die kind verander geleidelik en sy liggaam begin

nou die vorm van 'n volwassene aanneem.  (Vergelyk Du Toit, 2001:32; Schoeman 1999:17.)

Ander fisieke veranderinge tydens die middelkinderjare is die volgende:

● Die brein bereik sy volwasse grootte en gewig.

● Asemhaling word dieper en stadiger.

● Die hartklop neem af.

● Melktande word  deur  permanente  tande  vervang.   (Vergelyk  Du  Toit,  2001:32;  Joubert,

1997:124; Santrock, 1996:175; Schoeman, 1999:17.)

2.2.2.2 Motoriese ontwikkeling

Die  aanleer  en  verfyning  van  'n  verskeidenheid  van  verfynde  hand-  en  vingerbewegings is  'n

uitstaande  ontwikkelingskenmerk tydens  die  middelkinderjare.   Die  kind  begin  in  hierdie  fase

byvoorbeeld figure natrek,  verf, teken en naaldwerk doen.  Sy groot  motoriese spiere ontwikkel

verder en 'n toename in krag, koördinasie en spierbeheer oor die liggaam, stel die kind in staat om

byvoorbeeld te skaats, fiets te ry, te dans en te swem.  (Vergelyk Berk, 2003:173;  Cole & Cole,

2001:473;  Joubert,  1997:  125;  Louw,  et  al., 1996:328;  Santrock,  1996:176.)   Volgens  Burden

(1997:228), asook Santrock (1996:176) verbeter balans en elegansie van liggaamlike beweging ook

aansienlik.   Besondere  motoriese  vermoëns  van  die  kind  bevorder  verskeie  fasette  van  sy

persoonlikheidsontwikkeling, deurdat  die kind 'n positiewe selfkonsep sal ontwikkel as hy bewus

raak van sy eie vermoëns en talente en hierdie kind sal makliker deur sy portuurgroep aanvaar word.

(Vergelyk Du Toit, 2001:33; Joubert, 1997:125; Louw, et al., 1996:330.)

2.2.3 Kognitiewe ontwikkeling

Volgens Du Toit  (2001:34) ontwikkel die kind se kognitiewe vaardighede in sy middelkinderjare

vinnig.   Die navorser  is van mening dat  die  mate  waarin die  kind se  kognitiewe ontwikkeling
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verhoog, grootliks afhang van die geleenthede wat die kind het om sy intellek te gebruik.  Dit is

gewoonlik die kind se kulturele omgewing wat vaardighede, soos probleemoplossing en die gebruik

van taal en syfers aan die kind oordra.  Indien hierdie omgewing, soos dikwels in die geval van die

kinderhuiskind, nie aan hierdie vereistes voldoen nie, kan dit veroorsaak dat  die kind kognitiewe

agterstande toon.

Piaget noem die tydperk tussen sewe en elf tot twaalf jaar die konkreet-operasionele periode in die

kind se lewe.  (Vergelyk Berk,  2003:241; Cole & Cole, 2001:478; Du Toit,  2001:35;  Etaugh &

Rathus, 1995:404; Louw, et al.,  1996:331; Schoeman, 1999:17.)  Volgens Plug, et al. (1997:187),

asook Joubert (1997:126) is die kind in hierdie stadium in staat om redelik ingewikkelde probleme

op te los deur voorwerpe te manipuleer, maar is nog nie in staat tot abstrakte denke nie.  Die kind in

die konkreet-operasionele fase kan verskeie aspekte van 'n saak gelyktydig in aanmerking neem en

logies daaroor redeneer, asook goed in kategorieë plaas volgens die verskeie kriteria.  (Vergelyk

Cole & Cole, 2001:478; Louw, et al., 1996:331; Schoeman, 1999:17.)

2.2.3.1 Taalgebruik en woordeskat

Volgens  Joubert  (1997:126)  het  die  kind  in  sy  middelkinderjare  'n  verbeterde  taalgebruik  en

woordeskat.  Hy kan nou emosies soos liefde, vrees, haat en woede beskryf.

2.2.3.2 Denke

Die kind begin in hierdie periode om verskillende sienings te koördineer en is nie meer tot slegs een

opinie beperk nie.  Die kind se denke word  nou minder bepaal deur  egosentrisme en hy begin

geleidelik om ander se standpunte in te sien.  Hy ontwikkel ook die besef dat 'n ander persoon anders

kan dink en voel, as gevolg van verskillende waardestelsels.  (Vergelyk Cole & Cole, 2001:478;

Joubert, 1997:126; Louw, et al., 1996:331-332.)  Volgens die navorser maak hierdie verandering in

die kind se denke dit vir hom moontlik om nou aan groepspeletjies en -aktiwiteite deel te neem.  Die

kind in sy middelkinderjare kan dus sinvol in groepwerk betrek word.
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2.2.4 Morele ontwikkeling

Volgens Plug, et al. (1997:230) is morele ontwikkeling die proses waardeur die kind 'n waardestelsel

ontwikkel, dit wil sê waardeur hy die standaarde van reg en verkeerd wat in sy gemeenskap geld,

aanvaar en  internaliseer.  Die kind rig dan sy gedrag in terme van hierdie beginsels.  Dit is dus

duidelik dat die vermoë om tussen reg en verkeerd te onderskei, 'n belangrike ontwikkelingstaak van

die kind is.  (Vergelyk Du Toit, 2001:38; Joubert, 1997:134; Louw, et al., 1996:357.)  Jean Piaget

en  Lawrence Kohlberg het  die  grootste  bydrae  rakende  die  morele  ontwikkeling van  die  kind

gelewer.

Piaget beskou die kind jonger as ongeveer vyf jaar as premoreel, deurdat hy nog nie reëls verstaan

nie.  Tussen ongeveer vyf- tot tienjarige ouderdom beskou die kind reëls as onveranderbaar en heilig.

Hy is nie in staat om versagtende omstandighede by die oortreding van 'n reël in aanmerking te neem

nie.  Teen ongeveer die tiende lewensjaar bereik die kind die fase van outonome moraliteit.  Hy besef

nou dat sosiale reëls in baie gevalle arbitrêr is en dat reëls gemaak word deur mense wat ook foute

kan maak.  So sal hy byvoorbeeld nie meer 'n pak slae voorstaan vir iemand wat doelbewus 'n venster

gebreek het  nie,  maar  eerder  voorstel  dat  die  skuldige vir  die venster  moet  betaal.   (Vergelyk

Joubert, 1997:134; Louw, et al., 1996:358; Santrock, 1996:439.)

Volgens Kohlberg gaan die kind deur verskillende vlakke van morele ontwikkeling namate hulle

kognitiewe vermoëns ontwikkel.   Die vlakke  is die prekonvensionele,  die  konvensionele en die

postkonvensionele vlakke (Du Toit, 2001:39).  Die prekonvensionele vlak van morele ontwikkeling

is veral kenmerkend van die middelkinderjare.  (Vergelyk Cole & Cole, 2001:563; Du Toit, 2001:39;

Joubert, 1997:134.)  Die prekonvensionele vlak bestaan uit die volgende twee stadia:

2.2.4.1 Straf- en gehoorsaamheidsoriëntasie

Die kind vind dit moeilik om in hierdie stadium 'n morele dilemma vanuit verskillende gesigspunte te

benader en hy evalueer dus gedrag slegs op die basis van die gevolge daarvan.  Die motiewe van die

dader word dus nie in aanmerking geneem nie.  Die kind is gehoorsaam ter wille van gehoorsaamheid

en om straf te vermy.  (Vergelyk Cole & Cole, 2001:563; Du Toit,  2001:39; Joubert,  1997:134;

Louw, et al., 1996:360; Santrock, 1996:440.)
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2.2.4.2 Naïewe hedonistiese en instrumentele oriëntasie

Tydens  hierdie  stadium  tree  die  bewuswording  na  vore,  naamlik  dat  individue  verskillende

standpunte ten opsigte van 'n morele kwessie kan handhaaf, maar dit is aanvanklik baie konkreet.

Dit is dus vir die kind reg om reëls na te kom indien dit in iemand se onmiddellike belang is.  Dit is

gevolglik reg om tot eie voordeel en in eie belang op te tree.  (Vergelyk Cole & Cole, 2001:563; Du

Toit, 2001:39; Joubert, 1997:134; Louw, et al., 1996:361.)

2.2.5 Emosionele ontwikkeling

Die  middelkinderjare  gaan  met  groter  emosionele  volwassenheid  gepaard.   Dit  impliseer  'n

verandering van hulpeloosheid na onafhanklikheid en selfgenoegsaamheid.  Daar vind ook 'n groter

emosionele buigbaarheid en groter  emosionele differensiasie plaas.  (Vergelyk Du Toit,  2001:40;

Joubert, 1997:127; Louw, et al., 1996:362.)  Wat spesifieke emosies betref, kortliks die volgende:

2.2.5.1 Vrees

Tydens die middelkinderjare is daar 'n afname in vrees wat verband hou met liggaamlike veiligheid,

soos om siek te word of seer te kry.  Die kind is ook minder bang vir byvoorbeeld honde of vreemde

geluide en storms.  (Vergelyk Du Toit, 2001:43; Joubert, 1997:129; Louw, et al., 1996:363.)  Van

den Aardweg en Van den Aardweg (1999:17), asook Du Toit (2001:43) is van mening dat abstrakte

vrese in hierdie stadium toeneem, soos vrese oor  akademiese prestasie en die toekoms.  Volgens

Plug, et al. (1997:24) manifesteer hierdie abstrakte vrese in simptome soos onder andere benoudheid

en fisiologiese reaksies soos versnelde hartklop en oormatige sweet.  Volgens Joubert (1997:128)

kan swak skoolprestasie, etikettering, diskriminasie, eensaamheid of skeiding van sy ouers in die

middelkinderjare ook  oorsake  van vrees wees.   Dit  is dus duidelik dat  die kinderhuiskind in sy

middelkinderjare  vrees  kan ervaar,  as  gevolg  van die verwydering uit  sy ouers  se  sorg  en die

onsekerheid rondom sy toekoms.

2.2.5.2 Liefde

Die uitdrukking van liefde verander tydens die kinderjare.  Die voorskoolse kind druk sy liefde fisiek

uit  deur  drukkies  en  soene,  terwyl  die  kind  in  sy  middelkinderjare  nou  ook  sy  liefde  deur

mededeelsaamheid en kommunikasie kan uitdruk.  Die kind in sy middelkinderjare sal slegs familie
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naby aan  hom soen  en  druk  (Joubert,  1997:130).   Volgens  Schoeman (1999:18)  en  Du  Toit

(2001:44)  kan die kind wat liefde ervaar in sy verhoudings met betekenisvolle ander ook makliker

liefde gee.  Die kinderhuiskind is dikwels op 'n jong ouderdom van 'n primêre versorger verwyder.

Laasgenoemde kan meebring dat die kinderhuiskind sukkel om emosionele bande te bou, aangesien

hy meermale agterdogtig  en wantrouig teenoor  sy nuwe omgewing en medemens is.   Hy weet

dikwels nie wat gepaste maniere is om liefde uit te druk nie en sal gevolglik heeltemal onttrek van

enige fisiese kontak of andersins 'n oormatige behoefte aan fisiese kontak toon.

2.2.5.3 Aggressie

Volgens  Joubert  (1997:128)  streef  die  kind  in  sy  middelkinderjare  na  onafhanklikheid  en

selfstandigheid en daarom beleef die kind dikwels situasies wat  hom frustreer  en kwaad  maak.

Tydens die middelkinderjare begin die kind om direkte aggressie teen ander te rig met die primêre

doel  om hulle seer  te  maak.   Hierdie  soort  aggressie neem geleidelik tydens hierdie  fase  toe.

(Vergelyk Du Toit, 2001:44; Louw, et al., 1996:364.)  Opstandigheid, vyandigheid, bakleierigheid,

parmantigheid en kru taal is dikwels die kind se uiting van aggressie in sy strewe na onafhanklikheid

en selfstandigheid.  Aggressie kan ook  manifesteer  in vorme van maagpyn en enurese (Joubert,

1997:128).  Die kinderhuiskind kan maklik gefrustreerd voel oor sy omstandighede en sy onvermoë

om dit te verander.  Hierdie frustrasie manifesteer meermale in woedebuie of destruktiewe gedrag

teenoor homself en ander.

2.2.6 Sosiale ontwikkeling

Sosiale ontwikkeling impliseer die ontwikkeling van die kind se behoefte aan menslike kontak en van

sy sosiale vaardighede.  Dit sluit in die ontwikkeling van spraak en spel.  Soms word sosialisering as

deel van sosiale ontwikkeling beskou (Plug,  et al., 1997:352).  Volgens Louw,  et al. (1996:376),

asook Berk (2003:600) word die kind in sy middelkinderjare aan verskeie nuwe sosiale leerervarings

blootgestel, soos die skool, vriende en sport wat dan ook 'n wesentlike invloed op sy ontwikkeling

kan uitoefen.  Die belangrikste van hierdie ontwikkelingsfasette sluit die volgende in:
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2.2.6.1 Van egosentrisme tot sensitiwiteit vir ander

Die kind word nou bewus daarvan dat individue se waarnemings en denke verskil en dat individue

dieselfde of soortgelyke gebeure verskillend kan beleef.  Die kind in sy middelkinderjare neem nou

andere deeglik in ag en toon dikwels 'n behoefte om vir andere van hulp te wees.  Hy word ook

daarvan bewus dat hy deur andere waargeneem en beoordeel word.  Hierdie ontwikkeling bring mee

dat die kind op hierdie stadium toegerus word vir die eise wat sosiale deelname nou en later aan hom

gaan stel.  (Vergelyk Berk, 2003:601; Du Toit, 2001:47; Louw, et al., 1996:376-377.)

2.2.6.2 Verhouding met portuurgroep

In die middelkinderjare sluit die kind uit eie keuse by 'n groep aan en verlaat dit weer as hy nie

gemaklik met interaksie is nie (Joubert, 1997:132).  Die kind is meer geneig om met ander kinders

van dieselfde geslag en ouderdom in interaksie te tree, wat grootliks toegeskryf kan word aan die

groter ooreenkomste in belangstellings en kognitiewe ontwikkeling.  Die kind sosialiseer met lede

van sy portuurgroep met die oog op vriendskap, toegeneentheid en vermaak.  (Vergelyk Cole &

Cole, 2001:574; Du Toit, 2001:48; Louw,  et al., 1996:377.)  Die portuurgroep bied vir die kind

sekuriteit tussen sy gelykes waar hy tot selfkennis, -insig en -evaluering kom.  As die portuurgroep

die kind aanvaar, lei dit tot  positiewe selfkonsepvorming en selfaanvaarding.  (Vergelyk Du Toit,

2001:48;  Joubert,  1997:133.)   Dit  kan gebeur  dat  die  kinderhuiskind nie deur  sy portuurgroep

aanvaar word nie, weens sy unieke omstandighede en disfunksionele gesinsituasie.  Laasgenoemde

het beslis 'n invloed op die kind se selfbeeld en selfevaluering (Du Toit, 2001:47).

2.2.6.3 Spel

Volgens Joubert  (1997:157)  reflekteer  spel in die  middelkinderjare  eienskappe  van die  kind se

sosiale, intellektuele en persoonlikheidsontwikkeling en bevat elemente van avontuur en kreatiwiteit.

Spel in die middelkinderjare word deur die volgende eienskappe gekenmerk:

● 'n Afname in simboliese spel, aangesien die kind in sy middelkinderjare meer in beheer voel.

● Spel word gebruik om vaardighede te verwerf en kennis en inligting oor te dra.

● Spel word gekenmerk deur reëls.

● Georganiseerde spel, soos deelname aan sport kom algemeen voor.
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● Die kind geniet humor en maak graag grappies (Joubert, 1997:158).

2.2.7 Persoonlikheidsontwikkeling

Gedurende die middelkinderjare ontwikkel die kind se selfkonsep vinnig.  (Vergelyk Cole & Cole,

2001:588;  Du Toit,  2001:51;  Joubert,  1997:137;  Louw,  et  al.,  1996:387;  Schoeman,  1999:19.)

Selfkonsep is 'n persoon se siening en evaluasie van homself.  Dit sluit kognitiewe, emosionele en

sosiale elemente in.  (Vergelyk Cole & Cole, 2001:588; Plug, et al., 1997:326.)  Die kind ontwikkel

in hierdie fase 'n konsep van die ware self en die ideale self.  (Vergelyk Cole & Cole, 2001:591;

Louw, et al., 1996:387.)  Die ideale self omsluit die totaliteit van eienskappe waaroor die kind graag

sou wil beskik en dit help die kind om sy impulse te beheer, ten einde as 'n aanvaarbare persoon

beskou te word (Joubert,  1997:137).   Die veronderstelling is dat  die kind wense koester om aan

voorwaardes vir aanvaarding te voldoen (Plug, et al., 1997:151).

Volgens Schoeman (1999:19), Cole en Cole (2001:592), asook Joubert (1997:138) het die kind se

ouers en onderwysers 'n groot invloed op die ontwikkeling van die kind se selfkonsep.  Aspekte wat

hiermee  verband  hou,  is,  onder  andere,  om  die  kind  te  vertrou  sodat  hy in  homself sal  glo,

beklemtoning van die kind se goeie kwaliteite, asook erkenning vir die kind se pogings en prestasies.

Hierdie aspekte  moet  ook  deurentyd in terapeutiese sessies met  'n kind met  selfkonsepprobleme

toegepas word om die kind se selfkonsep te verbeter.

Met bogenoemde ontwikkelingseienskappe van die kind in sy middelkinderjare in gedagte, sal daar

vervolgens gefokus word op sekere aspekte wat aandag verdien, tydens terapie met die kind in sy

middelkinderjare.

2.2.8 Terapie met die kind in sy middelkinderjare

Die unieke eienskappe van die kind in sy middelkinderjare gee 'n spesiale karakter aan terapie.  Van

der Merwe (1996a:6) maak melding van die verskil tussen die kind as kliënt, teenoor die volwassene

as kliënt, wat vervolgens aandag sal geniet.

26



Die kind in sy middelkinderjare

2.2.8.1 Verskille as gevolg van ontwikkelingsvlakke

Die volgende verskille word deur Van der Merwe (1996a:6) uitgelig:

● Die kind is in 'n proses van ontwikkeling en sy gedrag kan gevolglik onvolwasse voorkom.

● Die kind se aandagspan is kort en die terapeut moet die sessie dienooreenkomstig aanpas.

● Die intellektuele vermoëns van die kind is nog besig om te ontwikkel en daarom kan die kind

langer as die volwassene neem om insig in 'n situasie te ontwikkel.

● Dit kom algemeen voor dat die kind fantasieë gebruik.  Laasgenoemde maak dit vir die terapeut

moeilik om altyd presies te weet of die kind 'n duidelike weergawe van die realiteit weergee.

● Die kind se ego is ontwikkelend wat dit vir hom moeilik maak om interne impulse en eksterne eise

te hanteer.  Dit is dus noodsaaklik om duidelike grense in die speelkamer te hê.

● Die emosionele  invloed  van somatiese  en  biologiese  faktore,  soos  dors  en  honger,  moet  in

aanmerking geneem word, aangesien dit die kind kan verhinder om te fokus op die terapie.

● Ambivalensie kom algemeen voor  by die kind, deurdat  hy geen definitiewe patroon toon  om

konflik of probleme te hanteer nie.

2.2.8.2 Eienskappe waaroor die terapeut moet beskik

Die volgende eienskappe word deur Van der Merwe (1996a:10-11) as noodsaaklik beskou:

● Die terapeut moet emosioneel volwasse wees en sosiaal aanvaarbare gedrag toon.

● Die terapeut  moet  verantwoordelik optree,  deurdat  hy die kind moet  kan begelei na gesonde

aanpassing.

● Vriendelikheid en spontaneïteit is noodsaaklik vir die opbou van 'n verhouding tussen die terapeut

en die kind.

● Eerlikheid moet  duidelik na  vore  kom in die  terapeut  se  houding,  gedrag,  gedagtes  en  die

uitdrukking van sy gevoelens.

● Goeie interpersoonlike en kommunikasievaardighede, en die vermoë om in 'n verhouding met die

kind te tree, vorm die basis van terapie.

● Die terapeut moet die kind se wêreld met empatie betree (Gladding, 2000:223) en probeer om

situasies deur die oë van die kind te sien.
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Daar  kan  beslis nie van 'n terapeut  verwag  word  om perfek  te  wees  en oor  al  die verlangde

eienskappe te  beskik nie, maar deur bogenoemde eienskappe in gedagte te hou, kan die terapeut

homself evalueer en daarna streef om hierdie eienskappe te ontwikkel.

Toerien (2001:26) is van mening dat daar by die kinderhuiskind dikwels sprake is van 'n gebrek aan

'n goeie selfkonsep, vanweë die aard van die omstandighede van die kinderhuisopset,  wat  in die

volgende afdeling meer aandag sal geniet.

2.3 DIE KINDERHUISOPSET

Die eerste tipe substituutsorg vir kinders waarvan daar in Suid-Afrika melding gemaak word, is die

Suid-Afrikaanse Weeshuis wat in 1814 in Kaapstad geopen is.  Hierna het verskeie inrigtings oor

Suid-Afrika geopen om aan hawelose kinders 'n heenkome te bied, veral na die Anglo-Boereoorlog,

Eerste Wêreldoorlog en die griepepidemie.  Die omstandighede in Suid-Afrika het met verloop van

tyd só verander dat daar vandag min weeskinders is wat in kinderhuise is.  Ernstige gesinsprobleme

dra  eerder  vandag  by  tot  die  institusionalisering  van  kinders.   (Vergelyk  Steenberg,  1995:33;

Toerien, 2001:26.)  Van der Merwe  (1998:45) ondersteun laasgenoemde outeur en is van mening

dat die verwydering van 'n kind uit sy ouers of voogde se sorg, in ons huidige tydvak voorafgegaan

word deur psigiese en/of fisiese en/of seksuele misbruik en/of verwaarlosing.

Ten einde die unieke omstandighede van die kind in sy middelkinderjare in die kinderhuis beter te

begryp, is dit belangrik om eerstens te fokus op die redes waarom die kind uit sy ouerhuis verwyder

is en in 'n kinderhuis geplaas is.  Laasgenoemde aspek word in die volgende afdeling bespreek.

2.3.1 Faktore wat bydra tot institusionalisering

Volgens die Wet op Kindersorg, 1983 (Wet No. 74 van 1983), Artikel 14 (4) (a en b) word 'n kind

uit sy ouerhuis verwyder wanneer die kind geen ouer of voog het nie, of wanneer die ouer of voog

onbevoegd is om die kind te versorg (Toerien, 2001:26).  Volgens die Wet op Kindersorg, 1983

(Wet No. 74 van 1983), Artikel 14 (b) (i–x) is 'n persoon onbevoeg om die bewaring van 'n kind te

hê deurdat hy:

i. dermate geestesongesteld is en nie in staat is om vir die liggaamlike, verstandelike of maatskaplike
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welsyn van die kind voorsiening te maak nie;

ii. die kind aangerand of mishandel het, of toegelaat het dat hy aangerand of mishandel word;

iii. die verleiding, ontvoering of prostitusie van die kind, of die pleging deur die kind van onsedelike

handelinge veroorsaak of in die hand gewerk het;

iv. gewoontes en gedrag openbaar wat die liggaamlike, verstandelike of maatskaplike welsyn van die

kind ernstig kan benadeel;

v. versuim om die kind toereikend te onderhou;

vi. die kind in stryd met artikel 10 onderhou; 

vii.die kind verwaarloos of toelaat dat hy verwaarloos word;

viii.die kind nie behoorlik kan beheer nie ten einde behoorlike gedrag, soos gereelde skoolbywoning,

te verseker;

ix. die kind verlaat het; of 

x. geen waarneembare bestaansmiddele het nie.

Die kinderhof moet bepaal of die ouer onbevoeg is en of dit in die beste belang van die kind is om in

substituutsorg  geplaas  te  word  (Van  der  Merwe,  1998:45).   Die  kinderhof  oorweeg  dan  die

onderskeie vorme van substituutsorg soos omskryf in  Artikel 15 (1) van die Wet op Kindersorg,

waarvan 'n kinderhuisplasing 'n moontlikheid is (Van der Merwe, 2002:17).

Uit bogenoemde is dit duidelik dat destruktiewe gedrag van die ouers nadelig is vir die kind en hom

ontneem  van  aspekte  wat  belangrik  is  vir  sy  normale  ontwikkeling,  soos  bespreek  in  die

voorafgaande afdeling.  Volgens Nicholas,  Roberts en Wurr (2003:78), asook Steenberg (1995:33)

ondersteun hulle die feit dat verskeie disfunksionele gesinsomstandighede dikwels die rede is vir die

kind se verwydering uit sy ouers se sorg en sy opname in 'n kinderhuis.  Nicholas, et al. (2003:78)

meld dat geestesongesteldhede by die ouers, huweliksgeweld en ouers wat in die tronk geplaas word,

dikwels bydra tot die institusionalisering van die kinders.

Hierdie omstandighede en  gesinsopset wat  die kind voor sy verwydering beleef het,  is alreeds so

traumaties wat  dan gevolg word deur  'n verdere trauma, naamlik die verwyderingsproses en die

aanpassing in substituutsorg  (Van der  Merwe,  2002:18).   Die vraag is watter  invloed al hierdie

gebeure het op die ontwikkeling van die middelkinderjare soos bespreek in Afdeling 2.2.   In die
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volgende afdeling sal aandag gegee word aan die invloed op die kind wanneer hy uit sy ouers se sorg

verwyder word.

2.3.2 Invloed van verwydering van die kind uit sy ouers se sorg

Volgens Van der Merwe (1998:45), asook Toerien (2001:27) is die verwydering van 'n kind uit sy

ouerhuis die mees traumatiese ervaring wat die kind kan beleef.  Toerien (2001:27) en Steenberg

(1995:35) is van mening dat hoe jonger die kind tydens verwydering is, hoe meer traumaties is die

ervaring, aangesien die kind dan nog nie oor die vaardighede beskik om verbale verklarings vir sy

verwydering te verstaan nie.  Dit is ook baie moeilik om die sekuriteitsgevoel wat die jonger kind by

sy ouers beleef te hervat in, byvoorbeeld, 'n kinderhuisopset.

Daar is verskeie faktore tydens die kind se verwydering uit sy ouers se sorg wat bepaal hoe die kind

gaan reageer op die gebeure, naamlik:

● Die mate van binding wat daar tussen die betrokke kind en sy ouers bestaan.

● Die kind se persepsies en redes vir verwydering.

● Die omstandighede tydens die verwydering.

● Die aard van die omgewing waaruit die kind verwyder word.

● Die kind se  egosterkte tydens die verwydering en die duur  van die verwydering.  (Vergelyk

Steenberg, 1995:35; Toerien, 2001:27-28.)

Ten einde die kinderhuiskind effektief in terapie te betrek en voor te berei op gesinshereniging, is dit

noodsaaklik om 'n profiel van die kinderhuiskind saam te stel.  Vanuit hierdie profiel kan die terapeut

'n idee vorm van die moontlike gedragspatrone en emosies van die kinderhuiskind, om probleemareas

te identifiseer wat aandag moet geniet tydens sy verblyf in die kinderhuis en tydens sy voorbereiding

op gesinshereniging.  Die onderstaande profiel is vanuit die literatuur saamgestel en word vervolgens

bespreek.

2.3.3 Profiel van die kinderhuiskind

Emosionele- en gedragsprobleme is kenmerkend van die kinderhuiskind, wat toegeskryf kan word

aan al die traumatiese belewenisse in sy ouerhuis en die verwyderingsproses wat daarop gevolg het.
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(Vergelyk  Dawes &  Donald,  1994:40;  Nicholas,  et  al.,  2003:78; Van  der  Merwe,  1998:56.)

Volgens Van der Merwe (1998:57) is magteloosheid 'n algemene eienskap van die kinderhuiskind.

Laasgenoemde word in die hand gewerk deur die:

● kind se verlies van sy ouers;

● die blootstelling aan 'n nuwe versorgingsopset;

● kinderhofopset;

● betrokkenheid van verskeie persone en professies;

● skeiding van kinders;

● handhawing van nuwe reëls en norme; en

● verandering van fisiese omgewing.

Hierdie omstandighede wek by die kinderhuiskind die gevoel dat hy beheer verloor oor sy lewe, wat

meebring dat die kind onttrek en nie-responsief optree en op die oog af sosiaal onaanvaarbare gedrag

openbaar.  Genoemde gedrag kan die kind se hanteringsmeganisme wees om sy onverwerkte emosies

te hanteer.   (Vergelyk Steenberg, 1995:36; Van der Merwe 1998:57.)   Toerien (2001:28) is van

mening dat as die kind nie sy emosies verwerk nie, hy emosies van skuld, blamering, vyandigheid,

ontkenning en vrees kan ontwikkel.  Dit is dus noodsaaklik dat die terapeut nie net die ooglopende

probleem sal aanspreek nie, maar ook sal fokus op die onverwerkte onderliggende emosies.

Verder is Toerien (2001:28) en Steenberg (1995:35) van mening dat die kinderhuiskind 'n gebrek

aan selfvertroue het en rebelse gedrag, impulsiwiteit, aggressie en onvriendelikheid openbaar.  Die

kind  kan  ook  hiperaktief  en  selfdestruktief word.   Van  der  Merwe  (1998:56)  ondersteun

laasgenoemde  outeur  en  is  van  mening  dat  wantroue,  kommunikasieprobleme,  gebrek  aan

motivering,  sosiale  isolasie,  oormatige  behoefte  aan  fisiese  kontak,  gebrek  aan  kreatiwiteit  en

beperkte  probleemoplossende  vaardighede  van  die  algemeenste  kenmerke  is  wat  by  die

kinderhuiskind voorkom.  Verder is Van der Merwe (2002:27) van mening dat indien 'n kind op 'n

jong ouderdom van 'n primêre versorger verwyder word, dit daartoe kan lei dat die kind sukkel om

weer emosionele bande te bou, deurdat hy wantrouig is.  Volgens Hukkanen, Sourander,  Bergroth

en Piha (1999:185) verhoog die moontlikheid van substansie-afhanklikheid en konsentrasieprobleme

na 'n kind se plasing in 'n kinderhuis.   Nicholas,  et  al.  (2003:78)  voeg ook  die voorkoms van
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angsversteurings en depressie by as kenmerke van die kinderhuiskind.

Skolastiese probleme is 'n verdere kenmerk wat deel uitmaak van die profiel van die kinderhuiskind

(Steenberg, 1995:35).   Volgens Van der Merwe (1998:59) is daar bevind dat trauma die kind se

normale ontwikkeling strem.  Die getraumatiseerde kind se sensoriese kontakfunksies, spraak en taal,

asook  die  bemeestering  van  take  is  dikwels  stadiger  as  die  nie-getraumatiseerde  kind.

Laasgenoemde  manifesteer  in  werk-  en  leerprobleme,  vroeë  skoolverlating,  aandag-  en

konsentrasieprobleme en afname in taakmotivering.

Volgens  Toerien  (2001:28),  asook  Steenberg  (1995:35)  kan  dit  dikwels  gebeur  dat  die  kind

psigosomatiese  versteurings  ontwikkel wanneer  hy in alternatiewe  sorg  geplaas  word.   Hierdie

versteuring  is  'n  psigopatologiese  toestand  wat  gekenmerk  word  deur  fisiologiese  en

weefselveranderings wat na 'n psigogene basis teruggevoer kan word en wat dikwels tot uiting kom

in  organe  wat  deur  die  outonome  senuweestelsel  geïnnerveer  word,  byvoorbeeld  asma,

hartprobleme, maagsere, anorexia nervosa en bulimie (Plug, et al., 1997:300).

Alvorens die kinderhuiskind in terapie betrek word, is dit belangrik om te bepaal watter dienste reeds

aan die betrokke kind gelewer is.  Laasgenoemde het ten doel om vas te stel watter aspekte in die

voorbereiding op gesinshereniging aandag moet geniet.  In die volgende afdeling sal daar gelet word

op die terapeutiese dienste in die kinderhuis.

2.3.4 Terapeutiese dienste in die kinderhuis

Die algemene siening dat  'n kinderhuis slegs 'n alternatiewe  versorgingsposisie vir kinders is, het

omtrent  heeltemal verdwyn.  'n Studie wat  deur  Hukkanen,  et  al. (1999:188)  onderneem is, het

getoon  dat  die kinders  wat  op  daardie stadium in kinderhuise opgeneem was spesiale mediese,

psigiatriese, opvoedkundige en sosiale behoeftes gehad het wat die gewone welsynsorganisasies nie

kan vervul nie.   Afgesien van laasgenoemde,  het  die studie  ook  getoon  dat  kinders wat  op  'n

langtermyn in kinderhuise opgeneem was, 'n agteruitgang getoon het in terme van funksionering.

Nicholas, et al. (2003:78) ondersteun die mening van genoemde outeurs.

In die lig van bogenoemde is  Gibbs en  Sinclair (1999:1)  van mening dat  die meeste kinderhuise
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daarna streef om terapeutiese dienste aan kinders te bied, om te help dat die kind gelei word na 'n

optimale  vlak  van  funksionering.   Daar  is  egter  bevind  dat  hierdie  kinders  'n  verbetering  in

funksionering toon terwyl hulle in die kinderhuis is, maar dat  hierdie verandering in die meeste

gevalle weer wegkwyn sodra die kind na sy ou omgewing terugkeer.

Volgens Hukkanen et al. (1999:188) is individuele terapeutiese dienste aan die kinderhuiskind, asook

die skep van 'n gevoel van 'n veilige en huislike atmosfeer, waardevolle metodes om die prognose

van die kind te  verbeter.   Die navorser  stem saam dat  so 'n atmosfeer  die kind se emosionele

behoeftes kan bevredig en hom 'n gevoel van geborgenheid kan bied.  Toerien (2001:30) is verder

van  mening  dat  behoeftebevrediging  van  die  kinderhuiskind  saamhang  met  gebalanseerde

funksionering en dat dit daarom belangrik is om aandag aan hierdie behoeftes van die kind te skenk,

ten einde die maatskaplike funksionering van die kinderhuiskind te verbeter en sy aanpassing in die

kinderhuis te vergemaklik.  Laasgenoemde aspek sal vervolgens bespreek word.

2.3.5 Aanpassing van die kinderhuiskind

Aanpassing is 'n harmonieuse verhouding tussen 'n organisme en die fisiese en/of sosiale omgewing,

dus 'n verhouding waar die organisme se behoeftes bevredig word en waar aan die eise van die

sosiale omgewing voldoen word (Plug, et al., 1997:2-3).  Na aanleiding van laasgenoemde definisie

is die navorser van mening dat die kinderhuiskind makliker sal aanpas indien sy behoeftes bevredig

word.  Volgens Toerien (2001:30) word die volgende behoeftes op die psigososiale vlak onderskei:

2.3.5.1 Behoefte aan liefde en sekuriteit

Die behoefte aan liefde en sekuriteit word alreeds tydens geboorte  van die kind binne 'n stabiele

ouerhuis waar die ouers onderling in 'n standvastige verhouding tot mekaar staan, voorsien.  Hierdie

liefde en sekuriteit vorm die basis van alle ander latere verhoudings en het 'n belangrike invloed op

die ontwikkeling van 'n gesonde persoonlikheid van die kind en die mate waarin hy homself aanvaar.

(Vergelyk Steenberg, 1995:42; Toerien, 2001:30.)

As daar nie aan hierdie behoefte van liefde en sekuriteit van die kind voldoen kan word nie, soos in

die geval van die kinderhuiskind wat van sy ouers verwyder is, kan dit lei tot emosionele deprivasie.

Laasgenoemde kan manifesteer in die vorm van 'n gebrek aan vordering, luiheid, woede,  haat en

33



Die kind in sy middelkinderjare

onsensitiwiteit  teenoor  ander.   Emosionele ontbering kan ook  tot  uiting kom in vandalisme en

geweld (Toerien, 2001:31).  Met genoemde gevolge in gedagte is die navorser van mening dat die

huisouers elke kinderhuiskind uniek moet laat voel en vir elke kind moet uitwys dat hy 'n belangrike

plek in die huis vervul, ten einde by die kind 'n gevoel van liefde en sekuriteit te vestig.

2.3.5.2 Behoefte aan nuwe ervaringe

Volgens Toerien (2001:31) is die omgewing van die kind, wat uit sy ouers se sorg verwyder word,

dikwels sosiaal en kultureel  geïsoleerd met gevolglik relatief min geleenthede vir die aanleer van

nuwe vaardighede. Die kinderhuis moet daarom daarna streef om geleenthede vir die kind te skep

om  nuwe  vaardighede  te  ontwikkel  deur  byvoorbeeld  aan  opvoedkundige  uitstappies  en

kreatiwiteitsprogramme deel te neem.

2.3.5.3 Behoefte aan verantwoordelikheid

Die kind behoort die geleentheid te kry om binne bepaalde grense self verantwoordelike besluite te

neem.  Dit kan byvoorbeeld besluite rakende kleredrag en vryetydsbesteding insluit (Steyn, 2003).

Toerien (2001:32) is van mening dat die kind wat nie die geleentheid tot verantwoordelike besluite

gebied word nie, later probleme ondervind om homself te handhaaf en vooruit te beplan.  Dit kan

manifesteer in impulsiwiteit, mislukkings en frustrasies.  Die kinderhuiskind het dikwels die behoefte

om verantwoordelikheid te aanvaar, maar beskik meestal nie oor die nodige vaardighede om hierdie

verantwoordelikheid te dra nie.  Die kind is dikwels geneig om 'n keuse te maak, soos die keuse van

'n troeteldier waarvoor iemand anders dan verantwoordelikheid moet aanvaar.  Na aanleiding van

laasgenoemde is die navorser van mening dat die kinderhuis die kind moet help om binne bepaalde

grense keuses te maak, maar hom ook te help om te besef wat die implikasies van sy keuses is.

2.3.5.4 Behoefte aan erkenning

Gebalanseerde,  intelligente,  goed aangepaste  en goed  versorgde  kinders kry dikwels baie lof en

erkenning vir hulle pogings en vermoëns.  In teenstelling met laasgenoemde kry die kinderhuiskind,

wat deprivasie en verwaarlosing in sy lewe ervaar het, baie minder lof en erkenning.  Laasgenoemde

kan lei tot swak prestasie, min uitsig op die toekoms en 'n gevoel van hulpeloosheid.  Aanhoudende

mislukking kan tot  'n swak selfkonsep aanleiding gee.   (Vergelyk Steenberg,  1995:44; Toerien,
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2001:32.)   In  die  geval van  die  kinderhuiskind is  dit  belangrik  dat  die  personeel  die  kind sal

aanmoedig en erkenning sal gee vir geringe prestasies, ten einde die kind te motiveer vir groter

uitdagings.  Sodoende kan die kind se behoefte aan erkenning bevredig word.

2.3.5.5 Behoefte aan individualiteit en identiteit

Die  kinderhuiskind  het  dikwels  'n  gebrekkige  kennis  oor  sy  gesin  van  herkoms  wat  sy

identiteitsvorming nadelig  beïnvloed,  aangesien  die  kind  nie  met  sy  ouers  as  rolmodelle  kan

identifiseer nie.  Die kind het dikwels min of geen ander rolmodelle om mee te identifiseer nie, wat

die vorming van sy selfbeeld en identiteit negatief beïnvloed (Toerien, 2001:33).

Alhoewel dit die bedoeling is om 'n kind uit sy ouerhuis te verwyder om hom in 'n beter omgewing te

plaas, is die kinderhuis steeds nie die ideale omgewing vir 'n kind se gesonde funksionering nie en

kan die kinderhuis nie in al die kind se behoeftes voorsien nie.  Die lewe in die kinderhuis kan nie die

volle voordele van 'n gesonde gesinslewe vervang nie (Steenberg, 1995:40).  Gesinshereniging is dus

die ideaal waarna gestrewe behoort te word om die kind weer terug in sy gesinsopset te plaas.

2.4 GESINSHERENIGING

Navorsing  het  getoon  dat  daar  sedert  die  Tweede  Wêreldoorlog  'n  aansienlike paradigmaskuif

plaasgevind het rondom die verwydering van 'n kind uit sy ouers se sorg (Bullock, et al., 1998:12).

Tog word beraam dat ongeveer 200 000 kinders elke jaar in substituutsorg geplaas word (Bicknell-

Hentges, 1995:326).  Die Kinderwet van 1984 doen 'n beroep op welsynsorganisasies dat die kind by

sy biologiese ouers moet bly, of dat hy so spoedig moontlik na verwydering weer met hulle herenig

moet word (Courtney, 1994:81).  Die verwydering van 'n kind uit sy ouers se sorg word ontmoedig

en die fokus word op  ouerbetrokkenheid geplaas om die kind primêr te versorg (Bullock,  et al.,

1998:12).   Laasgenoemde outeurs  se  mening word  bevestig deur  die stelling in  Bullock,  et  al.

(1998:14):  “...  the  family  is  the  place  prepared  and  ordained  by  God  for  the  training  and

upbringing of children, and this is an ordinance which men can never infringe with impunity.”

Volgens Bicknell-Hentges (1995:327-328) is die besluit om 'n kind uit sy ouers se sorg te verwyder,

'n besluit wat al die betrokkenes intens raak en dit moet gevolglik met groot omsigtigheid en sorg

geskied.  Laasgenoemde besluit ontwrig, soos reeds genoem, die stabiliteit wat 'n kind in sy ouerhuis
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ervaar en bring emosies, soos  hartseer,  woede,  skuld, wanhoop en vernedering mee.  Hebenton

(2002:185) ondersteun laasgenoemde outeur  se mening en sê verder dat  hierdie ontwrigting kan

manifesteer  in swak skoolprestasie en volgens Smith (1994:6)  kan dit  ook  lei tot  fundamentele

probleme in die ontwikkeling van geborgenheid en vertroue, selfbeeld, 'n eie identiteit, vermoë om

emosies uit te druk en om verantwoordelikheid vir die self te aanvaar.

Ten einde gesinshereniging so vlot as moontlik te laat verloop is daar verskeie aspekte wat verband

hou met gesinshereniging wat in gedagte gehou moet word, en wat in die volgende afdelings aandag

sal geniet.

2.4.1 Uitkomste vir gesinshereniging

Volgens Tam en Ho (1996:253) is daar die afgelope dertig jaar baie navorsing in die Verenigde State

van Amerika gedoen om gesinsherenigingsresultate te voorspel.  Laasgenoemde navorsing het tot die

slotsom gekom dat  die  moontlikheid tot  gesinshereniging van verskeie faktore  afhang,  wat  die

volgende insluit:

2.4.1.1 Redes vir oorspronklike verwydering

Volgens Tam en Ho (1996:253) sal die oorgrote  meerderheid ouers eerder self hulle kinders wil

versorg.   Indien ouers nie oor  die vermoë beskik nie, sal hulle eerder  op die ondersteuning van

familie staatmaak om die kinders te versorg, as om die kind in 'n kinderhuis te laat opneem.  Studies

het getoon dat kinders wat in 'n kinderhuis is as gevolg van 'n  familiekrisis, soos dood, siekte of

hospitalisering van 'n ouer, 'n groter moontlikheid het om weer later met sy gesin herenig te word, in

teenstelling met die kind wat in 'n kinderhuis is as gevolg van 'n disfunksionele gesinsopset, fisiese

gebreke, ernstige emosionele en persoonlikheidsprobleme of finansiële krisisse.  (Vergelyk Bicknell-

Hentges, 1995:327; Courtney, 1994:86; Tam & Ho, 1996:253.)  Volgens Bullock, et al. (1998:36) is

dit  noodsaaklik dat  die  kind presies weet  hoekom hy uit  sy ouers  se  sorg  verwyder  word  om

sodoende onnodige skuldgevoelens uit die weg te ruim, aangesien die kind dikwels dink dat hy die

rede vir die ontwrigting in die huishouding is.
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2.4.1.2 Verwyderingsperiode

Volgens Tam en Ho (1996:254), asook Courtney (1994:88) is die kans redelik groot dat 'n kind wat

vir 'n kort periode in substituutsorg geplaas word makliker met sy gesin sal herenig as die kind wat

vir 'n lang tydperk verwyder is.  Daar is bevind dat hoe langer 'n kind van sy gesin verwyder is, hoe

skraler word die kanse om weer met hulle herenig te word.  Bullock, et al. (1998:7) is van mening

dat enige situasie wat 'n alternatief is van die ouerhuis, soos byvoorbeeld 'n kinderhuis, aanpassing

tydens gesinshereniging sal veroorsaak, selfs al was die skeidingsperiode kort.

2.4.1.3 Terapeutiese dienste gelewer

Daar  bestaan  'n  verband  tussen  terapeutiese  dienste  gelewer  en  die  moontlikheid  vir

gesinshereniging.  Indien gedrags- en gesinsprobleme terapeuties aangespreek en hanteer word, het

die oorgrote meerderheid kinders weer 'n kans om met hulle gesinne herenig te word.  (Vergelyk

Gibbs & Sinclair, 1999:1; Tam & Ho,  1996: 253.)   'n Studie deur Hukkanen,  et al. (1999:188)

onderskryf die waarde van terapeutiese dienste en is verder van mening dat psigoterapie 'n gunstige

impak op gesinshereniging kan hê.  Volgens Bullock,  et al.  (1998:38) kan die kind tydens terapie

begelei word om sy verlede te verstaan en deel te neem aan besluite rakende sy toekoms.  Dit is dus

duidelik dat terapie die gesinsherenigingsproses kan vergemaklik.

Gibbs en Sinclair (1999:1) is egter van mening dat terapeutiese dienste in die kinderhuis benadeel

word deur die volgende:

● Daar bestaan nie 'n ooreenstemmende teorie oor wat terapie presies behels nie.

● Die kinderhuiskind is dikwels negatief teenoor terapie en wil nie ten volle samewerking gee in die

terapeutiese proses nie.

● Die doelstelling van die kinderhuis, naamlik om die kinders te versorg en goeie orde te handhaaf,

het dikwels min te make met die sleutelprobleme wat die kind tydens gesinshereniging moet kan

hanteer.

● Die kinderhuiskind se gedrag kan verbeter terwyl hy in die kinderhuis is, maar hierdie positiewe

verandering verdwyn dikwels as die kind met sy gesin herenig word.
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2.4.1.4 Kontak tussen kind en ouers

Studies wat deur Tam en Ho (1996:254) onderneem is, het getoon dat die kind wie se ouers geen

kontak met hom het tydens die verwyderingsperiode nie, waarskynlik nie met sy gesin herenig sal

word  nie.   In  teenstelling  hiermee  kan  gereelde  kontak  tussen  kind  en  ouers  uitloop  op

gesinshereniging.

'n Konsep van ouerbetrokkenheid is deur Tam en Ho (1996:257) ontwikkel wat  meer behels as

kontak tussen die kind en die ouer.  Laasgenoemde outeurs is van mening dat indien die ouers sekere

verantwoordelikhede rakende die kind aanvaar, selfs terwyl hy in die kinderhuis is, is die kanse op

suksesvolle gesinshereniging baie beter.   Hierdie betrokkenheid behels dat die ouers die kind van

sakgeld voorsien en hom self by die kinderhuis terugbesorg na 'n naweek of vakansie.  Hierdie tipe

verantwoordelikhede kan egter  net  aan die ouers  toegewys word  as  hulle bekwaam is,  en nie-

gewelddadig teenoor hulle kind is nie.

Dit kom algemeen voor dat die proses van gesinshereniging benadeel word indien die spanning en

angstigheid, wat met die oorspronklike verwydering teenwoordig was, nie hanteer en verwerk is nie

(Bullock, et al., 1998:102).  Hierdie onverwerkte gevoelens kan sowel die ouers as die kind tydens

gesinshereniging negatief beïnvloed.  Laasgenoemde sal in die volgende afdeling aandag geniet.

2.4.2 Verwagtinge en houding van die ouers en kind

Volgens Bullock, et al. (1998:104) veroorsaak die realiteit van gesinshereniging dikwels spanning en

angstigheid by die ouers en die kind, ongeag die verlange en verwagting wat daarmee gepaard gaan.

In die praktyk beteken gesinshereniging vir die ouers ontwrigting, ekstra verantwoordelikhede en

verhoogde uitgawes, wat duidelik deur 'n ma in die onderstaande opmerking uitgespel word:

I know it's awful but we've got used to him being away and enjoy his coming

home for short stays.  The thought of having him back for good worried us,

all the noise, washing, cost, getting him up for school.  We couldn't sleep all

night  worrying  about  what  to  do  and  could  we  cope  (Bullock,  et  al.,

1998:104).
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Volgens Smith (1994:44) is dit noodsaaklik dat die kind by gesinshereniging insig in sy situasie moet

hê.  Die kind moet sy emosies kan identifiseer en uitdrukking daaraan kan gee.  Hy moet 'n positiewe

selfkonsep hê, die belewing hê van ontwikkelingsfases wat moontlik nie deurleef is nie, en nuwe en

gepaste patrone van gedrag kan benut.  Bullock, et al., (1998:36) ondersteun bogenoemde outeur en

is verder  van mening dat  die kind dikwels skuldig voel oor  die ontwrigting wat  hy in sy gesin

veroorsaak het.  Die navorser meen egter dat die kind begelei moet word om insig in die situasie te

ontwikkel, ten einde sy emosies gepas uit te druk.

Volgens Bullock,  et al. (1998:111) is sowel die ouers as die kind se siening van gesinshereniging,

asook  hulle  gevoel  van  die  tempo  waarteen  dit  geskied,  baie  belangrik.   Dit  is  byvoorbeeld

noodsaaklik  dat  hulle  verwagtinge  van  die  gesinshereniging  volledig  deurgewerk  word,  om

onrealistiese verwagtinge te verminder en onnodige teleurstelling te voorkom.  Bogenoemde outeurs

haal 'n ma aan:

I had this idea it would be like something out of the movies with violins and

everybody happy and we wanted to make a fuss but it wasn't really like that.

It  was  all a  bit  empty really, I  can't  explain it  to  you  (Bullock,  et  al.,

1998:111).

Dit is duidelik dat ouers en kinders dikwels hoë verwagtinge van gesinshereniging het wat in die

praktyk nie kan realiseer nie, weens alles wat met die verwyderingsproses en daarna gepaard gegaan

het.  Daar is die vrese rondom die gesinshereniging, skuldgevoelens en ander probleme wat met die

skeidingsproses gepaardgaan, wat  van gesinshereniging 'n emosionele aangeleentheid maak.   Die

oomblik van gesinshereniging is dikwels 'n gelukkige oomblik vir die meeste gesinne, min wetende

wat dit alles vir hulle gaan inhou (Bullock, et al., 1998:112,114).

Dit is noodsaaklik dat ouers en kinders voorberei moet word op die verskillende fases wat hulle in

die gesinsherenigingsproses te wagte kan wees, ten einde onnodige spanning en teleurstelling in die

proses te verminder.  Die verskillende fases word in die volgende afdeling bespreek.
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2.4.3 Fases tydens die gesinsherenigingsproses

Gesinshereniging sluit die onderstaande vier fases in.

2.4.3.1 Vrees en wantroue

Sodra gesinshereniging ter sprake kom, ontstaan daar menigmaal vrees en wantroue by die ouers en

die kind.  Hierdie gevoelens word dikwels nie uitgespreek nie, maar is onderliggend aanwesig.  'n

Voorbeeld hiervan is die ouers wat in die verlede misluk het om vir die kind te sorg wat tot  die

verwydering van die kind gelei het, en waar daar by gesinshereniging die vrees en wantroue is dat dit

weer kan gebeur (Bicknell-Hentges, 1995:334).

2.4.3.2 Idealisme

Volgens Plug, et al. (1997:151) verwys idealisme na 'n persoonlikheidseienskap wat te doen het met

'n persoon se geneigdheid om hoë ideale te stel en daarvolgens te leef.  Die term dra dikwels die

konnotasie van 'n gebrek aan werklikheidssin.  Volgens Bicknell-Hentges, 1995:337 en Bullock, et

al. (1998:119-121) is hierdie 'n fase waartydens beide die kind en die ouers hulle beste gedrag toon

en poog om van die gesinshereniging 'n sukses te maak.  Deel van hierdie fase is die betrokkenes se

bereidwilligheid om rolle te deel en die toewysing van nuwe rolle aan die kind.  Dit gebeur dikwels

dat die kind wat voorheen baie lui was, nou skielik bereid is om hard te werk in die huishouding.  Die

verskillende individue is bereid om hulle onafhanklikheid in te boet en die gesin funksioneer as 'n

enkel en saamgebinde eenheid.

Tydens die gesinsherenigingsproses wil die ouers en die kind dikwels net die beste voorgee, naamlik

dat  al die probleme van die verlede opgeklaar is, en dat  almal bereid is om hulle deel te  doen.

Wanneer die gelukkige oomblik van gesinshereniging verby is, kry die prentjie dikwels 'n ander kleur.

Hierdie fase eindig dikwels met gesinskonflik, waartydens  teenbeskuldigings en opgeboude verwyte

rakende die verwydering van die kind uit sy ouers se sorg, weer geopper word (Bullock, et al., 1998,

121).
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2.4.3.3 Realiteitsfase

In hierdie fase begin sowel die kinders as die ouers geleidelik meer natuurlik optree en kom die ou

interaksiepatrone  en  -konflikte  dikwels  weer  na  vore  (Bicknell-Hentges,  1995:337).   Die  vals

konsensus van die voorafgaande idealistiese fase disintegreer (Bullock,  et al.,  1998:121) en daar

ontstaan 'n geneigdheid by die kind om sy huis en die kinderhuis met mekaar te vergelyk (Bicknell-

Hentges, 1995:338).

'n Groot probleem van hierdie fase is die gemeenskaplike vrees en wantroue wat weer 'n voorloper

kan wees van die destruktiewe gedrag van vroeër.  Dit is dus noodsaaklik dat die terapeut moet let

op enige tekens van regressie wat kan lei tot negatiewe gedrag van die ouers of die kind (Bicknell-

Hentges, 1995:338).  Die oorsaak van die konflik in hierdie fase is meestal die onvermoë om 'n

denksprong te maak tussen die realiteit en die fantasie van perfekte gesinshereniging.  Die realiteit

van  gesinshereniging  bring  dikwels  dieselfde  probleme  aan  die  lig  wat  aanvanklik  tot  die

verwyderingsproses  gelei het.   Die  teleurstelling van die  herhaling van destruktiewe patrone  is

inderdaad 'n skok vir al die betrokkenes en lei tot  verdere destruktiewe gedrag  (Bullock,  et al.,

1998:122-123).

In teenstelling met genoemde negatiewe effek van die realiteitsfase, kan hierdie fase ook 'n positiewe

invloed op die gesin hê, indien dit reg hanteer word.  Inligting en probleme wat die betrokkenes nie

voor die verwydering met mekaar wou deel nie, kan nou eerlik deurgepraat word.  Die oorsake van

die verwydering en die teleurstelling wat daarmee gepaard gegaan het, kan ook nou hanteer word

(Bullock, et al., 1998:123).  Met genoemde feite in gedagte, is die navorser van mening dat indien

hierdie aspekte suksesvol hanteer  word,  die ouers en die kind selfs op 'n hoër vlak as voor  die

verwydering kan funksioneer.

2.4.3.4 Voorlopige skikkingsfase

Volgens Bullock,  et  al.  (1998:124),  asook  Bicknell-Hentges (1995:339)  kan dit  'n lang tydperk

neem om die konflik van die voorafgaande fase op te los en te hanteer.  Bullock, et al.  (1998:124)

haal 'n ouer in hierdie verband aan:
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You cannot go back.  You cannot turn the clock back.  When I look back

and see what I allowed to happen I still wince, I think “Oh no.”  But it's done

and over the last six months (since the reunion) we've got over some of the

problems...  I tell him about how things got too much for me and he tells me

about how he loved the children's home or hated the foster home.  It's not a

cure but it certainly helps.

Baie  tyd  en  die  herbevestiging  van  gesinsnorme is  noodsaaklik  om  'n  wedersydse  en  warm

verhouding tussen die ouers en die kind te herstel.  Gedurende die verwyderingsperiode was beide

die ouers en die kind vry van besluite wat die ander party raak.  Hulle het as't ware 'n nuwe vryheid

geniet.  Na die gesinshereniging, en spesifiek na die fase van idealisme, word die roetine van die

gesinslewe weer duidelik vir die betrokkenes (Bullock, et al., 1998:124).

Tydens gesinshereniging kan dit gebeur dat die ouers en die kind bewus raak van veranderinge wat

tydens die verwyderingsperiode plaasgevind het.   Die kind kan byvoorbeeld bewus word van die

fisiese veranderinge in sy ouers, naamlik dat hulle ouer, stadiger of vetter geword het.  Daarteenoor

kan die ouer bekommerd wees oor sy kind se onvervulde intellektuele en emosionele ontwikkeling

en behoeftes (Bullock, et al., 1998:124-125).

Volgens Bullock, et al. (1998:125) hou hierdie fase vir sowel die ouer as die kind baie aanpassing en

deursettingsvermoë in.  Die ma van 'n baba moet nou skielik doeke omruil en die baba voed.  By

ouer kinders kan konflikte ontstaan rakende sakgeld, wat dikwels minder is as by die substituutsorg.

Vir die adolessent is daar reëls rakende kleredrag, seksuele gedrag en die tyd waarop die kind tuis

moet wees na afsprake.  Daar bestaan dikwels 'n gaping tussen wat van kinders in substituutsorg

verwag word en wat ouers sal verdra na gesinshereniging.  Bullock, et al. (1998:125) haal 'n ouer

aan wat  hierdie realiteit van nuwe verantwoordelikhede wat  met gesinshereniging gepaard gaan,

besef het:

It's like the birth, it's marvellous when it's over and in the hospital but when

you're home and it's feeding and changing nappies all day and all night it

suddenly hits you.
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Die  navorser  is  van  mening  dat  die  aanpassing  na  die  verwyderingsperiode  baie  energie  en

deursettingsvermoë van al die betrokkenes verg om uiteindelik die fase te bereik waar die meeste

konflik hanteer is en almal redelik aangepas is.

2.5 SAMEVATTING

In hierdie hoofstuk is die ontwikkeling van die kind in sy middelkinderjare volledig bespreek.  Dit is

belangrik om bewus te wees van die bepaalde ontwikkelingsfase van die middelkinderjare, ten einde

die optrede en motivering vir gedrag doeltreffend te verstaan.  Die middelkinderjare gaan met groter

emosionele volwassenheid gepaard.  Die kind kan reeds sy gevoelens identifiseer en uitdruk.

Die gesin is 'n belangrike anker in die kind se lewe.  Die verwydering van die kind uit sy ouers se

sorg is dus 'n traumatiese gebeurtenis en kan die kind met bepaalde onverwerkte gevoelens laat, soos

byvoorbeeld wanhoop, vrees, woede en skuldgevoelens.  Die kinderhuiskind kan beswaarlik aanpas

in sy nuwe omgewing,  naamlik die kinderhuis,  voordat  laasgenoemde gevoelens deurgewerk  is.

Aanpassing  kan  vergemaklik  word  indien  daar  gefokus  word  om  in  die  kinderhuisopset  die

psigososiale behoeftes van die kind te bevredig.  Hierdie behoeftes kan die behoefte aan liefde en

sekuriteit,  nuwe  ervaringe,  verantwoordelikheid en  die  behoefte  aan  individualiteit  en  identiteit

insluit.  Indien die kind weer met sy ouers herenig word, is daar ook 'n bepaalde aanpassing wat ter

sprake is.

Dit is duidelik dat gesinshereniging 'n komplekse aangeleentheid is.  'n Paar maande nadat die kind en

sy ouers herenig is, is konflik, vrees en probleme weer op die voorgrond.  Wanneer daar nie aan

verwagtinge voldoen word nie, moet sowel die kind, as die ouers, aan hulle teleurstelling en woede

uiting kan gee.  Sowel die ouers, as die kind, moet nuwe rolle in die gesin aanneem.  Grense in die

gesinsopset en in die verhoudings moet herstel word en aanpassings tot die nuwe omstandighede is

noodsaaklik.  'n Suksesvolle gesinshereniging hang ten nouste saam met die verwagting dat vrees en

konflik teenwoordig sal wees tydens die hereniging, en/of gesinslede die vermoë sal hê om oor

bogenoemde kwessies te praat en dit te hanteer.

In die volgende hoofstuk sal gefokus word op 'n teoretiese fundering vir die Gestaltbenadering.  Die

basiese Gestaltkonsepte, vorme van spel en sekere Gestaltmediums en tegnieke word bespreek.
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3. 'N TEORETIESE FUNDERING VAN DIE GESTALTBENADERING

3.1 INLEIDING

In hierdie hoofstuk word 'n teoretiese fundering van die Gestaltbenadering bespreek, met spesifieke

verwysing na sekere Gestaltkonsepte,  asook  vorme van spel wat  in die  spelterapeutiese situasie

aangewend kan word.  Dit sal telkens van toepassing gemaak word op die kinderhuiskind.

3.2 GESTALTSPELTERAPIE

Gestaltpsigologie het reeds voor die Eerste Wêreldoorlog in Europa ontstaan.  Wertheimer, Koffka

en Kohler het op daardie stadium gemeen dat die ontleding van bewuste ervaring van persepsies en

die interaksie tussen persepsies en gedrag nie voldoende is nie.  Hulle begin 'n nuwe analise uittoets,

naamlik om die perseptuele veld as geheel te sien.  Wertheimer, Koffka en Kohler het egter nie hulle

persoonlike persepsies en gevoelservarings aan die teorie gekoppel nie en gevolglik het bogenoemde

idees net 'n teorie gebly (Joubert, 1997:80).

Volgens Oaklander (2001:46),  asook  Joubert  (1997:81)  is Gestaltterapie oorspronklik ontwikkel

deur  Frederick  en  Laura  Perls,  met  die  basiese beginsels van psigoanalise,  Gestaltsielkunde en

verskeie humanistiese teorieë, asook aspekte van fenomenologie en eksistensialisme.  Vanuit hierdie

bronne het verskeie teoretiese konsepte en beginsels ontwikkel, wat dan die basis van Gestaltterapie

vorm.  Terapie vanuit die Gestaltbenadering word volgens De Beer  (1998:12) omskryf as 'n vorm

van eksistensiële terapie wat gebaseer is op die aanname dat elke mens sy eie weg in die lewe moet

vind, en persoonlike verantwoordelikheid vir sy optrede moet aanvaar alvorens hy volwassenheid

kan bereik.  Volgens Oaklander (2000:28) is Gestaltterapie 'n humanistiese terapie wat fokus op die

gesonde en geïntegreerde funksionering van die totale organisme, wat  bestaan uit  die sensoriese

modaliteite, liggaam, emosies en die intellek.  Joubert (1997:81) meen dat die Gestaltterapie fokus

op die kliënt en terapeut se bewustheid van realiteit in die hier-en-nou.

Volgens Du Toit  (2001:131) is spelterapie 'n psigoterapeutiese metode,  wat  ten doel het om die

emosionele nood van die kind te verlig.  'n Verskeidenheid spelmateriaal, soos handpoppe, poppe,

klei en kunsmateriaal word benut om bogenoemde te bereik.
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In  die  volgende  afdeling  word  die  mees  algemene  uitgangspunte  van  spelterapie  vanuit  die

Gestaltbenadering bespreek.

3.3 GESTALTKONSEPTE

Die volgende uitgangspunte kan as hoekstene van die Gestaltbenadering beskou word.

3.3.1 Terapeutiese verhouding

Volgens De Beer (1998:75) en Joubert (1997:112) is die vertrouensverhouding tussen die terapeut

en die kind 'n belangrike uitgangspunt in spelterapie.  Schoeman (1996a:22) is van mening dat die

kwaliteit van hierdie verhouding die kind se ontvanklikheid vir enige terapeutiese insette sal bepaal.

Geldard en Geldard (2002:8) bevestig laasgenoemde outeur se siening.  Oaklander (2000:28) gaan

van die standpunt uit dat die terapeut  nie verhewe bo die kind is nie, ten spyte van 'n verskil in

ouderdom, ondervinding en opleiding.  In hierdie verhouding sien die terapeut nie op die kind neer

nie,  maar  benader  die  kind  met  respek.   (Vergelyk  Houston,  2003:44;  Oaklander,  1997:144;

Ruckert,  2001:252.)  Die motivering vir die noodsaaklikheid van 'n sterk terapeutiese verhouding

word in die volgende afdeling bespreek.

3.3.1.1 Motivering vir 'n sterk terapeutiese verhouding

Daar is volgens Schoeman (1996a:22), Schoeman (1999:91) en Gouws (2003:19) verskeie aspekte

wat 'n sterk terapeutiese verhouding tussen die terapeut  en die kind regverdig, wat die volgende

insluit:

● Die kind sal op 'n dieper vlak met die terapeut kommunikeer.

● In 'n vertrouensverhouding is dit vir die kind moontlik om met die terapeut te identifiseer.

● Dit stel die kind in staat om terapeutiese verandering te hanteer.

● Die verhouding motiveer die kind om by gesonde emosionele ervarings betrokke te raak.

● Dit moedig die kind aan tot verdere terapeutiese groei.
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3.3.1.2 Eienskappe van 'n sterk terapeutiese verhouding.

Die terapeutiese verhouding moet voldoen aan die volgende kriteria:

● Betree die leefwêreld van die kind

Die terapeut se taak is om die kind se leefwêreld te betree deur aansluiting te vind by wat nou vir die

kind belangrik is en so geleidelik nader aan hom as persoon te beweeg (Geldard & Geldard, 2002:6-

7).  Plug, et al. (1997:203,207) omskryf die leefwêreld as die ruimte wat alle faktore insluit wat 'n

individu se gedrag op 'n bepaalde oomblik beïnvloed.  Na aanleiding van bogenoemde siening is die

navorser van mening dat die terapeut die kind altyd teen sy agtergrond moet sien en homself moet

afvra:  “Hoekom het die kind nodig om só op te tree?”

● Vestig 'n professionele vertrouensverhouding

Die terapeut moet in verhouding tree met die kind soos wat die kind hom toelaat en die terapeut

moet  die  kind deurentyd  verseker  dat  alle inligting vertroulik  is  om sodoende  'n  professionele

vertrouensverhouding te vestig.  Laasgenoemde sal by die kind die gevoel vestig dat dit 'n unieke

verhouding met die terapeut is wat nie vergelyk kan word met die onwelkome inmenging van familie

en ouers nie.  (Vergelyk Geldard & Geldard, 2002:7-8; Schoeman, 1996b:33.)

● Sekuriteit

Die  wêreld  van  die  kinderhuiskind  word  dikwels  gekenmerk  deur  'n  gevoel  van  onveiligheid,

onsekerheid en wantroue,  wat  meebring dat  die kind moeilik bereikbaar is (Booyse,  2003).   Na

aanleiding van laasgenoemde stelling is die navorser van mening dat  die klem in die terapeutiese

situasie dus moet val op die vestiging van 'n veilige atmosfeer waar die kind aanvaar word.  Die kind

moet ook die gevoel hê dat die terapeut hom ondersteun.  Volgens Geldard en Geldard (2002:9) dra

die  nie-veroordelende  en  empatiese  houding  van  die  terapeut  by  tot  die  sekuriteit  van  die

terapeutiese omgewing.
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Gegewe hierdie omstandighede sal die kind vertroue in die terapeut ontwikkel wat hom sal toelaat

om geleidelik sekere  onbewustelike  en  onderdrukte  gevoelens,  sonder  die  vrees  vir  kritiek  of

verwerping, bekend te maak.  Sodra die vertroue in die terapeutiese situasie gevestig is, sal die kind

sy diep verborge en “onaanvaarbare” gevoelens en vrese deur sy spel bekend maak met die wete dat

dit nie negatiewe gevolge sal hê wat vir hom verdere emosionele skade sal berokken nie (Geldard &

Geldard, 2002:9).

● Opregtheid

Volgens Geldard en Geldard (2002:9), asook Schoeman (1996b:34) moet die verhouding tussen die

terapeut en die kind opreg en eerlik wees.  Die terapeut moet dus nie voorgee om iemand te wees

wat hy nie is nie.  Hierdie verhouding bied ook aan die kind die geleentheid om sy diepste gevoelens

aan die terapeut bekend te maak.

3.3.2 Holisme

'n  Verdere  uitgangspunt  in  die  Gestaltbenadering  is  holisme.   De  Beer  (1998:48),  Schoeman

(1999:36), asook Van der Merwe (1998:19) is van mening dat die mens 'n geïntegreerde organisme

is wat as 'n eenheid met sy omgewing funksioneer.  Holisme impliseer dus dat die mens 'n geheel is

en daarvolgens bestudeer moet word, omdat die geheel oor eienskappe beskik wat nie ontdek kan

word as die samestellende elemente afsonderlik bestudeer word nie.  (Vergelyk Du Toit, 2001:132;

Plug, et al., 1997:147.)

Gestaltterapie is 'n holistiese en interpersoonlike benadering tot  menslike verandering (Parlett  &

Hemming, 1996:196).  “Gestalt” beteken ‘n georganiseerde geheel.  (Vergelyk Gladding, 2000:221;

Houston, 2003:15; Nelson-Jones, 1995:48; Schoeman, 1999:35.)  Die Gestaltterapeut sal dus met al

die dimensies van die kind se lewe werk, soos sy sosiale vaardighede, kognitiewe gedrag, emosies en

steunstelsels.  Die terapeut sal dus fokus op die bewustheid van liggaamlike sensasies, emosies asook

die kognitiewe belewenisse van die kind (Corey, 2000:307).  In die geval van die kinderhuiskind

moet  die  terapeut  aandag  gee  aan  emosies  wat  verband  hou  met  die  verwyderingsproses  en

moontlike gesinshereniging, asook die kognitiewe denke wat daarmee verband hou.
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3.3.3 Veldteorie

Volgens die veldteorie word gedrag gesien as die resultaat van die interaksie tussen die persoon se

eienskappe,  vermoëns en behoeftes en die sosiale en fisiese omgewing (Plug,  et  al., 1997:393).

Steyn (2004)  is van mening dat die veld die omgewing, asook die sisteme is waarbinne die kind

funksioneer.

In aansluiting by bogenoemde standpunt  is die navorser  van mening dat  elke kind altyd teen sy

agtergrond gesien moet word en die terapeut moet homself voortdurend afvra:  “Hoekom tree die

kind so op?”  Corey (2000:307) maak die aanname dat  die kind se gedrag verband hou met sy

omgewing  omdat  hy  deurentyd  in  interaksie  met  sy  omgewing  is.   Die  kinderhuiskind  kan

byvoorbeeld  aggressief  optree  omdat  hy  gefrustreerd  is  met  die  kinderhuisopset,  of  met  die

voorafgaande verwyderingsproses.

3.3.4 Figuurgrond-proses

Volgens Hamilton (1997:27), Schoeman (1999:36) en Ruckert (2001:249) is die figuur die fokus van

belangstelling, byvoorbeeld die probleem waarmee die kind na terapie kom.  In Gestaltterapie word

die ongedifferensieerde veld die agtergrond of grond genoem.  (Vergelyk Corey, 2000:308; Du Toit,

2001:134.)  Die grond is dan die konteks waarbinne hierdie probleem figureer.  Met behulp van die

voorbereidingsprogram moet die kind gelei word om onvoltooidhede na die figuurgrond te bring.

Sills, Fish en Lapworth (1995:44), asook Schoeman (1999:37) is van mening dat 'n kind nie in staat

is om die totaliteit van die self en die omgewing tegelykertyd te sien nie.  Sommige aspekte sal op die

voorgrond figureer terwyl die ander op die agtergrond sal bly, afhangende van sy behoeftes op die

gegewe oomblik.

3.3.5 Organismiese selfregulering

Gestaltterapie  beklemtoon  die  proses  van  organismiese selfregulering.   Die  organisme  streef

voortdurend daarna om homeostase te  bereik en sy behoeftes te  bevredig (Oaklander,  2001:47).

Volgens Sills, et al. (1995:10) is organismiese selfregulering die menslike geneigdheid om 'n toestand

van ekwilibrium te handhaaf deurdat die individu byvoorbeeld glimlag as hy gelukkig is, of huil as hy
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hartseer is.  Plug, et al. (1997:30,  88) omskryf ekwilibrium as 'n toestand van harmonie tussen die

strukture  van  'n  organisme  en  die  omgewing,  dit  wil  sê  'n  toestand  waar  assimilasie  en

akkommodasie in ewewig is.  Assimilasie is die individu se inkorporasie van waardes en norme van

die sosiale omgewing.  Dit blyk dus dat  die kind deur  kontakmaking met sy omgewing die veld

organiseer en assimilasie en organismiese selfregulering dan kan plaasvind.

Volgens Schoeman (1999:93) behels effektiewe organismiese selfregulering die mate waarin die kind

kontak met die self en ander maak en bewus is in watter mate sy omgewing tot voordeel of gevaar

strek.

3.3.6 Bewustheid

Bewustheid impliseer die individu se vermoë om sy primêre behoeftes te identifiseer ten einde sy

gestalt in balans te hou (Van der Merwe, 1998:22).  Bewustheid omvat baie aspekte van die lewe,

soos  sintuie,  gevoelens,  behoeftes,  gedagtes  en  dade.   Soos  die  kind  die  terapeutiese  proses

deurloop, raak hy meer bewus van wie hy is, hoe hy voel en wat sy behoeftes is.  (Vergelyk Du Toit,

2001:138; Joubert,  1997:86; Oaklander, 2000:31.)   Dit is die taak van die terapeut  om die kind

bewus te maak van die onvoltooide behoeftes wat aanleiding gee tot sy ontevredenheid.  (Vergelyk

Schoeman, 1999:37; Van der Merwe, 1998:22.)  Die kinderhuiskind moet besef dat die verwydering

van sy ouers en die gepaardgaande emosies, soos verwerping en wantroue aanleiding kan gee tot sy

huidige gevoelens van wantroue teenoor ander en vrees vir verwerping en teleurstelling.  Die kind

moet  begelei  word  om  verantwoordelikheid  te  aanvaar  vir  die  vervulling  van  sy  behoeftes.

(Vergelyk  Schoeman,  1999:36;  Van  der  Merwe,  1998:22.)   Dit  is  dus  belangrik  dat  die

kinderhuiskind besef dat hy nie ander verantwoordelik kan hou vir sy huidige gevoelens nie en dat hy

'n aktiewe rol moet speel om sy behoeftes te vervul.

Volgens Parlett en Hemming (1996:200) is bewustheid om waar te neem, te herken en in voeling te

wees met ander en die omgewing.  Schoeman (2000:15) ondersteun laasgenoemde outeurs se opinie

en is van mening dat bewustheid die mate impliseer waarin die kind sy gedrag kan reguleer of beheer

en bewus is daarvan.  Die kind moet  verder begelei word om beheer te  neem oor  sy keuses en

situasie (Van der Merwe, 1998:23), om organismiese selfregulering te bereik.

Wanneer die kind vir terapie kom, het hy soms net 'n vae idee waarom hy daar is.  (Vergelyk Geldard
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& Geldard, 2002:100; Schoeman, 1996c:54.)  Laasgenoemde standpunt bevestig vir die navorser die

belangrikheid daarvan om die kind se beleweniswêreld te betree, en vas te stel waarom hy dink dat

hy in terapie is en sy bewustheid daaromtrent te versterk.  Die kinderhuiskind moet presies weet

hoekom  hy  uit  sy  ouers  se  sorg  verwyder  is  sodat  sy  gepaardgaande  gevoelens  terapeuties

aangespreek kan word.

Die bewusmakingsproses ontwikkel sy vermoë om te fokus en in voeling te kom met die “nou” in sy

lewe (vergelyk Clarkson, 1999:87; Nelson-Jones,  1995:61; Ruckert,  2001:253),  deur  middel van

sensomotoriese, emosionele en kognitiewe belewenisse.  (Vergelyk Ruckert, 2001:253; Schoeman,

1996b:30.)   Volgens Gladding (2000:224)  is die funksie van die Gestaltterapeut  om die kind se

bewustheid van die verlede na die “nou” te bring (vergelyk Clarkson, 1999:87; Joubert,  1997:87;

Schoeman, 1996b:34-35; Sills, et al., 1995:9), soos die bewustheid van hoe die kinderhuiskind nou

voel oor die aanvanklike verwydering uit sy ouers se sorg, en wat sy gevoelens rondom moontlike

gesinshereniging nou aan hom doen.  Laasgenoemde is belangrik om te bepaal hoe die verlede die

kind nou laat optree en voel, om sodoende 'n visuele refleksie van die verlede te ontwikkel (Ruckert,

2001:253).  Na aanleiding van hierdie siening is die navorser van mening dat wanneer ‘n gebeurtenis

van die verlede in die hier-en-nou uitgebeeld word, normale verdedigingsmeganismes van vaagheid

en onbetrokkenheid verminder en word die kind met die realiteite daarvan gekonfronteer.

Volgens  Joubert  (1997:89),  Oaklander  (1997:144),  Schoeman  (1996b:30-31)  en  Schoeman

(1999:104) kan die sensoriese modaliteite gebruik word  om die kind aan te  moedig om interne

gevoelens met liggaamlike belewenisse te koppel.  Hierdie sensoriese modaliteite sal in die volgende

afdeling meer breedvoerig bespreek word.

3.3.6.1 Sensoriese modaliteite

Volgens Van der Merwe (1998:31), asook Toerien (2001:44) stel die sensoriese sisteem die kind in

staat  om die wêreld te beleef.  Sensoriese modaliteite is dus die wyse waardeur die kind met sy

omgewing, ander en die self kontak maak (Joubert, 1997:90).  Sinvolle terapie word beperk indien

die kind nie sensories intakt is nie (Schoeman, 1996b:29).  Gevolglik blyk dit dat indien die kind nie

sensories  intakt  is nie,  sy vermoë  om waar  te  neem,  te  ervaar  en  bewus  te  wees  van sy eie

belewenisse, beperk sal word.  Gestaltterapie streef na persoonlike bewustheid en om die kind in
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voeling met homself te bring (Schoeman, 1996e:176).  Die kinderhuiskind is alreeds dikwels voor die

verwydering  uit  sy ouers  se  sorg  van  verbale  stimulasie  en  die  vervulling van  verskeie  ander

behoeftes ontneem.  Daar moet dus tydens elke terapeutiese sessie op sensoriese modaliteite gefokus

word,  ten einde die kind in staat  te  stel om weer  kontak  met  sy omgewing te  maak (Toerien,

2001:44).   Daar  sal dus nou aan die basiese sintuie aandag geskenk word,  asook  aan idees vir

sensoriese stimulasie soos deur Schoeman (1996c:43-46) weergegee.

● Visuele stimulasie

Volgens  Schoeman  (1996c:43)  is  visie  die  primêre  koördinerende  sintuig,  deurdat  'n  groot

persentasie nie-verbale boodskappe deur sig waargeneem word.   Gevolglik blyk dit dat indien die

kind  nie  visueel  intakt  is  nie,  hy moeilik toepaslik  in  sosiale  situasies  sal  optree.   Schoeman

(1996c:43) en Du Toit (2001:145) stel die volgende oefeninge voor om te toets of die kind visueel

intakt  is,  naamlik om met  'n spieël te  speel,  en om van voor  en agter  deur  'n verkyker  en 'n

kaleidoskoop te kyk.  Die navorser is van mening dat hierdie oefening verder aangevul kan word

deur  die kind verskillende kleure in die vertrek  te  laat  identifiseer om sy visuele bewustheid te

versterk.

● Ouditiewe stimulasie

Volgens Schoeman (1996c:44) is daar 'n verband tussen ouditiewe afstomping en die onvermoë om

bewus te  wees van gevoelens.  Gevoelens, soos  geluk,  hartseer,  angs en vrees kan deur  klanke

uitgedruk word.  As die kind egter ouditief nie intakt is nie, kan hy nie uitdrukking aan sy gevoelens

gee nie.  Musiek en die speel van musiekinstrumente kan die kind weer in kontak bring met sy

ervarings  en  gevoelens.   Die kinderhuiskind kan  byvoorbeeld musiek gebruik om sy gevoelens

rondom die verwydering uit sy ouers se sorg en moontlike gesinshereniging uit te druk.

● Reukstimulasie

Daar  bestaan  dikwels  'n  verband  tussen  verskillende  reuke  en  geassosieerde herinneringe  en

gepaardgaande gevoelens (Schoeman, 1996c:46).   Dit  blyk dus dat  'n sekere reuk die kind kan
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herinner aan byvoorbeeld 'n traumatiese gebeurtenis, byvoorbeeld dood,  seksuele misbruik of die

verwydering uit  die ouers  se  sorg.   Ten einde van hierdie gebeurtenis te  vergeet,  kan die kind

homself beskerm deur kontak met sy reuksintuig te verloor.  Dit is dus noodsaaklik dat die terapeut

ook  hierdie sensoriese modaliteit  toets,  om vas te  stel of die kind bewus is van homself en sy

omgewing.   Laasgenoemde  kan  bereik  word  deur  die  gebruik  van  reukbotteltjies en

aromaterapeutiese olies.

● Smaakstimulasie

Smaak is 'n manier van kontakmaking met die omgewing.  Die kind verbreek kontak met homself en

sy omgewing  deur  te  weier  om  te  eet  of  nie  te  proe  nie.   Die  terapeut  kan  lekkers  met  'n

kenmerkende smaak en tekstuur  gebruik om te  toets  of die kind sensories intakt  is (Schoeman,

1996c:46).

● Kinestetiese stimulasie

Volgens Schoeman (1996c:47) bestaan daar 'n behoefte tot  aanraking, wat  liefde, aanvaarding en

erkenning kommunikeer (Steyn, 2003).   Die navorser meen dat  die kind wat  nie kinesteties met

ander en sy omgewing kontak kan maak nie, ook dikwels nie bewus van sy omgewing en sy eie

behoeftes is nie.  Die kinderhuiskind ontvang dikwels min positiewe aanraking van sy ouers en toon

dus 'n mate van gebrek in terme van sy bewustheid van sy behoeftes.

Volgens Schoeman (1996c:47) kan daar verskeie mediums gebruik word om te toets  of die kind

kinesteties intakt is en in staat is om kontak te maak, soos byvoorbeeld met 'n bal, ballon, speel met

klei of gebruik vingerverf.  Die kind kan ook oor verskillende teksture, soos gras, mat, kombers,

plastiek en rubber kruip.  Die gevoelens en ervaring wat die kind met die aanraking assosieer, word

dan terapeuties aangespreek (Du Toit, 2001:145).

3.3.7 Onvoltooidhede

'n Verdere  belangrike uitgangspunt  in die Gestaltbenadering is onvoltooidhede.  Dit  kan beskryf

word as onderdrukte gevoelens, belange en onvervulde behoeftes.  In die Gestaltbenadering bestaan
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die beginsel dat elke kind sekere aspekte van die self onderdruk omdat dit nie vir die samelewing

aanvaarbaar is nie.  Dit is dan hierdie onderdrukte gevoelens wat op die agtergrond skuif en later

deel uitmaak van onvoltooidhede in sy lewe.  (Vergelyk Du Toit,  2001:133; Joubert,  1997:100;

Schoeman, 1996d:68.)  Die kinderhuiskind is dikwels bang om sy gevoelens rondom die verwydering

uit sy ouers se sorg of moontlike gesinshereniging uit te druk, uit vrees vir verdere verwerping of

kritiek.   Dit  is  hierdie  onverwerkte  gevoelens  wat  aanpassing  in  die  kinderhuis  of  latere

gesinshereniging benadeel.

Gestaltterapie kan gebruik word om van hierdie onvoltooidhede ontslae te raak deur te fokus op die

gevoelens in die hier-en-nou  (Schoeman,  1996b:34-35).   Geldard  en  Geldard  (2002:35)  is van

mening dat sodra die kind aangemoedig word om in kontak te wees met sy huidige ervarings in die

hier-en-nou, sal hy hierdie onvoltooidhede kan uitsorteer, ten einde weer in balans te kom om 'n

geïntegreerde lewe te leef.

Na aanleiding van bostaande standpunt is die navorser van mening dat die kinderhuiskind dikwels

onvoltooide behoeftes, onuitgedrukte en onverwerkte gevoelens het.  Die kind moet begelei word

om die trauma van die verwydering uit die ouers se sorg, asook die opname in die kinderhuis, te

verwerk, om sy gestalt te voltooi.

3.3.8 Kontak en weerstand teen kontak

Kontak behels die vermoë om ten volle teenwoordig te  wees in 'n spesifieke situasie (Oaklander,

2000:29).  Gesonde kontak behels die gebruik van die sintuie, soos sig, gehoor, aanraking, smaak en

reuk (vergelyk Corey, 2000:310; Oaklander, 2001:48), bewustheid en die vermoë om emosies uit te

druk.  (Vergelyk Oaklander, 2000:29; Oaklander, 2001:48.)  Volgens Corey (2000:310) impliseer

effektiewe kontak  interaksie met  die omgewing en ander  individue sonder  dat  die eie identiteit

verlore gaan.  Die navorser is van mening dat die kontakgrens daar is waar 'n ontmoeting tussen die

self en ander plaasvind.  Kontak en  kontakversteurings is 'n ononderbroke proses en verander na

gelang van die kind se behoeftes op 'n gegewe oomblik.

Volgens De Beer  (1998:48),  asook  Oaklander (2001:49)  sal die kind weerstand toon of kontak

verbreek, sodra hy met aspekte gekonfronteer word wat te moeilik vir hom is om op daardie stadium

53



'n Teoretiese fundering van die Gestaltbenadering

te hanteer.  Die kinderhuiskind kan byvoorbeeld kontak verbreek as hy gekonfronteer word met sy

gevoelens  rondom die  verwydering  uit  sy  ouers  se  sorg,  of  moontlike  gesinshereniging.   Die

Gestaltterapeut fokus dus op die versteuring, en weerstand teen kontak.  Corey, 2000:310; Joubert,

1997:93; Nelson-Jones, 1995:55; Sills, et al., 1995:56 onderskei die volgende vyf onderbrekingstipes

in kontak,  naamlik introjeksie,  projeksie,  retrofleksie,  samevloeiing en  defleksie.   Die  individu

gebruik  hierdie  onderbrekingstipes  om  sy  kontak  met  sy omgewing  te  verbreek  of  weerstand

daarteen te bied.  Genoemde tipes word in die volgende afdelings meer breedvoerig bespreek.

3.3.8.1 Introjeksie

Volgens Joubert (1997:93), Plug,  et al. (1997:167), asook Schoeman (1996b:37) is introjeksie die

proses  waardeur  'n  individu  ander  se  houdings  en  waardes  as  sy  eie  aanvaar.   Die  kind  sal

byvoorbeeld gebeure uit die omgewing kritiekloos aanvaar, soos sy verwydering uit sy ouerhuis.

(Vergelyk Du Toit, 2001:138; Joubert, 1997:93; Van der Merwe, 1998:30.)  Corey (2000:310) voeg

by dat die individu dit aanvaar sonder dat hy dit assimileer, solank dit in ooreenstemming met sy eie

waardes en houdings is.  Volgens Nelson-Jones (1995:55) is introjeksie die proses waar die individu

insette van ander as geheel aanvaar, sonder om dit eers te  evalueer en die positiewe elemente te

assimileer  en  die  nadelige  elemente  te  elimineer.   Die  kinderhuiskind  kan  byvoorbeeld  sy

omstandighede aanvaar omdat sy ouers meen dat dit die beste vir hom is.

Uit  bogenoemde  literatuur  is  die  navorser  van  mening  dat  introjeksie  dikwels  gedurende  die

aanvangsfase van terapie kan voorkom, aangesien die kinderhuiskind nie aanvanklik die terapeut se

intervensies en reëls bevraagteken nie.  Soos die terapie voortgaan, sal die kind dikwels 'n eie mening

en voorkeure begin vorm.

3.3.8.2 Projeksie

Volgens  Du  Toit  (2001:137),  Joubert  (1997:95)  en  Nelson-Jones  (1995:55)  is  projeksie  die

geneigdheid om die omgewing verantwoordelik te hou vir iets wat eintlik by die self hoort.  Plug, et

al. (1997:294), asook Geldard en Geldard (2002:109) beskryf projeksie as 'n verdedigingsmeganisme

waarin die kind op 'n onbewuste vlak sy eie onaanvaarbare wense, karaktertrekke, tekortkomings,

houdings of subjektiewe gevoelens aan ander toeskryf.  Hy vermy verantwoordelikheid vir sy eie

gevoelens en hy sien in ander eienskappe wat hy weier om in homself te erken (Joubert, 1997:95).
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Corey (2000:311) ondersteun laasgenoemde outeur.   Die kinderhuiskind kan byvoorbeeld beweer

dat sy ouers vrese rondom die gesinshereniging het, terwyl die kind eintlik die proses vrees.

Dit blyk dus dat dit dikwels in die praktyk gebeur, dat die kind eienskappe aan sekere persone toeken

wat eintlik aan ander individue behoort, van wie hy positiewe of negatiewe belewenisse het.  De Beer

(1998:49) gaan van die veronderstelling uit dat die terapeut wat met die kinderhuiskind werk, bewus

moet wees van die moontlikheid dat gevoelens van woede en haat teenoor persone wat  die kind

teleurgestel het, op die terapeut as persoon geprojekteer kan word.

Volgens Schoeman (1996d:64) dien projeksies die volgende doel:

● Dit bied aan die kind die ruimte om die verwagtinge wat ander aan hom stel uit te sorteer.

● Dit is 'n poging van die kind om dit wat hy nog nie kan hanteer nie, te onderdruk.

● Projeksies help die kind om sy selfrespek te behou.

● Dit bied aan die kind 'n manier om te ontvlug wanneer hy nie gereed vir kritiek en verwerping is

nie.

3.3.8.3 Retrofleksie

Volgens Joubert  (1997:97),  Yontef (1993:142),  Nelson-Jones (1995:56),  asook  Van der  Merwe

(1998:31) is retrofleksie die verdeeldheid binne die individu self, wat daaruit bestaan dat hy iets aan

homself doen wat hy eintlik aan iemand anders wil doen, soos om homself te beseer.  Laasgenoemde

dui op sy aggressie tot die self wat hy kanaliseer na homself omdat hy bang is om sy ware gevoelens

vir die terapeut te wys.  (Vergelyk Corey, 2000:311; Du Toit, 2001:136.)  Die kinderhuiskind kan

homself byvoorbeeld seermaak om van sy aggressie teenoor sy ouers ontslae te raak.

Die navorser is van mening dat retrofleksie dikwels gedurende die aanvangsfase van terapie by die

kind voorkom, aangesien hy verwerping en kritiek vrees indien hy sy ware gevoelens sou wys.  Dit

sal byvoorbeeld voorkom dat  die kind min emosie toon en min praat  om sy ware gevoelens te

verberg.  De Beer (1998:50) is van mening dat retrofleksie dikwels by die kinderhuiskind voorkom

wanneer  hy homself  in  plaas  van  die  betekenisvolle  ander  in  sy  lewe,  die  skuld  gee  vir  die

verwydering uit sy ouers se sorg en opname in die kinderhuis.
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3.3.8.4 Samevloeiing

Volgens  Joubert  (1997:96),  Yontef  (1993:142),  asook  Parlett  en  Hemming  (1996:2001)  is

samevloeiing die punt waar die grens van skeiding tussen die self en ander so vervaag dat daar geen

waarneembare grens meer is nie.  Corey (2000:311) beweer dat samevloeiing dit vir die kind moeilik

of selfs onmoontlik kan maak om sy eie gedagtes te opper en namens homself te praat.  Schoeman

(1996b:31) is van mening dat samevloeiing veroorsaak dat die kind geen grense meer handhaaf nie

en bloot met alles van die ander of terapeut saamgaan.  Laasgenoemde outeur beklemtoon die gevaar

van  só 'n  situasie,  aangesien  die  kind  dan  nie  'n  eie  selfkonsep  vorm  nie  en  ook  nie

verantwoordelikheid vir sy gedagtes, gedrag of keuses wil aanvaar nie.

Tydens samevloeiing het  die kinderhuiskind kontak  met  homself verloor  en laat  hy toe  dat  die

omgewing  hom  beheer  (Van  der  Merwe,  1998:28).   Volgens  Joubert  (1997:96)  verminder

samevloeiing konflik binne 'n verhouding, omdat die individu nie omgee om soos die ander te dink en

te voel nie.  Die kinderhuiskind kan vrees om sy ware gevoelens rondom gesinshereniging te opper,

uit vrees vir verwerping van sy ouers, en gaan dan bloot net in samevloeiing met sy ouers en wat

hulle van hom verwag.  Die navorser ondervind dat die kind met 'n swak selfkonsep, wat 'n groot

behoefte aan aanvaarding het, nie 'n eie mening wil opper nie en bloot saamstem met alles wat die

terapeut sê om konflik te vermy.  Vir die doeleindes van hierdie studie is dit dus belangrik dat die

terapeut die kind sal aanmoedig om sy gevoelens te verwoord deur dit uit te speel, eerder as om net

saam met die terapeut te stem.

3.3.8.5 Defleksie

Yontef (1993:145) beskryf defleksie as die kind se vermyding van direkte kontak met die terapeut

deur  hoflik te  wees eerder  as  om te  sê  hoe  hy voel.   In defleksie maak die kind dikwels van

veralgemenings en grappe gebruik om sy ware gevoelens vir die ander weg te steek.   (Vergelyk

Corey,  2000:311;  Joubert,  1997:98.)   Houston  (2003:22)  ondersteun hierdie  siening en  is van

mening dat die kind inligting, stimuli en gevoelens sal uitblok as dit te moeilik of pynlik is om kontak

daarmee te maak.  In aansluiting by genoemde literatuur is die navorser van mening dat die kind sal

deflekteer wat vir hom onaangenaam is, sonder om dit met die self te integreer.  In die saamstel van

die voorbereidingsprogram vir die kinderhuiskind met die oog op gesinshereniging, is dit belangrik

56



'n Teoretiese fundering van die Gestaltbenadering

dat die kind bewus is van sy eie gevoelens rondom gesinshereniging, ten einde sy ware gevoelens

weer te gee.

Genoemde kontakversteurings veroorsaak onvoltooidhede in die kind se lewe, wat  gevolglik tot

destruktiewe  gedrag  en  emosies  aanleiding  kan  gee  (De  Beer,  1998:51).   Om  hierdie

kontakversteurings te  voorkom is dit nodig dat  die kind deurgaans van homself en sy omgewing

bewus is (Van der Merwe, 1998:31).

Die vorme van spel wat op hierdie studie betrekking het en aangewend kan word om die onderskeie

aanpassingsprobleme van die  kinderhuiskind effektief aan te  spreek,  word  vervolgens bespreek.

Daar  sal  ook  telkens  aandag  gegee  word  aan  die  betrokke  tegnieke  en  mediums wat  by die

verskillende vorme van spel benut kan word.

3.4 VORME VAN SPEL

Verskillende spelvorme en mediums word gebruik om dit vir die kind moontlik te maak om deur spel

te kommunikeer.  Die vorme van spel wat in die terapeutiese proses benut kan word, word onderskei

naamlik ontspanningspel, gedramatiseerde spel, skeppende spel en  bibliospel.  (Vergelyk De Beer,

1998:60; Du Toit,  2001:141; Joubert,  1997:160; Van der Merwe,  1998:75.)  Volgens Oaklander

(2000:31) en Irwin (2002:101)  is daar  verskeie kreatiewe  projeksietegnieke wat  die terapeutiese

proses kan fasiliteer.   Laasgenoemde sluit die gebruik van grafiese kuns in, soos  teken,  verf en

collage,  asook  klei,  handpoppe en musiek.  Dit  kan ook  drama,  speletjies,  boeke,  die sandbak,

fantasie en verbeeldingstogte insluit.  Hierdie tegnieke is baie effektief in die Gestaltbenadering en

help in die opbou van die verhouding tussen die terapeut en die kind.  Amendt-Lyon (2001:232) is

van mening dat  kreatiewe uitdrukking die kind se bewustheid van die self sal verhoog,  asook 'n

belewenis in die hier-en-nou van sy bestaan en ervarings.  Sowel vorme van spel, as die verskillende

tegnieke en mediums wat op hierdie studie van toepassing is, word vervolgens bespreek.

3.4.1 Ontspanningspel

Volgens Du Toit (2001:141) het ontspanningspel ten doel om 'n rustige atmosfeer vir die kind te

skep vir die opbou van die terapeutiese verhouding.  Ontspanningspel kan die kinderhuiskind help

om vertroue in die terapeut  op te bou, deurdat  die spel nie-bedreigend is nie.  Die kind kry die
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geleentheid om van homself, die terapeut  en sy omgewing bewus te  word.   Musiek,  legkaarte,

troeteldiere en bordspeletjies kan as mediums benut word.

3.4.2 Gedramatiseerde spel

Volgens Schoeman  (1999:109)  en Van der  Merwe (1996c:128)  is gedramatiseerde spel dié spel

waarin die  kind  geleentheid gebied  word  om situasies  uit  te  speel  en  te  dramatiseer  in 'n  nie

bedreigende omgewing.   Die  kinderhuiskind  kan  sy  gesinslewe  hermodelleer,  uitdrukking  aan

aggressie gee, traumatiese gebeure uitspeel en uitdrukking aan gevoelens gee (Joubert, 1997:160).

De Beer (1998:67) en Du Toit (2001:142) ondersteun laasgenoemde en is verder van mening dat

gedramatiseerde spel aan die kind die geleentheid tot eerlike en spontane openbaring van gevoelens,

wense en gedagtes deur toneelspel en fantasie bied.  Volgens Van der Merwe (1998:75) is toneelspel

en fantasie die komponente van gedramatiseerde spel.  'n Verskeidenheid van spelmateriaal kan in

gedramatiseerde spel benut word, soos die gebruik van 'n telefoon, poppe, handpoppe, marionette,

maskers,  rollespel,  modellering,  'n  pophuis,  soldate,  gewere,  klei,  instrumente,  treine,  vliegtuie,

kombuisware, doktersinstrumente en verbeeldingstogte (Joubert:1997:160).  Vir die doeleindes van

hierdie  studie  sal  handpoppe,  verbeeldingstogte  en  miniatuur  speelgoeddiertjies  as  terapeutiese

mediums bespreek word.

3.4.2.1 Handpoppe

Volgens De Beer (1998:67) is poppespel as 'n terapeutiese hulpmiddel gebruik sedert 1940 om die

aanpassing van hospitalisering van die kind minder traumaties te maak.  Oaklander (1997:100-101),

Geldard en Geldard (2002:184) asook Van der Merwe (1996c:133) konstateer dat die waarde van

poppespel daarin lê dat  die kind  onuitgespreekte gevoelens en gedagtes kan uitspeel, sonder  die

vrees  vir  kritiek.   De  Beer  (1998:68)  en  Du  Toit  (2001:148)   meld  ter  ondersteuning  van

bogenoemde dat  die kind met  die  handpop kan identifiseer en sy gevoelens en konflikte op  die

handpop  kan projekteer,  wat  dan die geleentheid skep om hierdie aspekte  aan te  spreek.   Die

kinderhuiskind kry die geleentheid om met behulp van handpoppe sy probleem te dramatiseer, terwyl

die  terapeut  gedurende  die  terapeutiese  sessie  die  kind  kan  bystaan  om  dit  te  internaliseer.

Handpoppe as terapeutiese medium sluit die volgende in:
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● Benodigdhede

Volgens Geldard en Geldard (2002:187) is dit belangrik om 'n verskeidenheid handpoppe te hê, ten

einde verskillende karakters en persoonlikheidstipes aan die kind te bied.  Volgens Irwin (2002:103)

behoort  vyftien  tot  twintig  handpoppe  genoeg  te  wees  om  'n  keuse  uit  te  maak,  insluitende

aggressiewe, vriendelike en neutrale handpoppe.

'n Voorgestelde reeks handpoppe kan die volgende insluit:

➢ Familiefigure, soos 'n ma, pa, ouma, oupa, baba, broer en suster.

➢ Fantasie karakters, soos 'n duiwel, spook, heks, feetjie en 'n towenaar.

➢ Wilde diere,  soos  leeus en olifante,  plaasdiere,  soos  beeste  en skape en huisdiere,  soos

honde en katte.

● Doel van handpoppe

Volgens Geldard en Geldard (2002:185) word handpoppe in spelterapie gebruik met die doel om:

➢ pynlike gebeurtenisse te bemeester;

➢ die kind te help om beheer te neem deurdat hy fisiese uitdrukking aan sy gevoelens kan gee;

➢ probleemoplossende vaardighede te ontwikkel;

➢ sosiale vaardighede te ontwikkel;

➢ kommunikasie-vaardighede te bevorder; en

➢ insig in eie probleme en situasies te ontwikkel.

De Beer (1998:69) omskryf die funksies van handpoppe soos volg:

➢ Handpoppe kan gesprekvoering fasiliteer.

➢ Daar kan dialoog tussen die verskillende handpoppe plaasvind en die terapeut kan via die

handpoppe terugvoer vra oor die terapiesessie.

➢ Die handpoppe kan probleemoplossings vind terwyl die gevoelens bespreek word.
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➢ Handpoppe is ideaal om realiteit en fantasie te kombineer.

● Waarde van handpoppe

Die mening word deur Oaklander (1988:104), asook Geldard en Geldard (2002:185) gehuldig dat

die kind dit makliker sal vind om deur handpoppe van sy pynlike situasie te vertel as om direk aan die

terapeut sy gevoelens oor te dra.  Die kinderhuiskind kan byvoorbeeld op 'n niebedreigende manier

die handpoppe gebruik om sy gevoelens rondom die verwydering uit sy ouers se sorg en moontlike

gesinshereniging uit te speel.  Volgens Geldard en Geldard (2002:184) kan handpoppe die kind in

staat stel om 'n drama te skep waarin die handpoppe die karakters is.  In hierdie drama kry die kind

dan  die  geleentheid  om  sy  eie  idees  op  die  handpoppe  te  projekteer,  deurdat  hy  self  die

persoonlikhede, gedrag en woorde van die handpoppe kies.  Die kinderhuiskind kan byvoorbeeld die

persoonlikhede van sy ouers en betekenisvolle ander aan die handpoppe toeken.

Deur die handpoppe kan die kind die moed kry om van sy vrese en hartseer te vertel.  Later kan die

handpoppe  ook  gebruik word  om die  gebeure  van die  verlede  te  rekonstrueer,  sodat  hy meer

bemagtig en in beheer van die situasie voel.  Die kind kan in 'n drama nuwe hanteringsmeganismes

ondersoek om beheer oor sy situasie te verkry.  Die handpoppe kan gebruik word om in te oefen hoe

hy sy wense vir die toekoms aan sy ouers kan oordra.

Volgens Geldard en Geldard (2002:186)  kan handpoppe gebruik word  om insig by die kind te

ontwikkel, deurdat hy nou verskillende persone se rolle uitspeel en sodoende hulle uitgangspunte

raaksien en verstaan.  Die navorser ondersteun laasgenoemde en voel dat dit nuttig is, aangesien die

kinderhuiskind  nou  begrip  kan  ontwikkel  vir  sy  ouers  se  eie  vrese  en  verwagtinge  rondom

gesinshereniging.  Hierdie proses kan die kind help om van totale hulpeloosheid te  beweeg na 'n

toestand  waar  hy voel  hy beheer  oor  sy  eie  aksies,  response  en  gevoelens  het.   Hy  aanvaar

verantwoordelikheid  vir  laasgenoemde,  wat  dan  ook  'n  belangrike  sleuteluitgangspunt in

Gestaltterapie is (Geldard & Geldard, 2002:185).
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3.4.2.2 Verbeeldingstogte

Volgens De Beer (1998:71) stel verbeeldingstogte die kinderhuiskind in staat  om die werklikheid

vanaf 'n afstand te bekyk.  Die kind kan nou byvoorbeeld deur 'n verhaal of 'n tekening sy werklike

lewensituasie laat  herleef en dit  repeteer.   Verskeie hulpmiddels, soos  musiek,  'n  towertapyt en

kostuums kan benut word om die kind op 'n verbeeldingstog te neem.  Die kind kry die geleentheid

om  sy  gevoelens  met  die  terapeut  te  deel  en  kan  begelei  word  tot  beter  hantering  van  sy

lewensituasie.

● Doel van verbeeldingstogte

Volgens Geldard en Geldard (2002:174-175) het die gebruik van die verbeeldingstog die doel om:

➢ die kind in staat te stel om sy storie te vertel;

➢ kontak met pynlike ervarings te maak;

➢ die kind te begelei om gelukkige of suksesvolle oomblikke te herleef;

➢ onvoltooidhede op te los;

➢ die kind te begelei om gebeure van die verlede te bemeester;

➢ alternatiewe gedrag en opsies te ontdek;

➢ insig in eie gedrag en die gedrag van ander te ontwikkel; en

➢ begrip te ontwikkel vir gebeure van die verlede.

Die verbeeldingstog  moedig introspeksie en kreatiewe denke by die kind aan,  wat  dan met  die

terapeut gedeel kan word (Geldard & Geldard, 2002:178).

3.4.2.3 Miniatuur speelgoeddiertjies

Hierdie projeksietegniek eksploreer verhoudings en grense in die kind se gesin en kan die kind lei om

visueel sy gesinsituasie te sien en die probleme te identifiseer.

● Benodigdhede

'n Verskeidenheid klein  speelgoeddiere word  benodig,  wat  troeteldiere,  plaasdiere,  wilde diere,
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dinosourusse, reptiele, insekte en seediere insluit.  Die speelgoeddiere moet verkieslik van plastiek

gemaak wees en natuurlik en realisties gekleurd wees.   Hulle moet  verskillende groottes  wees,

sommige moet aggressief en ander moet vriendelik lyk om negatiewe en positiewe verhoudings uit te

beeld.   Dit  is ook  belangrik dat  daar  manlike, vroulike en  babadiertjies is (Geldard & Geldard,

2002:142).

● Doel van die miniatuur speelgoeddiere

Volgens Geldard en Geldard (2002:143) is die hoofdoel om die kind in staat te stel om sy storie van

sy persoonlike verhoudings en sy persepsies van belangrike ander verhoudings in sy gesin te vertel.

Die gebruik van miniatuur speelgoeddiere stel die kind in staat om:

➢ verhoudings van die verlede, hede of toekoms te ontdek;

➢ 'n beter begrip vir sy posisie in sy gesin te vorm;

➢ te fantaseer oor moontlike toekomstige verhoudings;

➢ vrese rondom toekomstige verhoudings te hanteer; en

➢ moontlike oplossings vir verhoudingsprobleme te vind.

● Waarde van miniatuur speelgoeddiere

Tydens die gebruik van hierdie tegniek moedig die terapeut die kind aan om te fokus op belangrike

verhoudings in sy lewe en sy storie  rakende hierdie verhoudings te  vertel  deur  middel van die

miniatuur speelgoeddiere.  Die terapeut wys die verskeidenheid speelgoeddiere vir die kind, waarna

hy 'n diertjie moet kies ooreenstemmend met sy eie persoonlikheid.   Die terapeut vra dan die kind

om hierdie gekose diertjie te beskryf.  Dit is belangrik dat die terapeut na die gekose “dier”, soos

byvoorbeeld die kat, verwys en nié na die kind nie.  Die kind kan met veiligheid sy eie kwaliteite,

eienskappe en gedrag op die diertjie projekteer.  Die dier - en nié die kind - besit dan die negatiewe,

positiewe en onaanvaarbare eienskappe (Geldard & Geldard, 2002:144).

Nadat die kind die dier beskryf het wat homself voorstel, moedig die terapeut die kind aan om ander

diere te kies wat elke lid van sy gesin voorstel.  Die voorafgaande proses word gevolg terwyl die
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kind  sy  gesinslede  se  eienskappe  op  die  betrokke  diertjies  projekteer  (Geldard  &  Geldard,

2002:144).   Gevolglik blyk dit  dat  die terapeut  die kind moet  toelaat  en aanmoedig om al die

gevoelens rondom die projeksie van die diere uit te speel en te beleef, ten einde die projeksie ten

volle te besit.

Soos elke dier gekies word, word die kind aangemoedig om dit voor hom te plaas totdat hy 'n groep

diere het wat sy gesin voorstel.  Op hierdie stadium kan die terapeut die verhoudings tussen die diere

ondersoek.  Die terapeut kan byvoorbeeld die verhouding tussen die kat, wat die kind voorstel, en

die dinosourus, wat die pa voorstel, ondersoek.  Die terapeut kan vrae stel, soos:  “Ek wonder hoe

dit vir die kat voel om so naby die dinosourus te wees?”  Die proses kan uitgebrei word deurdat die

kind byvoorbeeld die kat moet skuif na 'n ander posisie, nader aan 'n ander dier.  Terselfdertyd kan

die kind ook van die ander diere skuif.  Op hierdie manier word die verskillende verhoudings tussen

die diere, wat die kind se gesin voorstel, ondersoek en bespreek (Geldard & Geldard, 2002:145).

As die kind begin om emosies te toon, moet die terapeut dit aanmoedig totdat alle emosies ontlaai is

(Geldard & Geldard, 2002:104).  Die terapeut kan byvoorbeeld sê: “Jy mag so voel!”  Dit kan egter

ook  gebeur  dat  die  kinderhuiskind  so  geblokkeer  is  dat  hy  nie  enige  gevoelens  rondom  die

verhoudings in sy gesin kan verbaliseer nie.  Die terapeut kan dan die kind se gevoelens vir hom

verwoord deur te sê:  “Ek raai dat dit vir jou moeilik is om hier te wees en oor hierdie goed te

praat.  Voel jy so?  Wil jy my nie bietjie help en sê wat vir jou sleg was en nog steeds sleg is nie?”

Dit is belangrik dat die terapeut die kind se gevoelens moet toets en bevestig dat hy maar so mag

voel.

3.4.3 Skeppende spel

Skeppende spel is gewoonlik 'n kreatiewe skepping wat verskillende vorme van kuns of handwerk

behels (De  Beer,  1998:60).   Hierdie kreatiewe  skepping bied die geleentheid aan die  kind om

inligting te gee wat vir hom te moeilik of pynlik is om oor te praat (vergelyk Du Toit, 2001:143;

Schoeman,  1999:109)  en  word  gebruik vir  die  uitdrukking van gevoelens (Joubert,  1997:160).

Volgens Joubert (1997:160), Van der Merwe (1996d:139), asook Van der Merwe (1998:75) kan 'n

verskeidenheid mediums in skeppende spel benut word, soos tekeninge, verf, vingerverf, sand, water,

klei, modder, sandbak, collage, asook die skep van tonele met ander hulpmiddels soos viltborde.  Die
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poppe, handpoppe en maskers wat in gedramatiseerde spel gebruik word, kan deel van skeppende

spel vorm.  Vir die doeleindes van hierdie studie sal kleiwerk, die gebruik van die sandbak, tekeninge

en collage  bespreek word.

3.4.3.1 Kleiwerk

Volgens Oaklander (2000:36) kan klei benut word om die kind aan te  moedig om uiting aan sy

gevoelens te gee.  Klei verskaf 'n gevoel van beheer aan die kind en dit bring die kind in kontak met

sy gevoelens  (De  Beer  1998:66).   Van der  Merwe  (1996d:146-147)  en  Woltmann (2002:188)

ondersteun laasgenoemde outeur en is verder van mening dat klei 'n aanvaarbare medium is om van

aggressie ontslae te raak, aangesien die kind die klei kan slaan en gooi soos hy wil.  Klei kan volgens

De Beer (1998:66) benut word om die kinderhuiskind in kontak te bring met aggressie teenoor sy

ouers.  Die kind kan byvoorbeeld sy ouers wat hom verwerp het, of die persone wat hom uit sy ouers

se sorg verwyder het, uit klei vorm en daarna weer vernietig.

● Benodigdhede

Volgens Geldard en Geldard (2002:158) is daar sekere benodigdhede vir kleiwerk, naamlik 'n groot

blok klei, 'n skoon oppervlakte om op te werk, 'n plastiek voorskoot, toegang tot water, asook vislyn

om die klei mee te sny.

● Doel van kleiwerk

Soos reeds genoem, skep klei aan die kind die geleentheid om sy gevoelens te ontdek en sy storie te

vertel  (Geldard  &  Geldard,  2002:158).   Die  volgende  doelwitte  kan  vir  die  gebruik  van  klei

geformuleer word:

➢ Klei help die kind om sy storie te vertel deurdat die klei sekere elemente in die storie kan

uitbeeld.

➢ Die kind kan sy gevoelens projekteer op die klei, ten einde hierdie gevoelens te erken en toe

te eien.

➢ Klei kan die kind help om onderliggende probleme aan te spreek.
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➢ Die kind kan met behulp van klei verhoudings ondersoek en insig daarin ontwikkel.

➢ Die kind kan sukses en tevredenheid ervaar as hy 'n kreatiewe taak met klei voltooi het.

Klei bied aan die kind 'n medium om sy emosionele en sosiale probleme uit te druk en hy kan 'n

geneigdheid ontwikkel om van hierdie probleme op  te  los deur  sy fisiese ervaring van die klei.

Laasgenoemde  vind  plaas  sodra  die  kind  die  probleem konkreet  uitdruk,  verantwoordelikheid

daarvoor aanvaar en 'n keuse maak om die probleem aan te durf en te hanteer.  (Vergelyk Toerien,

2001:53; Woltmann, 2002:188.)

● Waarde van kleiwerk

Volgens Geldard en Geldard (2002:137) word die kind bemagtig as hy die vermoë ontwikkel om iets

in sy omgewing te verander.  Klei word gevorm deur die geringste aanraking en die kind kan deur

hierdie drie-dimensionele medium figure en gebeure vorm wat  meer soos die werklike objek lyk

(Woltmann, 2002:187).  Om laasgenoemde te bereik kan die terapeut klei as medium gebruik omdat

dit vir die kind 'n aanvaarbare medium is om van sy gevoelens ontslae te raak (Geldard & Geldard,

2002:138).  Hy kies self die grootte van die stuk klei wat hy wil gebruik.  Die klei kan rof hanteer

word, deurdat dit gegooi, geknie en omvorm kan word volgens sy gevoelens op 'n gegewe oomblik

(Van der Merwe, 1996d:147).  Geldard en Geldard (2002:156) ondersteun laasgenoemde outeur en

voeg verder  by dat  klei die kind in staat  stel om kreatief te  wees,  en in hierdie aktiwiteit  kan

gevoelens  na  vore  kom,  en  uitgedruk  word,  wat  nog  altyd  onderdruk  is.   Van  der  Merwe

(1996d:147) is van mening dat kleiwerk veral geskik is om die gevoelens van die teruggetrokke kind,

met swak ontwikkelde verbale vaardighede, te help.

Vervolgens word die aktiwiteite wat tydens kleiwerk benut kan word, bespreek.

➢ Aanvangsaktiwiteit met klei

Volgens Geldard en Geldard (2002:159) is dit belangrik dat die kind eers “vriende” met die klei

maak voordat die terapie kan begin.  Om laasgenoemde te bereik, kan die terapeut byvoorbeeld die

kind vra om die klei te rol, plat te druk, te knyp, te trek in verskillende rigtings, 'n gat deur die klei te
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druk en 'n slangetjie met die klei te maak.

➢ Gebruik die klei om spesifieke probleme aan te spreek

Nadat die kind “vriende “ met die klei gemaak het, kan die terapeut die kind versoek om iets uit die

klei te skep.  Hierdie skepping is daarop gemik om 'n spesifieke doelwit te bereik, en daarom moet

die terapeut se opdrag spesifiek en duidelik wees (Geldard & Geldard, 2002:161).

Dit kan 'n opdrag wees soos, maak iets met die klei om my te wys hoe:

➢ jy nou voel.

➢ dit vir jou in die kinderhuis is.

➢ jy voel as jy by jou ouers is.

➢ jy voel oor moontlike gesinshereniging.

Die terapeut kan die Gestalttegniek van bewusmaking gebruik om die kind bewus te maak van sy

gevoelens.  As die kind byvoorbeeld die stuk klei rof hanteer, kan die terapeut die kind vra: “Is jy

bewus daarvan dat jy die stuk klei aanhoudend omvorm?”.  Dit is ook belangrik dat die terapeut die

kind se aandag moet vestig op die gevoel wat die kind ervaar het tydens die skepping met die klei.

Deur hierdie bewusmaking bring die terapeut die kind in kontak met die hier-en-nou.  Die kind het

dan die geleentheid om oor sy huidige gevoelens en gedagtes te praat en emosionele ontlading kan

plaasvind (Geldard & Geldard, 2002:95, 160).

➢ Voer 'n dialoog tussen twee kleiskeppings

Die terapeut kan die kind vra om iets met die klei te skep wat homself voorstel.  Daarna kan die kind

byvoorbeeld sy ouers skep of 'n emosie wat hy ervaar.  Die kind moet nou gevra word om sy twee

skeppings met mekaar in dialoog te laat tree (Geldard & Geldard, 2002:161).

Die navorser is van mening dat bogenoemde aktiwiteite met klei aan die kind die geleentheid bied om

sy emosies te beskryf, dit toe te eien en te hanteer, ten einde tot 'n optimale vlak van funksionering te
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beweeg.

➢ Die skep van monsters uit klei

Die maak van 'n kleimonster is 'n ander belangrike tegniek wat in spelterapie aangewend kan word.

Klei as 'n medium bied aan die kind die geleentheid om onvoltooidhede, wat soos monsters in sy

lewe is, te projekteer.  Die terapeut lei sodoende die kind om die monsters in sy lewe te identifiseer,

sy  gevoelens  ten  opsigte  van  die  monsters  te  projekteer,  te  besit  en  te  hanteer  (Schoeman,

1996d:68).

Nadat die kind gevra is om die monster in sy lewe uit klei te maak, kan die terapeut die gesprek

begin deur aan hom die volgende vrae te stel:

➢ Wanneer het hierdie monster in jou lewe gekom?

➢ Hoe het jy gevoel toe hierdie monster in jou lewe gekom het?

➢ Wat in hierdie monster maak jou bang?

➢ Wat is die monster se naam?

➢ Wat sal jy maak as daar weer so ‘n monster in jou lewe kom?

➢ As jy iets vir hierdie monster kan sê, wat sou dit wees?

➢ Wys vir die kleimonster hoe jy oor hom voel (Schoeman, 1996d:69).

Die navorser is van mening dat hierdie projeksie nie deur die kind besit kan word as dit nie volledig

beskryf is nie.  Die terapeut moet die kind toelaat en aanmoedig om al die gevoelens rondom die

projeksie uit te speel en te beleef, ten einde die projeksie ten volle te besit.

Volgens Geldard en Geldard (2002:94) kan die terapeut gebruik maak van minimale response om die

kind toe te laat en aan te moedig om al sy gevoelens uit te beeld.  Die navorser is van mening dat

response, soos “ek verstaan” of “hmm...” die kind kan aanmoedig om sy storie te vertel, want dit

skep die indruk by die kind dat die terapeut werklik luister en belangstel in sy storie.

Sodra  die kind begin om emosies te  toon,  moet  die terapeut  die kind aanmoedig om van al sy
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emosies ontslae te raak  (Toerien, 2001:54).   Die terapeut  kan sê:  “Hier mag jy so voel!”  Die

terapeut moedig die kind aan om die klei te gooi, te sny en te breek.

Schoeman (1999:110) stel voor dat die kleimonster in terapie ook benut kan word om:

➢ die kind se ervaring van die medium te beskryf;

➢ die skepping 'n naam te gee;

➢ 'n tweegesprek te voer met die kleiskepping;

➢ die kind 'n geleentheid te gee om deur die medium te praat;

➢ in polariteite te werk;

➢ die kind te bemagtig; en 

➢ 'n selfvertroetelingsaksie te skep.

Aangesien die kind die monsters of onvoltooidhede in sy lewe uit klei skep, maak die terapeut nie sy

eie gevolgtrekkings oor die kleiskepping nie, maar die kind deel op sy eie manier sy skepping met die

terapeut.  Klei is dan ook ideaal om dit wat die kinderhuiskind beleef uit te druk (De Beer 1998:67).

3.4.3.2 Gebruik van die sandbak

Sand is volgens De Beer (1998:60) 'n bruikbare medium wat met groot sukses sinvol in spelterapie

aangewend kan word.  Sand trek kinders aan, deurdat hulle tonnels, riviere en berge daarmee kan

vorm.  Sodra miniatuur speelgoed daarby gevoeg word, kan 'n hele wêreld geskep word.  Die eerste

beskrywing van die gebruik van sandspel is in 1939 by Margeret Lowenfeld gevind.  Sy het in 1930

die Londen Instituut vir Kindersielkunde gestig, waar sy in die speelkamer twee sandbakke geplaas

het, onderskeidelik met water en sand.  Die miniatuurspeelgoed is in 'n houer geplaas waaruit die

kinders dan kon kies om 'n wêreld te skep (Allan & Berry, 2002:161).  In die volgende afdeling word

die gebruik van die sandbak beskryf.

● Benodigdhede

Die sandbak kan van hout of plastiek wees, ongeveer 20 x 30 x 3 cm (Allan & Berry, 2002:162).

Die sand moet skoon en gewas wees (Geldard & Geldard, 2002:149).  In Tabel 3.1 is 'n uiteensetting
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van die simbole en objekte wat volgens Allan en Berry (2002:162) in die sandbak gebruik kan word.

Tabel 3.1:  Simbole en objekte vir die gebruik van die sandbak

Algemene items Klein speelgoed 
Klippe, skulpe en rotse

Spieël

Kerse

Ketting

Ou juweliersware

Knope

Papier

Potlood

Vere

Spyker

Sleutel

Perdehoef

Hout

Glas

Albasters

Battery

Kristalbal

Plastiek bome

Vliegtuig

Boot

Ruimteskip

Trein

Karretjie

Figuurtjies en helde Speelgoed diertjies
Manlike en vroulike figure

Ridders

Batman

Spiderman

Soldate

Catwoman

Power rangers

Dwergies en feetjies

Dinosourusse

Wilde diere

Mak diere

Seediere

Huisdiere

Voëls

(Allan & Berry, 2002:162)
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● Doel van die sandbak

Volgens  Geldard  en  Geldard  (2002:150)  bied  die  sandbak  aan  die  kind  die  geleentheid  om

verskillende simbole te  gebruik om sy storie te  skep en te  vertel.   Die doel van die sandbak as

medium is die volgende:

➢ Om spesifieke gebeure van die verlede, hede en toekoms te ondersoek.

➢ Die kind kan nou dié dinge wat onaanvaarbaar vir hom is, uitspeel.

➢ Hy ontwikkel 'n kognitiewe begrip vir die gebeure in sy lewe.

➢ Integreer polariteite.

➢ Projekteer fantasieë op die figure in die sandbak.

➢ Ervaar bemagtiging deur fisiese uitdrukking.

➢ Bemeester gebeure van die verlede en hede.

➢ Dink oor die toekoms.

➢ Vind oplossing vir probleme deur die ontwikkeling van insig.

Volgens Allan en Berry (2002:163) word die innerlike probleme van die kind sigbaar deur sy spel

met die sandbak en kan terapeutiese insette en groei plaasvind.  Sandspel bied die geleentheid aan die

kind om sy gedagtes,  gevoelens en konflikte op 'n simboliese wyse te  projekteer,  deurdat  hy sy

trauma metafories in die sandbak uitbeeld en homself daarvan kan distansieer (De Beer, 1998:61).

Die kinderhuiskind kan dus sonder vrees vir kritiek sy gevoelens projekteer.

● Gebruik van die sandbak

Volgens Geldard en Geldard (2002:151) kan die terapeut die kind uitnooi om enige simbole en figure

te gebruik om 'n wêreld in die sand te skep.  Die spel kan vry wees of dit kan 'n spesifieke opdrag hê.

Die terapeut het 'n spesifieke doel vir die sessie in gedagte en kan die opdrag dus dienooreenkomstig

rig.
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➢ Vrye spel

Die terapeut  kan die kind toelaat  om enige wêreld in die sand te  maak, sonder dat  die terapeut

opdragte of spesifikasies aan die kind gee.  Hierdie niedirektiewe benadering bied vir die terapeut die

geleentheid om waar te neem hoe die kind die taak aanpak en sy wêreld konstrueer.  Die terapeut

kan dan let op enige temas wat weerspieël word en dit dan met die kind verder opvolg en bespreek

(Geldard & Geldard, 2002:151).

➢ Sandwerk met 'n spesifieke opdrag

Dit kan ook gebeur dat die terapeut bewus is van sekere probleme in die kind se lewe en dan 'n

spesifieke opdrag vir die kind gee om by hierdie probleme uit te kom.  Die terapeut wat byvoorbeeld

bewus is van verhoudingsprobleme in die kinderhuiskind se lewe, kan hom vra om 'n wêreld te maak

van al die mense wat hy ken.  Laasgenoemde bied aan die terapeut die geleentheid om op te let wie

hierdie mense is en watter afstand of verbintenis die kind met hulle het en wat die aard daarvan is.

Hierdie tegniek kan die kind ook bewus maak van sy situasie op 'n konkrete manier, deurdat hy nou

die verhoudings fisies kan sien (Geldard & Geldard, 2002:151).

Die sandbakskepping kan ook nuttig gebruik word om op die kind se vlak met hom in gesprek te

tree.  Ten opsigte van laasgenoemde, het Oaklander 'n model ontwikkel.

● Oaklander se model

Oaklander se model bestaan uit 14 stappe en kan benut word om die betrokke skepping te beskryf

(vergelyk Du Toit, 2001:151; Oaklander, 1988:53-56; Schoeman, 1999:114-115) wat die volgende

insluit:

1. Die terapeut motiveer die kind om die ervaring en die belewenis wat hy met die skepping van sy

wêreld ondervind het,  met die terapeut  te deel.  Die terapeut moet die kind aanmoedig om te

vertel hoe hy die taak benader en voltooi het.

2. Die kind deel die wêreld met die terapeut in sy eie woorde.
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3. Die terapeut kan nou die kind vra om op 'n dieper vlak die verskillende dele van die wêreld te

verduidelik.   Die  kind kan  die  vorme,  kleure,  voorstellings,  objekte  en mense  in sy wêreld

verduidelik.

4. Die kind moet die wêreld beskryf asof hy self die wêreld is.  Hy moet die woord “ek” gebruik -

“ek is die kleimotortjie”.

5. Die terapeut kies nou verskillende dinge in die wêreld vir die kind om mee te identifiseer.  As die

kind byvoorbeeld die son is, moet hy homself beskryf, hoe hy lyk en wat hy dink.

6. Die terapeut kan die kind vrae vra as dit nodig is om die proses aan te help.  Byvoorbeeld, “As jy

die kabouter hier aan die kant van die sandbak is, beskryf jouself.  Hoe lyk jy?”

7. Die kind se aandag moet gevestig word op die verskerping van gewaarwording deurdat sekere

dele uitgelig en oorbeklemtoon word.  Die kind word aangemoedig om met hierdie verskerping so

ver as moontlik te gaan.  Om die gesprek aan te moedig, kan vrae soos volg gestel word: “Wat

dink die kabouter nou?”  Indien die kind die vrae nie kan beantwoord nie, kan die terapeut na 'n

volgende deel van die skepping beweeg, of vir die kind verskillende alternatiewe antwoorde gee

waaruit hy kan kies.

8. Die kind moet 'n gesprek voer tussen twee figure in die wêreld, byvoorbeeld die kabouter en die

son.

9. Tydens spel word die gebruik van kleure aangewend om uitdrukking te gee aan emosie.  Die kind

word dus aangemoedig om aandag te skenk aan die kleure wat hy gebruik het in sy skepping.

Laat die kind verduidelik watter betekenis hy aan sekere kleure heg, byvoorbeeld:  “Wat beteken

helder kleure vir jou?”  Die kind se bewustheid van homself word sodoende verskerp.

10.Die terapeut  moet  ook  let  op  die kind se liggaamshouding, gesigsuitdrukking, asemhaling en

stiltes.  Stiltes kan byvoorbeeld 'n aanduiding wees van 'n uitsorteerproses, of dat die kind dink,

onthou, regresseer, angs en spanning beleef, of net bewus is van iets.

11.Die terapeut moet werk aan identifikasie en die kind help om die skepping te besit.  Hier kan die

terapeut byvoorbeeld vrae vra soos:  “Voel jy ook soms so?  Pas dit in by jou lewe?”

12.Die skepping moet in verband met die kind se eie belewenis of onvoltooidhede gebring word.

Hier kan vrae gestel word soos:  “Is daar 'n ooreenkoms tussen die skepping en jou eie lewe?

Wat gebeur in jou eie lewe as jy só voel?”

13.Die terapeut kan ook let op ontbrekende dele in die wêreld en aandag daaraan skenk.

14.Die terapeut moet bly by die kind se voorgrond of die teenoorgestelde.  Vrae soos die volgende
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kan gevra word:  “Ek raai dat jy nie soveel geluk in jou eie lewe het nie.”

Volgens Joubert  (1997:163)  moet  die terapeut  saam met  die kind deur  hierdie model werk  om

sodoende  die  kind te  help  om sy skepping  ten  volle  te  besit,  sy  gevoelens  te  verstaan  en  sy

onvoltooidhede aan te spreek.  Die kinderhuiskind wat byvoorbeeld intense verwerping van sy ouers

ervaar, moet daardie gevoel in woorde kan omsit en sê teenoor wie hy hierdie gevoel koester, wat dit

veroorsaak het, en hy moet begelei word om daardie verwerping te ervaar en te besit as sy eie.

Gevolglik blyk dit dat die volgende aspekte in sandwerk aangespreek moet word:

➢ Daar moet by die kind se emosies uitgekom word.

➢ Daar moet in polariteite gewerk word.

➢ Toe-eiening van gebeure en emosies.  “Voel jy ook soms so?”

➢ Alternatiewe vir gedrag en emosies moet gevind word.

➢ Die kind moet bemagtig word.

➢ Daar moet  'n veilige plek wees waarheen die kind kan onttrek as sy situasie vir hom te

oorweldigend raak.

Sandspel  bied aan die kinderhuiskind die  geleentheid om op  'n kreatiewe,  verbeeldingsvolle en

simboliese wyse die probleme in sy leefwêreld aan te spreek.

3.4.3.3 Tekeninge

Tekeninge bied aan die kind die geleentheid om op 'n kreatiewe wyse sy gedagtes,  gevoelens en

ervarings uit te druk (Geldard & Geldard, 2002:165).  Volgens Woehrlen (2003:7) is die gebruik van

tekeninge 'n uitstekende wyse om die getraumatiseerde kind te help om sy traumatiese ervarings uit

te druk en te verwerk.

● Benodigdhede

'n Verskeidenheid materiaal soos wit en gekleurde papiere moet vir die kind beskikbaar wees om op

te teken.  Hierby moet ook potlode, gekleurde penne en kryt gevoeg word (Geldard & Geldard,
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2002:165).

● Doel met die gebruik van tekeninge

Tekeninge stel die kind in staat om:

➢ sy storie te vertel;

➢ onderdrukte of intense gevoelens uit te druk; en

➢ beheer te ontwikkel oor gebeure wat hy ervaar het of steeds ervaar (Geldard & Geldard,

2002:167-168).

● Waarde van tekeninge

Volgens Geldard en Geldard (2002: 169) stel tekeninge die kind in staat om sy sosiaal onaanvaarbare

gevoelens, soos haat en aggressie, asook sy wense en geheime op 'n aanvaarbare wyse uit te druk.

Die terapeut kan byvoorbeeld die kind versoek om sy eie wêreld te skep deur verskillende papiere,

vorms, lyne en kleure te gebruik.  Elke gesinslid kan 'n ander vorm voorstel.  Hierna kan die terapeut

die verhoudings tussen die vorms ondersoek.

3.4.3.4 Collage

Collage is enige ontwerp of prent wat geskep word deur verskillende materiale op 'n oppervlak, soos

papier of materiaal te plak (Oaklander, 1988:80).  Collage is 'n goeie medium om te gebruik wanneer

die kind 'n selfportret moet maak.  Laasgenoemde stel die kind in staat om ten volle bewus te word

van sy persepsies van homself en skep die geleentheid om sodoende te beweeg van oppervlakkige

beskrywings van die self na beter selfontdekking (Geldard & Geldard, 2002:171).

● Benodigdhede

Die noodsaaklikste benodigdhede sluit die volgende in:

➢ Groot velle wit en gekleurde papier.
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➢ Gom.

➢ Skêr.

➢ 'n Krammetjiemasjien.

➢ Kleefband.

➢ Wol.  (Vergelyk Geldard & Geldard, 2002:166; Oaklander, 1988:81.)

Die  collage  word  geskep  deur  verskillende  materiale,  soos  byvoorbeeld  tydskrifprente,

koerantpapier, vere, sand, wol en blare op 'n vel papier of karton te plak of vas te kram (Geldard &

Geldard, 2002:167).

● Doel met die gebruik van die collage

Collage stel die kind in staat om 'n verbintenis te vorm tussen verskillende teksture, soos wol, vere,

blare en gevoelens.  Die terapeut  kan byvoorbeeld vra,  “hoe voel hierdie veer?”  Die kind kan

antwoord,  “sag”.  Die terapeut kan op hierdie antwoord reageer deur te vra,  “as jy daardie veer

was, hoe sou jy gevoel het?” (Geldard & Geldard, 2002:171).

Collage kan gebruik word met ouer kinders om hulle persepsies rondom sekere aspekte in hulle

lewens te ontdek.  Die terapeut kan byvoorbeeld die kind versoek om sy wêreld deur 'n collage uit te

beeld.  Dit gebeur dikwels dat die kind prente en woorde gebruik om 'n stelling met betrekking tot

gebeure van die hede of verlede te maak (Geldard & Geldard, 2002:171).

3.4.4 Bibliospel

Bibliospel impliseer die kreatiewe gebruikmaking van geskrewe woorde wat op die verlede, toekoms

of huidige situasie gerig  kan wees.   (Vergelyk Du Toit,  2001:143;  Schoeman  1999:110.)   Die

terapeut kan byvoorbeeld 'n storie skep of gebruik wat vertel van 'n soortgelyke situasie waarin die

kind  homself  in  die  verlede,  hede  of  toekoms  kan  bevind.   Bibliospel  word  gebruik  vir

insigontwikkeling en om deur gevoelens te werk (Joubert, 1997:160).  Die navorser is van mening

dat  die kind insig in sy situasie kan ontwikkel, soos  die verwydering uit  sy ouers  se  sorg  deur

objektief daaraan te dink en daarna te kyk, as hy 'n storie van iemand anders hoor wat soortgelyk aan

sy eie situasie is.  Volgens De Beer (1998:72), asook Van der Merwe (1998:76) is bibliospel die
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proses waartydens dinamiese interaksie tussen die kind en 'n karakter aangewend word om groei by

die kind te bewerkstellig.  Die navorser is van mening dat die kind homself met die karakter in die

storie kan vergelyk om sodoende tot die besef te kom wat van hom verwag word om tot 'n optimale

vlak van funksionering te  beweeg.  Volgens Joubert  (1997:160) en Van der Merwe (1996b:108,

111)  is  materiaal  wat  benut  kan  word  boeke,  dagboeke,  tydskrifte,  die  kinderverhaal,

selfbeskrywings,  prente,  strokiesprente,  gedigte,  kalenders,  emosionele  barometers,  onvoltooide

sinne  en  oudiovisuele  mediums.   Vir  die  doeleindes  van  hierdie  studie  sal  selfbeskrywings  en

onvoltooide sinne as terapeutiese tegnieke beskryf word.

3.4.4.1 Selfbeskrywings

Selfbeskrywings kan tydens terapie met die kinderhuiskind gebruik word deurdat die kind gelei word

om  homself  te  beskryf.   Die  kind  kan  byvoorbeeld  gevra  word  om  positiewe  en  negatiewe

karaktereienskappe van homself te identifiseer.  Hierdie inligting kan dan tydens terapie geëksploreer

en hanteer word (De Beer, 1998:74).

Die navorser  meen dat  selfbeskrywings met  die kinderhuiskind sinvol gebruik kan word  om sy

selfkonsep te vestig en te versterk, deurdat die terapeut aan die kind sy positiewe eienskappe kan

uitwys.  Die kind kan nou ook besef dat hy as mens gewaardeer word en uniek is.

3.4.4.2 Onvoltooide sinne

Van der Merwe (1996b:124) beskryf die gebruik van onvoltooide sinne as 'n Gestalttegniek.  Dit kan

voor- en afkeure, familie, vriende, wense en gevoelens omvat.  Die kinderhuiskind kan gevolglik sy

gevoelens  rakende  moontlike  gesinshereniging  deur  onvoltooide  sinne  projekteer.   Hierdie

onvoltooide sinne kan ook as vertrekpunt dien vir verdere bespreking.

Voorbeelde van onvoltooide sinne wat die kinderhuiskind kan voltooi met die oog op voorbereiding

van gesinshereniging kan die volgende insluit:

As ek aan my ouerhuis dink, is ek bekommerd oor...

As ek aan my ouerhuis dink, is ek opgewonde oor...
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3.5 SAMEVATTING

In hierdie hoofstuk is gefokus op die teoretiese fundering van die Gestaltbenadering.  Die ontstaan en

ontwikkeling van hierdie benadering kan grootliks aan Perls toegeskryf word.  Die Gestalttegnieke

en mediums kan sinvol in die terapeutiese situasie aangewend word, ten einde die kind tot 'n optimale

vlak van funksionering te begelei.

Aspekte wat in die toepassing van Gestaltterapie aandag moet geniet, is: die terapeutiese verhouding,

holisme,  die  veldteorie,  die  figuurgrond-proses,  organismiese  selfregulering,  bewustheid,

onvoltooidhede, kontak en weerstand tot kontak.

Deur gebruikmaking van die verskillende vorme van spel, naamlik ontspanningspel, gedramatiseerde

spel,  skeppende  spel  en  bibliospel  kan  die  terapeut  die  leefwêreld  van  die  kind  betree.   Die

verskillende  tegnieke  en  mediums  wat  aangewend  kan  word  ten  opsigte  van  die

voorbereidingsprogram  vir  die  kinderhuiskind  tydens  gesinshereniging,  is  in  hierdie  hoofstuk

bespreek.  Deur hierdie tegnieke en mediums kan die kinderhuiskind leer om sy gevoelens te ervaar,

te besit en uit te  druk, asook om probleme te  verwerk en uiting aan sy behoeftes te gee.  Deur

laasgenoemde aspekte in spelterapie aan te spreek, kan die kind sinvol op gesinshereniging voorberei

word.

In die volgende hoofstuk word die resultate van die empiriese ondersoek weergegee.
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4. EMPIRIESE GEGEWENS EN NAVORSINGSBEVINDINGS

4.1 INLEIDING

In  die  vorige  hoofstukke  is  daar  gefokus  op  die  middelkinderjare  van  die  kinderhuiskind,  die

kinderhuisopset, gesinshereniging en die aanwending van spelterapie vanuit die Gestaltbenadering,

ten einde die aanpassingsprobleme wat  die kinderhuiskind tydens gesinshereniging ervaar,  aan te

spreek.  Die doel van hierdie hoofstuk is om aan te dui watter wetenskaplike werkwyse gevolg is om

die  aanpassingsprobleme  van  die  kinderhuiskind  tydens  gesinshereniging  te  bepaal,  en

dienooreenkomstig 'n voorbereidingsprogram saam te stel, asook om die resultate van die ondersoek

weer te gee.

Die navorser het tydens die ondersoek semi-gestruktureerde onderhoude gevoer met maatskaplike

werkers in Pretoria, wat betrokke by kinderhuiskinders en/of gesinshereniging is.

4.2 UNIVERSUM

Die  universum  het  bestaan  uit  maatskaplike  werkers  van  albei  geslagte  met  geen  taal-  of

kultuurvooroordeel nie, en met ondervinding van kinderhuise en  gesinshereniging wat insette kon

lewer oor  die kinderhuiskind, gesinshereniging en aanpassingsprobleme.  Die populasie stel egter

grense aan die studie-eenheid en dit was dus maatskaplike werkers in Pretoria wat aan genoemde

vereistes voldoen het.

Vanuit die populasie en met  bogenoemde kriteria in gedagte,  het  die navorser  deur  doelgerigte

steekproeftrekking agt  maatskaplike  werkers  geselekteer  wat  by  kinderhuise  en

gesinsorgorganisasies in Pretoria werksaam is.  Meer agtergrond van die respondente word in die

volgende afdeling gegee.

4.3 AGTERGROND VAN RESPONDENTE

Die agtergrond van die respondente wat by hierdie studie betrek is, is die volgende:
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Respondent A

Professie: Maatskaplike werker 

Werksaam: Bramley Kinderhawe, Pretoria

Ervaring: 10 jaar

Respondent B

Professie: Maatskaplike werker 

Werksaam: Bramley Kinderhawe, Pretoria

Ervaring: 8 maande

Respondent C

Professie: Maatskaplike werker

Werksaam: Jakaranda Kinderhuis, Pretoria

Ervaring: 11 jaar

Respondent D

Professie: Maatskaplike werker

Werksaam: Louis Botha Kinderhuis, Pretoria

Ervaring: 4 jaar

Respondent E

Professie: Maatskaplike werker

Werksaam: Christelike Maatskaplike Raad, Moreletapark Gemeente

Ervaring: 25 jaar

Respondent F

Professie: Maatskaplike werker

Werksaam: Christelike Maatskaplike Raad, Moreletapark Gemeente

Ervaring: 8 jaar
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Respondent G

Professie: Maatskaplike werker

Werksaam: Christelike Maatskaplike Raad, Moreletapark Gemeente

Ervaring: 3 jaar

Respondent H

Professie: Maatskaplike werker

Werksaam: Christelike Maatskaplike Raad, Daspoort

Ervaring: 14 jaar

Die resultate wat van genoemde respondente bekom is ten opsigte van die aanpassingsprobleme van

die kinderhuiskind tydens gesinshereniging, word in die volgende afdeling bespreek.

4.4 RESULTATE

Die semi-gestruktureerde onderhoude is met die toestemming van die betrokke respondente op band

opgeneem.  Die inligting is gekategoriseer volgens die vrae.  Die respondente se reaksies op die vrae,

'n literatuurkontrole, asook wat die navorser se mening oor die betrokke vraag is, word vervolgens

weergegee.

Vraag 1:  Hoe lyk die profiel van die kinderhuiskind?

● Respondente se response

Volgens  respondente  A,  B,  en  E  is  aggressie  en  onbeheerbare  gedrag  kenmerkend  van  die

kinderhuiskind.  Respondente A en E is van mening dat die trauma wat die kind deurleef het in die

huislike  opset,  asook  die  verwydering  uit  sy  ouers  se  sorg,  die  rede  is  vir  hierdie  aggressie.

Respondent B meen die aggressie is die manifestasie van die verwerping wat  die kind beleef, as

gevolg van die verwydering uit sy ouers se sorg.  Laasgenoemde respondent sien die kinderhuiskind

se onvermoë om emosionele bande te bou, en te bind, as 'n gevolg van die verwerping wat hy beleef.

Respondente A, B, en C het die kinderhuiskind beskryf as iemand wat 'n sterk behoefte het aan
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onvoorwaardelike aanvaarding.  Respondente F, G en H meen die kind toon ook 'n behoefte aan 'n

normale gesinsopset.

Emosionele leemtes, soos die onvermoë om gevoelens te verbaliseer en korrek te hanteer is deur

respondente C, D en F genoem.  Respondent C beleef die kinderhuiskind as baie angstig.

Definitiewe skolastiese probleme en kognitiewe leemtes is deur respondente E en G bygevoeg as 'n

verdere kenmerk wat deel uitmaak van die profiel van die kinderhuiskind.

● Literatuuroorsig

Die literatuur het bogenoemde respondente se menings bevestig.  Die volgende kenmerke wat ook

deel uitmaak van die profiel van die kinderhuiskind, het verder uit die literatuur na vore gekom:

● magteloosheid;

● sosiaal onaanvaarbare gedrag;

● gevoelens van skuld, blamering, vyandigheid, ontkenning en vrees;

● gebrek aan selfvertroue;

● selfdestruktief;

● kommunikasieprobleme;

● gebrek aan motivering;

● sosiale isolasie;

● oormatige behoefte aan fisiese kontak;

● gebrek aan kreatiwiteit;

● beperkte probleemoplossende vaardighede;

● moontlikheid van substansie-afhanklikheid;

● depressie; en

● psigosomatiese versteurings.   (Vergelyk Dawes  & Donald,  1994:40;  Hukkanen,  et  al.,

1999:185; Nicholas, et al., 2003:78; Toerien, 2001:28; Van der Merwe, 1998:56-59; Van

der Merwe, 2002:27.)
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● Die navorser se mening

Die navorser  het  in die praktyk bevind dat  die kinderhuiskind se profiel hoofsaaklik bestaan uit

aggressie, skolastiese agterstande, swak selfbeeld, depressie en angstigheid.  Die kinderhuiskind is

ook dikwels emosioneel  gedepriveerd.  Aangesien sy emosies nie intakt  is nie, kan hy nie uiting

daaraan gee nie.

Vraag  2:   Bestaan  daar  'n  verband  tussen  die  profiel  van  die  kinderhuiskind  en  latere

aanpassingsprobleme tydens gesinshereniging?

● Respondente se response

Al agt respondente is van mening dat daar 'n definitiewe verband bestaan tussen die profiel van die

kinderhuiskind en latere aanpassingsprobleme tydens gesinshereniging.

Respondent A is van mening dat aggressie oral saam met die kind gaan, en dit veroorsaak latere

probleme tussen die kind en die ouer tydens gesinshereniging.

Volgens respondent D sukkel die kinderhuiskind dikwels daarmee om verantwoordelikheid vir sy

gedrag  te  aanvaar.   Die oomblik wat  die kind teruggaan huis toe,  bly laasgenoemde steeds  'n

probleem, deurdat  die kind dink almal skuld hom iets  en hy weier  om verantwoordelikheid vir

homself te aanvaar.

Respondent F huldig die mening dat die oorgrote meerderheid kinderhuiskinders verwerping van die

biologiese gesin ervaar, omdat daar min besoeke van ouers is.  Die kind kry die idee dat hy nie van

waarde is nie.  Gevolglik lei sy vertroue in verhoudings skade.  As die kinderhuiskind teruggaan na

sy biologiese ouers, neem dit baie tyd om daardie wantroue af te breek en te vervang met volkome

vertroue in die ouersisteem.
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● Die navorser se mening

Die navorser is van mening dat die kinderhuiskind se profiel 'n definitiewe invloed op sy aanpassing

tydens gesinshereniging kan hê.  Die kinderhuiskind is dikwels angstig en wantrouig teenoor  die

ouersisteem, en dit kan meewerk dat die kind ook wantrouig teenoor sy ouers kan wees wanneer hy

weer met sy gesin herenig word.  Die kinderhuiskind se swak selfbeeld kan ook veroorsaak dat hy

dink dat hy die oorsaak is van sy verwydering uit die ouers se sorg, en die meegaande ontwrigting

wat  daarmee  gepaardgaan.   Hy  kan  gevolglik  hierdie  skuld  met  hom  saamneem  en  tydens

gesinshereniging ook voel dat hy verantwoordelik is vir die ouers se nuwe verantwoordelikhede wat

hulle moet aanvaar.

Vraag 3:  Maak u gebruik van bepaalde programme om die kinderhuiskind voor te berei met

die oog op gesinshereniging?

Uit  die  onderhoude  het  dit  geblyk  dat  nie  een  van  die  respondente  van  definitiewe

voorbereidingsprogramme gebruik  maak  om  die  kinderhuiskind  voor  te  berei  met  die  oog  op

gesinshereniging nie.

Respondent C het  wel genoem dat  daar 'n  netwerkvergadering met die kind en die ouers gehou

word.   Die  doel  van  genoemde  vergadering  is  om  moontlike  probleme  met  die  oog  op

gesinshereniging  te  identifiseer  en  aandag  daaraan  te  skenk,  asook  om  die  hele

gesinsherenigingsproses aan die kind en die ouers te verduidelik.

Respondent D noem dat daar in hulle organisasie wel ouerleiding gegee word.  Die kind word ook

betrek by gesinsterapie.

● Literatuuroorsig

Die navorser kon uit die literatuur geen definitiewe voorbereidingsprogramme vir die kinderhuiskind

met  die  oog  op  gesinshereniging  vind  nie.   Daar  bestaan  dus  'n  groot  behoefte  aan  só  'n

voorbereidingsprogram  in  Suid-Afrika.   Bullock,  et  al.,  (1998:40)  maak  wel  melding  van  'n
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gesinsherenigingsprogram wat in Ohio gebruik word.

Vraag 4:  Op watter probleemareas word die kind voorberei met die oog op gesinshereniging?

● Respondente se response

Respondent  A  het  melding  gemaak  van  die  sogenaamde  wittebroodsfase.  Dit  kan  moontlik

aanvanklik goed gaan, maar die probleme kan dalk eers later figureer.

Respondente A en B het genoem dat alkoholmisbruik van die ouers dikwels 'n probleem is.  Die

kinders word gewaarsku om op te let na die tekens en dit betyds aan te meld.

Respondente C, D, E en G dui aan dat die verwydering van die kind uit die ouers se sorg, ernstige

komplikasies inhou.   Dit  sluit onder  andere in dat  die kind vir 'n tydperk nie deel was van die

betrokke gesinstruktuur  nie, en daarop voorberei moet  word om weer deel van die struktuur  te

word.  Dit impliseer dat daar dalk nuwe kinders of ouers in die gesin gekom het vandat die kind

aanvanklik verwyder is, waarop die kind voorberei moet word.

Respondente F en H het uitgewys dat die aanvanklike redes vir verwydering uit die ouers se sorg

belangrik is, sodat die kind daarop kan let sou die probleem weer ontstaan, om dit reg te hanteer. 

Sodra die kind terug is by sy gesin, is die herinskakeling in die gemeenskap en by 'n skool dikwels

problematies aangesien die kind nuwe vriende moet maak.  Laasgenoemde word deur respondent E

bevestig.

● Literatuuroorsig

Volgens Smith (1994:44) is dit noodsaaklik dat die kind by gesinshereniging insig in sy situasie moet

hê.  Die kind moet byvoorbeeld sy emosies kan identifiseer en uitdrukking daaraan kan gee.  Hy

moet 'n positiewe selfkonsep hê en weet dat ontwikkelingsfases moontlik nie deurleef is nie en dat

nuwe en gepaste patrone van gedrag van hom gevra gaan word.
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Die literatuur het verder uitgewys dat die kind daarop voorberei moet word dat sowel die kind as die

ouers tyd nodig het  om natuurlik op te  tree,  en dat  die ou  interaksie, patrone en konflikte nog

dikwels weer na vore kan tree (Bicknell-Hentges, 1995:337).  Daar ontstaan ook 'n geneigdheid by

die kind om sy huis en die kinderhuis met mekaar te vergelyk (Bicknell-Hentges, 1995:338).

Bicknell-Hentges (1995:338) onderskryf ook die waarde daarvan dat die kind voorberei moet word

dat  vrees en wantroue weer kan voorkom, wat 'n voorloper kan wees vir die destruktiewe gedrag

van vroeër.  Volgens  Bullock,  et al. (1998:122-123) moet  die kind bewus wees daarvan dat die

teleurstelling van die herhaling van destruktiewe patrone van die verlede inderdaad 'n skok kan wees

vir al die betrokkenes en lei tot verdere destruktiewe gedrag.

Die literatuur het uitgewys dat die ouers by gesinshereniging moontlik nie baie vrye tyd het om met

die kind te spandeer nie (Bullock, et al., 1998:37).  Die navorser is van mening dat die kind dit as

verwerping van sy ouers kan beleef, en dit is dus noodsaaklik dat die kind voorberei moet word op

só 'n moontlikheid en begrip moet ontwikkel vir sy ouers se situasie.

● Die navorser se mening

Die navorser ondersteun bogenoemde respondente se menings, asook die literatuur.  Die navorser is

van mening dat die kind én die ouers definitief voorberei moet word op ontwrigting en moontlike

ontnugtering indien die sogenaamde wittebroodsfase verby is.  Die kind moet begrip ontwikkel vir sy

ouers se menslikheid, dat hulle ook nie volmaak is nie en weer foute kan begaan.

Vraag  5:   Op  watter  probleemareas  word  die  ouers  voorberei  met  die  oog  op

gesinshereniging?

● Respondente se response

Respondent A was van mening dat die ouers ingelig moet word dat dit aanvanklik goed sal gaan na

die gesinshereniging, maar die ouers moet ook weet dat die probleemgedrag wat in die kinderhuis

voorgekom het, dalk by die huis kan herhaal.
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Respondente C, E, F en G noem dat die ouers bewus moet wees dat die kind moontlik in 'n ander

ontwikkelingsfase is, as toe hy uit die ouers se sorg verwyder is.  Die ouers moet begrip toon vir die

nuwe ontwikkelingsfase waarin die kind tans is,  asook  die bepaalde behoeftes van die betrokke

ontwikkelingsfase.  As gevolg van laasgenoemde het daar as 't ware 'n nuwe dimensie in die ouer-

kind verhouding ingetree, deurdat daar nou ander verwagtinge tussen ouer en kind is.

Respondent E is van mening dat dit die verantwoordelikheid van die ouers is om die kind te help met

sy aanpassing en herinskakeling ten opsigte van die gemeenskap, die skool en die kerk.

Respondent D sê dat in die geval waar die kind diefstal gepleeg het en sodoende uit die ouers se sorg

verwyder is, dit noodsaaklik is dat  die ouer  moet  weet  hoe om dit  te hanteer,  sou so iets weer

gebeur.  Die ouers moet bemagtig word om die gevaartekens raak te sien.

● Literatuuroorsig

Volgens die literatuur is dit moeilik om die ouers voor te berei op gesinshereniging.  Hulle kind het

verander  gedurende  die skeidingsperiode  en in plaas daarvan dat  die  kind se  broers  en susters

gelukkig is om weer hulle broer/suster by die gesin te hê, is hulle dikwels aggressief teenoor hom.

Gesinshereniging beteken in die praktyk vir die ouers ontwrigting, ekstra verantwoordelikhede en

verhoogde uitgawes waarop hulle voorberei moet word (Bullock, et al., 1998:104).

Verder  het  dit  uit  die  literatuur  duidelik  geword  dat  die  ouers  voorberei  moet  word  op  die

verskillende emosionele fases waaruit die gesinsherenigingsproses bestaan.  Hierdie fases sluit in:

vrees  en  wantroue,  idealisme,  realiteit  en  die  voorlopige  skikkingsfase.   (Bicknell-Hentges,

1995:334, 337-339; Bullock,  et al., 1998:119-125.)  Hierdie fases is volledig bespreek in Afdeling

2.4.3.

Volgens Bullock, et al., (1998:19) is dit belangrik dat die ouers daarop voorberei moet word dat die

moontlikheid bestaan dat hulle kind se gewoontes, belange en roetine kon verander het in die tyd wat

hy van  hulle  verwyder  was.   Die  ouers  behoort  ook  voorberei  te  word  daarop  dat  die  kind

destruktiewe gedrag kan toon tydens die tydperk wat hy probeer om weer by sy gesin in te pas.

86



Empiriese gegewens en navorsingsbevindings

● Die navorser se mening

Die navorser sien dit as noodsaaklik dat die ouers voorberei moet word op die finansiële impak wat

die kind op hulle sal hê, deurdat hulle nou die kind volkome moet onderhou.

Vraag 6:  Watter rol speel die aanvanklike oorsake vir verwydering uit die ouers se sorg in

latere aanpassingsprobleme tydens gesinshereniging?

● Respondente se response

Respondent D is van mening dat die kind deeglik bewus moet wees van die redes vir die aanvanklike

verwydering uit die ouers se sorg, andersins bly dit 'n onvoltooidheid in die kind se lewe.

Respondente B en C is van opinie dat die oorgrote meerderheid van kinderhuiskinders uit hulle ouers

se sorg verwyder is, omdat die ouers nie finansieel vir die kinders kon sorg nie, of dat die ouers nie

emosioneel in die kinders se behoeftes kon voorsien nie. Dit is dus noodsaaklik dat laasgenoemde

uitgesorteer en onder beheer moet wees voordat gesinshereniging ter sprake kom.

Respondente E en G meen dat die aanvanklike oorsake vir verwydering 'n baie groot rol kan speel

tydens gesinshereniging.  As die kind byvoorbeeld aanvanklik verwyder is omdat hy dwelmmiddels

gebruik  het,  moet  die  ouers  weet  dat  hy  weer  kontak  kan  maak  met  ou  vriende  sodra

gesinshereniging realiseer.

In teenstelling met respondent E en G is respondent F van mening dat as die aanvanklike oorsake vir

verwydering in terapie aangespreek is, behoort die invloed daarvan op latere gesinshereniging nie te

groot te wees nie.

● Literatuuroorsig

Die literatuur toon dat kinders wat in 'n kinderhuis is as gevolg van 'n familiekrisis, soos dood, siekte

of hospitalisering van 'n ouer, 'n groter moontlikheid het om weer later met sy gesin herenig te word,
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in teenstelling met die kind wat in 'n kinderhuis is as gevolg van 'n disfunksionele gesinsopset, fisiese

gebreke, ernstige emosionele en persoonlikheidsprobleme of finansiële krisisse.  (Vergelyk Bicknell-

Hentges, 1995:327; Courtney, 1994:86; Tam & Ho, 1996:253.)

● Die navorser se mening

Die navorser is van mening dat die maatskaplike werker die oorsake van verwydering deeglik met

die kind moet bespreek, ten einde misverstande en gevoelens deur te werk.  Beide die kind en sy

ouers moet openlik kan praat oor hulle gevoelens rakende die verwyderingsperiode, om wantroue uit

die weg te ruim.

Vraag 7:  Watter verband bestaan daar tussen die tydperk van skeiding van die ouer en die

kind en latere aanpassingsprobleme tydens gesinshereniging?

● Respondente se response

Respondente A, B, C, D, E, G en H is van mening dat hoe langer die kind uit sy ouers se sorg

verwyder is, hoe meer aanpassingsprobleme sal tydens gesinshereniging ontstaan.  

In teenstelling met bogenoemde is respondent F van mening dat indien die kinderhuiskind gereelde

besoeke van sy ouers ontvang en naweke huis toe gaan, die impak van die tydperk van verwydering

nie so groot behoort te wees nie.

● Literatuuroorsig

Die literatuur bevestig bogenoemde respondente se sienings en is verder van mening dat die kans

redelik groot is dat 'n kind wat vir die eerste keer in substituutsorg geplaas word, weer met sy gesin

herenig sal word.  Daar is bevind dat hoe langer 'n kind van sy gesin verwyder is, hoe skraler word

die kanse om weer  met  sy ouers  herenig te  word  en hoe meer sal aanpassingsprobleme tydens

gesinshereniging ondervind word.  (Vergelyk Courtney, 1994:88; Tam & Ho, 1996:254.)
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● Die navorser se mening

Die navorser ondersteun bogenoemde outeurs en is van mening dat 'n korter verwyderingsperiode 'n

kleiner impak op die kind en sy ouers sal hê.

Vraag  8:   Watter  verband  is  daar  tussen  terapie  en  latere  aanpassingsprobleme  tydens

gesinshereniging?

● Respondente se response

Respondente A, B, E,  F, G en H is van mening dat intensiewe terapie aan die kinderhuiskind sy

kanse  op  gesinshereniging  verbeter.   Hulle  meen  dat  terapie  die  moontlikheid  van

aanpassingsprobleme tydens gesinshereniging kan verminder.

Respondente C en D het bygevoeg dat terapie 'n goeie invloed op die kind kan hê, mits daar ook

geleenthede aan die ouer gegee word, soos ouerleiding.

● Literatuuroorsig

Die literatuur onderskryf die waarde van terapeutiese dienste in kinderhuise en die moontlikheid vir

verbeterde gesinshereniging en die vermindering van aanpassingsprobleme tydens gesinshereniging.

(Vergelyk Gibbs & Sinclair, 1999:1; Hukkanen, et al., 1999:188; Nicholas, et al., 2003:78; Tam &

Ho, 1996:253.)

Vraag 9:  Hoe beïnvloed die verwagtinge van die ouer en kind die gesinsherenigingsproses?

● Respondente se response

Respondente A en C het in die praktyk gevind dat die kind dikwels dink dat dit lekker by die huis

gaan wees.  Hy is onder die illusie dat daar geen probleme gaan wees nie.  Die ontnugtering is dan

geweldig  groot  as  probleme  wel  voorkom.   Respondent  F  voeg  by dat  daar  reeds  voor  die
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gesinshereniging vasgestel moet  word of die verwagtinge van die ouers en die kind realisties of

idealisties is, en die ouers moet gehelp word om dit te hanteer.

Respondente D en H het in die praktyk ondervind dat die ouers ook dink dat daar geen probleme

tydens die gesinshereniging gaan wees nie.  Sommige ouers weet glad nie hoe om dit te hanteer as

probleme wel ontstaan nie, en wil dan selfs die kind terugbring as die eerste konflik ontstaan.

Respondent D huldig die mening dat as die ouers gemotiveerd is dat die gesinshereniging moet werk,

werk dit dikwels.

● Literatuuroorsig

Die literatuur  bevestig dat  die realiteit  van  gesinshereniging dikwels spanning en angstigheid by

sowel die ouers as die kind veroorsaak.  Volgens Bullock, et al. (1998:111) is sowel die ouers as die

kind se siening van gesinshereniging, asook  hulle gevoel van die tempo waarteen dit  behoort  te

geskied,  baie  belangrik.   Dit  is  byvoorbeeld  noodsaaklik  dat  hulle  verwagtinge  van  die

gesinshereniging volledig deurgewerk  word,  ten einde onrealistiese verwagtinge te  verminder en

onnodige teleurstelling te  voorkom.  Die literatuur  beklemtoon die  noodsaaklikheid daarvan dat

ouers  en  kinders  voorberei  moet  word  op  die  verskillende  fases  wat  hulle  in  die

gesinsherenigingsproses te wagte kan wees, om onnodige spanning en teleurstelling in die proses te

verminder.

Vraag 10:  Watter aanpassingsprobleme kan u identifiseer tydens gesinshereniging?

● Respondente se response

Respondente A, D en E is van mening dat dissipline 'n groot probleem is, omdat die ouers verleer het

hoe om met hulle kinders te werk.  Die kind voel hy is nou vry van die kinderhuissisteem, waar daar

definitiewe studietye en grense was.  Die ouers moet nou die verantwoordelikheid neem en daardie

definitiewe grense aan die kind stel.
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Respondente A, B, C en G is van mening dat die finansiële implikasies van die gesinshereniging 'n

groot aanpassing vir sowel die kind as die ouer kan wees.  Die ouers moet byvoorbeeld skoolgeld en

sakgeld betaal, en die kind moet dalk leer om met minder geld as voorheen klaar te kom.

Respondent D is van mening dat die kind sukkel om weer by die ouers aan te pas.  Hy was dalk lank

in die kinderhuisopset en het aan die huisouers en naweekouers gewoond geraak.

Respondente  E  en F is van mening dat  skolastiese inskakeling 'n probleem is, deurdat  die kind

moontlik tydens gesinshereniging van skole moet  verwissel.  Die vakkeuses verskil, en dit kan 'n

groot invloed hê op skolastiese vordering as die kind skielik van vakkeuses moet verander.

'n Verdere probleem wat  deur  respondent  F uitgelig is, is die kind se onvermoë om weer nuwe

vriende te maak.

● Literatuuroorsig

Uit  die  literatuur  is dit  duidelik dat  die  proses  van gesinshereniging benadeel word  indien die

spanning en angstigheid, wat met die oorspronklike verwydering teenwoordig was, nie hanteer en

verwerk is nie (Bullock,  et al., 1998:102).  Hierdie onverwerkte gevoelens kan sowel die ouers as

die kind tydens gesinshereniging negatief beïnvloed en aanpassingsprobleme tot gevolg hê.

Volgens Bullock,  et al.  (1998:7) vind die kind dit moeilik om by veranderings aan te pas.  In die

geval van gesinshereniging behels hierdie veranderings 'n verskuiwing van rolle en status in die gesin,

maar ook geografiese verskuiwing.  Laasgenoemde impliseer die skuif van die kinderhuis terug na

die ouerhuis.

Die literatuur het ook uitgewys dat die kind tydens gesinshereniging dikwels van skole verwissel en

vriende agterlaat.  Die kind vind dit soms moeilik om by hierdie nuwe situasie aan te pas omdat hy

dikwels 'n onvermoë toon om weer nuwe vriende te maak as hy met sy gesin herenig word (Bullock,

et al., 1998:19, 37, 40).
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● Die navorser se mening

Die navorser ondersteun bogenoemde respondente en outeurs se menings.  Die navorser is verder

van mening dat die kind aanpassingsprobleme kan ondervind om by nuwe gesinslede aan te pas, soos

in die geval van 'n stiefpa of -ma of selfs nuwe kinders wat gebore is gedurende die tydperk wat hy

van die ouers verwyder was.

Vraag 11:   Watter invloed kan 'n  voorbereidingsprogram hê op die  aanpassingsprobleme

tydens gesinshereniging?

● Respondente se response

Al agt respondente is van mening dat 'n voorbereidingsprogram vrugte kan afwerp op die aanpassing

tydens gesinshereniging.  Respondent E het genoem dat daar 'n definitiewe leemte in die veld bestaan

na só 'n program, wat hierdie navorsingsondersoek so belangrik maak.

Volgens Bullock, et al., (1998:6, 33) is die maatskaplike-werk professie baie gretig vir meer inligting

en riglyne om gesinshereniging meer suksesvol te maak.  Hierdie outeurs is van mening dat só 'n

voorbereidingsprogram  die  aanpassingsprobleme  tydens  gesinshereniging  tot  die  minimum kan

beperk.

● Die navorser se mening

'n  Volledige  voorbereidingsprogram kan  beslis waarde  hê  vir  die  maatskaplike-werk  professie,

deurdat die aanpassingsprobleme wat die kinderhuiskind tydens gesinshereniging ervaar, identifiseer

word en aangespreek word in 'n voorbereidingsprogram.  Dit stel die kind in staat om sy gevoelens

omtrent gesinshereniging uit te druk, en onvoltooidhede rakende sy verlede aan te spreek .

4.5 MOONTLIKE TEMAS VIR DIE VOORBEREIDINGSPROGRAM 

Die navorser  kon die volgende temas uit  die semi-gestruktureerde  onderhoude en die literatuur

identifiseer wat moontlik in die voorbereidingsprogram ingesluit kan word.
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● Aggressie

● Selfbeeld

● Vertroue in ouersisteem

● Herstel van gebroke verhoudings

● Aanvanklike redes vir verwydering uit die ouers se sorg

● Identifisering van gevoelens

● Gepaste uitdrukking van gevoelens

● Aanvaarding van verantwoordelikheid vir eie gedrag

● Hantering van onvoltooidhede

● Verwagtinge rondom gesinshereniging

● Herinskakeling by gemeenskap en skool 

● Positiewe vriendskappe

● Konflikhantering

Op grond van bogenoemde het navorser op die volgende temas vir die onderskeie sessies van die

voorbereidingsprogram besluit:

1. Kom ons leer mekaar ken!

2. Wie is ek?

3. Wie is my ouers?

4. My gevoelens rondom aanvanklike verwydering uit ouers se sorg.

5. My gevoelens oor moontlike gesinshereniging.

6. Ek het nodig om so te voel.

7. Ek is deel van my omgewing.

8. Ek is 'n wenner en totsiens!

In  Bylaag  B  word  die  onderskeie  sessies  van  die  voorbereidingsprogram  met  die  oog  op

gesinshereniging bespreek.  Met betrekking tot  die selektering van werkwyses en tegnieke as deel

van  die  voorbereidingsprogram,  is  oorweging  geskenk  aan  spelterapeutiese

toepassingsmoontlikhede, wat binne die Gestaltbenadering benut kan word, en wat sal aansluit by die

kind  in  sy  middelkinderjare.   Verskillende  spelvorme  soos  ontspannings-,  gedramatiseerde,
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skeppende, en bibliospel is in die program ingesluit.

Daar is by elke sessie in die program 'n teoretiese uiteensetting vir die terapeut van hoe die sessie

moet verloop, waarna die betrokke werksblaaie volg wat deur die kind voltooi kan word.

4.6 SAMEVATTING

In hierdie hoofstuk is die empiriese gegewens en navorsingsbevindings weergegee wat die navorser

deur die semi-gestruktureerde onderhoude met maatskaplike werkers bekom het.   Op grond van

hierdie  data  wat  verkry  is,  het  die  navorser  sekere  temas  geïdentifiseer  wat  in  die

voorbereidingsprogram, met die oog op gesinshereniging, ingesluit kan word.

In die volgende hoofstuk sal gevolgtrekkings en aanbevelings gemaak word ten opsigte van hierdie

studie.  Moontlike behoeftes vir verdere navorsing sal ook uitgewys word.
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5. GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS

5.1 INLEIDING

In hierdie hoofstuk sal aandag geskenk word aan gevolgtrekkings en aanbevelings wat uit hierdie

studie  voortspruit.   'n  Studie  is  gedoen  met  die  doel  om  'n  voorbereidingsprogram  vir  die

kinderhuiskind met die oog op gesinshereniging saam te stel.  Die program is daarop gemik om die

aanpassingsprobleme wat  die kind tydens gesinshereniging ervaar,  aan te  spreek en sodoende te

verminder.

In hierdie studie het die volgende navorsingsvraag die ondersoek gerig, naamlik:

Watter aanpassingsprobleme word, vanuit 'n teoretiese perspektief, uit bestaande navorsing en die

ervaring van kundiges in die praktyk geïdentifiseer tydens gesinshereniging, en hoe kan tegnieke en

aktiwiteite in Gestaltspelterapie aangewend word,  in die vorm van 'n voorbereidingsprogram, om

hierdie aanpassingsprobleme te voorkom of tot die minimum te beperk?

'n Literatuurstudie voorsien die teoretiese kennisbasis.  In hoofstuk 2 word aandag gegee aan die

ontwikkeling  binne  die  middelkinderjare,  asook  die  kinderhuisopset,  die  kinderhuiskind  en

gesinshereniging.  Hoofstuk  3  fokus  op  die Gestaltbenadering wat  aangewend kan word  om 'n

voorbereidingsprogram vir gesinshereniging saam te stel.

Die empiriese studie was gerig op die kinderhuiskind en sy aanpassing tydens gesinshereniging.  Die

empiriese studie het individuele semi-gestruktureerde onderhoude met maatskaplike werkers behels.

Die  empiriese  gegewens  en  navorsingbevindings word  in  hoofstuk  4  weergegee.   Die

onderhoudskedule wat  tydens die semi-gestruktureerde  onderhoude gebruik is,  kan in Bylaag A

gevind word.

Die voorbereidingsprogram vir die kinderhuiskind met die oog op gesinshereniging, word saamgestel

op grond van die inligting wat deur die literatuurstudie en empiriese ondersoek bekom is.  Hierdie

program kan in Bylaag B gevind word.
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Na die voltooiing van die navorsingsondersoek kry die navorser die geleentheid om gevolgtrekkings

en aanbevelings te maak, met verwysing na 'n voorbereidingsprogram vir die kinderhuiskind gerig op

gesinshereniging.

5.2 GEVOLGTREKKINGS

Die doelstelling vir hierdie studie kan soos volg formuleer word:

Die samestelling van 'n voorbereidingsprogram om die kinderhuiskind in sy middelkinderjare vir

gesinshereniging voor te berei, om sodoende sy aanpassingsprobleme aan te spreek.

Daar  is  tydens  die  navorsingsondersoek  literatuur  oor  die  kinderhuiskind,  die  middelkinderjare,

gesinshereniging  en  aanpassingsprobleme  tydens  gesinshereniging  bestudeer,  asook  semi-

gestruktureerde  onderhoude  met  maatskaplike  werkers  gevoer  om  inligting in  te  samel  om 'n

voorbereidingsprogram saam te stel.  Die program kan in Bylaag B gevind word.  Die navorser maak

dus die gevolgtrekking dat die doelstelling wat vir hierdie studie gestel is, bereik is.

Hierdie navorsingstudie het vyf doelwitte gestel en die volgende gevolgtrekkings kan na aanleiding

van die onderskeie doelwitte gemaak word:

Die eerste doelwit was om 'n teoretiese verwysingsraamwerk saam te stel ten opsigte van die kind in

sy middelkinderjare en gesinshereniging; om die profiel van die kinderhuiskind te beskryf, om 'n beter

oorsig oor genoemde aspekte te gee.

'n  Literatuurstudie  is  gedoen  om  die  kind  in  sy  middelkinderjare  volledig  te  beskryf.   Die

gevolgtrekkings  wat  vanuit  die  literatuur  gemaak  kan  word,  is  dat  kennis  van  die

ontwikkelingstadium van die kind van uiterste belang is, om sodoende die kind effektief in terapie te

betrek.

Die  gevolgtrekking  kan  vanuit  die  studie  gemaak  word  dat  die  kind  in  die  kinderhuis  'n

getraumatiseerde kind is.  Dit blyk uit die onvoltooidhede en traumas van sy verlede wat hom van sy

kontakmodaliteite verwyder.
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Die tweede doelwit was om die Gestaltspelterapeutiese benadering en vorme van spel te omskryf,

met die oog daarop om 'n raamwerk te skep waarbinne hierdie program saamgestel kan word.

Die  Gestaltspeltegnieke en  mediums is  beskryf,  ten  einde  dit  in  die  voorbereidingsprogram te

inkorporeer,  om  sodoende  die  kind  in  staat  te  stel  om  sy  gevoelens  uit  te  druk,  en  die

aanpassingsprobleme tydens gesinshereniging aan te spreek.  Die navorser maak die gevolgtrekking

dat  die terapeut  in die Gestaltspelterapeutiese benadering tegnieke en mediums kan gebruik om

onverwerkte  gevoelens  uit  te  druk.   Waar  die  kontakversteurings  aan  die  kind  uitgewys  en

verduidelik word, kan die terapeut die kind bystaan om hierdie kontakversteurings te herstel.

Die  derde  doelwit  was  om  'n  empiriese  studie  te  doen  om  inligting  in  te  samel  om  'n

voorbereidingsprogram, met die fokus op gesinshereniging, op te stel.

Die navorser het agt semi-gestruktureerde onderhoude met maatskaplike werkers in Pretoria gehou.

Daar  is gepoog  om deur  hierdie onderhoude  inligting rakende  'n spesifieke groep,  naamlik die

kinderhuiskind  in  sy  middelkinderjare,  asook  tersaaklike  aanpassingsprobleme  tydens

gesinshereniging, te bekom.

Die  vierde doelwit  was  om 'n voorbereidingsprogram saam te  stel  wat  die kinderhuiskind kan

voorberei op gesinshereniging.

Die navorser maak die gevolgtrekking dat die voorgestelde voorbereidingsprogram die aanpassing

van die kinderhuiskind tydens gesinshereniging kan vergemaklik.

Die vyfde doelwit  was om gevolgtrekkings en aanbevelings te maak om maatskaplike werkers en

ander hulpgewende professies toe te rus om hierdie voorbereidingsprogram te implementeer.  Die

nodige  aanbevelings word  deur  praktiese  voorstelle  gemaak  en  word  in die  volgende  afdeling

bespreek.
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Vanuit hierdie studie kan die volgende belangrike en algemene gevolgtrekkings gemaak word:

● Die verwydering van 'n kind uit sy ouers se sorg is 'n traumatiese ervaring vir sowel die kind as

die ouers.

● Hierdie aanname is deur die empiriese ondersoek bevestig.

● Indien die kind weer met sy ouers herenig word, is daar ook 'n bepaalde aanpassing wat ter sprake

is.

● 'n Suksesvolle gesinshereniging hang ten nouste saam met die verwagting dat vrees en konflik

teenwoordig  sal  wees  tydens  die  hereniging  en  dat  gesinslede  die  vermoë  sal  hê  om  oor

bogenoemde kwessies te praat en dit te hanteer.

● Daar bestaan verskeie spelterapietegnieke wat in 'n voorbereidingsprogram inkorporeer kan word

om die aanpassingsprobleme wat die kind tydens gesinshereniging ervaar, uit te skakel of tot die

minimum te beperk.

5.3 AANBEVELINGS

Na afloop van hierdie navorsingstudie word die volgende aanbevelings gemaak:

5.3.1 Aanbevelings vir maatskaplike werkers wat werk met die kinderhuiskind en

gesinshereniging

● Maatskaplike werkers behoort gereeld kontak te maak met die kinderhuiskind wat met sy gesin

herenig is, ten einde te  bepaal wanneer die kind aanpassingsprobleme ervaar  om in sy nuwe

omgewing en by sy gesin aan te pas.

● Dit  sal  tot  die  voordeel  van  die  maatskaplike  werker  en  al  die  betrokkenes  in  die

gesinsherenigingsproses  strek,  indien  maatskaplike  werkers  hulle  kennis  van  spelterapie  en

Gestaltspeltegnieke verbreed, om 'n beter diens aan die betrokkenes te kan lewer.

● Aanpassingsprobleme manifesteer dikwels in uitreagerende gedrag, soos byvoorbeeld aggressie en

swak skoolprestasie.  Dit is belangrik vir die maatskaplike werker om ook te let op die kind wat

net goeie gedrag toon en moontlik sy negatiewe gevoelens onderdruk.
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5.3.2 Aanbevelings met betrekking tot die kind en sy ouers

● Gesinsterapie en ouerleiding word  aanbeveel voor  gesinshereniging plaasvind.   Dit  sal al die

betrokkenes help om by hulle nuwe omgewing en nuwe rolle aan te pas.

● Dit kan baie sinvol wees as die maatskaplike werker op 'n maandelikse basis die betrokke gesin

besoek, ten einde hul gevoelens en nuutgevonde probleme te bespreek en saam na oplossings te

soek.

5.3.3 Aanbevelings ten opsigte van die benutting van die voorbereidingsprogram

● Die aanbieder van die program moet 'n maatskaplike werk en/of spelterapeutiese agtergrond hê.

● Dit word aanbeveel dat die program op 'n stil plek aangebied word waar daar minimale steurnisse
sal wees.

● Die program kan op 'n weeklikse basis geskied.

● Dit is wenslik dat die sessies nie 60 minute oorskry nie om te verseker dat die kind se aandagspan
behou word.

5.3.4 Algemene aanbevelings

● 'n  Goedbeplande navorsingsproses moet  as voorvereiste vir enige navorsing gestel word.   Die

ervaring van kenners, soos maatskaplike werkers, wat nie altyd in literatuur weergegee word nie,

moet deeglik inkorporeer word in die navorsingsproses.

● Die voorgestelde voorbereidingsprogram kan onveranderd toegepas word deur  spelterapeute en

maatskaplike  werkers  wat  vanuit  die  Gestaltbenadering  werk.   Terapeute  wat  'n  ander

benaderingswyse volg, kan met geringe wysigings, steeds die struktuur van die program as basis

gebruik.

● Die voorbereidingsprogram kan getoets en aangepas word om by die behoeftes en omstandighede

van die betrokkenes te pas.

● Deurlopende navorsing moet deur universiteite, navorsingsinstansies en studente onderneem word

om die aanpassingsprobleme van die kinderhuiskind tydens gesinshereniging te evalueer, en die

nodige hulp aan die betrokkenes te verskaf.
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5.4 SLOTOPMERKINGS

Die  aanpassingsprobleme  wat  die  kind  tydens  gesinshereniging  ervaar,  is  vanuit  'n  teoretiese

perspektief, bestaande navorsing en die ervaring van kundiges in die praktyk geïdentifiseer.  Daar is

ook gefokus op hoe tegnieke en aktiwiteite in Gestaltspelterapie aangewend kan word in die vorm

van 'n voorbereidingsprogram om hierdie aanpassingsprobleme te voorkom, of tot  die minimum te

beperk.  Die navorsingsvraag wat vir hierdie navorsingstudie gestel is, is dus beantwoord.

Daar  is  in  hierdie  hoofstuk  gevolgtrekkings  gemaak  vanuit  die  doelstelling  en  die  onderskeie

doelwitte wat vir gemelde studie gestel is.  Daar is ook gefokus op aanbevelings, wat verdeel is in

drie kategorieë, naamlik aanbevelings vir maatskaplike werkers wat werk met die kinderhuiskind en

gesinshereniging, aanbevelings met betrekking tot die kind en sy ouers, en algemene aanbevelings.

Hierdie studie het besondere waarde, deurdat die aanpassingsprobleme wat die kinderhuiskind tydens

gesinshereniging  ervaar,  geïdentifiseer  en  aangespreek  is  in  'n  voorbereidingsprogram.

Laasgenoemde program stel die kind in staat om sy gevoelens rakende gesinshereniging uit te druk.
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BYLAAG A: ONDERHOUDSKEDULE



1) Hoe lyk die profiel van die kinderhuiskind?

2) Bestaan daar 'n verband tussen die profiel van die kinderhuiskind en latere aanpassingsprobleme

tydens gesinshereniging?

3) Maak u gebruik van bepaalde voorbereidingsprogramme om die kinderhuiskind voor te berei met

die oog op gesinshereniging?

4) Op watter probleemareas word die kinders voorberei met die oog op gesinshereniging?

5) Op watter probleemareas word die ouers voorberei met die oog op gesinshereniging?

6) Watter  rol  speel  die  aanvanklike  oorsake  vir  verwydering  uit  die  ouerhuis  op  die

aanpassingsprobleme tydens gesinshereniging?

7) Watter verband bestaan tussen die tydperk van die skeiding tussen die ouer en die kind en latere

aanpassingsprobleme tydens gesinshereniging?

8) Watter verband is daar tussen terapie en latere aanpassingsprobleme tydens gesinshereniging?

9) Hoe beïnvloed die verwagtinge van die kind en ouers die gesinsherenigingsproses?

10)Watter aanpassingsprobleme kan u identifiseer tydens gesinshereniging?

11)Watter  invloed  kan  'n  voorbereidingsprogram  hê  op  aanpassingsprobleme  tydens

gesinshereniging?



BYLAAG B: VOORBEREIDINGSPROGRAM



ALGEMENE OPMERKINGS

Praktiese aspekte

● Die kind ontvang 'n werkboek wat deurlopend deur die program gebruik moet word.

● Dit word aanbeveel dat die voorbereidingsprogram deurloop word in individuele sessies met die

kind, aangesien die kind dan makliker sy gevoelens kan uitdruk.

● Die voorbereidingsprogram kan op 'n weeklikse basis geskied.

● Dit is wenslik dat  die sessies nie langer as 60 minute is nie, om te  verseker dat  die kind se

aandagspan behou kan word.

Inligting aan terapeute

● Die terapeut ontvang ook 'n werkboek wat dieselfde is as diè van die kind, asook 'n beskrywing

van die onderskeie sessies se verloop.

● Voor elke sessie word die doelstelling vir die sessie deeglik uiteengesit, om te verseker dat die

terapeut bewus is van wat bereik moet word tydens die sessie.

● Die doelwitte vir die betrokke sessie word genoem wat die aktiwiteite verteenwoordig wat in die

sessie gaan plaasvind, ten einde by die doelstelling uit te kom.

● Die vorme van spel, asook die benodigdhede, tegnieke en mediums wat in die betrokke sessie van

belang is, word uiteengesit.





SESSIE 1

TEMA: Kom ons leer mekaar ken!

DOELSTELLING:

Die doelstelling van sessie 1 is om die terapeutiese en vertrouensverhouding tussen die terapeut en

die kind te vestig.

DOELWITTE:

Die doelwitte van sessie 1 en wyses waarop dit bereik kan word:

1. Om speletjies te speel, om mekaar te leer ken en 'n ontspanne spelatmosfeer te skep.

2. Om werksblad 1 te voltooi, ten einde die kind aan die terapeut bekend te stel.

3. Om die proses van spelterapie aan die kind te verduidelik.

4. Om die grense in die speelkamer vas te stel.

5. Om sensoriese kontakmaking deur 'n smaakspeletjie te bewerkstellig.

VORME VAN SPEL WAT IN HIERDIE SESSIE BENUT GAAN WORD:

1. Ontspanningspel

BENODIGDHEDE:

1. Rustige agtergrondmusiek vir 'n ontspanne atmosfeer.

2. Verskillende speserye, vrugte en lekkers vir die sensoriese aktiwiteit.

3. Werksblad 1 om die kind aan die terapeut voor te stel.

4. Speletjies soos slangetjies en leertjies, ludo en legkaarte.



WERKSBLAD 1



SESSIE 2

TEMA: Wie is ek?

DOELSTELLING:

Die doelstelling van sessie 2 is om die kind te lei om bewus te raak van sy eie identiteit.

DOELWITTE:

Die doelwitte van sessie 2 en wyses waarop dit bereik kan word:

1. Om 'n speletjie te speel, om 'n ontspanne atmosfeer te skep.

2. Om sensoriese kontak te versterk deurdat die kind oor verskillende teksture moet kruip en sy

geassosieerde gevoelens weergee.

3. Om die kind se  selfbeeld op  te  bou  deur  selfkennis en  selfaanvaarding,  deur  middel van 'n

selfbeskrywing.

4. Om liggaamsbewustheid te ontwikkel deur 'n spieël te gebruik, ten einde die kind in gesprek met

homself te laat tree en kontak met die self te versterk.

5. Om verfafdrukke van die kind se elmboog, knie, hand en voet te maak, en sodoende hom bewus

te maak van homself en sy uniekheid.

6. Om die kind se positiewe en negatiewe eienskappe uit te beeld deur middel van 'n collage, ten

einde die polariteite in homself te ontdek.

VORME VAN SPEL WAT IN HIERDIE SESSIE BENUT GAAN WORD:

1. Ontspanningspel

2. Skeppende spel

3. Bibliospel

4. Gedramatiseerde spel

BENODIGDHEDE:

1. Rustige agtergrondmusiek vir 'n ontspanne atmosfeer.

2. Speletjies soos domino's.

3. Verskillende teksture soos 'n mat, rubber, plastiek, gras en hout.



4. Selfbeskrywings.

5. Tydskrifte, papier, inkleurpotlode, skêr en plakkers om sy collage op werksblad 2 te voltooi.

6. Spieël.

7. Verf vir die afdrukke op werksblad 3.



WERKSBLAD 2



WERKSBLAD 3



SESSIE 3

TEMA: Wie is my ouers?

DOELSTELLING:

Die doelstelling van sessie 3 is om die kind se belewenisse van sy gesin vas te stel.

DOELWITTE:

Die doelwitte van sessie 3 en wyses waarop dit bereik kan word:

1. Om sensoriese kontak te versterk deur visuele stimulasie.

2. Om die kind die geleentheid te bied om sy belewenisse van sy gesin visueel uit te beeld deur

prente wat elke gesinslid voorstel.

3. Om 'n storie van die kind se  gesin te skep deur miniatuur speelgoeddiertjies.

4. Die skepping word met behulp van Oaklander se model bespreek.

VORME VAN SPEL WAT IN HIERDIE SESSIE BENUT GAAN WORD:

1. Skeppende spel.

2. Gedramatiseerde spel.

BENODIGDHEDE:

1. Rustige agtergrondmusiek vir 'n ontspanne atmosfeer.

2. Voorwerpe vir visuele stimulasie, soos 'n spieël, verkyker en kaleidoskoop.

3. Werksblad 4 en 5 met prente van diere om sy gesin voor te stel.

4. Miniatuur speelgoeddiertjies.



WERKSBLAD 4



WERKSBLAD 5



SESSIE 4

TEMA: Gevoelens rondom aanvanklike verwydering uit ouers se sorg

DOELSTELLING:

Die doelstelling van sessie 4 is om die kind se  belewenis van die aanvanklike verwydering uit sy

ouers se sorg vas te stel.

DOELWITTE:

Die doelwitte van sessie 4 en wyses waarop dit bereik kan word:

1. Om sensoriese kontakmaking te bewerkstellig deur middel van 'n ruikspeletjie.

2. Om 'n werksblad te voltooi, om inligting rakende die aanvanklike verwydering van die kind uit die

ouers se sorg te bekom.

3. Om handpoppe  te  gebruik,  ten  einde  die  kind se  belewenis en  gevoelens  in terme  van  die

aanvanklike verwydering uit die ouers se sorg, uit te beeld.

4. Om onvoltooidhede te verbaliseer.

5. Om 'n dosie te skep waarin onvoltooidhede geplaas kan word, en daardeur visueel die voltooiing

daarvan voor te stel.

VORME VAN SPEL WAT IN HIERDIE SESSIE BENUT GAAN WORD:

1. Gedramatiseerde spel

2. Skeppende spel

BENODIGDHEDE:

1. Rustige agtergrondmusiek vir 'n ontspanne atmosfeer.

2. Verskillende kruie, seep en reukwater vir sensoriese kontakmaking.

3. Handpoppe.

4. Werksblad 6 om inligting te bekom.

5. Papier, karton, gom, skêr, inkleurpotlode en verf om die dosie te maak.





WERKSBLAD 6





SESSIE 5

TEMA: My gevoelens oor moontlike gesinshereniging

DOELSTELLING:

Die doelstelling van sessie 5 is om die kind se gevoelens rondom moontlike gesinshereniging vas te

stel.

DOELWITTE:

Die doelwitte van sessie 5 en wyses waarop dit bereik kan word:

1. Om sensoriese kontakmaking te versterk deur verskillende soorte musiek aan te wend.

2. Om onvoltooide sinne te  gebruik, om die kind se belewenisse rondom sy gesin en moontlike

gesinshereniging vas te stel.

3. Om klei te  gebruik,  ten  einde die  kind in staat  te  stel  om sy gevoelens rondom moontlike

gesinshereniging te verbaliseer.

4. Om handpoppe te gebruik, en sodoende nuwe uitdrukkingswyses aan te leer deur inoefening.

5. Om die proses van gesinshereniging te verduidelik.

VORME VAN SPEL WAT IN HIERDIE SESSIE BENUT GAAN WORD:

1. Bibliospel

2. Skeppende spel

3. Gedramatiseerde spel

BENODIGDHEDE:

1. Rustige agtergrondmusiek vir 'n ontspanne atmosfeer.

2. Vooraf-opgeneemde musiek vir sensoriese kontakmaking.

3. Werksblad 7 met onvoltooide sinne.

4. Klei.

5. Handpoppe.





WERKSBLAD 7



SESSIE 6

TEMA: Ek het nodig om so te voel

DOELSTELLING:

Die doelstelling van sessie 6 is om die kind aan te moedig om uiting aan sy gevoelens te gee.

DOELWITTE:

Die doelwitte van sessie 6 en wyses waarop dit bereik kan word:

1. Om die kind op 'n verbeeldingstog te neem, en sodoende sy voorgrondbehoefte te bepaal.

2. Om sy fantasie te teken.

3. Om 'n brief of kaartjie aan 'n gesinslid te  skryf, ten einde moontlike gebroke  verhoudings te

herstel.

4. Om te teken wat met sy liggaam gebeur as hy kwaad word.

5. Om veilige tegnieke aan te leer om aggressie te ontlaai.

6. Om te fokus op die kind se vermoëns om sy aggressie te verstaan en te hanteer.

VORME VAN SPEL WAT IN HIERDIE SESSIE BENUT GAAN WORD:

1. Gedramatiseerde spel.

2. Skeppende spel.

BENODIGDHEDE:

1. Rustige agtergrondmusiek vir 'n ontspanne atmosfeer.

2. Papier, karton, gom, skêr, inkleurpotlode en verf vir die tekening op werksblad 8 en 9 en om die

kaartjie te maak of brief te skryf.

3. 'n Slaansak om aggressie te ontlaai.



WERKSBLAD 8



WERKSBLAD 9



SESSIE 7

TEMA: Ek is deel van my omgewing

DOELSTELLING:

Die doelstelling van sessie 7 is om die kind te motiveer tot goeie skoolvordering, herinskakeling met

gemeenskap en kerk, asook tot die opbou van positiewe verhoudings.

DOELWITTE:

Die doelwitte van sessie 7 en wyses waarop dit bereik kan word:

1. Om die bewustheid van die self te versterk deur aktiwiteite met 'n oefenbal.

2. Om sensoriese kontak te versterk deur die gebruik van nat en droë sand, growwe en fyn sand.

3. Om die sandbak te  gebruik, ten einde die kind se voorgrondbehoefte vas te  stel en negatiewe

gevoelens uit te druk.

VORME VAN SPEL WAT IN HIERDIE SESSIE BENUT GAAN WORD:

1. Skeppende spel

BENODIGDHEDE:

1. Rustige agtergrondmusiek vir 'n ontspanne atmosfeer.

2. Sandbak,  asook  water  en 'n  verskeidenheid speelgoed  soos  benodig vir  die  gebruik  van die

sandbak as medium.





SESSIE 8

TEMA: Ek is 'n wenner en totsiens

DOELSTELLING:

Die doelstelling van sessie 8 is om die kind te bemagtig.

DOELWITTE:

Die doelwitte van sessie 8 en wyses waarop dit bereik kan word:

1. Om die kind se selfbeeld te bou deur selfaanvaarding.

2. Om die kind te bemagtig deur sy sterk punte uit te wys.

3. Om onvoltooide sinne te gebruik, ten einde die spelterapeutiese program te evalueer.

4. Om gevoelens rondom terminering te bespreek en te hanteer.

5. Om 'n veilige plekkie visueel uit te beeld.

6. Om  'n  gesamentlike  aktiwiteit  te  hou,  soos  tafeltennis  of  'n  partytjie,  om  die

voorbereidingsprogram mee af te sluit.

VORME VAN SPEL WAT IN HIERDIE SESSIE BENUT GAAN WORD:

1. Ontspanningspel.

2. Skeppende spel.

3. Evaluering.

BENODIGDHEDE:

1. Rustige agtergrondmusiek vir 'n ontspanne atmosfeer.

2. Werksblad 10 met onvoltooide sinne.

3. Papier, karton, gom, skêr, inkleurpotlode en verf vir die tekening op werksblad 11.

4. Tafeltennis.

5. Benodigdhede vir 'n partytjie.



WERKBLAD 10



WERKSBLAD 11
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