
DIE EMOSIONELE BELEWING VAN 

GRAAD 7 LEERDERS IN 'N 

BENDEGETEISTERDE GEBIED 

deur 

VICTOR VINCENT JEFFRIES 

Voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad 

MAGISTER EDUCATIONIS 

met spesialisering in Voorligting 

aan die 

UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA 

STUDJELEIER: DR IRENE STRYDOM 

NOVEMBER 2002 



VERKLARING 

Studentenommer : 595-686-2 

Ek, die ondergetekende, verklaar hiermee dat die werk in hierdie verhandeling vervat my 

eie oorspronklike werk is wat nog nie vantevore in die geheel of gedeeltelik by enige ander 

universiteit ter verkryging van 'n graad voorgele is nie. 

DATUM 



ii 

DANKBETUIGINGS 

Graag betuig ek my dank teenoor: 

• My studieleier, dr Irene Strydom, vir haar altyd bereidwillige gesindheid om te help, die 

bekwame wyse van leidinggewing asook vir haar aanmoediging. Dit was vir my 

voorwaar 'n aangename ervaring en voorreg om onder haar studieleiding te staan. 

• Karlien de Beer, wat die belangrikste skakel was tussen my navorsingsverslag en die 

omvattende kennisbronne wat sy met soveel behendigheid vir my ontsluit het. 

• My vriende en kollegas wat my sonder voorbehoud aanvaar, aanmoedig en 

ondersteun. 

• My dierbare vrou, Estelle, en my drie dogters Montenique, Melandre en Miche vir hul 

begrip, bystand en liefde. 

• My ouers vir hul aanmoediging, ondersteuning en gebed. 

• Die leerders van die primere skool wat in hierdie ondersoek betrek is. 

• Karien Pienaar, vir die taal- en tegniese versorging van hierdie verhandeling. 

• My nederige dank aan ons Hemelse Vader, wat al die eer, lof en prys kry en sonder 

wie se krag en liefde ek tot niks in staat is nie. 

Victor V. Jeffries November 2002 



iii 

OPSOMMING 

Die doel van hierdie ondersoek was om die emosionele belewing van graad 7-leerders in 

'n bendegeteisterde gebied te ondersoek. Daar is ook ondersoek ingestel na die belewing 

van leerders van die bendegeweld en op watter wyse hulle daaraan betekenis gee. Voorts 

is daar ook gekyk na moontlike hulpverlening aan hierdie bendegeteisterde leerders deur 

die opvoedkundige sielkundige ten einde die leerders te help om hulle volle potensiaal te 

verwesenlik. 

'n Literatuurstudie van relevante kontemporere bronne is onderneem om die teoretiese 

konteks van die bendeprobleem te bepaal. Vir die empiriese ondersoek is daar twee 

groepe van 8 leerders elk uit 'n graad 7 -klas as respondente gebruik. Die kwalitatiewe 

navorsingsmetode is gebruik en daar is spesifiek gefokus op fokusgroepe en die voer van 

onderhoude. Die resultate uit die empiriese ondersoek het getoon dat leerders die 

gereelde blootstelling aan bendegeweld negatief beleef en dat dit negatief op hulle 

skoolwerk impakteer. 
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SUMMARY 

The aim of this research was to explore the emotional experience of grade 7 learners in a 

gang afflicted area. The researcher further investigated how the learners experience this 

gang violence and how they give meaning to it. The researcher also examined the 

possible ways in which the educational psychologist could assist these learners in 

actual ising their full potential. 

A literature study of relevant sources has been undertaken to establish the theoretical 

context of the gang related problem. Two groups of 8 grade 7 learners were used as 

respondents in the empirical study. The qualitative research method has been used and 

the researcher made use of focus groups and interviews as measuring instruments. 

The results of the empirical study have shown that learners experience gang violence 

negatively when they are exposed to it on a regular basis and that it impacts negatively on 

their performance at school. 

Key terms 

Emotional experience; Emotional meaning; Gang afflicted area; Gangsters; Grade 7 

learners; Educational psychologist; Focus groups; Interviews; Adolescents; Support 

groups 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDENDE ORieNTERING 

1.1. INLEIDING 

Bendebedrywighede is 'n probleem wat die afgelope aantal jare ernstige afmetings 

aangeneem het. Dit word vanuit aile oorde gekritiseer en daadwerklik beveg. Hierdie 

bendebedrywighede vorm een van die grootste bedreigings vir vrede en veiligheid in 

sommige gemeenskappe. Ook in die onderwys word allerlei planne beraam om die euwel 

in skole en die samelewing uit te roei. 

Bendebedywighede het vir menige jeugdiges reeds 'n leefwyse geword. In Die Burger (18 

Januarie 2001) word berig oor 'n driejarige dogter wie se kakebeen deur 'n koeel tydens 

bendegeweld voor haar ouerhuis vergruis. Voor Suid-Afrika se eerste algemene 

demokratiese verkiesing in April 1994 was daar by veral swart skole, met inbegrip van 

Kleurling- en lndierskole, 'n groot gebrek aan voldoende gekwalifiseerde onderwysers, 

toereikende geboue, sportgeriewe en opvoedkundige hulpmiddels. Hierdie toedrag van 

sake was 'n goeie teelaarde vir bendebedrywighede in ons gemeenskappe. 

Sosiale transformasie in Suid-Afrika is egter 'n stadige proses, wat betaken dat 

omstandighede soos swak ekonomiese toestande, armoede en werkloosheid grootliks 

onveranderd gebly het (Kriel 1996:6). Hierdie omstandighede gee aanleiding tot 

bendevorming onder jeugdiges. Bendevorming het 'n negatiewe effek op skole en het ook 

'n destruktiewe invloed op opvoeding oor die algemeen. 

La I, La I en Achilles (1993: 1) is die mening toegedaan dat bendebedrywighede verreikende 

implikasies vir veral die onderwys in ons land inhou. Skoolkinders wat aan bendes 

behoort, het oor die algemeen geen ideale en toekomsvisie nie. Hierdie kinders weier om 

hulle aan gesag te onderwerp en hulle presteer swak op skool. Hulle neig dus ook om die 

opvoedkundige klimaat van die opvoedkundige inrigting waaraan hulle verbonde is, te 

ontwrig. Dit is egter die plig en verantwoordelikheid van die hele skoolgemeenskap om die 

probleem van bendebedrywighede by skole op te los. Die onus rus op elkeen wat 'n 

belang het by die skool om iets omtrent die bendeprobleem te doen. 



1.2. ONTLEDING VAN DIE PROBLEEM 

1.2.1. Bewuswording van probleem 

Die skool waar die navorser onderrig gee, is in die middel van twee bendegeteisterde 

areas gelee. Daar heers 'n magstryd tussen hierdie bendegroepe met betrekking tot 

sekere gebiede, wat lede van die opponerende bendegroep nie mag betree nie. Misdaad 

vier tans hoogty in die gebied waar die navorser se skool gelee is en die kriminele 

aktiwiteite van bendes het ook nie die skoolkinders onaangeraak gelaat nie. 

By verskeie geleenthede het hierdie bendegroepe in gebegte met mekaar betrokke 

geraak, waartydens hulle dan die skool se speelterrein as gevegsfront gebruik. Hierdie 

bakleiery, en selfs ook skietery, het 'n negatiewe uitwerking op die skoolkinders. 'n 

Skoolhoof op die Kaapse Vlakte berig in Die Burger (29 November 2001) dat daar wei 

leerders by party skole is wat aan bendes behoort. Die ander leerders wat nie by die 

bende-aktiwiteite betrokke wil raak nie, word somtyds deur die bendelede geterroriseer. 

Wolf (1999:15) verklaar dat bendes wat hulle self wil laat geld sover sal gaan as om 

diegene wat nie by hulle wil aansluit nie, te intimideer, hulle fisies en verbaal mishandel of 

hulle afknou om hulle onderdanig aan die bendelede te laat voel. In die verlede het ie 

gemeenskap baie koud gestaan teenoor bende-aktiwiteite, omdat hulle gevrees het vir 

moontlike intimidasie deur die bendes, maar hierdie houding van die gemeenskap is 

intussen vervang deur 'n samehorigheidsgevoel wat teen bende-aktiwiteite in ie 

gemeenskap gerig is. Daar word allerlei projekte van stapel gestuur in 'n poging om ie 

bendeprobleem, en geweld oor die algemeen, op te los. 

I 

As gevolg van hierdie optrede van die bendes by die navorser se skool word ~ie 
skoolprogram in chaos gedompel en 'n mens kan die vrees en spanning by sowel leerders 

en leerkragte bespeur. Hierdie sienswyse word onderskraag in Die Burger ( 29 November 

2001 ), waarin daar berig word dat die gereelde in brake, bendegevegte en skietvoorvalle 

by sommige skole op die Kaapse Vlakte die skoolprogram ontwrig. Daar word by 

sommige klaskamers ingebreek en dit word so geplunder dat onderrig daarin onmoontlik 

is. Die gevolg is dat die skool gesluit moet word en die leerders ter wille van hulle eie 

veiligheid huis toe gestuur word. 
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1.2.2. Probleemstelling 

Meer as die helfte van die leerders by die navorser se skoal presteer nie na wense op 

skoal nie, aangesien die omstandighede waarin hulle hul bevind, nie bevorderlik is vir leer 

nie. Hierdie swak prestasie kan moontlik toegeskryf word aan die gereelde onderbreking 

van die opvoedingsprogram as gevolg van bendegeweld. 

Die meeste ouers in gemeenskappe het saamgespan teen bendelede in hulle gebiede en 

hanteer hulle dikwels sander die nodige empatie en begrip. Die navorser is die mening 

toegedaan dat leerders weens ekonomiese oorwegings by bendes aansluit. Die 

bendegroep neem dikwels die rol van die ouerhuis oar deur in die materiele behoeftes 

van die kind te voorsien. Kriel (1996:7) beweer dat sommige van die faktore wat 

bendevorming bevorder, die invloed van die portuurgroep, die beskerming wat die 

bendegroep bied asook swak huislike omstandighede en 'n gebrek aan 

ontspanningsgeriewe insluit. 

Daar word van die veronderstelling uitgegaan dat bendevorming skolastiese prestasie, 

asook die leerder en die leerkragte se ingesteldheid teenoor onderwys en opvoeding, 

negatief be"invloed. By skole in die Elsiesrivier-omgewing moet onderwysers 

beskermingsgeld aan bendes betaal --- indien hulle weier, is hulle lewens in gevaar. Die 

gereelde vandalistiese dade, asook die teenwoordigheid van bendes op die skoolterrein, is 

besig om die moraal van onderwysers en leerders in die gebied te vernietig (Die Burger 

2001 :6). Met die nodige toewyding en samewerking van ander belangegroepe soos die 

ouergemeenskap kan die onderwyser probeer om bendevorming onder leerders hok te 

slaan. Die navorser stel die volgende vrae wat as moontlike riglyne dien vir die rigting wat 

die navorsing kan inslaan: 

• Op watter wyse beleef die leerders van 'n bendegeteisterde skoolgemeenskap die 

geweld in hulle skoal? 

• Op watter wyse gee die leerders van 'n bendegteisterde gemeenskap betekenis aan 

die geweld? 

• Wat is die invloed van hierdie belewenisse en betekenisgewing op die leerders se 

skoolwerk? 

3 



• Op watter wyse kan bendegeweld by skole in die gemeenskap hokgeslaan word? 

In die Jig van die vrae wat hierbo gestel is, kan die volgende navorsingsvraag geformuleer 

word: 

Watter terapeutiese steun kan die opvoedkundige sielkundige aan leerders met 

emosionele probleme in 'n bendegeteisterde skool bied? 

1.3. DOEL VAN DIE ONDERSOEK 

1.3.1. Algemene doelstellings 

Die algemene doelstellings van die navorsing kan soos volg opgesom word: 

• 'n Literatuurstudie van relevante kontempon9re bronne sal onderneem word om die 

teoretiese konteks van die bendeprobleem onder bespreking te bepaal. 

• Die literatuurstudie sal ook 'n ondersoek onderneem na die belewing van leerders van 

bendegeweld. 

• Daar sal verder gekyk word na watter betekenis die leerders by hierdie 

bendegeteisterde skool aan die geweld in hulle skoolgemeenskap heg. 

• Voorts sal daar gekyk word na die wyses waarop die leerders betekenis gee aan 

bendegeweld by hulle skool. 

• Die rot van die opvoedkundige sielkundige in die daarstelling van 'n program om 

hierdie leerders van hulp te wees met die hantering van die bendegeweld, sal ook 

ondersoek word. 
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1.3.2. Spesifieke doelstellings 

Die spesifieke doelstellings van die navorsing kan as volg opgesom word: 

• Die literatuurstudie sal aangevul word deur 'n empiriese ondersoek met die doel om te 

bepaal watter belewinge die leerders in hierdie bendegeteisterde skoolgemeenskap het 

en watter betekenisse hulle aan bendegeweld heg. Daar sal voorts gekyk word na die 

wyse waarop die opvoedkundige sielkundige bystand kan aan die leerders by hierdie 

bendegeteisterde skool kan verleen. 

1.4. NAVORSINGSMETODE 

• 'n Literatuurstudie sal onderneem word ten einde 'n verwysingsraamwerk te ontwikkel 

wat as basis en vertrekpunt van die studie kan dien. Hierdie literatuurstudie sal 'n 

agtergrondsperspektief bied op die invloed wat bendebedrywighede het op 

skoolkinders, asook wat die effek daarvan op hulle skoolwerk is. 

• Voorts sal die literatuurstudie fokus op die gevolge wat die bendebedrywighede op die 

opvoedingsprogram by skole het. 

• Die literatuurstudie sal ook na moontlike wenke en strategies kyk waarop hierdie 

bendebedrywighede in die gemeenskap hokgeslaan kan word, asook na metodes wat 

die opvoedkundige sielkundige kan aanwend ter hulpverlening aan hierdie leerders in 

die bendegteisterde gebied. 

• 'n Empiriese studie sal ook onderneem word waarin daar van fokusgroepe en 

onderhoude gebruik gemaak sal word. Kwalitatiewe interpretasies sal uit die 

fokusgroepe en onderhoude gemaak word. 

1.5. AFBAKENING VAN DIE NAVORSING 
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Die leerders wat by hierdie ondersoek betrek gaan word, is graad 7-leerders, verbonde 

aan 'n primere skool op die Kaapse Vlakte. Hierdie skool is in 'n swak sosio-ekonomiese 

gebied galee, waar bendebedrywighede aan die orde van die dag is. 

'n Literatuurstudie sal ook onderneem word wat die volgende temas behandel, naamlik: 

• 'n Definisie van bendes asook die samestelling en bedrywighede van bendes in ander 

dele van die wereld. 

• Die invloed wat bendebedrywighede het op die leerders by skole, asook die wyse 

waarop die leerders hierdie bendebedrywighede beleef en betaken is daaraan gee. 

• Die rol van die onderwyser en die opvoedkundige sielkundige in die hulpverlening aan 

die leerders in hierdie bendegeteisterde skoolgemeenskappe. 

Die literatuurstudie sal deur 'n empiriese ondersoek opgevolg word. In die empiriese 

ondersoek sal daar aandag geskenk word aan die dinamiek van bendegeweld soos wat dit 

by 'n skool op die Kaapse Vlakte voorkom en deur graad 7 -leerders beleef word. 

1.6. BEGRIPSVERKLARING 

Die volgende begrippe wat in die navorsingsverslag gebruik gaan word, sal vervolgens 

toegelig word ten einde verwarring te voorkom, naamlik: 

• emosionele belewing 

• betekenisgewing 

• bendegeteisterde gebied 

• bendes 

• graad 7 -leerders 
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• opvoedkundige sielkundige 

1.6.1. Emosionele belewing 

Vanwee 'n persoon se betrokkenheid by betekenisgewing word sukses, mislukking, 

frustrasie, woede en opwinding beleef, wat die kwaliteit van die betekenis bepaal. Griesel 

en Jacobs (1991:18) beweer dat 'n persoon se belewing 'n aanduiding gee van die wyses 

waarop hy/sy die situasie wat hy/sy ervaar, evalueer. Hierdie evaluering vind plaas op 'n 

kontinuum van aangenaam tot onaangenaam en dit be"invloed die kwaliteit van sy 

betekenisgewing aan en betrokkenheid by die situasie. 

Belewing bepaal ook die kwaliteit van relasies, omdat dit gevoelsmatig van aard is en die 

unieke en eie aard van die relasies wat 'n persoon stig, beklemtoon. Vir die doel van 

hierdie studie word daar spesifiek na die belewing van bendegeweld verwys. 

1.6.2. Betekenisgewing 

Griesel en Jacobs (1991 :16) is die mening toegedaan dat betekenisgewing 'n psigiese 

aktiwiteit is waardeur die mens hom in sy wereld orienteer en 'n eie, unieke leefwereld stig. 

Die mens stig sy wereld van objekte, idees en relasies deur middel van betekenisgewing. 

Hierdie betekenisse kan op 'n kontinuum van eg tot oneg en realisties tot onrealisties le, 

en die persoon moet dus bewus gemaak word van sy betekenisgewing, sodat hy dit kan 

verken en regstellings daaraan kan maak. Vir die doel van hierdie navorsing word daar 

spesifiekverwys na die betekenis wat leerders aan bendegeweld by hulle skole heg. 

1.6.3. Bendegeteisterde gebied 

'n Bendegeteisterde gebied kan beskryf word as 'n gebied in 'n gemeenskap waar 

bendebedrywighede op 'n gereelde basis aan die orde van die dag is. Die bendes wat dus 

in hierdie gebiede bedrywig is, neig om eiendom te beskadig en hulle neem saam, as 'n 

groep, slegs vir eie gewin aan gewelddadige en kriminele aktiwiteite deel. Bendelede 

doen in hierdie gebiede saam dinge wat min van hulle op hul eie sal doen. Hulle gebruik 

7 



byvoorbeeld kinders en ander onskuldige persona om artikels vir hulle te steel, dwelms te 

verkoop en persona aan te val. Huff (1996:163) voer aan dat hierdie kriminele aktiwiteite 

gepleeg word in sekere gebiede wat deur die bendes beheer en beskerm word. 

1.6.4. Bendes 

'n Bende kan beskou word as 'n groep persona, veral jeugdiges, wat met misdadige 

gedrag geassosieer word. Die begrip bendes word deur Grennan, Britz, Rush en Barker 

(2000:12) gedefinieer as 'n groep jeugdiges wat bereid is om geweld te gebruik om sekere 

gebiede in hul gemeenskap te beskerm, asook om ander mededingende bendes aan te 

val. Hierdie bendes is gereeld met kriminele aktiwiteite besig en hulle word as 'n 

gevaarlike en bedreigende entiteit beskou. 

Sachs (1997:31) beskryf 'n bende as 'n koherente groep individue wat op 'n woonbuurt of 

geografiese gebied aanspraak maak. Hierdie bende het 'n definitiewe struktuur, 'n 

duidelike leierskap, en die bendelede dra duidelik onderskeibare kleredrag: hulle maak 

gebruik van sekere simbole, taal en tekens wat eie is aan die bende en pleeg gesamentlik 

of afsonderlik misdade in die gemeenskappe waarin hulle woon. Die bendelede openbaar 

ook gewoonlik gewelddadige gedrag. Hierdie definisies is van toepassing op hierdie 

navorsing en verwys veral, wat die empiriese navorsing betref, na hierdie groep individue 

wat op die Kaapse Vlakte by 'n spesifieke skool bedrywig is. 

1.6.5. Graad 7 -leerders 

Graad 7 -leerders verwys na leerders wat in die junior sekondere fase van onderrig by 'n 

primere skool betrokke is. Hierdie leerders is dus in hulle finale skooljaar aan 'n primere 

skool. Die ouderdomme van hierdie leerders wissel van 11 jaar tot 13 jaar. Die leerders 

wat by die navorsing word, word uit die populasie getrek. 

1.6.6. Opvoedkundige Sielkundige 
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Die benaming "opvoedkundige sielkundige" dui daarop dat hierdie professie op twee bene 

staan, naamlik die opvoedkunde en die sielkunde (Potgieter 1994:27). D'Amato en Dean 

(1989:16) gaan akkoord met hierdie sienswyse van Potgieter (1994:27), naamlik dat die 

opvoedkundige sielkunde twee werelde verken, te wete die opvoedkunde en die 

sielkunde. Die skrywers beweer ook dat die opvoedkundige sielkunde in 'n wye wereld 

beweeg, waarin kennis van toepassing gemaak word op 'n wye verskeidenheid probleme 

wat op onderrig en leer betrekking het. 

Die navorser kom dus tot die gevolgtrekking dat die opvoedkundige sielkundige onderle 

moet wees in opvoedkundige grondslae, maar dat die persoon ook oor die nodige 

sielkundige opleiding, kennis en vaardighede moet beskik. Die opvoedkundige sielkundige 

word dus in hierdie navorsing beskou as daardie persoon wat akademies en professioneel 

voldoende opgelei is om gespesialiseerde opvoedkundige sielkundige hulpverlening te 

verskaf. Opvoedkundige sielkunde poog ook om as skakelwetenskap te dien, wat 

gemoeid is met begrip en sistematiese denke oor opvoedkundige verskynsels met die doel 

om opvoedkundige verbetering teweeg te bring, aldus D'Amato en Dean (1989:24). 

1.7. BEPLANNING VAN DIE STUDIE 

1.7.1. Hoofstuk 2 

Daar word eerstens 'n literatuurstudie onderneem oor bendes om vas te stel wat reeds 

daaroor aangeteken is. Vervolgens sal daar gekyk word na: 

• definisies van bendes 

• samestelling van bendes 

• redes vir bendevorming 

• die invloed van bendebedrywighede op die gemeenskap 

• die invloed van bendebedrywighede veral op die emosionele belewing van die jong 

adolessent in die besonder 
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• die invloed van bendegeweld op die onderwysers by skole 

• metodes hoe bendebedrywighede hok geslaan kan word 

• die rot van bendes in die gemeenskap waar die navorser se skool galee is 

• die rot van die onderwyser in hulpverlening aan die Jeerders in hierdie 

bendegeteisterde skootgemeenskap 

• die rot van die opvoedkundige sielkundige in die hulpverlening aan leerders in 'n 

bendegeteisterde gebied 

1.7.2. Hoofstuk 3 

In hoofstuk 3 word daar verslag gedoen oor die empiriese ondersoek wat onderneem 

word. Tydens hierdie empiriese ondersoek word die emosionele · belewing en 

betekenisgewing van die Jeerders wat as gevolg van bendebedrywighede ontstaan, 

toegelig. Daar word in die empiriese studie van fokusgroepe en onderhoude gebruik 

gemaak en kwalitatiewe interpretasies word gemaak op grond van inligting wat uit die 

fokusgroepe en individuate onderhoude verkry is. 

1.7.3. Hoofstuk 4 

Die navorsingsverslag word in hoofstuk 4 afgesluit en bestaan uit die volgende 

onderafdelings: 

• 'n samevatting van die literatuurstudie en bevindinge en aanbevelings wat hieruit 

voortspruit 

• 'n samevatting en bevindinge van die empiriese ondersoek en aanbevelings op grond 

hiervan 
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• probleme wat tydens die ondersoek ondervind is 

• aspekte wat verdere navorsing regverdig 

1.8. SAMEVATTING 

Die afleiding wat die navorser uit die bendeprobleem kan maak, is dat dit 'n verskynsel is 

wat reeds eeue lank bestaan en hedendaags steeds voortleef. Dit is ook duidelik dat 

bendebedrywighede die vrede en veiligheid in baie gemeenskappe bedreig. Swak sosio

ekonomiese toestande, armoede en werkloosheid blyk van die faktore te wees wat tot 

bendevorming onder jeugdiges aanleiding kan gee. Die bendeprobleem het reeds na baie 

skole oorgespoel en het nie die leerders, onderwysers en die opvoeding in die algemeen 

onaangeraak gelaat nie. 

In hoofstuk 2 word daar 'n literatuurstudie oor bendes onderneem om vas te stel wat reeds 

daaroor aangeteken is. 
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HOOFSTUK2 

BENDEGEWELD EN DIE GEVOLGE DAARVAN 

2.1. INLEIDING 

Bendes is 'n verskynsel wat so oud soos die mensdom self is --- reeds in die Bybel kan 'n 

mens van struikrowers lees. Aijmer en Abbink (2000:51) beweer dat die term "bende" 

gewoonlik geassosieer word met individue wat afbrekende dade pleeg. Hierdie dade druis 

in teen die burgerlike wet en orde van die land. Die gewelddadige dade ontstaan as gevolg 

van die uitoefening van mag deur persone wat aanleiding gee tot die beskadiging van 

eiendom of die besering van ander persone. 

Hoewel bendegeweld deur baie persone met gewelddadigheid geassosieer word, kan 

geweld oak op ander maniere waargeneem word, aldus Dinnen en Ley (2000:2). Dinnen 

en Ley (2000:2) voer aan dat ouerlike verwaarlosing van kinders, sekere magstrukture 

soos kolonialisme, omstandighede waar daar massa-armoede heers of die sosiale 

uitsluiting van sekere bevolkingsgroepe van sekere regte oak as gewelddadig beskou kan 

word. 

In hierdie hoofstuk sal die volgende onderwerpe deur middel van 'n literatuurstudie van 

nader beskou word, naamlik: 

• definisie van bendes 

• samestelling van bendes 

• redes vir bendevorming 

• die invloed van bendebedrywighede op die gemeenskap 

• die invloed van bendebedrywighede op die emosionele belewing van die adolessent 
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• die invloed van bendegeweld op die onderwys by skole 

• metodes om bendebedrywighede hok te slaan 

• die rol van bendes in die gemeenskap waar die navorser se skool gelee is 

• die rol van die onderwyser in die hulpverlening aan leerders in 'n bendegeteisterde 

gemeenskap 

• die rol van die opvoedkundige sielkundige in die skoolopset 

2.2. DEFINISIES VAN BENDES 

Grennan et al (2000:9) omskryf 'n bende as 'n georganiseerde groep persone met 'n 

duidelike, identifiseerbare leierskap. Hierdie bendegroep word met 'n spesifieke gebied 

geassosieer. Bendes is baie territoriaal en gebiedsbewus. Hulle sal dus tot die uiterste 

baklei om hulle "turf' te beskerm, omdat lede dan veilig in hierdie area kan rondbeweeg. 

Die beskerming van hulle gebied beteken ook dat ander bendes nie hulle "klante" of 

slagoffers, wat die bendegroep nodig het om van 'n bestaan te kan voer, kan afneem nie. 

'n Bendegroep het 'n spesifieke doel voor oe, naamlik om bendebedrywighede te laat 

floreer. Hulle is ook op 'n gereelde basis betrokke by onwettige en onaanvaarbare 

aktiwiteite soos dwelmsmokkelary, drankverspreiding, huisbraak en algemene diefstal. 

Lal, Lal en Achilles (1993:11) is van mening dat 'n bende 'n groep individue is wat 

gewoonlik dieselfde of soortgelyke etniese en sosio-ekonomiese agtergrond het. Hierdie 

bendelede smelt saam weens verskeie redes, insluitende deelname aan ontwrigtende en 

onwettige aktiwiteite, en hulle toon gewoonlik onaanvaarbare gedrag teenoor die res van 

die gemeenskap waarin hulle woon. Flannery en Huff (1999:21) beskou weer bendes as 'n 

groep persone wat doelbewus skade aan mense en eiendom aanrig deur van geweld 

gebruik te maak. Hierdie sienswyse word onderskraag deur Monti (1994:4 ), wanneer hy se 

dat "gangsters inflict terrible acts of violence upon each other and upon innocent citizens". 

13 



'n Bende kan beskou word as 'n groep individue wat aanspraak maak op 'n sekere gebied 

waar hulle hut met hulle bendeaktiwiteite kan besig hou. Daar bestaan 'n definitiewe 

leierskapstruktuur in die bende en lede dra bepaalde kleredrag en maak van sekere taal, 

simbole en tekens gebruik. Die bendelede is ook gesamentlik of individueel 

verantwoordelik vir kriminele dade binne die gemeenskap waarin hulle woon (Sachs 

1997:31). 

McWhirter (1998:161) stem grootliks saam met Sachs (1997:31) oor sy definisie van 'n 

bende. McWhirter (1998:161) gaan van die veronderstelling uit dat 'n bende 'n groep 

persone is wat trou aan mekaar gesweer het om 'n gemeenskaplike doelstelling te bereik, 

naamlik om kriminele dade te pleeg. Die bende neem ook op 'n gestruktureerde en 

georganiseerde manier aan misdadige en kriminele aktiwiteite deel. 

Van den Aardweg en Van den Aardweg (1999:97) se siening van bendes is dat 'n bende 

saamgestel is uit 'n groep goed georganiseerde jong persone met duidelik omskrewe rolle, 

norme en verwagtinge. Hierdie bende vereis 'n gestruktureerde leefstyl van sy lede en 

bied aan sy lede 'n gevoel van beskerming, erkenning, status en aanvaarding. Van den 

Aardweg en Van den Aardweg (1999:97) is ook die mening toegedaan dat bendelede 

aanvaarbare reels en wette van die gemeenskap minag. Hierdie bendelede pleeg op 'n 

gereelde basis anti-sosiale dade soos vandalisme, diefstal en geweld, en 'n Ieier staan 

aan die hoof van die bend e. 

2.2.1. Bendegeweld 

Bendegeweld sluit aile vorms van doelbewuste beskadiging in. Selfs dreigemente deur 

individue of groepe aan ander persone word as 'n vorm van geweld beskou. Bendegeweld 

kan twee vorms aanneem, naamlik interpersoonlike geweld (bv geweld tussen vriende of 

vreemdelinge) en kollektiewe geweld {bv 'n groepaksie wat op die kwaadwillige 

beskadiging van eiendom of die besering van ander mense gemik is) (Levine 1996:4 ). 

Bendegeweld word deur Steger en Lind (1999:15) beskou as die onwettige of 

ongemagtigde gebruik van mag deur individue, wat teen die norme van ander mense 

indruis. Die meeste vorms van geweld word gebruik om mag en beheer oor ander persone 

te verkry en uit te oefen. Sommige mense maak gebruik van geweld om hulself op 'n 
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negatiewe manier te laat geld en te handhaaf. Persone wat dus gebruik maak van geweld 

teen ander mense, sal hulle slagoffers afknou, intimideer en fisies en verbaal mishandel 

om hulle onderdanig te laat voel. 

Smith (1985:51) onderskei tussen twee tipe bendes, naamlik konflikbendes en kriminele 

bendes. 

2.2.2. Konflikbendes 

Hierdie bendes ontstaan in agterbuurtes, veral waar groot behuisingskemas ontwikkel 

word en 'n groot aantal vreemdelinge naby mekaar geplaas word. Daar is beperkte 

samewerking tussen lede van die konflikbende, die lede het uiteenlopende norme en 

waardestelsels en die lidmaatskap wissel. Daar is geen duidelike leierskapstruktuur in 

hierdie bendegroep nie en die lede street ook nie spesifieke doelstellings na nie (Smith 

1985:51 ). 

2.2.3. Kriminele bendes 

Smith (1985:51) verklaar dat kriminele bendes hulle besig hou met onwettige aktiwiteite 

soos inbrake en diefstal, wat vir die lede winsgewend is. Die bendelede word gewoonlik 

deur kentekens soos tatoeeermerke ge"identifiseer, hulle is goed georganiseerd en elke lid 

het 'n bepaalde rol in die groep. Volgens Smith (1985:51) is die soorte bende gewoonlik 'n 

goed georganiseerde groep met 'n sterk samehorigheidsgevoel. Daar is ook 'n erkende 

leierskap in die bende teenwoordig en die lede is absoluut lojaal teenoor die groep. 

2.2.4. Samevatting 

Op grond van die verskillende definisies van die begrip "bende" kom die navorser tot die 

gevolgtrekking dat 'n bende 'n versamelnaam is vir persone wat met misdadige gedrag 

geassosieer word. Hierdie groep persone se optrede en handelinge in die gemeenskap is 

onaanvaarbaar, omdat dit nie in ooreenstemming met gemeenskapsnorme is nie. Hulle 

openbaar misdadige gedrag en is gereeld besig met kriminele aktiwiteite soos 
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straatgevegte, inbrake en dwelmsmokkelary. Bendes verskaf sekuriteit en beskerming aan 

hulle lede en laat ook 'n gevoel van aanvaarding by lede ontstaan. Bendes is 

gebiedsbewus en voel veilig genoeg om hulle bendeaktiwiteite in sekere gebiede te laat 

floreer. Bendelede maak ook gebruik van geweld om skade aan mense en eiendom aan te 

rig. Bendes glo dat hulle konfliksituasies deur middel van geweld kan oplos. 

In die volgende afdeling word die samestelling van bendes bespreek. 

2.3. SAMESTELLING VAN BENDES 

2.3.1. lnleiding 

Kriel (1996:11 }, wat navorsing oor bendes op die Kaapse Vlakte gedoen het, het bevind 

dat, wanneer iemand by 'n bende aansluit, daardie lid 'n tatoeeermerk kry om aan te dui 

aan watter bendegroep hy behoort. 'n Bendegroep word gewoonlik saamgestel uit 

individue wat by die groep aansluit omdat hulle 'n bepaalde taal- en gedragskode het wat 

vir die bree samelewing sosiaal onaanvaarbaar is. Wanneer die bendelede met mekaar 

kommunikeer, maak hulle ook gebruik van sekere kodes en 'n taal wat eie aan hulle is. 

Hulle dra ook 'n bepaalde tipe kleredrag. 

Tradisionele bendegroepe in Amerika word saamgestel met die veronderstelling dat die 

bende as 'n uitgebreide familia funksioneer (Lal et al1993:17}. Lojaliteit teenoor die bende 

is verpligtend en daar word van die lede verwag om hulle volle samewerking en steun aan 

die bende te gee. Daar is ook 'n duidelike hierargie van leierskap in die bende 

teenwoordig. Die bende "beheer'' 'n bepaalde gebied en die lede is op 'n gereelde 

grondslag besig met anti-sosiale, onwettige en gewelddadige aktiwiteite, aldus Lal et al 

(1993:17}. 

Smith (1985:55-57} huldig die standpunt dat die hoogste gesag van die bende by die Ieier 

berus. Die bende het ook 'n veggeneraal, wat die algemene strategie bepaal en met ander 

bendes onderhandel. Hy moet ook beslissings maak oor gevegte en die bee"indiging 

daarvan. Die junior bendelede is daarvoor verantwoordelik dat nuwe rekrute gewerf word. 

Dit is die taak van die senior bendelede om die rekrute op te lei, hulle te beheer en te 

domineer. 
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Smith (1985:56-57) beweer ook dat die jonger bendelede gewoonlik wag hou wanneer die 

senior lede teen ander bendes veg en hulle dan waarsku wanneer die polisie toeslaan. 

Nuwe bendelede word eers deur die groep aanvaar wanneer hulle hulself bewys deur 

gewelddadige dade soos diefstal, aanranding en verkragting te pleeg. Lojaliteit van die 

bendelede is 'n absolute vereiste. Die lede word swaar gestraf wanneer hulle die geheime 

of aktiwiteite van die bende of die name van lede aan die polisie verklap. Die oorgrote 

meerderheid van die bendelede is gewoonlik werkloos en hulle teer op die gemeenskap 

waarin hulle woon. Die bendelede pleeg misdrywe soos motordiefstal, inbraak, verkragting 

en roof. Hulle pers winkeleienaars af onder die voorwendsel van beskerming teen ander 

bendes. Aanrandings en verkragting, asook die beskadiging van eiendom, word oak as 

algemene misdade deur bendes beskou. 

Die navorser kom tot die gevolgtrekking dat die meeste bendes 'n struktuur het. Daar is 'n 

Ieier teenwoordig, wat sy gesag teenoor sy onderdane afdwing. Die bendelede hou hulle 

besig met onwettige en gewelddadige aktiwiteite soos diefstal, verkragtings en 

dwelmsmokkelary. Die meeste bendelede weier om te werk en voer 'n bestaan deur 

onaanvaarbare dade te pleeg en anti-sosiale gedrag te openbaar. Hulle maak ook gebruik 

van 'n eie taal en kodes wanneer hulle met mekaar kommunikeer om sodoende te 

verhoed dat ander lede van die publiek verstaan wat hulle vir mekaar se. 

2.3.2. Die rol van vroue as lede van die bende 

Kriel (1996:11-12) het oak bevind dat daar wei vroue is wat deel van 'n bende vorm, 

hoewel hulle geen mag as lede van die bende het nie. Hierdie vroue word gebruik slegs 

om seksuele bevrediging aan hulle manlike ewekniee te bied; hulle tree op as spioene en 

hulle moet oak die dwelmmiddels van die ander bendelede versteek. Hierdie vrouens word 

in baie gevalle gebruik om ander bendelede uit te lok om sodoende gevegte tussen die 

bendes te begin. 

Flannery en Huff (1999:185) is dit eens dat vroue wat aan bendes behoort, slegs beskou 

word as metgeselle vir hulle manlike ewekniee. Hierdie vroue in die bende word dan 

gebruik om wapens vir die mans te versteek of rand te dra, om seksuele plesiertjies aan 

die mans te verskaf en om te baklei teen ander vroue wat by opponerende bendelede 

betrokke is. 
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Huff (1996:195-196) ondersteun die standpunt in Flannery en Huff (1999:185) en beskou 

vroue wat aan bendes behoort bloat as wanaangepaste rabbedoes wat deur die mans as 

seksobjekte misbruik word. Hierdie vroue maak hulle skuldig aan aktiwiteite soos diefstal, 

beskadiging van eiendom, seksuele oortredings en aanrandings. Berger (1996:90) voer 

aan dat vroue in Amerika wat aan bendes behoort, hulle skuldig maak aan wandade soos 

prostitusie, diefstal, tjekvervalsing en geldverduistering. 

Daar is min inligting in die literatuur oor vrouens in Suid-Afrika wat aan bendes behoort. 

Verskeie redes kan hiervoor aangevoer word. Een rede kan wees dat vrouens in Suid

Afrika oor die algemeen baie feministies is en nie met die gewelddadige gedrag waarmee 

bendes verbind word, geassosieer wil word nie. Die paar vrouens in Suid-Afrika wat wei 

aan bendes behoort, word deur die gemeenskap as rabbedoes gesien wat slegs deur 

ander bendes misbruik word om seksuele plesiertjies aan hulle te verskaf en om aktiwiteite 

te verrig wat strydig is met die norme van die samelewing waarin hulle woon. 

In die volgende afdeling word die redes vir bendevorming bespreek. 

2.4. REDES VIR BENDEVORMING 

Daar kan 'n hele aantal redes aangevoer word waarom individue bendes vorm. Die 

navorser het egter 'n paar van die belangrikste redes vir bendevorming uitgelig. 

Knox (1994:430) is oortuig daarvan dat, indian bendelede gevra sou word waarom hulle by 

'n bendegroep aangesluit het, een van die antwoorde sal wees "to protect the 

neighborhood''. Hierdie sienswyse van Knox (1994:430) word onderskraag deur die 

mening wat Grennan et al (2000:12) huldig, naamlik dat bendes selfs bereid is om geweld 

te gebruik om sekere gebiede in hulle gemeenskap te beskerm, omdat bendes met sekere 

gebiede geassosieer word. Bendelede sal oak alles in hulle vermoe doen om hulle gebied 

te beskerm sodat hulle veilig sal voel om vryelik in daardie area rond te beweeg. 

Die apartheidsbeweging van Suid-Afrika word deur Kriel (1996:4) beskou as een van die 

grootste bydraende faktore tot bendevorming in die swart en kleurlingwoongebiede in die 

Wes-Kaap. Hy beweer dat veral die Groepsgebiedewet en die Paswette tot bendevorming 
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bygedra het. lngevolge die Paswette moes aile swartmense van Suid-Afrika te aile tye 'n 

pasboekie dra. Wanneer die polisie toegeslaan het en die persoon het nie sy pasboekie by 

hom/haar gehad nie, is hy/sy in hegtenis geneem. Die werkgewers het ook gereeld 'n 

stempel in 'n persoon se pasboekie geplaas wat dan 'n aanduiding was dat hy/sy gewerk 

het. lndien 'n werkgewer se stempel nie in 'n persoon se pasboekie verskyn het nie, het hy 

die risiko geloop om gearresteer te word. Net soos die Paswette, het die 

Groepsgebiedewet ook 'n negatiewe impak op die psige van die meerderheid Suid

Afrikaners gehad. Volgens die Groepsgebiedewet is mense van verskillende rasse en 

kulture gedwing om in vasgesteide gebiede te woon. Swartmense kon nie woon waar hulle 

wou nie en hierdie toedrag van sake het hulle geweldig gefrustreer. Die 

Groepsgebiedewet het ook bepaal dat swartes teen 'n sekere tyd saans uit blanke gebiede 

moet wees, of andersins die gevaar loop om gearresteer te word. Hierdie wette, asook 

gedwonge verskuiwings, het daartoe bygedra dat mense vervreem is van hulle 

geografiese en sosiale omgewings en die strukture waaraan hulle gewoond was. 

Kriel (1996:5) voer verder aan dat hierdie gedwonge hervestiging daartoe gelei het dat 

woongebiede soos Distrik Ses uitmekaar geskeur is, natuurlike vriendskappe verbreek is 

en die vernietiging van die familiestelsel tot gevolg gehad het. Hierdie gemeenskappe is 

op die Kaapse Vlakte hervestig en --- aangesien werk skaars was --- het sommige 

jeugdiges bendevorming as die enigste uitweg gesien waarop hulle in hul finansiele 

behoeftes kon voorsien en kos en klere kon koop. 

Kriel (1996:6) is ook daarvan oortuig dat die ekonomiese situasie in Suid-Afrika een van 

die belangrikste oorsake vir bendevorming was. Hy glo dat die destydse apartheidsbeleid 

van Suid-Afrika veroorsaak het dat die grootste deel van die swart bevolking onopgeleid 

en werkloos was. Die werkloosheidsyfer in veral die stedelike gebiede was groot, 

aangesien werk skaars was; dit het daartoe gelei dat bendevorming as die enigste uitweg 

gesien is. Omdat hierdie mense nie kon werk vind nie, moes hulle hulself tot ander 

alternatiewe wend, soos om by 'n bendegroep aan te sluit. 

Smith (1985:58) beskou die onderstaande faktore as moontlike redes waarom jeugdiges 

by bendes aansluit: 

• Baie jeugdiges uit die laer sosio-ekonomiese klasse sluit by bendes aan weens 

onsekerheid en frustrasie. 
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• 'n Swak selfbeeld dwing adolessente soms om by bendes aan te sluit. In die bende kry 

hulle aanvaarding en erkenning en daar word ook in hulle materiele behoeftes 

voorsien. 

• Groepsdruk, wat 'n primere meganisme vir groepsolidariteit en voortbestaan is, dien 

somtyds as oorsaaklike faktor vir die aansluiting by 'n bend e. 

• Aangesien lidmaatskap tot 'n bende finansiele voordele inhou, oorweeg jeugdiges wat 

in armoede gedompel is dit om by 'n bende aan te sluit. 

• Sommige jeugdiges sluit by bendes aan omdat hulle 'n gebrekkige opvoeding op skool 

gehad het en hulle daarvan oortuig is dat hulle hulself in die bende kan laat geld. 

• In sommige gesinne, waar die vaderfiguur ontbreek en daar niemand in die gesin is 

met wie die jeugdige kan identifiseer nie, oorweeg hulle lidmaatskap van 'n bende. 

• In gevalle waar die gesin wanfunksioneer en waardes en normes in die gesin ontbreek, 

kan jeugdiges lidmaatskap van 'n bende oorweeg. 

Lal et al (1993:20) gaan van die veronderstelling uit dat ekonomiese, sosiale en finansiele 

faktore jeugdiges soms dwing om by bendes aan te sluit. Die volgende faktore word deur 

bogenoemde skrywers beskou as van die belangrikste bydraende oorsake tot 

bendegeweld: familie-omstandighede, gemeenskapstoestande en individuele faktore. 

Bogenoemde faktore word vervolgens bespreek. 

2.4.1. Familie-omstandighede 

Bendegeteisterde gebiede word grootliks deur swak sosio-ekonomiese omstandighede 

gekenmerk. Omdat gesinne swak en gefragmenteerd is weens die swak sosio

ekonomiese omstandighede waarin hulle hul bevind, soek jeugdiges na elemente van 'n 

sterk gesin waar hulle gevoelens van eiewaarde, belangrikheid, vertroeteling en 'n sin om 

aan mense te behoort, kan ervaar. 
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2.4.2. Gemeenskapstoestande 

Gemeenskappe met 'n geskiedenis van bendeaktiwiteite of met 'n gevestigde bende

element dien as oorsprong vir ander bendes. Hierdie sienswyse van Lal et al (1993:20) 

word deur Bornman, Van Eeden en Wentzel (1998:268) onderskraag. Bornman et al 

(1998:268) is die mening toegedaan dat gewelddadige jeugoortreders gewoonlik afkomstig 

is uit gemeenskappe wat deur geweld en misdaad gekenmerk word. 

2.4.3. lndividuele faktore 

Die rebellerende optrede van jeugdiges, hul soeke na persoonlike identiteit, misdadige 

gedrag en die verwerping van middelklasdoelwitte, is alles faktore wat tot bendevorming 

aanleiding kan gee. Verdere faktore wat tot bendevorming lei, is 'n vrees vir bespotting 

omdat die individu anti-sosiale gedrag projekteer, 'n swak selfbeeld en afwykende 

karaktertrekke. 

Ander faktore wat ook bendevorming in die hand werk, is vroee skoolverlating, maklike 

toegang tot dwelms en alkohol en sosiale verandering, soos verminderde ouerlike toesig 

oor kinders (La I et al 1993:1 ). La I et al ( 1993:1 0-17) postuleer verder dat jeugdiges wat 

sosiale verwerping ervaar of onsuksesvol op skool is, klein groepe vorm om erkenning en 

eiewaarde te ervaar. Die groep mag gewelddadig raak ten einde mag en status te bekom. 

Lal et al (1993:1) identifiseer drie prototipe bendes, naamlik sosiale bendes, misdadige 

bendes en gewelddadige bendes. Lal et al (1993:1) huldig verder die mening dat 

woestaards om sosiale redes by sosiale bendes aansluit en dat hulle hulle selde werklik 

aan misdadige gedrag skuldig maak. 

Apter en Goldstein (1986:121) is die mening toegedaan dat die skool ook 'n bydrae tot die 

bevordering van gewelddadige gedrag kan lewer. Hulle voer aan dat die skool sommige 

leerders brandmerk as swakkelinge wat nie hul skoolwerk kan bemeester nie, wat daartoe 

lei dat leerders aggressief raak; hierdie aggressiewe gedrag vervul dan die negatiewe 

verwagtings van hulle onderwysers. 

21 



'n Verdere rede vir bendevorming is in gesinsdinamiek gelee. Kinders moet voel dat hulle 

waardeer word en dat daar vir hulle omgegee word. Sodra die kinders oortuig is dat hulle 

nie deur hulle gesinne, die gemeenskap of die skool waardeer word nie, is hulle geneig om 

by bendes aan te sluit omdat hulle glo dat hulle in die bende waardeer sal word, aldus 

Crews en Counts (1997:116). 

Decker (1996:65) voer vier spesifieke redes aan waarom jeugdiges by bendes aansluit, 

naamlik verdediging, die aansporing wat jeugdiges kry van vriende en famielede, die 

begeerte om geld te verdien deur die verkoop van dwelms en die status wat daaraan 

verbonde is om aan 'n bende te behoort. 

Uit al die redes waarom jeugdiges by bendes aansluit, kom die navorser tot die 

gevolgtrekking dat erkenning, aansien en finansiele voordeel van die belangrikste 

oorwegings by bendevorming is. Aangesien jeugdiges somtyds nie op skool kan presteer 

nie en soos uitgeworpenes voel, lei hulle aansluiting by en deelname aan bendeaktiwiteite 

tot 'n beter selfbeeld. In die bende geniet hulle ten minste die aanvaarding en erkenning 

waarna hulle street. Omdat die meeste adolessente wat by bendes aansluit uit die laer 

sosio-ekonomiese klasse van die samelewing kom en dus in armoede gedompel is, is die 

finansiele voordeel wat die bende vir hulle inhou 'n groot trekpleister. Die navorser kom 

ook tot die gevolgtrekking dat faktore soos eiewaarde, 'n soeke na identiteit en die gevoel 

dat hy/sy aan 'n groep behoort, daartoe aanleiding kan gee dat die adolessent by 'n bende 

aansluit. Die maklike toegang tot dwelms en drank noop jeugdiges ook om aan 'n bende te 

behoort. 

In die volgende afdeling sal daar gekyk word na die invloed wat bendebedrywighede op 'n 

gemeenskap kan uitoefen. 

2.5. DIE INVLOED VAN BENDEBEDRYWIGHEDE OP DIE GEMEENSKAP 

Knox (1994:442) beweer dat bendegeweld nie in 'n kulturele-, sosiale-, politieke- of 

ekonomiese vakuum plaasvind nie, maar binne 'n gemeenskap. Wanneer bendegeweld in 

'n gemeenskap opvlam, sal diegene in die gemeenskap wat hulself nie met sulke 

onaanvaarbare handelinge assosieer nie die eerste persone wees om die gebied te 

verlaat. Knox (1994:442) wys daarop dat misdaadontvlugting in sommige Amerikaanse 
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state ervaar word omdat sommige lede van die gemeenskap nie veilig voel in 'n 

bendegeteisterde gebied nie. Hierdie mense vrees vir hulle kinders se veiligheid in die 

skole en vrees ook dat hulle kinders met dwelms in aanraking sal kom. 

Kinders wat groot word in omstandighede waar bendegeweld die norm is en aan die orde 

van die dag is, sal self gewelddadig optree wanneer hulle volwassenes is, aldus Carll 

(1999:3). 

Bornman et al (1998:371) huldig die mening dat bendegeweld duisende kinders beroof het 

van die geleentheid om fisies, geestelik, kognitief en moreel te groei. As gevolg van 

bendegeweld is gesinsbande besig om te disintegreer en die leerkultuur en sosiale norme 

in skole word afgebreek. Dit bring mee dat daar 'n gebrek aan dissipline ontstaan. Hierdie 

toedrag van sake lei tot 'n toename in verskeie sosiale problema soos geweld, 

jeugmisdaad, alkoholisme en dwelmmisbruik. 

Die Burger van 29 November (2001 :2) berig dat sommige bendegroepe dwelms, drank en 

klere as geskenke aan skoolkinders gee. Die geskemke word dan gebruik om die kinders 

om te koop om te help om misdade te pleeg. Sodra die kinders weier om die geskenke te 

aanvaar, word hulle deur die bendelede geterroriseer. As die kinders wei die geskenke 

van die bendes aanvaar, word hulle gedwing om die bendelede in die uitvoering van 

misdadige handelinge te help. 

Leavitt en Fox (1993:210) voer aan dat die gereelde blootstelling van kinders aan geweld 

in die gemeenskap daartoe aanleiding kan gee dat hulle onbevoegd raak om problema op 

'n aanvaarbare wyse op te los. Omdat die kinders sien dat bendelede baie dinge met mag 

en geweld regkry, begin hulle om hierdie handelinge van die bendelede as aanvaarbaar 

en as die norm beskou. Hulle verseg dan om op 'n ordentlike manier 'n geskil op te los en 

gebruik liewer geweld om hulle doel te bereik. Osofsky (1997:19) ondersteun hierdie 

sienswyse en voer aan dat kinders wat op 'n gereelde grondslag aan geweld blootgestel 

word, heel waarskynlik aggressiewe gedrag en 'n afname in skoolprestasie sal toon. 

Knox (1994:442) onderskryf die feit dat bendegeweld 'n sosiale impak op 'n gemeenskap 

kan he deur verhoudings binne die gemeenskap te vernietig. Hy se verder dat 

bendegeweld 'n positiewe impak op die gemeenskap kan he slegs indien die oortreders 

gearresteer en gestraf word. Hierdie toedrag van sake geld deesdae nie in ons 
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gemeenskappe nie: selfs al word 'n bendelid gearresteer, bly die bendestruktuur steeds in 

die gemeenskap voortbestaan en duur die kriminele optrede van die ander bendes voort. 

Die Burger (29 November 2001 :2) be rig dat die bendes die skoolkinders as skild gebruik 

wanneer bendeskietery uitbreek, aangesien die bendes dan wag totdat die skole verdaag 

en dan die geleentheid gebruik om op mekaar te skiet. Hierdie lafhartige optrede van die 

bendes het tot gevolg dat baie onskuldige kinders beseer word of sterf. Die toedrag van 

sake het 'n negatiewe impak op die persoonsontwikkeling van kinders. Kinders en 

adolessente wat gedurig 'n stryd moet voer teen die blootstelling aan geweld in hulle 

gemeenskap, is geneig om by bendes aan te sluit, sodat hulle ook beskerm kan word teen 

die gewelddadige bendeaktiwiteite wat na willekeur in hul gemeenskappe plaasvind. Die 

illusie ontstaan dus by hierdie kinders en adolessente dat dit veiliger is om aan 'n bende te 

behoort, omdat die bende aan hulle beskerming kan bied. 

Navorsing wat deur Adler en Denmark (1995:1) gedoen is, het bevind dat 'n seun wat 

gereeld sien hoe sy moeder deur sy vader mishandel word, 700 keer meer geneig wees 

om self van geweld gebruik te maak wanneer hy 'n volwassene is. Die navorsers het ook 

bevind dat dit vir s6 'n seun moeilik sal wees om empaties te staan teenoor ander mense 

wat pyn en lyding ervaar. 'n Mens kan dus die afleiding maak dat so 'n seun oor die jare 

heen daarvan oortuig raak dat geweld die enigste manier is om problema op te los. 

Adler en Denmark ( 1995:1) beweer dat mense in die gemeenskap simptome van post

traumatiese stres ontwikkel as gevolg van traumatiese gebeure wat hulle ervaar het. 

Hierdie simptome, wat as gevolg van traumatiese gebeure ontstaan het, kan wissel van 

angs, tot vermyding en afstomping van gevoelens. Sulke individue kan ook simptome van 

depressie en kognitiewe distorsies ervaar. 

Samevattend kan gese word dat 'n mens tot die gevolgtrekking kan kom dat die gereelde 

blootstelling van adolessente aan bendegeweld 'n persoon s6 gehard kan maak dat hy nie 

meer ander persone se pyn en lyding op 'n empatiese wyse kan ervaar nie, omdat 

bendegeweld beskou word as die norm waarop doelwitte bereik word. Sosiale problema 

soos straatgevegte, drankmisbruik en diefstal kan weens gereelde blootstelling aan 

bendegeweld ontstaan. Hierdie toedrag van sake het weer 'n negatiewe invloed op die 

gemeenskap, en dit kan tot baie maatskaplike problema aanleiding gee. Die gereelde 

bootstelling van adolessente aan bendegeweld kan ook aanleiding gee tot emosionele 
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problema, wat kan wissel van post-traumatiese stres tot angs en afstomping. Ook die 

veiligheid van adolessente kom in die gedrang as gevolg van die bendegeweld in hulle 

gebied. 

In die volgende afdeling word daar gekyk na die invloed van bendebedrywighede op die 

emosionele belewing van die adolessent. 

2.6. DIE INVLOED VAN BENDEBEDRYWIGHEDE OP DIE EMOSIONELE BELEWING 

VAN DIE ADOLESSENT 

Bendegeweld het wyd uiteenlopende negatiewe gevolge op die emosionele belewing van 

die jong adolessent. Degenaar (1990:9) voer aan dat bendegeweld aanleiding kan gee tot 

letsels aan die persoonlikheid. Hierdie letsels lei tot 'n skending van die persoon se 

waardestelsel. Wanneer 'n persoon se waardestelsel geskend is, betaken dit dat hy nie 

meer die reg het om sy vrye wil uit te oefen nie. Dit is dus 'n aanslag op die integriteit van 

die persoon omdat hy/sy deur 'n eksterne mag in die ontwikkeling van sy persoonlikheid 

be perk word. 

Voortdurende blootstelling aan geweld kan daartoe lei dat 'n kind se eksplorasievermoe 

onderdruk word, wat sy ontwikkeling en bevoegdheid skaad. Verder sal kinders wat in 'n 

bendegeteisterde gemeenskap grootword, gemengde eienskappe toon van dapperheid en 

vrees. Hulle is dus "hard aan die buitekant en sag aan die binnekant" (Garbarino, Dubrow, 

Kostelny & Pardo 1992:13-15). Lal et al (1993:1) toon aan dat, wanneer bendelede met 

hulle bedrywighede op die skoolterrein besig is, die ander leerders nie op hulle skoolwerk 

kan konsentreer nie; benewens die feit dat die onderrigprogram ontwrig word, raak die 

leerders ook gespanne en senuweeagtig. 

Leavitt en Fox (1993:208-210) voer aan dat kinders wat gedurig aan bendegeweld 

blootgestel word, dikwels ook aan kriminele dade blootgestel word en dan daarvan deel 

word deur te baklei, dinge te steel of met ander persona te argumenteer. Hulle voer aan 

dat ander kinders ook geneig is om uiting te gee aan aggressie in hul daaglikse aktiwiteite. 

Omdat geweld gereeld deur hierdie kinders beleef word, kan daar verwag word dat hulle 

ander kinders maklik sal misbruik en dat hulle sulke gedrag as normaal sal beskou, omdat 

die misbruik van ander mense deel van hulle daaglikse lewe geword het. Hierdie misbruik 
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van ander persone kan beskou word as 'n manier waarop kinders wat gereeld aan 

bendegeweld blootgestel word; hulself verdedig. 

Leavitt en Fox (1993:211) is ook bekommerd oor die feit dat die voorspelbare geweld van 

bendes in die gemeenskap daartoe aanleiding kan gee dat jeugdiges nie in staat sal wees 

om strategiee te ontwikkel om hulle probleme op te los nie. Die moontlikheid bestaan dus 

dat bendegeweld deur die jong adolessent gesien kan word as 'n passiewe aanvaarding 

van 'n normale of aanvaarbare manier van lewe. 

Garborina et al (1992:56-57) het deur middel van navorsing bevind dat, hoe meer kinders 

aan gewelddadige handelinge blootgestel word, hoe meer word sielkundige afwykings 

soos angs, fobies, onttrekkings en enurese in hulle gemanifesteer word. Hulle het ook 

bevind dat herhaalde traumatiese gebeure aanleiding kan gee tot die belewing van kwade 

gevoelens, wanhoop en psigiese afstomping, wat weer op hulle beurt tot 

persoonlikheidsveranderings kan lei. Garborina et al (1992:57) het ook bevind dat kinders 

wat aanhoudend in gevaar leef, vrees en angs op 'n verskeidenheid wyses kan beleef, wat 

wissel van oormatige vasklou aan hulle ouers tot 'n aanhoudende gehuil. Nog reaksies wat 

deur aanhoudende geweld teweeggebring kan word, is ontkenning en afstomping. Die 

kinders ontken dus ander persone se reg om in 'n geweldvrye omgewing te leef en hulle 

raak afgestomp oor ander se pyn en lyding. Navorsing het ook bevind dat kinders die 

werklikheid begin ontken wanneer hulle voortdurend aan bendegeweld blootgestel word. 

Garbarino et al (1992:58) het ook bevind dat kinders wat aan gereelde geweld in die 

gemeenskap blootgestel word, probleme rondom skool- en intellektuele prestasie 

ontwikkel. Sulke kinders manifesteer leerprobleme. 

Garbarino et al (1992:58) se sienswyse oor bendegeweld word verder onderskraag deur 

Chiland en Young (1994:109-110). Chiland en Young (1994:109-110) voer aan dat 

gereelde blootstelling van kinders aan bendegeweld belewings van hulpeloosheid en 

vrees by die kinders opwek. Emosionele probleme, soos simptome van post-traumatiese 

stres, slaap- en eetversteurings asook 'n kort aandagspan kan weens die blootstelling aan 

geweld ontstaan. Hulle beweer ook dat skoolkinders wat gereeld aan geweld blootgestel 

word, aanpassingsprobleme en depressie kan ontwikkel. Sulke kinders se vordering op 

skool sal waarskynlik ook nie na wense wees nie en hulle kan 'n gebrekkige vermoe toon 

om goeie, positiewe verhoudinge met ander mense te kan vestig. 
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Gereelde blootstelling aan bendegeweld het 'n negatiewe invloed op kinders se 

ontwikkeling. 'n Kenmerk soos emosionele stabiliteit, wat sy oorsprong het in 'n 

standvastige gesinstruktuur, 'n stabie~e gemeenskap en 'n toereikende leerkultuur op 

skoal, word negatief be'invloed. Blootstelling aan gewelddadige aktiwiteite kan tot gevolg 

he dat kinders voortdurend spanning ervaar, wat weer tot post-traumatiese stres aanleidng 

kan gee (Bornman et al 1998:371-372). 

Brocket al (1996:147) ondersteun Bornman et al (1998:371-372) se sienswyse dat geweld 

'n negatiewe uitwerking op die emosionele belewing van kinders het. Brock et al 

(1996:147) beweer dat die mees algemene sielkundige en gedragsimptome wat deur 

kinders getoon word wanneer hulle geweld ervaar, slaapversteurings, onophoudelike 

gedagtes oor die traumatiese gebeure en gedragsversteurings insluit. By jonger kinders 

word enurese, duimsuig en afhanklike gedrag geopenbaar. 

Bendegeweld kan aanleiding gee tot depressie, angs, vyandiggesindheid en somatiese 

simptome (Davis, Lurigio en Shogan 1997:161). Ander emosionele faktore soos 

vermydingsgedrag, 'n lae selfbeeld, toenemende vervreemding en 'n behoefte aan sosiale 

ondersteuning kan ook as gevolg van gereelde blootstelling aan geweld ontstaan. Geweld 

lei ook tot negatiewe gedagtes oor die persoon se veiligheid, sy/haar selfbeeld en sy/haar 

vertroue in mense, wat tot ontsteldheid aanleiding kan gee, aldus Davis et al (1997:161). 

Volgens Adler en Denmark (1995:67) is kinders wat gereeld aan geweld blootgestel word 

geneig om gebruik te maak van verdedigingsmeganismes soos ontkenning en projeksie. 

Hierdie verdedigingsmeganismes veroorsaak 'n verwronge idee van hulle begripsvermoe 

van hulself asook van hulle beleweniswereld. Hulle neig ook om agterdogtig te wees en 

vind dit soms moeilik om ander personate vertrou. Sulke kinders ervaar 'n behoefte om 

ander mense uit te buit en te manipuleer, en daar is ook 'n neiging by hulle om ander 

persona te wil beheer. Hulle gedagtes is ook soms met gewelddadige fantasiee gevul. 

Flannery en Huff (1999:112) is daarvan oortuig dat kroniese blootstelling aan geweld 

aanleiding kan gee tot 'n verskeidenheid psigososiale problema soos aggressie, vrees, 

depressie, simptome van post-traumatiese stres, lae selfbeeld, konsentrasieprobleme en 

dwelmmisbruik. Hulle het ook bevind dat kinders wat in 'n bendegeteisterde gebied woon, 

geneig is om reeds vanaf 'n baie vroee fase in hulle lewens aggressief op te tree. 
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Osofsky (1997:15-16) se siening oor die invloed van geweld op die jong adolessent stem 

in 'n groot mate ooreen met die van die ander skrywers. Osofsky (1997:15-16) le klem op 

die feit dat kinders wat aan geweld blootgestel word, grootliks deur sielkundige afwykings 

soos post-traumatiese stressindroom be'invloed word. Hierdie kinders beleef die 

gewelddadige gebeure in spel, drome of klank wat met die gebeure geassosieer kan 

word. Die kinders toon ook vermydingsgedrag, afstomping en slaapversteurings. 

Crews en Counts (1997:12) gaan van die standpunt uit dat adolessente wat as gevolg van 

die invloed van bendegeweld gewelddadig raak, geneig is om agterdogtig, uitdagend en 

vernietigend op te tree. Sulke adolessente ondermyn dikwels ook gesag, voel gegrief, is 

vyandiggesind en toon 'n gebrek aan selfbeheersing. 

Adler en Denmark ( 1995:62) beweer dat kinders wat gereeld gewelddadige misdrywe 

gadeslaan, se persepsie dat die wereld 'n plek is waar liefde gegee en ontvang kan word, 

geskend kan word. Hierdie gereelde blootstelling aan bendegeweld kan ook veroorsaak 

dat die kind sy wereld ervaar as 'n wanordelike plek waar veiligheid ontbreek. Die illusie 

dat die wereld 'n plek is waar aggressie, woede en haat die norm, eerder as die 

uitsondering is, word deur die gereelde blootstelling aan geweld gevoed. 

Die uitwerking van die emosionele belewing en betekenisgewing van bendegeweld by 

skole, soos deur Van den Aardweg en Van den Aardweg (1999:82) beskryf word, is op die 

navorser se skool van toepassing. Hierdie emosionele belewing en betekenisgewing word 

soos volg opgesom: 

• Dit veroorsaak 'n onvermoe by die leerders om toereikend te leer. 

• Emosionele belewing en betekenisgewing gee aanleiding tot 'n onvermoe om 

bevredigende interpersoonlike verhoudinge met die onderwysers en die portuurgroep 

te vestig en te handhaaf. 

• Die leerders stel onvanpaste gedrag of gevoelens ten toon. 

• Daar heers 'n deurlopende gemoedstoestand van ongelukkigheid by die leerders. 
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• Daar heers ook 'n neiging by die leerders om fisiese simptome of vrese te ontwikkel 

wat met persoonlike- of skoolverwante probleme verbind kan word. 

Op grand van al hierdie skrywers se sienings oor die invloed van bendegeweld op die 

emosionele belewing van die jong adolessent, kom die navorser tot die gevolgtrekking dat 

bendegeweld negatief op die adolessent se belewing daarvan impakteer. 'n Mens kry die 

indruk dat die adolessent geweld beskou as die norm, eerder as die uitsondering. Die 

geweld stomp ook die adolessent se gevoelens in so 'n mate af dat ander mense se pyn 

en lyding nie vir hom/haar saak maak nie. Gewelddadige aktiwiteite raak dus vir die 

adolessent 'n stryd om oorlewing, eerder as 'n euwel wat uitgeroei moet word. Die 

afleiding kan ook gemaak word dat die gereelde belewenis van bendegeweld psigo,.. 

sosiale probleme soos aggressie, spanning, 'n lae selfbeeld en post-traumatiese stres by 

die adolessent kan laat ontstaan. 

In die volgende afdeling word die invloed van bendegeweld op die onderwysers by skole 

van nader bekyk. 

2. 7. DIE INVLOED VAN BENDEGEWELD OP DIE ONDERWYSERS BY SKOLE 

2.7.1. lnleiding 

Hedendaagse onderwys verskil grootliks van toestande in die verlede. Ongeveer twee 

dekades gelede was dinge soos leerders wat in die skoolsaal rondhardloop, in die 

klaskamer kougom kou of uit hul beurt praat, die belangrikste dissiplinere probleme wat 

onderwysers in skole ervaar het. Deesdae sluit dissiplinere oortredings dinge in soos 

fisiese geweld, verbale mishandeling, onhoflikheid of dwelmmisbruik. Die gevolg hiervan is 

dat baie onderwysers baie tyd moet spandeer aan konflikhantering of die toepassing van 

dissipline in die klaskamer --- tyd wat aan meer waardevolle aktiwiteite in die klaskamer 

spandeer kon word. In die Jig van die huidige toename in geweld by skole word die 

behoefte aan ordelike en veilige skole al hoe grater. lets wat groat kommer wek, is die feit 

dat geweld in baie gemeenskappe en skole s6 algemeen geword het dat dit as die norm, 

eerder as die uitsondering, beskou word. 
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Gewelddadige optrede in skole, asook die uitvoering van vandalistiese dade, is deesdae 

van die grootste probleme waarmee ons opvoedingstelsel te kampe het. Onskuldige pret 

waarmee leerders hul in die verlede besig gehou het, word deesdae vervang deur 

aktiwiteite soos aanrandings, wapengeweld, dwelmsmokkelary en die kwaadwillige 

beskadiging van eiendom. 

Volgens Die Burger (22 Februarie 2001) is daar heelwat skole op die Kaapse Vlakte wat in 

'n bendekultuur vasgevang is. Baie van die onderwysers wat in hierdie bendegeteisterde 

gebiede onderrig gee, se moraal word as gevolg van die bendebedrywighede by hulle 

skole vernietig. Onderwysers, opsigters en sekeruteitspersoneel van skole in hierdie 

gebiede moet beskermingsgeld aan die bendes betaal; indien hulle dit nie doen nie, word 

hulle deur die bendes gedreig dat hulle nie die gebied veilig sal verlaat nie. Die 

onderwysers is dus genoodsaak om hierdie beskermingsgeld aan die bendes te betaal, 

aangesien hulle lewens immers meer werd is as die geld wat hulle aan die bendes moet 

oorhandig. 

Die Burger (22 Februarie 2001) berig verder dat die gereelde inbrake, asook die 

bendegevegte en skietvoorvalle wat by sekere skole op die Kaapse Vlakte plaasvind, 

onderwysers onder geweldige druk plaas en dikwels oak tot depressie onder onderwysers 

lei. Klaskamers word gereeld geplunder, wat die onderrigprogramme by skole totaal 

ontwrig. Onderwysers by skole op die Kaapse Vlakte kla ook dat sommige van hulle 

leerders daagliks aangeval en van hulle besittings beroof word, aldus Die Burger (17 

Januarie 2002). 

Dit blyk dat die bendegeweld by skole 'n negatiewe impak op die psige van onderwysers 

het. Onderwysers is radeloos oar die bendeprobleem by skole en weet nie altyd hoe om 

die probleem te hanteer nie. 'n Mens kry oak die indruk dat onderwysers se lewens as 

gevolg van die bendeprobleem by skole in gevaar gestel word en dat die 

onderwysowerhede geen beskerming aan die onderwysers bied nie. Hierdie 

bendeprobleem kan veroorsaak dat onderwysers gedemotiveerd raak en aan depressie ly, 

wat weer negatief op die leerders se vordering op skoal kan inwerk. 

Vervolgens word daar aandag geskenk aan metodes om bendebedrywighede hok te 

slaan. 
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2.8. METODES OM BENDEBEDRYWIGHEDE HOK TE SLAAN 

Knox (1994:447) le klem daarop dat sosiale instellings soos kerke, politieke groepe, 

vrywilligers uit die gemeenskap, skole en besighede 'n sogenaamde Bendevrye 

Taakgroep kan stig, wat hulle kan toespits op bendeverwante probleme waarvoor daar 

maklik oplossings gevind kan word. Hierdie taakgroep kan byvoorbeeld bende-graffiti van 

mure verwyder of met bendeleiers onderhandel om hulle te probeer oorreed om hulle 

bendebedrywighede te probeer stopsit. So 'n taakgroep kan ook 'n sekere week in die 

jaar, wat as "Bende-bewusmakingsweek" kan bekendstaan, identifiseer, waartydens hulle 

verskeie werkswinkels en aktiwiteite regoor die stad kan hou en dan op sommige van die 

problema wat deur bendegeweld veroorsaak word, fokus. 'n Aantal skole op die Kaapse 

Vlakte het met 'n program van buitemuurse aktiwiteite begin, waar leerders verskillende 

sportsoorte kan beoefen om hulle van bendebedrywighede in die omgewing weg te hou 

(Die Burger 2001 :2). 

Cavadino (1980:7) stel voor dat verskillende huishoudings groepe moet vorm wat op 'n 

gereelde grondslag bymekaarkom. By hierdie vergaderings moet die groepe van die 

huidige inligting oor misdaad in hulle gebied voorsien word. Mense moet mekaar inlig oor 

wanneer hulle met vakansie gaan, sodat ander groeplede gereeld die posbus kan 

leegmaak en 'n oog oor die groeplede se huise kan hou. Die groeplede moet ook die 

polisie in kennis stel indian hulle enige vreemdelinge of misdadigers in die gebied sien. 

Elke huishouding wat aan die groep behoort, moet 'n plakker op hulle vensters aanbring 

en hulle eiendom moet ook met 'n sekere kode gemerk word, sodat dit ge"identifiseer kan 

word indian die artikels gesteel of verkoop word. 

Sachs ( 1997:131) huldig die mening dat jeugdiges se eiewaarde, asook hulle 

kommunikasievaardighede, deur deelname aan aktiwiteite by jeugsentrums verhoog kan 

word. Hy voer aan dat jeugsentrums in die gemeenskap 'n hele aantal aktiwiteite kan 

aanbied, waar jeugdiges pret met mekaar kan he sonder dat hulle aan bendeaktiwiteite 

blootgestel word. Sachs voer verder aan dat die verwydering van graffiti van mure ook 

daartoe kan bydra om bendebedrywighede hok te slaan. Die verwydering van graffiti op 

mure dra 'n duidelike boodskap aan bendes oor dat hulle nie in die gebied welkom is nie. 
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Sachs (1997:132) glo ook dat skole sprakers soos die polisie of gerehabiliteerde 

bendelede kan uitnooi om die leerders oor die nadele en gevare van bendebetrokkendheid 

te kom toespreek. Aangesien hierdie gerehabiliteerde bendelede eerstehands kennis 

gemaak het met die gevare en nadele van bendeaktiwiteite, kan hulle met outoriteit 

daaroor met die leerders praat en hulle waarsku oor die gevare wat dit vir 'n mens inhou. 

Hierdie gerehabiliteerde bendelede kan ook aan die leerders verduidelik waarom 

bendebedrywighede geen voordele vir hulle ingehou het nie. Die gerehabiliteerde 

bendelede kan ook aan die leerders verduidelik hoe hulle lewens tans daar uitsien en 

watter positiewe veranderinge hulle in hul lewens kan waarneem noudat hulle nie meer by 

wandade in die gemeenskap betrokke is nie. 

Die navorser kom tot die gevolgtrekking dat aile sosiale- en politieke instellings in 'n 

gemeenskap kan saamwerk om bendebedrywighede met wortel en tak uit te roei. Hierdie 

instellings moet hulle ten doel stet om die bendes te wys op die gevare en nadele wat 

bendegeweld vir onskuldige mense inhou. Sodra die bendelede beset dat bendeaktiwiteite 

afbrekend is, kan hulle hul leefwyse verander sodat almal in die gemeenskap in liefde, 

vrede en harmonia kan saamleef. 

In die volgende afdeling word daar meer in besonderhede gekyk na die rol van bendes in 

die gemeenskap waar die navorser se skool gelee is. 

2.9. DIE ROL VAN BENDES IN DIE GEMEENSKAP WAAR DIE NAVORSER SE 

SKOOL GELEe IS 

2.9.1. lnleiding 

Soos enige transformasieproses gaan die verandering in die Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel met velerlei problema gepaard. Een hiervan is bendebedrywighede op 

skoolterreine en die negatiewe effek wat dit op skole het, asook die destruktiewe invloed 

daarvan op opvoeding in die algemeen. By die navorser se skool is bendebedrywighede 

'n algemene verskynsel op die skool se speelterrein. Hierdie bendeaktiwiteite hou 

verreikende gevolge in met betrekking tot die navorser se skool. 
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Daar vind op 'n gereelde basis skietvoorvalle plaas by die skoal waar die navorser 

onderrig gee. Hierdie skietvoorvalle vind gewoonlik plaas wanneer die skoal verdaag, en 

hou 'n groat gevaar in vir die onskuldige kinders. Vir sommige leerders is hierdie 

geskietery van die bendes 'n uiters stresvolle en traumatiese ervaring, en hulle weet nie 

hoe om op te tree wanneer so 'n situasie voorkom nie. Dit blyk dat sommige kinders 

angstig raak en dat die stresvolle situasie beslis hulle denkprosesse be"invloed. Die feit dat 

sommige leerders in die oor-en-weer-skietery van die bendes belangstel en graag kyk na 

hoe bendelede mekaar afmaai, maak die situasie vir hulle lewensgevaarlik. 

Nadat 'n nuwe regering in Suid-Afrika in April 1994 aan bewind gekom het, is die 

verwagting geskep dat aile probleme en agterstande, ook in die onderwys, oornag sou 

verdwyn. Sosiale transformasie is egter 'n stadige proses en die omstandighede, 

byvoorbeeld die swak ekonomiese- en sosiale toestande wat tot bendeaktiwiteite onder 

jeugdiges gelei het, het onveranderd gebly. Die beloftes van die nuwe regering, wat 

meerendeels nie verwesenlik is nie, tesame met die jeug se nuutgevonde politieke 

vryheid, het tot 'n toename in bendevorming gelei in die gebied waar die navorser se skoal 

gelee is. 

Die bendeprobleem het verreikende implikasies vir die onderwys by die navorser se skool. 

Die meeste bendelede wat problema by die navorser se skoal veroorsaak, het geen 

algemene aanvaarde ideale en toekomsvisie nie. Hulle onderwerp hulle nie aan gesag nie 

en hulle ontwrig die opvoedkundige program en skoolklimaat van die opvoedkundige 

inrigting waaraan die navorser verbonde is. 

Osofsky (1997:20) som die uitwerking van die bendeprobleem by die navorser se skool 

goed op wanneer hy se dat kinders wat getraumatiseer is as gevolg van bendegeweld, 'n 

afname in akademiese prestasie toon. Die kinders se leerprobleme ontstaan as gevolg 

van voortdurende steurende gedagtes wat geassosieer word met die traumatiese gebeure 

waaraan hulle blootgestel is. Dit veroorsaak dan dat hulle nie effektief kan konsentreer nie . 

Garbarino et al (1992:60) gaan akkoord met die siening van Osofsky (1997:20) en voer 

aan dat navorsing wat gedoen is onder kinders in Kalifornie wat gereeld aan bendegeweld 

blootgestel is, bevind het dat hierdie kinders ernstige probleme ervaar om te konsentreer 

en akademies te presteer. Garbarino et al (1992:60) skryf ook die onvermoe van hierdie 
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kinders om op hulle skoolwerk te konsentreer toe aan steurende gedagtes wat met 

gewelddadige gebeure verband hou. 

Die invloed van bendegeweld op die navorser se skool, die onderwysers en die opvoeding 

in sy geheel het verreikende gevolge vir die hele skoolgemeenskap. Leerders kan nie 

effektief op hulle skoolwerk konsentreer nie, aangesien hulle getraumatiseer word deur die 

bendegeweld waaraan hulle so gereeld blootgestel word. Die gevolg is dat daar 'n afname 

in hulle akademiese prestasie is. Die opvoeding kom ook nie tot sy reg nie, omdat die 

opvoedingsprogram gereeld deur die bendeaktiwiteite op die skoolterrein onderbreek 

word. Onderwysers kan ook nie met sekerheid weet of hulle 'n spesifieke stuk werk teen 'n 

sekere tyd sal afhandel nie, aangesien hulle onderrigprogram kan omvergewerp word deur 

die bendes wat gereeld in die omgewing van die skool met mekaar baklei. Hierdie 

bendeaktiwiteite veroorsaak spanning en angs by die leerders en impakteer dus negatief 

op hulle selfbeeld. Die leerkultuur wat veronderstel is om in die klaskamer te heers, word 

ook deur die bendegeweld gedemp. 

In die volgende afdeling word die onderwyser se rol in die hulpverlening aan leerders in 

hierdie bendegeteisterde gebied bespreek. 

2.10. DIE ROL VAN DIE ONDERWYSER IN DIE HULPVERLENING AAN LEERDERS 

IN HIERDIE BENDEGETEISTERDE GEMEENSKAP 

2.10.1. In Ieiding 

Die onderwyser is soms by die skoal in 'n magtelose posisie, omdat hy te make kry met 

leerders by wie daar reeds ernstige predisposisies soos oneerlikheid, sluheid, huigelary, 

emosionele onstabiliteit en wreedheid aanwesig is. Die gemeenskap het die skool nog 

altyd as 'n teenvoeter vir misdaad beskou. Baie ouers in die gemeenskap beskou die skool 

as die installing wat problema soos jeugmisdaad kan voorkom. 

Die skool behoort 'n belangrike rol in die voorkoming van bendegeweld te speel, juis 

omdat die kind aan die be'invloeding deur die onderwysers blootgestel word. Johnson en 

Johnson (1995:5) gaan van die veronderstelling uit dat, indien onderwysers hul leerders in 

die oplossing van konflik oplei, dit nie net sal help om skole in ordelike en vreedsame 
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inrigtings te omskep waar 'n hoe standaard van opvoeding kan plaasvind nie, maar dit 

kan ook die standaard van onderrig in skole verbeter. Die skoal het dus die 

verantwoordelike taak om die kind op te voed, en nie slegs om sy/haar kennis te 

vermeerder nie. Die skoal het ook die belangrike taak om die leerder se karakter te help 

ontwikkel deur die inskerping van positiewe lewenswaardes en om sy vorming as mens te 

bevorder. 

Bornman et al (1998:377) glo dat onderwysers 'n steungroep kan vorm wat met kinders 

werk wat simptome van traumatiese- of stresverwante ondervindings toon. By hierdie 

ondersteuningsgroep kan leerders ook hulle vrese en traumatiese ondervindings 

bespreek. Onderwysers moet dus ook vaardighede baasraak wat hulle toerus om leerders 

te identifiseer wat voortdurend simptome van post-traumatiese stres toon, sodat hulle vir 

terapie of berading verwys kan word, vera! in gevalle waar hulle ouers nie aan hulle die 

nodige ondersteuning kan bied nie. 

Bornman et al (1998:377) voer verder aan dat onderwysers programme kan aanbied om 

konflik in die klaskamer te hanteer. Hy beweer dat leerders as gevolg van hierdie 

konflikhanteringsprogramme die oorsake van konflik in hulle eie lewens beter sal verstaan 

as en op die manier geleer kan word hoe om onnodige konflik te vermy. Die leerders kan 

oak aan verskillende response vir verskillende situasies blootgestel word. Op hierdie wyse 

kan leerders besef dat konflik en verskil van opinie normaal is wanneer mense saam woon 

of werk. Wat dus belangrik is, is dat die leerders geleer word dat konflik opgelos kan word 

sander om iemand met 'n wapen of met vernietigende woorde te beseer. Donald, Lazarus 

en Lolwana (2002:266) doen aan die hand dat die volgende stappe in die oplossing van 

konflik tussen twee leerders gevolg kan word, naamlik: 

• Moedig albei partye aan om beurte te neem om uitdrukking te gee aan hulle frustrasies 

en woede. 

' • Help die partye om te konsentreer op die probleem wat opgelos moet word en om nie 

, op mekaar, hul woede of frustrasies te konsentreer nie. 

, 
,. 
, 
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• Help die partye om vorendag te kom met oplossings of moontlikhede wat vir albei 

partye aanvaarbaar is. 
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• Lei die partye om 'n ooreenkoms te bereik en kyk dan na moontlikhede om die 

ooreenkoms tot uitvoering te bring. 

Brocket al (1996:147) beweer dat onderwysers leerders kan laat besef dat 'n mens nie 

noodwendig verbaal aan jou gevoelens uitdrukking hoef te gee nie, maar dat jy ook in die 

vorm van kunswerke of tekeninge uiting aan jou gevoelens kan gee. 'n Mens kan dus die 

afleiding maak dat die skoal in die konflikhanteringsprogramme wat dit aan leerders 

voorhou, hulle sal leer om hulle konflik vreedsaam op te los en sodoende geweld bekamp. 

Crews en Counts (1997:114) glo dat onderwysers en die ouers meer betrokke by die 

skoolprogram moet wees ten einde geweld in die skole te bekamp. 

Ouerverteenwoordiging op aile skoolkomitees moet aangemoedig word. 'n 

Kommunikasienetwerk van ouers kan ontwikkel word, waar elkeen, indien nodig, 

telefonies of per brief gekontak kan word. Onderwysers kan ook ouer-leerder

werkopdragte saamstel, waar die ouer meer betrokke by die uitvoering van die leerder se 

tuiswerk kan raak en sodoende groter beheer daaroor kan uitoefen. 

McWhirter (1998:171) stem saam dat opvoedkundige intervensies soos kooperatiewe leer 

en die onderrig van leerstrategiee 'n belangrike bydrae kan lewer om bendegeweld te help 

hokslaan. Hy glo dat die onderrig van sosiale en kognitiewe vaardighede, soos 

konflikoplossing, ook belangrik is. Die leerder moet gelei word om kognitiewe strategiee te 

ontwikkel deur kalm te praat, selfs wanneer hy/sy deur ander leerders aangehits word en 

om ontspannende gedrag te openbaar wat strydig is met woede. McWhirter (1998:171) 

voer ook aan dat skoolprogramme aangebied kan word om leerders se woedevlakke te 

verlaag en sodoende die leerders se aggressiewe impulse te beheer. 

McWhirter (1998:171) doen die volgende voorstelle aan die hand om die invloed van 

bendes in die skoal te temper, naamlik: 

"' • Die onderwysers moet die bendeprobleem onmiddellik by die polisie aanmeld. 

r 
• Toegang tot die skoal moet streng beheer word. 

• Graffiti moet van mure verwyder word. , 
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• 'n Streng beleid moet gevolg word ten opsigte van besoekers of oortreders by die 

skool. 

Johnson en Johnson (1995:7) huldig die standpunt dat onderwysers die onderstaande 

programme in die skoolkurrikulum kan opneem om geweld in die skool te bekamp: 

• die installering van metaalverklikkers by skole om te verhoed dat leerders wapens na 

die skool toe bring 

• die onderdruking van gewelddadige gedrag deur die polisie te vra om die skoolterrein 

te patrolleer en leerders in hegtenis te neem wat die landswette oortree of gewelddadig 

optree 

• die opleiding van personeellede in die herkenning van en optrede tydens gewelddadige 

situasies 

• die aanmoediging van leerders om hulle van gewelddadige aktiwiteite te weerhou; deur 

gassprekers te nooi om oor die gevare en negatiewe aspekte van geweld te kom praat 

• die daarstelling van 'n diens vir slagoffers van geweld 

Volgens Pitts ( 1990:111) word daar by sommige skole in Am erika 'n spesiale klaskamer 

ingerig, waar daar met leerders gewerk word wat nie meer die eise van die skool kan 

hanteer nie, of met leerders aan wie se eise die skool nie meer kan voldoen nie. T erwyl 

hierdie leerders in die spesiale klaskamer spesiale hulp en onderrig ontvang om hulle volle 

potensiaal te verwerklik, kan onderwysers vryelik voortgaan om daardie leerders wat 

graag willeer, te onderrig. 

Op grond van die verskillende skrywers se sienswyses oor die rol wat onderwysers in die 

hulpverlening aan bendegeteisterde Jeerders kan speel, wil dit voorkom asof 

konflikhanteringsprogramme wat deur die onderwysers geloods word 'n baie effektiewe 

meganisme is. Deur sosiale vaardighede aan leerders voor te hou en hulle te onderrig in 

metodes om kalm in situasies te wees waar konflik beleef word, sal leerders beset dat 

konflik nie noodwendig op gewelddadige maniere hoef opgelos te word nie, maar dat dit 

ook op 'n vreedsame manier kan geskied. lndien onderwysers daarin slaag om ook die 
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leerders se ouers by die skoolprogram te betrek, kan dit baie help om probleme wat die 

leerders ervaar op te los, wat die onderwysers se taak aansienlik sal vergemaklik. Die 

ideaal sal wees dat ouers direk betrokke is wanneer leerders hulle skoolwerk doen, sodat 

hulle kan kontrolleer of die skoolwerk wei reg gedoen is. Ouers moet ook belangstelling 

toon in hulle kinders se toets- en eksamenuitslae; hulle moet hulle kinders aanmoedig om 

hard te werk op skool en hulle moet ook 'n hoe premie plaas op die skolastiese sukses 

van hulle kinders. 

In die volgende afdeling word die rol van die opvoedkundige sielkundige bespreek. 

2.11. DIE ROL VAN DIE OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE IN DIE SKOOLOPSET 

2.11.1. Wat is die opvoedkundige sielkunde en watter rol vertolk die opvoedkundige 

sielkundige in die skoolopset? 

Opvoedkundige sielkunde word volgens Corsini (1999:379) gedefinieer as die studie van 

die prosesse en uitkomste van menslike leer in verskeie opvoedkundige fasette en van die 

aard en ontwerp van leeromgewings wat gepas is om daardie leerprosesse te aktiveer. 

Opvoedkundige sielkunde is daarop gemik om die bevoegdheid en ingesteldheid van 

vaardige leer, denke en probleemoplossing te fasiliteer. 

Van den Aardweg en van den Aardweg (1999:77) onderskraag Corsini (1999:379) se 

definisie van opvoedkundige sielkunde. Van den Aardweg en Van den Aardweg (1999:77) 

is die mening toegedaan dat opvoedkundige sielkunde gemoeid is met die begrip van die 

leerder en die leerproses, die talryke veranderlikes wat met mekaar in wisselwerking 

verkeer terwylleer en ontwikkeling in die klaskamer plaasvind, die rol van die onderwyser, 

asook sosiale interaksie en gedrag van die leerders. 

Mwamwenda (1996:4-6) is die mening toegedaan dat opvoedkundige sielkunde die 

volgende voordele vir die onderwys inhou: 

• Dit verskaf inligting aan onderwysers oor hoe leer plaasvind. 

38 



• 

• 

• 

.. 
,.. 

,. 
r , 
.. 

• Opvoedkundige sielkunde verskaf inligting aan onderwysers oor die omstandighede 

wat bevorderlik is vir leer om plaas te vind. 

• Dit verskaf ook inligting oor die uitwerking wat leer op die individu en die gemeenskap 

in sy geheel het. 

• Opvoedkundige sielkunde dra by tot die mens se insig in individuele verskille ten 

opsigte van intelligensie, leerstyl, kreatiwiteit en begaafdheid. 

• Opvoedkundige sielkunde help die onderwyser om die oorsake van leerders se gedrag 

te ondersoek, om vas te stel watter problema hulle in hulle studies ervaar en wat die 

oorsake van sulke problema is. 

• Deur 'n studie van opvoedkundige sielkunde te maak, leer onderwysers meer oor hoe 

mense dink, optree en voel. Die onderwyser leer ook waarom leerders op 'n sekere 

manier reageer en watter handelinge sekere gedrag by leerders uitlok. 

Potgieter (1994:56) voer aan dat die opvoedkundige sielkundige die volgende take ten 

doel moet he ten einde effektiewe hulpverlening te verskaf aan leerders wat weens 

bendegeweld leerprobleme ontwikkel het: 

• Die opvoedkundige sielkundige moet aanmeldings hanteer. 

• Die opvoedkundige sielkundige moet remediering en berading verskaf aan aile leerders 

met struikelblokke tot leer en ontwikkeling. 

• Die opvoedkundige sielkundige moet konsultasies, hulpverlening en opleiding aan 

onderwysers en skoolvoorligters verskaf ten einde 'n effektiewe en lonende diens by 

die skool te !ewer . 

• Hy/sy moet diagnostiese dienste aan leerders verskaf ten einde te bepaal wat die aard 

van hulle problema is. 

• Die opvoedkundige sielkundige moet ook leerders wat nie in die hoofstroomonderwys 

sal kan vorder nie, vir spesiale onderwys verwys. 
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• Leerders wat ander probleme ervaar wat nie skolasties van aard is nie, moet vir 

verdere ondersoeke of behandeling verwys word na ander professionele persone wat 

daardie probleme kan ondersoek en behandel. 

Osofsky (1997:227) plaas 'n hoe premie op die gebruikmaking van die tegniek van 

groepterapie in skole onder Ieiding van die opvoedkundige sielkundige. Hy voer aan dat 

groepterapie as terapeutiese tegniek veelvuldige doelstellings het. Die eerste doel van 

groepterapie is om 'n groter aanvaarding vir mekaar se ondervindinge te bewerkstellig. 'n 

Tweede doel is om verdraagsaamheid en verantwoordelikheid teenoor groeplede in te 

skerp. Osofsky (1997:227) meld verder dat die derde doelstelling van groepterapie is om 

sosiale vaardighede by kinders te verhoog en om hulle te help om met opregtheid en 

integriteit oor hulle ervarings te gesels. Hy voer ook aan dat, wanneer kinders oor hulle 

ervarings praat, dit help om aggressiewe gedrag te minimaliseer en ook die kinders help 

om nie teruggetrokke te wees nie. 

McWhirter (1998:215) stel voor dat die opvoedkundige sielkundige gebruik moet maak van 

psigo-opvoeding, wat die opleiding van individue in sielkundige vaardighede behels. Hy 

voer aan dat psigo-opvoeding gebruik kan word om vrees en ander emosionele stressors 

te verminder en dat dit ook gebruik kan word om kwade gevoelens en aggressie te 

verminder. Dit kan ook gebruik word om interpersoonlike vaardighede te verbeter, 

eensaamheid te verminder en om studie- en selfgeldende vaardighede te verbeter. 

Volgens Baxter (1988:37) moet 'n opvoedkundige sielkundige die volgende dienste verrig, 

naamlik: 

• terapiegewing aan leerders 

• skakeling met die ondewysers, maatskaplike werksters en die ouers van die leerders 

• evaluering van die vermoens en aanlegte van leerders deur middel van toetse en 

ander media 

• bekendmaking van ander hulpdienste waar studente om hulp kan gaan aanklop 
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II 
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• verwysing van leerders na ander professionele persone vir behandeling, indien nodig 

• administrasie van die skool se voorligtingsprogram 

Baxter (1988:37} gaan van die veronderstelling uit dat die opvoedkundige sielkundige 

tydens die lewering van bogenoemde dienste leerders help om hulself beter te verstaan, 

die geleenthede wat daar wei vir hulle bestaan, aan hulle uit te wys en hulle sodoende 

help om hulle doelstellings in die lewe te bereik. Opvoedkundige sielkundiges le ook klem 

op die verbetering van die intellektuele en emosionele ontwikkeling van kinders, sowel as 

op die sosiale aspekte van hulle ontwikkeling. Hulle benadruk veral die vermoens en 

kulturele faktore wat 'n invloed op die leerproses van kinders uitoefen (Baxter 1988:84}. 

Die opvoedkundige sielkundige moet tydens die behandeling van die kind wat gereeld aan 

bendegeweld blootgestel is, die kind toelaat om sy/haar gevoelens van die hede en die 

verlede te aanvaar. Die kind moet ook die gedragspatrone wat as gevolg van die 

blootstelling van traumatiese gebeure ontstaan het, aanvaar. Die opvoedkundige 

sielkundige moet die kind help om sy disfunksionele gedrag te verander (Adler & Denmark 

1995:69}. 

Adler & Denmark (1995:69} maak die volgende voorstelle ten einde die opvoedkundige 

sielkundige in die effektiewe behandeling van die leerders te help: 

• Die terapeut moet die leerders help om selfblaam en skuldgevoelens te verminder. 

• Hy/sy moet aan die kinders vaardighede aanleer waardeur hulle hulself bemagtig . 

• Die leerders moet gehelp word om van hulle griewe ontslae te raak. 

• Die terapeut moet ook die leerders help om ontslae te raak van skaamtegevoelens en 

stigmas. 

• Die leerders moet gehelp word om selfbeheer uit te oefen en hulle vernietigingsdrang 

in toom te hou. 
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• Die terapeut moet ook die leerders help om aspekte van hulle persoonlikheid wat 

gedisassosieer is, te herintegreer en te assimileer. 

Ter samevatting wil die navorser beklemtoon dat die opvoedkundige sielkundige 'n 

sleutelrol by sy skool kan speel ten einde die leerders te help om hulle gedrags-, 

emosionele en leerprobleme wat moontlik toegeskryf kan word aan die heersende 

bendegeweld in die gebied waar sy skool gelee is, te hanteer. 

Ten slotte wil die navorser graag ook die volgende voorsteUe vir die opvoedkundige 

sielkundige aan die hand doen ten einde die leerders by sy skool te help, naamlik: 

• Hy/sy moet na die geestesgesondheid van aile leerders op skool omsien, sodat elke 

leerder sy volle potensiaal kan bereik. 

• Hy/sy moet 'n gespesialiseerde hulpverleningsprogram daarstel vir leerders met 

skolastiese, sosiale, emosionele en aanpassingsprobleme. Volgens hierdie 

hulpverleningsprogram moet die opvoedkundige sielkundige aan leerders 

hulpverlening, berading, voorligting en remediering verskaf, en ook aan onderwysers 

en ouers Ieiding en voorligting verskaf. 

• Hy/sy moet leerders, waar nodig, verwys na ander professionele dissiplines, sodat 

geremdhede wat stremmend op hulle akademiese prestasie inwerk, behandel en 

opgelos kan word. 

• Die opvoedkundige sielkundige moet ook daarna street om leerders te begelei tot 

selfaktualisering en sinvolle probleemoplossing . 

2.12 TEN SLOTTE 

Dit is uit hierdie literatuurstudie vir die navorser duidelik dat bendegeweld negatief 

impakteer op die leerders by die opvoedkundige inrigting waaraan hy verbonde is . 

Leerders gee op negatiewe wyses betekenis aan bendegeweld, omdat hulle geweld 

beskou as 'n oorlewingstryd waardeur hulle problema kan oplos. Die bendegeweld lei tot 

letsels aan die leerders se persoonlikhede, in so 'n mate dat hulle belewings van 
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wanhoop, angs, depressie en woede ervaar. Die bendegeweld veroorsaak ook 'n 

onvermoe by leerders om toereikend op skool te presteer. Die onderwysers, 

opvoedkundige sielkundige en die skoolgemeenskap het die reusetaak om 'n 

hulpverleningsprogram daar te stel om leerders tot selfaktualisering te begelei, en moet 

ook aandag skenk aan leerders se emosionele, sosiale en skolastiese problema. 

In hoofstuk 3 word 'n empiriese ondersoek gedoen, waartydens die spesifieke belewings 

van die graad 7-leerders van die skool grondig hanteer word. 
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HOOFSTUK3 

NAVORSINGSONTWERP 

3.1. INLEIDING 

Die verloop en uitkomste van die empiriese ondersoek word in hoofstuk 3 bespreek. Die 

navorsingsprobleem en die spesifieke doelstelling van die navorsing word eers kortliks 

genoem. Die navorsingsmetodes word daarna uiteengesit. Aan die einde van hierdie 

hoofstuk word daar 'n opsomming van die navorsingsresultate verskaf. Daar sal ook 'n 

bespreking wees van hoe leerders by die navorser se skool bendegeweld in hulle gebied 

beleef en hoe hulle daaraan betekenis gee. 

3.2. NAVORSINGSPROBLEEM 

Die probleem wat hierdie empiriese ondersoek rig, is soos volg: 

Die leerders by die navorser se skool word gereeld blootgestel aan bendegeweld in hulle 

gebied. Hierdie bendegeweld gee aanleiding tot die gereelde onderbreking van die 

opvoedingsprogram by die navorser se skool. Dit doen ook afbreek aan die dissipline wat 

daar veronderstel is om by 'n skool te wees. Die totale leerkultuur van die skool word deur 

hierdie bendegeweld in die wiele gery. Die volgende vraag kan dus gevra word: 

Wat is die belewing van leerders van die bendegeweld in hulle gebied en op watter 

wyse gee hulle betekenis aan hierdie bendegeweld? 

'n Verdere probleemvraag kan deur hierdie empiriese ondersoek gerig word, naamlik: 

In watter mate kan daar steun aan hierdie leerders in 'n bendegeteisterde gebied 

verleen word sodat hulle hul volle potensiaal kan verwerklik? 
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3.3. NAVORSINGSDOEL 

Die doelstellings van die empiriese ondersoek kan soos volg opgesom word: 

• Daar sal gekyk word na die betekenis wat die leerders by hierdie bendegeteisterde 

skoal aan bendegeweld in hulle skoolgemeenskap heg. 

• Daar sal ook gekyk word na die wyses waarop die leerders bendegeweld by hulle skoal 

beleef. 

• Riglyne kan ontwikkel word vir onderwysers vir die hantering en bekamping van 

bendegeweld by hulle skoal. 

• Ondersoek sal ook ingestel word na die rol van die opvoedkundige sielkundige in die 

daarstelling van 'n program om leerders in die hantering van bendegeweld van hulp te 

wees. 

3.4. NAVORSINGSMETODES 

Rosnow en Rosenthal (1993:13-16) onderskei tussen drie hoofbenaderings tot navorsing 

in die gedragswetenskappe, naamlik beskrywende, relasionele en eksperimentele 

navorsing. In hierdie ondersoek maak die navorser van kwalitatiewe navorsingsmetodes 

gebruik. Die navorser het op kwalitatiewe navorsingsmetodes besluit, omdat hy wil bepaal 

watter belewenisse wat weens bendegeweld in hulle gemeenskap ontstaan, die leerders 

by sy skoal ervaar. Die navorser wil ook bepaal watter betekenisse die leerders aan 

hierdie bendegeweld heg. Die navorser het ook ten doel om gebruik te maak van die 

dienste van 'n opvoedkundige sielkundige om na die geestesgesondheid van aile leerders 

op skoal om te sien ten einde hulle valle potensiaal te verwerklik. 

• Beskrywende navorsing beskryf gebeure of gedrag soos wat dit voorkom. Die hoofdoel 

van beskrywende navorsing is om 'n situasie of 'n reeks gebeure uit te beeld. Die doel 

van hierdie navorsingsmetode is om gedrag te beskryf. 
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• Relasionele navorsing gee vir ons 'n aanduiding van hoe gebeure in verhouding/relasie 

tot mekaar is. Die relasie/verhouding tussen twee of meer veranderlikes word dus in 

die relasionele navorsingsmetode ondersoek. Die relasionele navorsingsmetode fokus 

op die verband tussen of veranderinge in twee stelle observasies. Navorsing is dus 

relasioneel wanneer twee veranderlikes gemeet word en met mekaar vergelyk word. 

• Eksperimentele navorsing beskryf vir ons wat die stand van gebeure of gedrag is en 

waarom dit so daar uitsien. Hierdie navorsingsmetode verskaf die oorsaak en gevolg 

van gebeure. Die doel van die eksperimentele navorsingsmetode is om op die oorsake 

van sekere gebeure of gedrag te fokus, met ander woorde, wat dit is wat tot sekere 

gebeure of gedrag aanleiding gee. 

In hierdie navorsingsverslag word daar gebruik gemaak van die beskrywende 

navorsingsmetode, aangesien dit besondere waarde het in die beskrywing van die 

belewing en betekenisgewing van leerders in 'n bendegeteisterde skoolgemeenskap by 

die skool waar die navorser onderrig gee. Gay (1992:13) voer aan dat beskrywende 

navorsing ten doe! het om vrae te beantwoord rakende die huidige stand van die persona 

wat in die navorsing betrek word. Gay (1992:13) huldig verder die mening dat 

beskrywende navorsing gebeure bepaal en verslag doen oor hoe gebeure werklik daar 

uitsien. In beskrywende navorsingsmetodes word 'n individu se houding of sy opinie 

teenoor ander individue, organisasies, gebeure of prosedures, geevalueer. Daar word ook 

van onderhoude en observasie gebruik gemaak as navorsingstegnieke om inligting te 

bekom. Bless & Higson-Smith (1995:42) beskou die doel van beskrywende navorsing as 'n 

metode om insig in 'n situasie, verskynsel, gemeenskap of persoon te bekom. 

Die twee hoofondersoekmetodes wat in hierdie navorsingsverslag gebruik gaan word, is 

fokusgroepe en onderhoude. Hierdie ondersoekmetodes word in die volgende afdelings 

toegelig. 

3.4.1. Fokusgroepe 

'n Fokusgroep is nie 'n ongestruktureerde gesprek tussen groeplede nie, inteendeel, die 

groep is gefokus en het 'n duidelike, identifiseerbare doelstelling wat hulle wil bereik. Die 

groeplede moet ten volle bewus wees van die navorsingsprobleem wat ondersoek word, 
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aangesien dit die spesifieke vrae wat deur die navorser gevra sal word, bepaal (Stewart en 

Shamdasani 1990:19). 

Stewart en Shamdasani (1990:10) verklaar dat die term "fokus" impliseer dat die 

onderhoud tot 'n klein aantal knelpunte beperk is en dat die term "groep" verwys na 'n 

aantal individue wat gemeenskaplike belange deel en in interaksie met mekaar is. 'n 

Fokusgroep bestaan gewoonlik uit 8 tot 12 individue wat 'n bepaalde navorsingsonderwerp 

onder Ieiding van 'n navorser bespreek. Dit is die taak van die navorser om interaksie 

tussen die groeplede te bewerkstellig en om te verseker dat die bespreking nie van die 

bepaalde onderwerp afwyk nie. 

Die voordele van fokusgroepe word soos volg deur Stewart en Shamdasani (1990:16) 

uitgelig: 

• Data word baie gouer en makliker deur middel van fokusgroepe bekom as wat die 

geval met individuele onderhoude is. 

• Die navorser is direk in interaksie met die groeplede wanneer daar van fokusgroepe in 

navorsing gebruik gemaak word. Hierdie toedrag van sake veroorsaak dat response 

maklik opgeklaar kan word en skep dus geleentheid vir opvolgvraagstelling deur die 

navorser. 

• Die fokusgroep skep die geleentheid om groot hoeveelhede inligting in die respondente 

se eie woorde te bekom. Dit stel die navorser in staat om dieper betekenis te heg aan 

die inligting wat deur die respondente verskaf is, asook om belangrike verbande uit die 

inligting af te lei. 

• Respondente kan reageer of kommentaar byvoeg by response wat deur medelede in 

die fokusgroep gemaak is. Dit kan daartoe lei dat inligting onthul word wat andersins 

nie in individuele onderhoude bekend sou word nie. 

• Fokusgroepe is een van die min navorsingstegnieke wat gebruik kan word om inligting 

vanaf ongeskoolde individue te verkry. 

47 



Posthuma (1999:3-4) gaan van die veronderstelling uit dat die fokusgroepe 'n gevoel van 

"behoort aan" en bewuswording van ander mense teweegbring. Posthuma konstateer 

verder dat fokusgroepe sosialiseringsvaardighede by mense verhoog en tot 'n gevoel van 

selfversekerdheid by hulle lei. Posthuma (1999:4) is ook die mening toegedaan dat 

fokusgroepe die voordeel inhou dat groeplede gedagtes met mekaar kan uitruil en dat die 

helende elements wat in die fokusgroep teenwoordig is, terapeutiese waarde aan die 

groep kan bied. 

De Vos, Strydom, Fouche, Poggenpoel en Schurink (1998:325-326) noem die volgende 

nadele van fokusgroepe, naamlik: 

• Aangesien fokusgroepe uit 'n klein aantal respondents bestaan, kan die bevindings wat 

in die fokusgroep verkry is nie vir die groter populasie veralgemeen word nie. 

• Goeie sprakers binne die fokusgroep mag bevooroordeelde inligting verskaf, terwyl 

beskeie lede min of geen inligting verskaf. Die inligting wat deur die groep verskaf is, is 

gevolglik nie 'n ware weergawe van die navorsingsprobleem nie. 

• Sommige navorsers vind dit moeilik om die regte respondents te kry om insette oor die 

navorsingsprobleem te lewer, aangesien baie respondents nie oor die vermoens 

beskik om oor die navorsingsonderwerp te praat nie. 

• Die navorser wat van 'n fokusgroep as meetinstrument gebruik maak, het minder 

beheer oor die groep as 'n navorser wat van individuele onderhoude as 

meetinstrument gebruik maak. Fokusgroeplede is gedurig in interaksie met mekaar en 

kan dus mekaar be"invloed. Die gevolg is dat hulle die verloop van die onderhoud in die 

fokusgroep kan be"invloed. 

• Dit is moeilik om onderhoude in fokusgroepe te voer oor sensitiewe onderwerpe soos 

seksuele gedrag, aangesien dit aanleiding kan gee tot etiese aangeleenthede rakende 

die vertroulikheid van inligting. 

Morgan (1997:2-3) onderskei drie basiese gebruike van fokusgroepe in huidige sosiale 

wetenskaplike navorsing, naamlik: 
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• Eerstens word fokusgroepe as 'n selfgenoegsame metode in studies gebruik waar die 

fokusgroep as die hoofinligtingsbron dien. Die fokusgroep dien dus as die primere bron 

vir die insameling van kwalitatiewe data. 

• Tweedens word fokusgroepe gebruik as 'n aanvullende bron van data-insameling in 

studies wat van ander primere navorsingsmetodes, soos opnames, gebruik maak. 

Wanneer daar van fokusgroepe as aanvullende databron gebruik gemaak word, dien 

die besprekings van die fokusgroepe as 'n voorlopige bron om navorsingsvrae te 

ontwerp of om riglyne oor intervensiemetodes daar te stel. Die fokusgroep kan ook 

dien as 'n metode om 'n primere navorsingsmetode op te volg. 

• Derdens kan fokusgroepe in navorsingsmetodes gebruik word waar daar gelykertyd 

van veelvuldige navorsingsmetodes gebruik gemaak word. In veelvuldige 

navorsingsmetodes word daar van fokusgroepe gebruik gemaak ter aanvulling van die 

data wat reeds deur kwantitatiewe metodes soos observasie en onderhoude ingesamel 

is. 

In die volgende afdeling word die onderhoud bespreek, wat as 'n verdere 

diagnoseringsmedium aangewend word. 

3.4.2. Die onderhoud 

Die navorser het besluit om na afloop van die implementering van die fokusgroepe 

onderhoude met die adolessente te voer om te verseker dat enige bykomende inligting wat 

van die adolessente verkry kan word, ook aangeteken kan word. Daar sal van semi

gestruktureerde onderhoude gebruik gemaak word, waarna die response van die 

verskillende proefpersone met mekaar vergelyk sal word. 

Die semi-gestruktureerde onderhoud word deur Van den Aardweg en Van den Aardweg 

(1999:121) as 'n informele manier van onderhoudvoering beskou, waar respondente 

tydens die onderhoud baie vryheid geniet en die onderhoudvoering self baie buigsaam is. 

Bogdan en Biklen (1992:96) beskou die semi-gestruktureerde onderhoud as 'n metode om 

data in die respondent se eie woorde in te samel en op hierdie wyse vir die 

onderhoudvoerder 'n kykie in die leefwereld van die respondent te bied. 
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Buys (1991:1) definieer 'n onderhoud as die beoefening van 'n vaardigheid waartydens 'n 

kommunikasietransaksie tussen twee mense plaasvind. Minstens een van hierdie persona 

het 'n spesifieke doel voor oe en albei praat en luister van tyd tot tyd. 

Gay (1992:231) voer aan dat die onderhoud die volgende voordele vir die navorser inhou, 

naamlik: 

• 'n Goeie onderhoud kan grondige inligting na vore bring, wat nie altyd moontlik is 

wanneer daar van 'n vraelys gebruik gemaak word nie. 

• Die onderhoud as navorsingstegniek is geskik om te gebruik om vrae te vra wat moeilik 

is om effektief te struktureer, veral vrae van 'n persoonlike aard. 

• Deur 'n vertrouensverhouding met die proefpersoon te vestig, kan die 

onderhoudvoerder inligting bekom wat die proefpersoon moeilik op 'n vraelys sal 

verskaf. 

• Die onderhoudvoering kan aanleiding gee tot meer akkurate en eerlike response, veral 

as die onderhoudvoerder die doel van sy navorsingsprobleem aan die proefpersone 

verduidelik. 

• Die onderhoudvoerder kan onduidelike response opvolg deur verdere vrae daaroor te 

vra. 

Die volgende redes word deur Gay (1992:231) as nadele van onderhoudvoering 

voorgehou, naamlik: 

• Die response wat deur die proefpersoon verskaf word, kan bevooroordeeld wees, of 

die proefpersoon se response kan deur sy houding teenoor die onderhoudvoerder 

be"invloed word. 

• Onderhoudvoering kan somtyds baie tydrowend en duur wees. 
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• Dit verg nie slegs navorsingsvaardighede van die onderhoudvoerder om 'n goeie 

onderhoud te voer nie, maar ook kommunikasie- en interpersoonlike

verhoudingsvaardighede om die onderhoud suksesvol te laat geskied. 

Tydens die onderhoude sal die navorser vrae aan die leerders vra wat handel oor die 

belewing van bendegeweld in hulle gebied, hoe die leerders betekenis gee aan die 

geweld, asook watter emosies die leerders as gevolg van die geweld in hulle woonbuurt 

ervaar. Daar sal ook vrae gevra word oor watter maatreels ingestel kan word om die 

geweld in die leerders se woonbuurt hok te slaan. 

3.4.3. Keuse van proefpersone 

In hierdie ondersoek word adolessente as proefpersone betrek, wat afkomstig is uit 'n 

skool in 'n bendegeteisterde gebied op die Kaapse Vlakte waar die navorser onderrig gee. 

Sarason en Sarason (1993:193-140) beskou 'n adolessent as 'n persoon tussen die 

ouderdom van 12 tot 21 jaar oud, en hulle onderskei tussen drie fases van adolessensie, 

naamlik: 

• Vroee adolessensie (12 tot 14 jaar). Die vroee adolessente jare word gekenmerk deur 

'n verandering ten opsigte van biologiese en hormonale groei en ontwikkeling. 

• Middel-adolessensie (15 tot 17 jaar). Die middel-adolessente jare word gekenmerk 

deur 'n fase waartydens die verskillende lewensrolle en -identiteite geeksploreer word. 

• Laat-adolessensie (18 tot 21 jaar). Die laat-adolessente jare word gekenmerk deur die 

vestiging van verskillende identiteite met ander persona, asook die vestiging van 'n eie 

identiteit. 

In hierdie ondersoek word 8 proefpersone in hulle vroee adolessente jare (12 tot 14 jaar) 

in elke fokusgroep betrek. Die leerders wat by hierdie ondersoek betrek word, is graad 7-

leerders, verbonde aan 'n primere skool op die Kaapse Vlakte. Hierdie skool is in 'n swak 

sosio-ekonomiese gebied gelee, waar bendebedrywighede aan die orde van die dag is. 

Die navorser onderrig leerders in hierdie graad by bogenoemde skool en aangesien hy in 

die loop van sy werk van hulle probleem bewus geword het, is dit vir hom 'n 
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gerieflikheidsteekproef om hierdie spesifieke leerders in sy ondersoek te gebruik. De Vos 

et al (1998:198) beskou 'n gerieflikheidsteekproef as 'n gerieflike en goedkoop wyse om 

proefpersone te selekteer. 

Die resultate van die fokusgroepe word in die volgende afdeHng behandel. Die navorser 

het die twee fokusgroepe by twee geleenthede bymekaar laat kom. Die fokusgroepe 

bestaan uit 8 leerders elk. 'n Leerder in elk van die fokusgroepe, wat volgens die navorser 

se oordeel diep deur die bendegeweld in hulle gebied geraak is, is gekies en 'n onderhoud 

is met die leerder gevoer. 

3.5. RESULTATE VAN DIE ONDERSOEK MET DIE FOKUSGROEPE 

Die navorser het van fokusgroepe gebruik gemaak met die doel om 'n spesifieke 

onderwerp te bespreek. AI die leerders wat aan die fokusgroepbesprekings deelgeneem 

het, kom uit dieselfde sosio-ekonomiese gebied en die onderwerp le almal na aan die hart. 

Die bespreking het gehandel oor die belewing en betekenisgewing van bendegeweld deur 

die leerders in hulle gebied. Die navorser het voor die aanvang van die 

fokusgroepbesprekings die leerders 'n speletjie laat speel om 'n atmosfeer van 

vriendelikheid en vertroue te bewerkstellig. Aspekte soos die vertroulikheid van inligting is 

ook beklemtoon en die leerders is aangemoedig om vryelik aan besprekings deel te neem. 

Die resultate van die fokusgroepe word vervolgens opgesom. Die navorser wil beklemtoon 

dat die resultate van die fokusgroepe ge"integreerd weergegee word en nie afsonderlik 

bespreek word nie. Die rede hiervoor is dat daar herhalings voorkom. Die volgende temas 

het uit die besprekings van die fokusgroepe na vore gekom: 

3.5.1. Die leerders se skoolwerk 

Die leerders beweer dat hulle bekommerd is oor die uitwerking van bendegeweld op hulle 

skoolwerk, aangesien die bendegeweld volgens die leerders negatief impakteer op hulle 

prestasie op skool. Sommige bendelede skakel die skool en beweer dan dat daar 'n born 

in die skoolgebou is. Alhoewel hierdie oproepe tot dusver valse bomdreigemente was, wil 

die skoolhoof nie kanse waag deur hierdie oproepe te ignoreer nie, aangesien 'n mens 

nooit weet wanneer hierdie bomdreigemente eg is nie. Die gevolg is dan dat die leerders 

52 



inderhaas op die skool se speelterrein moet vergader en die bomeenheid van die polisie 

dan gekontak moet word om die skoolgebou vir die born te deursoek. Hierdie toedrag van 

sake veroorsaak dat die skoolprogram ontwrig word en dat kosbare tyd waarin effektiewe 

onderrig kon plaasgevind het, in die proses verlore gaan. 

3.5.2. Onderwysers 

Die onderwysers is magteloos teen die gereelde onderbreking van die opvoedingsprogram 

wanneer die bendes by die navorser se skool toeslaan. Die onderwysers vrees ook vir 

hulle lewens. Onderwysers word somtyds deur die bendes gedreig om beskermingsgeld 

aan hulle te betaal --- indien hulle dit nie doen nie, is hulle lewens in gevaar. Die bendes 

waarsku die onderwysers wat nie beskermingsgeld wil betaal nie dat hulle nie die gebied 

veilig sal verlaat nie. Aangesien die onderwysers se lewens meer werd is as die geld wat 

hulle moet betaal, oorhandig hulle dan die geld aan die bendes ter wille van hulle eie 

veiligheid. 

3.5.3. Die skoolgebou 

Daar vind gereelde inbrake deur bendes by die navorser se skool plaas, veral saans en 

oor naweke. Sommige van die klaskamers word s6 geplunder dat dit onmoontlik is vir 

onderrig om daarin plaas te vind. Bendes breek die ruite en skryf kru taal op die 

skryfborde. Prente word van die mure afgeskeur, wat dan daartoe bydra dat die 

opvoedkundige atmosfeer in die klaskamer vernietig word. In sommige klaskamers word 

daar deur die bendes geOrineer en ontlas, wat die leerders dan moet skoonmaak. 

Die meubels in die klaskamer word ook beskadig en die leerders se skryf- en handboeke 

verdwyn uit die klaskamer. Graffiti word ook soms teen die mure geskryf. Sommige 

bendelede rook dagga oor naweke op die skoolterrein en laat die bewyse daarvan op die 

skool se stoepe. Ander bendelede gebruik alkoholiese drank op die skoolterrein en gooi 

die drankbottels orals op die skoolterrein rond. Die leerders se toilette word ook deur die 

bendes beskadig, wat dan teen groot onkoste deur die onderwysdepartement herstel moet 

word. Ook die ruite van sommige klaskamers word deur die bendes gebreek, met die 

gevolg dat die leerders gedurende die koue wintermaande die reen en wind moet trotseer. 
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3.5.4. Winkeleienaars 

Die fokusgroepe beweer ook dat sommige winkeleienaars genoodsaak is om bendelede 

toe te laat om op die winkel se stoep te vergader uit vrees vir hulle eie lewens. Die 

winkeleienaars moet ook beskermingsgeld aan die bendes betaal om hulle veiligheid en 

die voortbestaan van hulle besighede te verseker. By baie van hierdie winkels word 

skoolkinders deur die bendelede van hulle geld en besittings beroof. 

3.5.5. Die leerders se veiUgheid op skoal 

Wanneer die bendelede op die skoolterrein toeslaan, hardloop die leerders verward rond 

en word somtyds ook beseer. By sulke geleenthede is chaos oral te bespeur. Die 

skoolprogram word ontwrig en 'n mens kan vrees en spanning by beide leerders en 

leerkragte bespeur. Ouers kom haal hulle kinders by die skool uit vrees vir hul veiligheid. 

Die skoolhoof het dan geen keuse as om die skool vroeg te verdaag nie, sodat die 

leerders wat nie deur hulle ouers by die skool kom haal is nie, huis toe kan gaan. Op pad 

huis toe vrees die leerders ook vir hulle lewens, aangesien die geweld weer kan opvlam. 

Die leerders kla dat hulle dit moeilik vind om hulle tuiswerk of skoolprojekte te voltooi 

wanneer hulle as gevolg van bendegeweld 'n traumatiese ervaring op skool beleef het. Die 

volgende dag is die afwesigheidsyfer gewoonlik baie hoog, aangesien leerders onseker is 

of die bendegeweld moontlik weer sal opvlam. Die leerders wat uit vrees vir die 

bendegeweld afwesig was, moet dan die verlore werk inhaal deur dit af te skryf van ander 

kinders wat wei op skool was. 

3.5.6. Woongebied van leerders 

Die leerders beleef hulle woongebied nie as baie veilig nie. Die rede hiervoor is dat 

bendeaktiwiteite aan die orde van die dag is en dat die gemeenskap se veiligheid 

daardeur bedreig word. Bendelede skiet van tyd tot tyd op opponerende bendelede. Baie 

onskuldige mense word deur bendelede van hulle swaar verdiende salarisse beroof. Baie 
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mense moes al met hulle Jewens boet wanneer bendes toeslaan. Gruweldade soos 

verkragtings vind gereeld plaas in die woongebied waar die Jeerders woon en veral jong 

meisies is die slagoffers van hierdie bendelede. 

Die leerders beweer ook dat huisbrake 'n algemene verskynsel is wat in hulle woongebied 

plaasvind. Waardevolle artikels word uit huise gesteel en vir 'n appel en 'n ei aan mense in 

ander gebiede verkoop. Baie bendelede leef ook net om van dag tot dag dagga te rook, 

dwelms te gebruik en alkoholiese drank te misbruik. Die leerders is die mening toegedaan 

dat dit beter is om uit hierdie bendelede se pad te bly wanneer hulle onder die invloed van 

dwelms is, aangesien hulle enige persoon sal aanrand wat hulle sou teekom. Hierdie 

dwelmmiddels be'invloed die bendelede se oordeel en waardestelsel negatief en hulle is 'n 

groot gevaar vir hulle medemens. Die leerders meld ook dat daar talle mense is wat by 

banke van hulle spaargeld beroof word nadat hulle die geld onttrek het. Bendelede vuur 

selfs by begrafnisse geweerskote af wanneer een van hulle lede begrawe word. 

3.5.7. Hoe families deur bendegeweld geaffekteer word 

Die leerders is die mening toegedaan dat hulle familielede soms deur bendelede geslaan 

word en van hulle geld en besittings beroof word. Sommge van die leerders meld dat die 

geld waarmee hulle winkel toe gestuur is om artikels mee te koop, al by geleentheid deur 

bendelede afgeneem is. Dit gebeur dan dat sommige ouers nie glo dat hulle kinders 

beroof is van die geld waarmee hulle goed moes koop by die winkel nie en onder die 

indruk verkeer dat die leerders die geld vir eie gewin gebruik het. 

Baie families ly groot skade as gevolg van die bendegeweld in hulle gebied. Daar word 

saans klippe op hulle dakke gegooi wanneer hulle slaap, met die gevolg dat die dakke 

onherstelbaar beskadig word en vervang moet word. Die mense se huise word ook deur 

die bendes beskadig wanneer hulle teen die huis se mure skiet en die ruite uitslaan. 

Somtyds word daar ook met vert graffiti teen die huise se mure geskryf. Die leerders glo 

dat die bendes hulle woongebied "beheer" en dat baie inwoners uit vrees vir viktimisasie te 

bang is om enige uitsprake teen die bendes te maak. Hierdie optrede deur die bendes 

veroorsaak gevoelens van angs en vrees by die inwoners en bedreig hulle veiligheid. 

3.5.8. Houding van die ouers wie se kinders bendelede is 
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Die fokusgroepe is die mening toegedaan dat bendelede se ouers hulle in hulle dade 

ondersteun, en beweer dat die bendelede se ouers hulle nie sal aanspreek wanneer hulle 

hierdie onaanvaarbare dade in die gemeenskap pleeg nie. Sommige bendelede se ouers 

raak kwaad vir mense wat hulle kinders laat arresteer vir misdade wat hulle gepleeg het. 

Die leerders gaan dus van die veronderstelling uit dat die bendes se ouers niks wil weet 

oor hulle kinders se verkeerde dade nie. 

Sommige van die leerders noem dat die bendelede selfs van die geld wat hulle van ander 

mense beroof, vir hulle ouers gee. Die ouers aanvaar die geld en vra nie enige vrae oor 

waar hulle kinders dit kry nie, wei wetende dat hulle kinders nie werk nie. Baie ouers van 

bendelede ontvang gesteelde goedere wat hulle kinders huis toe bring en sal selfs help 

om hierdie gesteelde goedere te versteek sodat die polisie dit nie kan kry nie. Wanneer die 

polisie by die huise van sommige bendelede toeslaan om hulle vir hulle wandade te 

arresteer, word daar deur die bendelede se ouers op die polisie geskel. 

3.5.9. Rol van die polisie in die gemeenskap 

Die leerders het 'n baie negatiewe persepsie van die polisie wat in hulle gemeenskap 

diens doen en beleef hulle nie as persona wat die gemeenskap teen onaanvaarbare dade 

en geweld beskerm nie. Die leerders is die mening toegedaan dat die polisielede bang is 

om teen die bendes op te tree, omdat die polisiebeamptes vrees dat hulle gesinslede deur 

die bendes geviktimiseer sal word indien hulle die bendes sou arresteer. 

Van die kommentaar oor die polisiemag is dat hulle altyd eers baie lank nadat 'n 

bendevoorval aangemeld is, opdaag. Die leerders voel dat die polisie se teenwoordigheid 

by die misdaadtoneel niks baat nie, omdat die bendelede reeds weg is en die skade 

gedaan is. Die leerders noem ook dat die bendelede nooit vir hulle wandade gearresteer 

word nie, omdat die polisie die bendes vrees. 

Sommige leerders glo ook dat die polisie deur die bendes omgekoop word. Van die 

bendelede wat wei deur die polisie gearresteer word, se leers verdwyn op geheimsinnige 

wyse uit die polisie se aanklagkantoor, met die gevolg dat die hofsake sloer en baie lank 

neem voordat dit afgehandel word. Die leerders is die mening toegedaan dat die optrede 
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van die polisie so korrup is omdat hulle die dwelms en die drank wat hulle konfiskeer van 

die mense in die gemeenskap wat onwettig daarmee handel dryf, vir eie gebruik neem. 

Sommige leerders beweer ook dat daar polisielede is wat omkoopgeld van drank- en 

dwelmbase ontvang om arrestasie vry te spring. 

3.5.1 0. Metodes om bendegeweld hok te slaan 

Nadat die navorser die leerders gevra het watter maatreels ingestel kan word om 

bendegeweld in hulle woongebied hok te slaan, was hulle reaksie dat die hele 

gemeenskap moet saamstaan om die euwel van bendegeweld met wortel en tak uit te 

roei. Die leerders voel dat die hele gemeenskap aile wandade wat deur die bendes in hulle 

woongebied gepleeg word, by die polisie moet aanmeld, om sodoende hulle misnoee teen 

bendegeweld te wys. Die leerders het ook aanbeveel dat bendegeweld by skole uitgeroei 

kan word deur sekuriteitswagte by skoolhekke te plaas om die in- en uitbeweeg van 

persone op die skoolterrein te monitor. 

3.5.11. Redes vir aansluiting by 'n bendegroep 

Volgens die leerders in die fokusgroep sluit baie kinders by bendes aan omdat hulle deur 

bendelede gedreig word om aan te sluit. Wanneer hulle weier om by die bende aan te 

sluit, word hulle deur die geharde bendelede afgeknou of seergemaak. Kinders word ook 

onder valse voorwendsels gelok om by bendes aan te sluit. Die bendelede gee aan die 

onskuldige kinders geld en duur artikels wat hulle ouers nooit vir hulle sal kan gee nie. 

3.5.12. Emosies wat bendegeteisterde leerders ervaar 

Die leerders beweer dat hulle bang voel. Hulle vrees dat hulle weens bendeaktiwiteite in 

hulle gebied kan sterf. Wanneer opponerende bendelede in hulle gebied op mekaar skiet, 

word kinders deur hulle ouers beveel om plat op die vloer te le om moontlike dwaalkoeels 

te vermy. 
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Die kinders droom selfs van die bendegeweld wat in hulle gebied plaasvind. Hierdie 

traumatiese ervarings wat hulle beleef, impakteer negatief op die leerders, in so 'n mate 

dat hulle soms nagmerries daaroor kry. Leerders se selfbeeld word ook negatief 

be'invloed, omdat baie van hulle is van mening dat konflik en problema met geweld 

reggestel kan word. Die leerders se gevoel van "jammer wees" vir jou medemens wanneer 

hy seerkry, word afgestomp, omdat geweld so 'n alledaagse verskynsel in hulle gebied is 

en as die norm, eerder as 'n uitsondering, beskou word. 'n Groot groep leerders streef ook 

nie daarna om hulle lewenskwaliteit te verbeter nie, aangesien hulle hulself sterk met 

bendebedrywighede assosieer en dit beskou as 'n manier waarop hulle in hulle materiele 

behoeftes kan voorsien. 

3.5.13. Die belewing van bendegeweld deur die leerders 

Baie van die leerders is siek en sat van die bendegeweld in hulle gebied. Hulle voel dat 

hulle kindwees aan bande gele word en dat hulle veiligheid bedreig word. Die leerders wil 

graag soos ander kinders in ander gebiede met mekaar buite speel sender om te vrees 

dat hulle beroof of beseer kan word. Hulle wil ook saans bioskoop toe gaan en nie gedurig 

vrees vir hulle veiligheid en dan as gevolg daarvan eerder tuis te bly nie. Baie leerders 

verkies om naweke by vriende en familielede in ander gebiede te gaan kuier, waar hulle 

ten minste nie vir hulle veiligheid hoef te vrees nie. 

Die invloed van bendegeweld impakteer negatief op die leerders se selfbeeld. Leerders 

weet nie altyd hoe om sosiale problema op te los nie en beskou geweld as 'n manier om 

konflik op te los. Hierdie optrede spoel oor vanaf die bendes, wat gewoonlik mag en 

geweld gebruik om hulle doelstellings te bereik. Die bendegeweld het ook 'n negatiewe 

uitwerking op die leerders se verhouding met hulself en met ander betekenisvolle persona 

in hulle lewens. Die bendegeweld veroorsaak dat die leerders 'n gebrek ervaar om goeie 

interpersoonlike verhoudinge met ander personate vestig, en in sommige gevalle bestaan 

daar nie 'n hegte gesinseenheid tussen die leerders en ander gesinslede nie. Die leerders 

se skoolprestasie word ook nie onaangeraak gelaat nie --- hulle presteer nie toereikend op 

skool nie. Dit is asof die leerders se oordeel en redenasievermoe negatief deur die 

bendegeweld be'invloed word, en hulle vind dit moeilik om te aile tye realisties te dink en 

op te tree. Dit wil voorkom asof hierdie bendegeweld dit vir die leerders moeilik maak om 

tot selfaktualisering te kom. 
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3.6. TEN SLOTTE 

Die navorser kom tot die gevolgtrekking dat baie leerders by sy skoal die bendegeweld by 

sy skoal as negatief beleef. Die leerders vrees veral vir hulle lewens en hulle veiligheid. 

Hulle vrees ook vir die veiligheid van hulle gesinslede. Alhoewel daar sommige leerders is 

wat met die bendes in hulle gebied identifiseer, is daar wei 'n groat groep op wie die 

bendegeweld negatief impakteer. Leerders is bekommerd oor hulle opvoeding en onderrig 

in die algemeen. Hulle beset dat hulle toekoms in die hande van onverantwoordelike 

bendelede is en dat daar daadwerklik aandag aan die probleem gegee sal moet word. 

Hulle skoolwerk ly daaronder wanneer bendelede by die skoal toeslaan en effektiewe 

onderrig in die klaskamer ontwrig. Baie leerders is ook van mening dat hulle kindwees aan 

bande gele word en dat hulle --- as gevolg van bendegeweld wat in hulle woonbuurt 

seevier --- nie soos ander kinders in ander gebiede buite kan speel nie. 

Die navorser wil voorstel dat programme in die skoal deur onderwysers van stapel gestuur 

moet word om die bendeprobleem te probeer oplos. Leerders kan metodes aanleer 

waarop hulle konflik op 'n ordelike, aanvaarbare manier kan oplos sander om geweld te 

gebruik. Leerders kan ook geleer word hoe om meer verdraagsaam teenoor mekaar op te 

tree en hoe om kalm en ordentlik met mekaar te gesels om probleemsituasies op te los. 

Die navorser wil ook aan die hand doen dat 'n opvoedkundige sielkundige leerders by sy 

skoal sal help met die aanleer van vaardighede om hulself te bemagtig teen die 

omstandighede in hulle gebied. Die opvoedkundige sielkundige moet dus die leerders help 

om ontslae te raak van hulle griewe en vernietigingsdrang en om selfbeheer uit te oefen. 

Volgens die navorser kan die opvoedkundige sielkundige 'n sleutelrol by sy skoal speel ten 

einde die leerders se emosionele, leer en gedragsprobleme te hanteer. Bogenoemde 

probleme wat deur die leerders by die navorser se skoal ervaar word, het moontlik hul 

ontstaan te wyte aan die heersende bendegeweld in die gebied waar die navorser se 

skoal gelee is. 

Die resultate van die individuele onderhoude word in die volgende afdeling behandel. Die 

navorser wil beklemtoon dat die antwoorde op die onderhoudsvrae opsommend 

weergegee word en nie verbatim/die presiese woorde van die leerders is nie. Die rede 

hiervoor is dat die navorser bewus geraak het dat die leerders baie keer geradbraakte taal 
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gebruik het en nie altyd die vermoe gehad het om hulle gedagtes in ekspressiewe taal te 

weergee nie. 

3.7. RESULTATE VERKRYUIT DIE ONDERHOUD 

Tydens die fokusgroepbespreking het die navorser gemerk dat proefpersoon A en 8 albei 

getraumatiseerd voorgekom het en op grond hiervan is daar besluit om slegs met hierdie 

twee respondente onderhoude te voer. Die navorser het tot die gevolgtrekking gekom op 

grond van die proefpersone se mondelinge weergawe van hulle ervaringe en 

betekenisgewing aan die belewing van bendegeweld. 

Die vrae wat tydens die onderhoudvoering aan proefpersone A en 8 gestel is, het gefokus 

op hulle emosionele belewings as gevolg van bendegeweld in hulle woonbuurt. Hierdie 

navorsing het aan die lig gebring dat verskeie emosies, soos aggressie, angs, woede en 

frustrasie deur leerders ervaar word wanneer bendegeweld in hulle woonbuurt opvlam. Die 

vrae aan die proefpersone het ook ten doel gehad om te fokus op hoe die leerders 

betekenis gee aan die bendegeweld in hulle gebied. Die navorser wil dus vasstel watter 

reaksies by die leerders deur die bendegeweld uitgelok word. Die navorser het ook ten 

doel om ondersoek in te stel na moontlike riglyne oor hoe die opvoedkundige sielkundige 

se vaardighede ingespan kan word om die leerders te help om hulle emosionele, leer en 

gedragsprobleme te hanteer, asook om hulle volle potensiaal te verwesenlik. 

3.7.1. Onderhoud- Proefpersoon A 

Ouderdom: 

Geslag: 

Agtergrond: 

13 jaar 

Vroulik 

Die proefpersoon is die jongste van vier kinders. Sy het twee ouer 

susters en 'n broer. Haar pa is werkloos. Haar rna is die broodwinner 

in hul huis. Hulle woon in 'n swak sosio-ekonomiese gebied waar 

bendegeweld aan die orde van die dag is. 
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• Is daar bendes in julie gebied? 

Daar is baie bendes in ons gebied. 

• Vertel my meer van die bendes 

Hulle beroof die mense en hulle skiet op die mense. Die bendes dreig ook hulle slagoffers 

as hulle nie hulle geld aan hulle wil gee nie. Die bendes beroof ook die mense wat 

soggens werk toe gaan of smiddae van die werk af kom van hulle besittings. 

• Hoe beleef jy bendegeweld in julie gebied? 

Die bendes is gevaarlik. Hulle steur 'n mens. 'n Mens kan nie gerus buite speel nie, want 

jy raak bekommerd as die bendes die straat afstap. Die bendes is s6 onvoorspelbaar dat 

jy enigiets te wagte kan wees. 

• Watter emosies ervaar jy as gevolg van die bendegeweld in julie gebied? 

Ek is baie bang. Somtyds bel die bendelede die skool en se dat daar 'n born in die skool 

is. Ek kan dan nie op my skoolwerk konsentreer nie. Ek raak ook bekommerd oor my 

veiligheid en wonder of ek die middag veilig by die huis van die skool af sal aankom. 

• Hoe affekteer die bendegeweld jou skoolwerk? 

Wanneer die bendes met gewere op die skoolterrein skiet, be"invloed dit my skoolwerk 

negatief. Ek sukkel ook om op my skoolwerk te konsentreer. Ek sukkel selfs om my 

skoolwerk te voltooi. Dit voel asof ek die hele tyd aan die bendes se bedrywighede dink, 

selfs wanneer ek my skoolwerk doen. 

• Hoe affekteer die bendegeweld die onderwysers by die skool? 

Die onderwysers is bang vir die bendes. Baie onderwyseresse vrees vir hulle veiligheid en 

verseg dan om aileen in hulle motors huis toe te ry. Hulle vra dan hulle manlike kollegas 

om agter hulle aan te ry totdat hulle uit die gevaar is. Die onderwysers moet somtyds 

beskermingsgeld aan die bendes betaal om te verseker dat hulle veiligheid nie deur die 

bendes bedreig word nie. 

• Hoe word julie gesin geraak deur die bendegeweld? 

Saans skiet die bendes op ons huis en dan moet ons plat le op die vloer om te verhoed 

dat ons deur 'n dwaalkoeel raak geskiet word. Ons voel dan bang en bevrees. 
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• Hoe word jy geraak deur die bendegeweld? 

Die bendes probeer my omkoop om hulle te help in hulle aktiwiteite deur te belowe dat 

hulle vir my duur artikels sal koop. Wanneer ek weier, dreig hulle my. Ek voel bang, want 

die bendelede kan my afknou wanneer hulle my in die straat raakloop. 

• Wat kan gedoen word om die bendegeweld in julie gebied te staak? 

As die hele gemeenskap teen bendegeweld in ons gebied saamspan, kan ons verhoed dat 

hulle hul bedrywighede in ons gebied voortsit. As al die mense in ons gemeenskap kan 

saamstaan, kan die bendes met wortel en tak uitgeroei word. Baie inwoners in ons gebied 

is beslis ten gunste van 'n geweldvrye gebied. 

3.7.2. Onderhoud- Proefpersoon B 

Ouderdom: 

Geslag: 

Agtergrond: 

14 jaar 

Manlik 

Hy is die oudste van twee kinders. Sy ouers is albei werkloos. Hulle 

ontvang maandeliks 'n toelaag van die staat. Hulle woon in 'n swak 

sosio-ekonomiese gebied waar bendegeweld seevier. 

• Is daar ben des in julie gebied? 

Ja, daar is. 

• Vertel my meer van die bendes in julie gebied 

Hulle rook dagga en dwelms. Ons kan nie eers veilig rondloop in die gebied nie. Somtyds 

skiet die bendes op ons, want hulle dink dat ons ook aan 'n ander bendegroep behoort. 

Hulle beroof ons ook van ons geld. Die bendes eis dat sommige mense beskermingsgeld 

aan hulle moet betaal ten einde hulle eie veiligheid te verseker. Diegene wat weier om 

beskermingsgeld aan die bendes te betaal, word gedreig dat hulle nie veilig in die gebied 

sal rondbeweeg nie. 

• Hoe beleef jy bendegeweld in julie gebied? 
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Ons kan nie veilig rondstap nie, want die bendes skiet gereeld op onskuldige mense in die 

gebied. 

• Watter emosies ervaar jy as gevolg van die bendegeweld in julie gebied? 

Ek kan nie met 'n geruste hart skool toe gaan nie, want ek is bekommerd oor my familia 

wat tuis is. Ek is bang om saans rond te loop, want my ouers vrees dat ons deur die 

bendes raakgeskiet kan word. Ek raak somtyds kwaad vir die bendelede wat ander 

persona se lewens vir hulle wil beheer. 

• Hoe affekteer bendegeweld jou skoolwerk? 

Ek kan nie op my skoolwerk konsentreer nie. As ek byvoorbeeld 'n toets moet skryf, is my 

gedagtes nie by my werk nie, want ek dink gedurig aan die bendeaktiwiteite in ons gebied. 

Ek vrees ook dat ek kan druip as my konsentrasie gereeld onderbreek word deur die 

negatiewe invloed van die bendegeweld in ons gebied. 

• Hoe affekteer die bendegeweld die onderwysers by julie skool? 

Die onderwysers is self bang vir die bendes. Wanneer die bendes skool toe bel om te se 

dat daar 'n born in die skool is, raak die onderwysers bekommerd en hulle weet nie altyd 

wat om te doen nie. Die onderwysers praat mooi met die bendelede wat gedurende Iesure 

op die skool se stoepe ronddrentel uit vrees dat die bendes hulle kan dreig. 

• Hoe word julie gesin geraak deur die bendegeweld? 

Ons gesin kan uit vrees vir die bendes nie veilig in die gebied rondbeweeg nie. Ons gesin 

is bang om veral saans uit te gaan, want 'n mens kan enige tyd enigiets van die bendelede 

te wagte wees. 

• Hoe word jy geraak deur bendegeweld? 

Ek kan nie veilig buite speel nie, veral nie saans nie. Saans skiet die bendes op 

onskuldige mense en hulle beroof ook die winkels. 'n Mens voel nie eers veilig om saans 

kerk toe te gaan nie. Vir my eie veiligheid verkies ek om liewer bedags in die huis te bly. 

• Wat kan gedoen word om bendegeweld in julie gebied te staak? 

As die polisie ophou om omkoopgeld van die bendes te aanvaar en die ouers wie se 

kinders by bendeaktiwiteite betrokke is hulle kinders vermaan, sal die bendegeweld in ons 

gebied afneem. Ouers van bendelede moet hulle kinders ontmoedig van hulle wandade. 
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3.8. TEN SLOTTE 

Uit die onderhoude wat met die leerders gevoer is, wil dit voorkom asof hulle 

bendegeweld negatief beleef. Die bendegeweld laat verskeie emosies by die leerders 

ontstaan. Die leerders word oorweldig deur vrees en angs as gevolg van die 

bendeaktiwiteite in hulle gebied en hulle is ook bang om in die gebied rond te beweeg uit 

vrees dat hulle moontlike slagoffers van die bendes kan wees. Hierdie toedrag van sake 

werk stremmend in op die persoonsontwikkeling van die leerders. Die leerders se 

veiligheid word ook deur die bendes bedreig. Hulle is selfs bang om saans funksies in 

hulle gebied by te woon. Baie leerders kan nie toereikend op skool presteer nie omdat die 

skoolprogram gereeld deur die bendes onderbreek word. Ook die leerders se konsentrasie 

word negatief deur die dade van die bendes be"invloed. Die leerders raak in die proses 

baie agter met hulle skoolwerk. Die onderwysers is ook onseker of hulle die skoolprojekte 

wat hulle vir 'n spesifieke dag beplan het, suksesvol sal kan deurvoer. 

Selfs die onderwysers se veiligheid is in die gedrang weens die bendes se deelname aan 

onaanvaarbare dade wat hulle in die gemeenskap pleeg. As die onderwysers nie 

beskermingsgeld aan die bendes betaal nie, word hulle lewens en veiligheid bedreig. Dit 

gee aanleiding tot angs en vrees by die onderwysers. Sommige onderwysers ly aan 

depressie as gevolg van die ondraaglike omstandighede waaronder hulle moet werk en 

moet dan as gevolg daarvan gehospitaliseer word. Gevolglik word die leerders se 

skoolwerk negatief geraak, want hulle moet dan in sulke gevalle vir 'n onbeperkte tyd 

sonder hulle onderwyser klaarkom. Hierdie toedrag van sake plaas geweldige druk op die 

ander onderwysers by die skool, omdat hulle dan die leerders van hulle siek kollega onder 

hulle moet verdeel en ook hul kollega se werk moet doen. Dit wil ook voorkom asof die 

skoolgebou onder die bendes deurloop. Vandalistiese dade word op gereelde basis na 

skool en oor naweke deur die bendes gepleeg, wat 'n vlaag van verwoesting nalaat. Die 

klaskamers word ook van tyd tyd beskadig sodat dit onmoontlik is om onderrig daarin te 

gee. 

Dit kom ook duidelik in die onderhoude na vore dat baie gesinne negatief geraak word 

deur die bendes. Ouers en kinders moet saans plat le op die vloer wanneer opponerende 

bendes op mekaar begin skiet uit vrees dat hulle deur dwaalkoeels getref kan word . 
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Volgens die leerders is baie ouers al siek en sat vir hierdie onveilige en onaanvaarbare 

omstandighede waarin hulle moet woon. Die ouers blameer die polisie dat die 

bendegeweld nie hokgeslaan kan word nie, want hulle is die mening toegedaan dat die 

polisie die bendes vrees en aan hulle eise voldoen uit vrees vir viktimisasie van hulle 

gesinslede. Kinders voel ook nie meer veilig om in die strate te speel of om winkel toe te 

gaan nie. Hulle word deur die bendes aangerand en geld word van hulle afgeneem. Die 

bendes toon ook geen genade vir mense wat soggens werk toe gaan om in hulle gesinne 

se behoeftes te voorsien nie. Hierdie werkers word soms op pad na hulle werk deur die 

bendes beroof. 

Op grond van die resultate van die fokusgroepe en die individuele onderhoude wil die 

navorser die volgende aanbevelings doen: 

3.8.1. Aanbevelings vir onderwysers 

Aangesien onderwysers as invloedryke persona deur die gemeenskap beskou word, kan 

hulle 'n belangrike rol vertolk in die voorkoming van bendegeweld by skole. Onderwysers 

kan opheffingsprogramme by skole implementeer en deurvoer, waaraan 

gemeenskapslede op 'n gereelde basis kan deelneem. Lede van die gemeenskap kan 

byvoorbeeld op 'n gereelde basis speletjies by die skool kom speel en motiveringspraatjies 

bywoon wat deur die onderwysers behartig word. Op hierdie wyse kan die onderwysers 

die lede van die gemeenskap help opvoed. Die onderwysers verrig ook terselfdertyd die 

belangrike taak om te help om lede van die gemeenskap se karakter deur die inskerping 

van positiewe lewenswaardes te ontwikkel. Op die manier word hierdie persona se 

vorming as mens bevorder. 

Onderwysers moet die vaardighede aanleer om kinders wat stresverwante problema 

ervaar, maklik te kan identifiseer, sodat hierdie leerders vir terapie of berading na 'n 

opvoedkundige sielkundige verwys kan word. Onderwysers kan ook in samewerking met 

'n opvoedkundige sielkundige werkswinkels hou oor hoe om konflik te hanteer. Op hierdie 

wyse kan leerders geleer word hoe om in konfliksituasies op te tree. Leerders kan 

byvoorbeeld ook gehelp word om van hulle oortollige energie ontslae te raak deur aan 

sport deel te neem of om kreatief te wees deur die skep van artistiese werke. 
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Omdat die skoal nie die blootstelling van bendegeweld aan sy leerders kan verhoed nie, 

moet die onderwysers konsentreer op remedierende maatreels binne skoolverband om 

hierdie tekorte te probeer ophef. Die onderwysers moet dit dus as hulle taak ag om 'n 

kontinu"iteit tussen die huis en die skoal te probeer bewerkstellig ten einde ouers meer 

betrokke te kry by skoolaangeleenthede. Baie ouers staan afsydig teenoor die skoal en glo 

dat die opvoeding van hulle kinders die taak van die onderwysers aileen is. Deur goeie 

ouer-skool-verhoudinge te bewerkstellig en ouerbetrokkenheid by skoolaangeleenthede te 

bevorder, sal positiewe leerlingprestasies in die hand gewerk word. 

Die onderwysers moet dit oak as hulle taak ag om ouerbegeleidingsprogramme te 

ontwikkel wat ouers in staat sal stel om kinders tot prestasie op skoal te ondersteun en wat 

aansluiting by bendes sal ontmoedig. Hierdie ouerbegeleidingsprogramme moet oak s6 

ontwikkel word dat dit in die spesifieke behoeftes van die ouergemeenskap voorsien. Daar 

word dus aanbeveel dat die onderwysers die ouerbegeleiding aan die hand van makro

opvoedkundige strategiee verwerklik, waardeur opvoedkundige inligting, kennis, insigte en 

vaardighede aan 'n groat groep ouers aangebied kan word. 

Ten einde die bendevraagstuk wat die skoal in die bereiking van sy primere doelwit strem 

te bekamp, moet die skoal daarna streef om problema by leerders te identifiseer, daaraan 

aandag te skenk en om doeltreffende leerplanne te volg om oak in die spesiale behoeftes 

van die leerders te voorsien. 'n Breer insig in die oorsake en gevolge van die 

bendevraagstuk kan onderwysers die skoal help om hierdie bendeprobleem te bekamp 

deur grater samewerking met welsynsorganisasies asook ander instansies wat betrokke is 

by hierdie probleem. Die skoal kan oak veranderinge aan leerplanne aanbring om dit met 

leerlinge se behoeftes in verband te bring. 

Die navorsing het bevestig dat die woonbuurt waar die navorser onderrig gee, veel te 

wense oorlaat, veral ten aansien van bendebedrywighede wat in hierdie woonbuurt 

voorkom. Die verbetering van hierdie woonbuurt en die daarstelling van doeltreffende 

gemeenskapsfasiliteite, soos ontspanningsgeriewe vir kinders en doeltreffende straatligte, 

is 'n absolute noodsaaklikheid. Die munisipaliteit en die departement van 

Gemeenskapsontwikkeling moet weereens oar hierdie leemtes ingelig word sodat hulle 

hierdie woongebiede meer leefbaar en veilig kan maak. 
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3.8.2. Aanbevelings.vir die opvoedkundige sielkundige 

Die navorser wil aan die hand doen dat die opvoedkundige sielkundige leerders by sy 

skool wat deur bendegeweld geteister word, op die volgende maniere van hulp moet 

wees, naamlik: 

• Die opvoedkundige sielkundige moet voorkomende begeleiding aan ouers en 

onderwysers gee ten aansien van die opvoeding, onderwys en ontwikkeling van die 

kind as persoon. 

• Hy/sy moet intervensiestrategiee toepas, veral ten aansien van die leerder, met die oog 

op die opheffing van problema wat in 'n uiteenlopende verskeidenheid simptome 

manifesteer soos emosionele problema, leerprobleme en gedragsprobleme. 

• Leerders se vermoens, aanlegte, persoonlikhede en belangstellings moet deur die 

opvoedkundige sielkundige geevalueer word ten einde aanbevelings te kan maak oor 

moontlike beroepe wat hulle na voltooi'ing van hul skoolloopbaan kan volg. Hierdie 

aanbevelings sal aan hulle 'n doel gee om na te street. 

• Aangesien die opvoedkundige sielkundige in samewerking met ander professionele 

persone moet werk, moet hy/sy leerders na ander kundiges verwys vir evaluering en 

behandeling, indien nodig. 

• Die opvoedkundige sielkundige moet terapie verskaf aan leerders met ernstige 

emosionele problema, sodat die leerders vaardighede kan aanleer en hulle sodoende 

bemagtig word om hulle probleme op 'n sinvolle manier op te los. Dit sal ook 

emosionele verligting by leerders teweegbring wanneer hulle hul probleme met 'n 

professionele kundige deel. 

• Hy/sy moet ook op 'n gereelde basis skakel met ouers en onderwysers van leerders 

wat probleme ervaar ten einde te verseker dat leerders effektiewe betrokkenheid en 

ondersteuning vir hulle probleme geniet. 
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3.8.3. Die stigting van steungroepe 

Steungroepe kan 'n positiewe bydrae lewer tot die opheffing van bendegeweld in die 

gemeenskap waar die navorser onderrig gee, naamlik: 

• Steungroepe, soos welsynsorganisasies, kan op 'n gereelde basis werkswinkels hou 

wat aandag skenk aan probleme wat deur bendegeweld veroorsaak word. Deur hierdie 

werkswinkels vir lede van die publiek te hou, kan mense bewus gemaak word van die 

nadele van bendegeweld en die maatreels wat aangewend word om bendegeweld hok 

te slaan. Welsynsorganisasies kan ook 'n program instel waardeur hulle hul dienste 24 

uur per dag tot die beskikking van die gemeenskap sal stel. 'n T elefoondiens kan vir 

die doel gebruik word. Voorts is dit van uiterste belang dat maatskaplike werkers hul 

kundigheid en kennis aan onderwysers, ouers en jeugorganisasies moet oordra, sodat 

hulle bevoeg sal wees om die simptome van bendevorming vroegtydig te identifiseer 

en dit so goed moontlik te hanteer. 

• Sport- en kultuurorganisasies kan hulle vaardighede aanwend om lede van die 

gemeenskap in verskillende sportsoorte en kulturele aangeleenthede te onderrig. 

Gemeenskapslede kan dus hul vrye tyd meer effektief deurbring en bendegeweld in 

hulle gebied op so 'n manier minimaliseer. 

• Gerehabiliteerde bendelede kan ook mense in die gemeenskap toespreek oor hul 

aktiwiteite as gewese bendelede en dan wys op die gevare en nadele wat hierdie 

bendeaktiwiteite vir hulle ingehou het. Sodra die ouers van bendelede besef hoe 

afbrekend bendeaktiwiteite werklik is, sal hulle hul kinders aanspreek en aanmoedig 

om af te sien van hulle verkeerde dade om eerder meer toereikende en aanvaarbare 

gedrag te openbaar. 

• Die politieke partye in die gemeenskap, sowel as die bestuurskomitee, moet gesinne in 

die breer gemeenskap dien deur vraagstukke te identifiseer, dit te ondersoek en 

hulpbronne daar te stel om die vraagstukke op te los. Die taak van hierdie liggame ten 

opsigte van die bendeprobleem in die gemeenskap sal dus wees om groter 

gemeenskapsbetrokkenheid te verkry en om leiers te identifiseer wat hulle by 

programme wat met die opheffing van die gemeenskap gemik is, kan betrek . 
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• Die kerk kan ook 'n belangrike bydrae lewer om bendegeweld hok te slaan. Die kerk 

moet uitreikingsaksies loods na die bendes en die gesinne waaruit bendes bestaan en 

ontstaan deur hulle aan te moedig om 'n christelike leefwyse en hoe morele 

gemeenskapswaardes na te street. Die jeugorganisasies van die kerk moet na 

bendelede uitreik deur hulle na hulle byeenkomste uit te nooi. Die lede van 

jeugorganisasies moet voortdurend probeer om mede-leerders wat by 

bendebedrywighede betrokke is, te nader in 'n poging om met die oplossing van hul 

problema behulpsaam te wees. 

• Die polisie het 'n kernrol te vervul in die bekamping van bendebedrywighede, veral 

onder leerders by skole wat by die uitvoering van bendeaktiwiteite betrokke geraak het. 

Aangesien skole 'n wesenlike probleem ten opsigte van bendebedrywighede ervaar, 

sal die beste manier om bendevorming onder leerders hok te slaan wees deur 

polisiegemeenskapsforums te stig in gebiede wat deur bendegeweld geteister word. 

Die polisiegemeenskapsforums moet komitees by skole stig wat die leerders kan 

mobiliseer om bendebedrywighede by skole te bekamp. Daar kan via die 

polisiegemeenskapsforum op 'n gereelde grondslag praatjies met leerders gehou word 

oor die gevare en nadele van bendevorming. 

• Verteenwoordigers, bestaande uit onderwysers en leerders by die skool waar die 

navorser onderrig gee, kan 'n ondersteuningsgroep vorm wat van tyd tot tyd vergader 

om te besin oor strategiee wat aangewend kan word om bendevorming en 

bendeaktiwiteite onder leerders te bekamp. Leerders wat hulle skuldig maak aan 

afwykende gedrag wat met bendegeweld geassosieer word, kan na die 

ondersteuningsgroep vir berading en voorligting verwys word. Die meer ernstige 

gevalle kan deur die ondersteuningsgroep verwys word na ander strukture in die 

gemeenskap wat oor die nodige kennis en vaardighede beskik om die probleem te 

hanteer en op te los. Die ondersteuningsgroep kan ook optree as koordineerder en 

fasiliteerder van die gemeenskap se veldtog teen bendes . 
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3.9. TEN SLOTTE 

Dit is uit hierdie navorsing duidelik dat hierdie bendeprobleem in die gebied waar die 

navorser onderrig gee, nie slegs deur die skool opgelos sal kan word nie, maar dat die 

hele skoolgemeenskap, asook ander gemeenskapstrukture soos die welsyn, die polisie en 

die kerk wat 'n belang het by die skool, dit as hulle plig en verantwoordelikheid sal moet ag 

om die bendeprobleem te probeer oplos. 'n Multi-dissiplinere poging, gerugsteun deur 'n 

weldeurdagte program, is 'n voorvereiste vir die oplossing van hierdie bendevraagstuk. 

In hoofstuk 4 word 'n samevatting gedoen van die literatuurstudie en die bevindinge en 

aanbevelings wat daaruit voortspruit. 'n Samevatting word ook verskaf van die empiriese 

ondersoek en die bevindinge wat daaruit voortspruit. Voorts Jig die navorser problema toe 

wat tydens die ondersoek ervaar is, asook aspekte wat verdere navorsing regverdig . 
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• Die kerk kan ook 'n belangrike bydrae lewer om bendegeweld hok te slaan. Die kerk 
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ontstaan deur hulle aan te moedig om 'n christelike leefwyse en hoe morele 

gemeenskapswaardes na te street. Die jeugorganisasies van die kerk moet na 

bendelede uitreik deur hulle na hulle byeenkomste uit te nooi. Die lede van 

jeugorganisasies moet voortdurend probeer om mede-leerders wat by 

bendebedrywighede betrokke is, te nader in 'n paging om met die oplossing van hul 

probleme behulpsaam te wees. 

• Die polisie het 'n kernrol te vervul in die bekamping van bendebedrywighede, veral 

onder leerders by skole wat by die uitvoering van bendeaktiwiteite betrokke geraak het. 

Aangesien skole 'n wesenlike probleem ten opsigte van bendebedrywighede ervaar, 

sal die beste manier om bendevorming onder leerders hok te slaan wees deur 

polisiegemeenskapsforums te stig in gebiede wat deur bendegeweld geteister word. 

Die polisiegemeenskapsforums moet komitees by skole stig wat die leerders kan 

mobiliseer om bendebedrywighede by skole te bekamp. Daar kan via die 

polisiegemeenskapsforum op 'n gereelde grondslag praatjies met leerders gehou word 

oor die gevare en nadele van bendevorming. 

• Verteenwoordigers, bestaande uit onderwysers en leerders by die skoal waar die 

navorser onderrig gee, kan 'n ondersteuningsgroep vorm wat van tyd tot tyd vergader 

om te besin oor strategiee wat aangewend kan word om bendevorming en 

bendeaktiwiteite onder leerders te bekamp. Leerders wat hulle skuldig maak aan 

afwykende gedrag wat met bendegeweld geassosieer word, kan na die 

ondersteuningsgroep vir berading en voorligting verwys word. Die meer ernstige 

gevalle kan deur die ondersteuningsgroep verwys word na ander strukture in die 

gemeenskap wat oor die nodige kennis en vaardighede beskik om die probleem te 

hanteer en op te los. Die ondersteuningsgroep kan ook optree as koordineerder en 

fasiliteerder van die gemeenskap se veldtog teen bendes . 
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3.9. TEN SLOTTE 

Dit is uit hierdie navorsing duidelik dat hierdie bendeprobleem in die gebied waar die 

navorser onderrig gee, nie slegs deur die skoal opgelos sal kan word nie, maar dat die 

hele skoolgemeenskap, asook ander gemeenskapstrukture soos die welsyn, die polisie en 

die kerk wat 'n belang het by die skoal, dit as hulle plig en verantwoordelikheid sal moet ag 

om die bendeprobleem te probeer oplos. 'n Multi-dissiplinere paging, gerugsteun deur 'n 

weldeurdagte program, is 'n voorvereiste vir die oplossing van hierdie bendevraagstuk. 

In hoofstuk 4 word 'n samevatting gedoen van die literatuurstudie en die bevindinge en 

aanbevelings wat daaruit voortspruit. 'n Samevatting word ook verskaf van die empiriese 

ondersoek en die bevindinge wat daaruit voortspruit. Voorts lig die navorser problema toe 

wat tydens die ondersoek ervaar is, asook aspekte wat verdere navorsing regverdig . 
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HOOFSTUK4 

SAMEVATTING, BEVINDINGS EN AANBEVELINGS 

4.1. INLEIDING 

'n Opsomming van die literatuurstudie en die empiriese ondersoek wat in hoofstuk 3 

onderneem is, word in hierdie hoofstuk weergegee. Die begrippe "bendes" en 

"bendegeweld" word eerstens bespreek, waarna die belewing en betekenisgewing van die 

bendegeweld deur die leerders kortliks aan die hand van die Sielkundige

Opvoedkundeteorie beskryf word. 

Bevindings wat uit die empiriese ondersoek voortspruit, word met bondige aanbevelings 

afgesluit. Die navorser Jig in hierdie afdeling die begrippe "fokusgroepe" en "onderhoude" 

kortliks toe. Hierdie afdeling word afgesluit met 'n verwysing na problema wat tydens die 

ondersoek ondervind is. In hierdie hoofstuk word daar ook verwys na onderwerpe wat 

moontlik verdere navorsing regverdig. 

4.2. SAMEVATTING VAN DIE LITERATUURSTUDIE EN DIE BEVINDINGS WAT 

HIERUIT VOORTSPRUIT 

'n Bende kan beskryf word as 'n groep individue met 'n bepaalde taal- en gedragskode wat 

om verskeie redes saamsmelt. Die aktiwiteite van die bendelede is gewoonlik ontwrigtend 

en onwettig van aard en dit is vir die bree samelewing sosiaal onaanvaarbaar. Die 

bendelede rig doelbewus skade aan mense en eiendom aan deur van geweld gebruik te 

maak. Bendes is ook territoriaal en gebiedsbewus en hulle hou hulle veral besig met 

kriminele dade binne die gemeenskap waar hulle woon. Daar is ook 'n duidelike struktuur 

in die bende aanwesig ten opsigte van leierskap . 

Bendegeweld het oor die afgelope aantal jare ernstige afmetings aangeneem. Faktore 

soos 'n gebrek aan sportgeriewe by skole, ontoereikende geboue en opvoedkundige 

hulpmiddels was 'n vrugbare teelaarde vir bendegeweld by skole. Bendegeweld sluit aile 
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vorms van doelbewuste beskadiging in. Bendes maak gebruik van geweld om mag en 

beheer oor ander persone te verkry en uit te oefen. Hierdeur laat die bendes hul op 'n 

negatiewe manier geld. 

In die Sielkundige Opvoedkunde word die betrokkeraking van adolessente by 

bendegeweld, hulle belewing daarvan en hule betekenisgewing daaraan geevalueer om te 

bepaal of die adolessent gemotiveer is om daarby betrokke te raak, al dan nie. Daar word 

'n hele aantal redes aangevoer waarom adolessente by bendes aansluit, naamlik: 

• Die navorser se aanname is dat leerders by bendes aansluit as gevolg van 

ekonomiese oorwegings, aangesien die bende dikwels die rol van die ouerhuis 

oorneem deur in die materiele behoeftes van die kind te voorsien. 

• Swak huislike omstandighede, 'n gebrek aan ontspanningsgeriewe, die invloed van die 

portuurgroep en die beskerming wat die bende die adolessent bied, is ook faktore wat 

bendevorming bevorder. 

• Adolessente wat by bendes aansluit, soek na selfrespek, eiewaarde, aanvaarding, 

liefde en 'n gevoel van algemene menswaardigheid. Bogenoemde tekortkominge word 

in bendes verwesenlik. 

• Ledigheid bring die jeug in kontak met bogenoemde leemtes en tekortkominge en daar 

word na alternatiewe gesoek. Daar is wei adolessente wat na positiewe en 

aanvaarbare dinge strewe. Hulle maak vooruitgang, werk hard en street ander 

positiewe alternatiewe na. Diegene wie hulle nie op hierdie konstruktiewe maniere kan 

uitleef nie, kies as alternatief om die bendes te dien. 

• Frustrasies en onsekerheid by jeugdiges as gevolg van meer eise en grater 

verantwoordelikhede wat aan hulle gestel word, lei daartoe dat hulle meer op die groep 

staatmaak om hulle problema te verwerk. Jeugdiges, veral uit die laer sosio

ekonomiese klasse wat statusprobleme ervaar, sluit by misdadige bendes aan omdat 

die groep riglyne ten opsigte van status bied waaraan hulle kan voldoen . 

• 'n Groot aantal adolessente wat hulle tot bendebetrokkenheid wend, kom uit swak 

sosio-ekonomiese gebiede waar misdaad, drank- en dwelmmisbruik en werkloosheid 
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hoogty vier. Dit het tot gevolg dat die kind in 'n oorlewingstryd gewikkel is en 

skolastiese prestasies en kwalifikasies word dus nie as belangrik deur die kind beskou 

nie. Die kind gaan maar bloot deur die ritueel van skoolgaan sonder dat hy werklik 

belang daarby het. 

• Daar word algemeen aanvaar dat adolessente by bendes aansluit as gevolg van swak 

opvoeding, ouers wat nie beheer oor hulle kinders het nie of verveling onder die 

kinders. 

• In huise waar 'n vaderfiguur ontbreek of ontoereikend is, kan identifikasieprobleme met 

'n vaderfiguur tot afwykende gedrag lei. Assosiasie met bendes kan deels as gevolg 

van identifikasieprobleme plaasvind omdat die bende maklike identifikasiemodelle bied. 

• Baie adolessente wat by bendes aansluit, kom oorwegend uit huise waar daar 'n 

gebrekkige leerkultuur tuis en in die gemeenskap as geheel is. Die adolessente word 

nie tuis aan boeke en opvoedkundige hulpmiddels blootgestel nie omdat die ouers se 

opvoedingsvlak in die meeste gevalle ook maar laag is, en die opvoedingstaak dus aan 

die onderwyser en die skool oorgelaat word. Daar is dus nie sprake van positiewe 

rolmodelle tuis en in die gemeenskap nie, wat verder tot die kind se swak selfbeeld en 

selfdissipline bydra. 

Bendegeweld impakteer negatief op die gemeenskap waar die navorser onderrig gee. Die 

bendegeweld bring ook 'n gebrek aan dissipline in skole mee omdat dit aanleiding gee tot 

die afbreek van die sosiale norme en leerkultuur wat nodig is vir die normale funksionering 

van die skole. Dit bring mee dat sosiale probleme soos jeugmisdaad, diefstal en 

dwelmmisbruik in skole ontstaan. Kinders weier ook om geskille op 'n ordelike manier op 

te los, aangesien hulle sien dat bendelede baie dinge met geweld en mag regkry en hulle 

dan hierdie handelinge van die bendes as die norm eerder as die uitsondering beskou. Dit 

veroorsaak dus dat gewelddadige aktiwiteite vir die leerders 'n oorlewingstryd raak, pleks 

van 'n euwel wat uitgeroei moet word . 

Skoolkinders beland somtyds in die spervuur as opponerende bendelede op mekaar skiet 

wanneer die skole verdaag. Hierdie optredes van die bendes is lewensgevaarlik vir die 

skoolkinders en laat simptome van angs, vermyding, afstomping van gevoelens en 

depressie by die leerders ontstaan. Baie leerders sukkel ook om snags 'n goeie nagrus te 
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he, want hulle kry nagmerries oor die bendeaktiwiteite wat in hulle gemeenskap plaasvind. 

Etlike leerders raak s6 gehard as gevolg van hul gereelde blootstelling aan bendegeweld 

dat hulle nie meer ander persone se pyn en lyding op 'n empatiese manier kan ervaar nie. 

Hulle ontken ook ander persone se reg om in 'n geweldvrye omgewing te leef. 

In die gebied waar die navorser onderrig gee, het bendegeweld ook nie die leerders se 

emosionele ontwikkeling onaangeraak gelaat nie. Die leerders is geneig om maklik aan 

hulle woede en aggressie uiting te gee sonder om te probeer om hulle gevoelens op 'n 

meer aanvaarbare manier te toon. Leerders baklei of argumenteer ook maklik met ander 

leerders. Navorsing het ook bevind dat sielkundige afwykings in leerders manifesteer, 

soos enurese, onttrekkings, fobies en angs as gevolg van die gereelde blootstelling aan 

bendegeweld. Daar is ook bevind dat herhaalde traumatiese gebeure aanleiding kan gee 

tot die belewing van psigiese afstomping, kwade gevoelens en wanhoop by kinders, wat 

weer op hulle beurt tot persoonlikheidsveranderings aanleiding kan gee. Die bendegeweld 

wek ook belewings van vrees en hulpeloosheid by die leerders, wat spanning en post

traumatiese stres tot gevolg kan he. Hierdie faktore dra by tot 'n lae selfbeeld by leerders 

en dit impakteer ook negatief op hulle skoolprestasie. 

Die onderwysers by skole word ook negatief deur die bendegeweld geraak. Voorvalle van 

beskadiging van eiendom, geweld en aanrandings is deesdae 'n algemene verskynsel by 

skole. Onderwysers moet beskermingsgeld aan bendes betaal ten einde hul veiligheid te 

verseker. Baie van die klaskamers by skole word gereeld deur bendes geplunder, sodat 

onderrig daarin onmoontlik is. Die leerkultuur en onderrigprogram word in die proses 

negatief geraak. Baie onderwysers raak ook depressief en gedemotiveerd oor die 

bendegeweld by skole omdat hulle veiligheid bedreig word en die onderwysowerhede niks 

doen om die toestande op skole te verbeter nie. 

Binne die Sielkundige Opvoedkunde is dit die ideaal dat, wanneer die adolessent situasies 

wat aan bendegeweld gekoppel word beleef, hy sinvol betekenis sal gee aan ander 

positiewe faktore in sy lewe. Hierdie ideaal kan deur die onderwyser verwesenlik word 

deur die adolessente bloot te stel aan konflikhanteringsprogramme wat hulle kan help om 

onnodige konflik te vermy. Adolessente kan ook geleer word dat konflik op 'n beskaafde 

en aanvaarbare manier opgelos kan word sonder om iemand te beseer. Die 

opvoedkundige sielkundige kan ook bogenoemde ideaal verwesenlik deur gebruik te maak 

van terapeutiese tegnieke om vrees, kwade gevoelens, aggressie en ander emosionele 
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stressors by adolessente te verminder. Op hierdie wyse kan adolessente se 

interpersoonlike en selfgeldende vaardighede verbeter. 

lndien die adolessent realisties betrokke kan raak by die vaardighede wat hy van die 

onderwyser en die opvoedkundige sielkundige geleer het, dit as betekenisvol kan evalueer 

en homself en ander mense as positief kan beleef, is daar sprake van die ontwikkeling van 

'n realistiese selfkonsep. Hierdie realistiese selfkonsep sal aanleiding gee tot aanvaarbare 

gedrag van die adolessent en kan meebring dat hy as selfaktualiserend beskou word - die 

ideaal waarvoor daar deur die navorser gehoop word. 

4.3. AANBEVELINGS 

In die lig van bogenoemde opsomming kan die volgende aanbevelings gemaak word: 

• Onderwysers moet vir leerders kognitiewe- en sosiale vaardighede aanleer om konflik

en probleemsituasies te hanteer en op te los. Die leerders moet ook geleer word hoe 

om beheer oor hulle aggressiewe impulse uit te oefen. 

• Omdat dit 'n feit is dat leerders vatbaar is vir bendevorming, moet onderwysers 'n 

doelbewuste paging aanwend om elke kind in sy klas te leer ken: dit sluit in die kind se 

huishoudelike omstandighede asook sy beperkinge en vermoens, sodat die 

onderwyser sy onderrig en opvoeding dienooreenkomstig kan aanpas om in die 

behoeftes van sy leerders te voorsien. 

• Wat die skool betref, sal die ideaal wees dat hierdie installing navorsing doen oor veral 

die opvoedkundige behoeftes van die leerders uit die laer sosio-ekonomiese vlakke, 

sodat dit in die leerplan en veral die programme van die skool verwesenlik kan word. 

• Die opvoedkundige sielkundige moet 'n program by die navorser se skool 

implementeer wat leerders kan help om hulle skolastiese, gedrags- en emosionele 

problema op te los. 
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• Leerders moet ook deur die opvoedkundige sielkundige tot selfaktualisering gehelp 

word, sodat hulle hul volle potensiaal kan verwerklik. Die opvoedkundige sielkundige 

moet ook Ieiding aan ouers en onderwysers verskaf. 

• 'n Realiteit wat nie hier ge'ignoreer kan word nie, is die werklikheid van die bendes in 

die gebied waar die navorser onderrig gee. Hierdie verskynsel is vreesaanjaend en 

ontwrigtend vir die inwoners van hierdie gemeenskap. Hieraan moet daadwerklik 

aandag aan geskenk word. Die ideaal sou wees om 'n effektiewe buurtwagstelsel op 

die been te bring wat die gebied kan patrolleer sodat dit vir sy inwoners veiliger kan 

wees om daarin rond te beweeg. Selfs goed opgeleide polisiereserviste-eenhede kan 

bogenoemde funksie vervul. 

4.4. SAMEVATTING EN BEVINDINGS VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

4.4.1. Fokusgroepe en onderhoude : Samevatting en bevindings 

'n Fokusgroep kan beskou word as 'n groep van 8 tot 12 individue, wat 'n spesifieke 

onderwerp onder Ieiding van 'n navorser bespreek. 

Vir hierdie studie is daar gebruik gemaak van twee fokusgroepe, wat uit agt adolessente 

elk bestaan. Die proefpersone is in hulle vroee adolessente jare (12 tot 14 jaar). Hierdie 

proefpersone is almal in graad 7 en verbonde aan 'n primere skool op die Kaapse Vlakte, 

waar bendebedrywighede hoogty vier. Die skool is in 'n swak sosio-ekonomiese gebied 

gelee. Hierdie is 'n gerieflikheidsteekproef, aangesien die navorser leerders in hierdie 

graad by bogenoemde skool onderrig . 

'n Onderhoud kan beskryf word as 'n gesprek tussen twee mense. Tydens die voer van 

die onderhoud het die onderhoudvoerder gewoonlik 'n spesifieke doel voor oe, naamlik om 

spesifieke inligting vanaf die respondent te bekom. Aile partye wat by die onderhoud 

betrokke is, praat en luister van tyd tot tyd met mekaar. 

Die navorsing het bewys dat bendegeweld in die gebied waar die navorser onderrig gee, 

ernstige afmetings aangeneem het. Onderrig en opvoeding word oor die algemeen 

negatief geraak en leerders se skoolprestasie ly daaronder. Die bendes se bedrywighede 
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in en om die skool veroorsaak dat die skoolprogram ontwrig word, met die gevolg dat die 

onderrigtyd van die leerders somtyds in die wiele gery word. 

Die bendegeweld impakteer ook negatief op die onderwysers by die navorser se skool, in 

so 'n mate dat sommige onderwysers aan depressie begin ly omdat hulle nie meer die 

onveilige omstandighede kan hanteer waarin hulle moet werk nie. Onderwysers se 

veiligheid by skole is nie gewaarborg nie en dit wil voorkom asof die onderwysdepartement 

nie verantwoordelikheid vir die onderwysers en die leerders se veiligheid wil aanvaar nie. 

Skoolgeboue loop aansienlik deur as gevolg van die vandalistiese dade wat deur die 

bendes gepleeg word. Ruite word gebreek en klaskamers word beskadig, wat negatief op 

die leerders se skoolprestasie impakteer. Hierdie vandalistiese dade smoor die leerkultuur 

en die opvoedingsprogram van baie skole op die Kaapse Vlakte. Tydens die 

wintermaande vind baie onderwysers dit moeilik om die leerders te onderrig, aangesien 

baie kinders siek raak as gevolg van die reen en koue wind wat gereeld by die stukkende 

ruite inwaai. 

Selfs die woongebied is ook nie meer veilig om in rond te beweeg nie. Winkeleienaars 

word gedwing om beskermingsgeld aan die bendes te betaal ten einde hul veiligheid en 

die voortbestaan van hul besighede te verseker. Die winkelstoepe is 'n gereelde 

vergaderplek vir die bendes waar hulle onskuldige leerders beroof van hulle geld en 

artikels. Die bendes is hoofsaaklik in afgebakende geografiese gebiede aktief en wanneer 

die een bende op die gebied van die ander oortree, lei dit dikwels tot hewige gevegte. 

Bendelede skiet van tyd tot tyd op opponerende bendelede en onskuldige mense moet 

soms met hulle lewens boet wanneer hulle deur dwaalkoeels getref word. Wandade soos 

roof, inbrake en straatgevegte is aan die orde van die dag, wat die algemene veiligheid 

van die gemeenskap in die gedrang bring. Gruweldade soos verkragtings vind ook gereeld 

plaas --- veral jong meisies is die slagoffers van bendelede wat vir hierdie onaanvaarbare 

dade verantwoordelik is. 

Baie families word swaar getref deur die aktiwiteite van bendelede. Ouers word somtyds 

deur bendelede van hulle swaarverdiende salarisse beroof. Baie gesinne is uit vrees vir 

viktimisasie bang om enigiets teen bendelede te se. In sommige gesinne behoort sommige 

gesinslede aan bendes, en hulle word deur hulle gesinne in hulle wandade beskerm en 

ondersteun. Bendelede se ouers raak kwaad vir mense wat hulle kinders laat arresteer . 
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Sodanige ouers aanvaar selfs artikels wat hulle kinders van ander mense beroof het en 

versteek dit sodat die polisie dit nie in die hande kan kry nie. 

Hierdie navorsing het aan die lig gebring dat die polisie negatief beleef word deur die 

inwoners van hierdie bendegeteisterde gebied. 'n Groot aantal leerders is die mening 

toegedaan dat die polisie --- uit vrees vir die bendes --- hulle samewerking aan die bendes 

gee. Die polisie word daarvan beskuldig dat hulle omkoopgeld ontvang van mense wat 

onwettig met dwelms en drank handel dryf. Die gemeenskap glo ook dat die polisie 

opdaag lank nadat 'n voorval plaasgevind het, wanneer die skade reeds deur die bendes 

aangerig is. 

Sommige leerders by die navorser se skoal is vas daarvan oortuig dat ingryping ten 

opsigte van hierdie bendevraagstuk nodig is, aangesien pogings van die gemeenskap om 

die bendeprobleem op te los tot dusver onsuksesvol was. Leerders vrees vir hulle lewens 

en word gedurig deur angs en onsekerheid oorval. Hulle ervaar simptome van afstomping, 

depressie en aggressie. Hulle kindwees word ook aan bande gele. Selfs die waardestelsel 

van sommige leerders word deur die bendeaktiwiteite be"invloed, aangesien hulle hierdie 

wandade as die norm eerder as die uitsondering beskou. 

4.4.2. Aanbevelings 

• Die prinsipaal en sy personeel moet skooltrots by die leerders aanmoedig, aangesien 

'n gebrek aan skooltrots kan manifesteer in negatiewe dinge soos vandalisme, graffiti 

en diefstal van skooleiendom. Die navorser is die mening toegedaan dat leerders wat 

nie trots is op hulle skoal nie, ook nie ernstig oor hulle skoolwerk is nie. Sodanige 

leerders is maklik vatbaar vir negatiewe invloede soos bendebedrywighede. 

• Die onderwyser moet 'n positiewe ingesteldheid projekteer, wat 'n belangrike rol sal 

speel in die skepping van 'n leeratmosfeer in die klaskamer. Die onderwyser moet 

toeganklik wees en leerders motiveer. Hy moet altyd bereid wees om na die problema 

van sy leerders te luister en 'n daadwerklike paging aanwend om hulle van hulp en 

raad te bedien indien dit moontlik is. Die onderwyser moet ook sorg dra dat hy elke dag 

goed voorbereid voor die leerders staan en dat sy lesaanbieding die belangstelling van 

die leerders sal prikkel en leerderdeelname sal bevorder. AI hierdie faktore kan tot 'n 
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positiewe klaskameratmosfeer bydra, wat hopelik sal help om die leerders op hulle 

skoolwerk gefokus te hou. Dit sal hulle minder vatbaar maak vir negatiewe tendense, 

soos bendevorming en bendegedrag. 

• Die polisie moet bewustelik probeer om hulle openbare beeld te verbeter sodat die 

gemeenskap se vertroue in die polisiediens kan verbeter en hopelik herstel sal word. 

Die polisie moet dus 'n hoe premie op die handhawing van wet en orde in die land 

plaas en 'n daadwerklike paging aanwend om misdaad en geweld met wortel en tak uit 

te roei. Die polisie kan bewusmakingsprogramme loads ingevolge waarvan hulle die 

gemeenskap teen bendegeweld kan waarsku. Hulle kan oak inligtingsessies oar die 

gevare en nadele van bendevorming by skole hou. 

• Kerke kan 'n positiewe bydrae lewer tot die bekamping van bendegeweld. Die kerk kan 

kerkdienste hou wat handel oar die gevare van groepsdruk en negatiewe 

vriendskappe, wat tot bendevorming aanleiding kan gee. Die kerk kan oak 

jeugverenigings op die been bring, wat as forum vir jong mense se positiewe 

ontwikkeling en sosialisering kan dien. 

• Die ouergemeenskap kan in samewerking met die skoal en die polisie optogte hou om 

die breer gemeenskap van die gevare van bendebetrokkenheid bewus te maak. Ouers 

moet hulle verantwoordelikheid en plig teenoor hul kinders besef en intense 

belangstelling toon in alles wat hulle doen. Sodoende kan ouers gou daarvan bewus 

raak wanneer daar tekens van bendebetrokkenheid by hulle kinders teenwoordig is en 

vroegtydig iets daaromtrent doen. 

4.5. PROBLEME WAT TYDENS DIE ONDERSOEK ONDERVIND IS 

• Aangesien hierdie 'n navorsingsverslag van beperkte omvang is, moes die 

navorsingsinligting beperk word. Dit het meegebring dat die empiriese ondersoek, 

asook die resultate wat voortgespruit het uit die empiriese ondersoek, ingekort moes 

word . 

• 'n Verdere probleem wat ondervind is, is dat die navorser slegs van twee groepe 

fokusgroepe, bestaande uit agt leerders elk, in sy ondersoek gebruik gemaak het. 
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Aangesien die proefpersone nie die volle populasie van adolessente verteenwoordig 

wat aan bendegeweld blootgestel word nie, kan die resultate uit die ondersoek nie tot 

die breer populasie veralgemeen word nie. Tendense kan bloot aangedui word en 

verdere ondersoek behoort ingestel te word na die ware aard van bendegeweld op die 

emosionele belewing van die jong adolessent. 

4.6. ASPEKTE WAT VERDERE NAVORSING REGVERDIG 

Aangesien bendegeweld en die gevolge daarvan 'n ernstige probleem op die Kaapse 

Vlakte is en baie mense negatief daardeur geraak word, is daar nog nie 'n omvattende 

studie gedoen oor die hulpverlening aan leerders by skole wat emosioneel daardeur 

geraak word nie. Daar behoort diepgaande ondersoeke ingestel te word na die 

emosionele belewing van Jeerders wat slagoffers is van bendeaktiwiteite, en die 

implementering van 'n hulpprogam om hierdie Jeerders te help om hulle volle potensiaal te 

verwesenlik ten spyte van die nadelige invloed van bendegeweld, is 'n prioriteit. 

4.7. TEN SLOTTE 

Hoofstuk 4 het bestaan uit 'n opsomming van die literatuur- en empiriese ondersoek en die 

vernaamste gevolgtrekkings en aanbevelings is weergegee. Daar is ook op enkele 

problema wat tydens die ondersoek ondervind is, gefokus. Die hoofstuk is afgesluit met 'n 

verwysing na aspekte van die onderwerp wat moontlik verder en deegliker nagevors kan 

word. 

Na voltooi'ing van hierdie ondersoek, het die navorser tot die volgende besef gekom, 

naamlik: 

• Bendegeweld is 'n ernstige probleem in ons samelewing, wat oor die afgelope aantal 

jaar ernstige afmetings aangeneem het. Die bendegeweld word uit aile oorde 

gekritiseer omdat die dade wat daarmee geassosieer word, onaanvaarbaar en 

teenstrydig is met die norm- en waardestelsel van 'n gemeenskap . 
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• Bendegeweld is 'n probleem wat deur verskeie strukture op provinsiale en nasionale 

vlak daadwerklik beveg moet word en met wortel en tak uitgeroei word, aangesien dit 

slegs nadele vir aile landsburgers inhou. 
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ADDENDUM 

• 



Semi-gestruktureerde Vraelys vir Leerders 

• Is daar bendes in julie gebied? 

• Vertel my meer van die bendes. 

• Hoe beleef jy bendegeweld in julie gebied? 

• Watter emosies ervaar jy as gevolg van bendegeweld in julie gebied? 

• Hoe affekteer die bendegeweld jou skoolwerk? 

• Hoe affekteer die bendegeweld die onderwysers by die skool? 

• Hoe word julie gesin geraak deur die bendegeweld? 

• Hoe word jy geraak deur die bendegeweld? 

• Wat kan gedoen word om die bendegeweld in julie gebied te staak? 

" 
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