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Daar is ongeveer 14 000 Namibiese kinders in 
pleegsorg. Die meeste van hierdie kinders 

word versorg deur lede van die uitgebreide familie, 
gewoonlik vir lang periodes. Wanneer ’n kind deur 
’n familielid of ’n nabye familievriend versorg 
word, word dit soms verwantskap-sorg genoem. 
Verwantskap-sorg is baie belangrik in Namibië en dit 
het ’n sterk kulturele waarde. Die Verenigde Nasies 
se Konvensie oor die Regte van die Kind sê ook dat 
sorg deur uitgebreide familielede die volgende beste 
opsie is indien ouerlike sorg nie moontlik is nie.

Die huidige wet is op ’n ander seining van pleegsorg 
gebaseer. Dit is gebaseer op die beginsel dat 
pleegsorg na gevalle verwys waar mense wat vreemd 
aan die kind is dan vir n kort tydelike periode sorg oor 
die kind kry tot tyd en wyl die kind liefs terug kan 
keer na sy tuiste of vir aanneming opgegee word. 

Voorgestelde wet

Soos die huidige wet, het die voorgestelde wet ook 
net een kategorie van pleegsorg, ongeag of dit vir 
langtermyn of korttermyn periodes is en ongeag of 
dit uitgebreide familielede of ander mense betrek.

In terme van die voorgestelde wet, moet voornemende 
pleegouers aansoek doen deur die maatskaplike 
werker van die Ministerie van Geslagsgelykheid en 
Kinderwelsyn. Die maatskaplike werker moet die 
omstandighede ondersoek en ’n verslag saamstel. 
Kinders kan slegs in pleegsorg geplaas word nadat 
die hof bevind het dat die kind ’n behoefte het aan 
beskerming, en dit gebeur op die basis van nog ’n 
maatskaplike werker verslag.

In die meeste gevalle, mag ’n pleegouer net drie 
kinders in pleegsorg neem, tensy die kinders broers 
en susters is of daar ’n ander baie goeie rede is 
om meer kinders in pleegsorg toe te laat. Kinders 
moet normaalweg geplaas word met pleegouers 
van dieselfde kultuur, geloof en taal as die kinders. 
Pleegouers moet ten minste elke tweede jaar 
deur maatskaplike werkers gemonitor word al is 
die pleegsorgplasing ook permanent. Dit beteken 

dat ’n verwante familelid wat sorg oor die kind 
neem as n “pleegouer” gemonitor sal word deur ’n 
maatskaplike werker al het die kind ook vir baie jare 
met die familie geleef.

Die verdeling van regte en verantwoordelikhede 
tussen die kind se ouers of voog en die pleegouers 
sal bepaal word deur die aanvanklike plasingsorder 
of deur ’n ooreenkoms tussen die pleegouers en die 
biologiese ouers. Hierdie voorstel is ’n verandering 
van die huidige wet, wat aan die pleegouers 
outomatiese mag gee om alle dag-tot-dag besluite 
rondom die kind te maak.

SAKE VIR BESPREKING
� Moet daar aparte definisies en voorsienings 

vir korttermyn pleegsorg, langtermyn 
pleegsorg en verwantskap-sorg wees? 
� Moet daar ’n makliker proses wees om 

verwantskap-sorg goed te keur? 
� Moet daar minder monitor van 

verwantskap-sorg deur maatskaplike 
werkers wees? 

� Moet daar minder monitor van 
permanente pleegsorgplasings wees as 
van die tydelikes? 

Verskillende aansoeke en monitor-prosesse vir 
verskillende kategorieë van pleegsorgouers 
mag help om die las op maatskaplike werkers 
te verlig.

� Wat moet die wet sê oor besluitneming deur 
pleegouers? 
� Watter besluite mag pleegouers in staat 

wees om oor die kind te neem? 
� Watter besluite moet slegs die biologiese 

ouers/die hof in staat wees om te maak? 
� Moet ’n permanente pleegouer 

verskillende regte en verantwoordelikhede 
hê as ’n tydelike pleegouer? 

� Wat moet die maksimum getal kinders in die 
pleegsorg van ’n persoon of egpaar wees? 
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Pleegsorgtoelae

Die reëls en regulasies vir toelae vir kinders in 
Namibië is gekompliseerd: 

� ’n Biologiese ouer kan onderhoudstoelae van 
die staat kry indien die ander ouer dood is, 
vir ten minste ses maande in die tronk is of 
in ontvangs van ’n ouderdomspensioen of 
ongeskiktheidstoelaag is, solank die inkomste van 
die ouer wat die aansoek doen minder as N$1 000 
per maand is. Hierdie toelaag is N$200 per maand 
vir die eerste kind en dan N$100 per maand vir elke 
addisionele kind, vir ’n maximum van ses kinders.

� ’n Pleegouer kan ’n toelaag van N$200 per maand 
kry vir die eerste pleegkind en dan N$100 per 
maand vir elke addisionele pleegkind. Daar is 
geen middeletoets nie. 

� Mense wat ’n kind aanneem kwalifiseer nie vir 
enige toelae nie.

Die voorbeelde hieronder, illustreer sommige van die 
moeilikhede wat binne hierdie sisteem kan ontstaan: 

Sarah leef met haar tante Ruth vir 10 jaar. 
Ruth het ’n goeie werk en het baie geld 
vir luukshede. Na agt jaar registreer Ruth 
as ’n pleegouer en ontvang huidiglik ’n 
pleegsorgtoelae vir Sarah. 

Terwyl sommige mense pleegouers word uit 
die opregte begeerte om kinders te help, is dit 
moontlik dat sommige mense mag aansoek doen 
om die pleegouers van ’n kind te word bloot vir die 
pleegsorgtoelae.

SAKE VIR BESPREKING
� Affekteer pleegsorgtoelae mense se besluit 

om ’n kind te versorg of nie?
� Moet daar ’n middeletoets vir pleegsorg 

wees of moet die toelaag eenvoudig aan alle 
pleegouers beskikbaar gestel word?

� Indien daar met pleegsorgtoelae weggedoen 
word of hulle slegs aan baie arm huishoudings 
voorsien word, sal minder mense gewillig 
wees om as pleegouers te dien?

� Moet verwante familielede wat as 
pleegouers dien 
� dieselfde pleegsorgtoelae ontvang as 

enige ander pleegouers?
� ’n laer pleegsorgtoelae ontvang as 

vreemdelinge wat vir die kind sorg? 
� geen pleegouertoelaag ontvang?

� Pleegouers kan toelae ontvang maar 
aanneem-ouers nie. Ontmoedig dit 
pleegouers om kinders aan te neem?

� Moet daar ’n beperking wees op die tydperk 
wat pleegouers toelae ontvang of moet 
pleegsorgtoelae aangaan totdat die kind die 
ouderdom van 18 (of 21) bereik?

� In plaas van pleegsorgtoelae, moet daar ’n 
algemene onderhoudstoelaag vir kinders 
wees vir enige iemand wat op ’n langtermyn 
basis ’n kind versorg? Indien hierdie 
benadering aanvaar word, moet die toelaag 
slegs aan huishoudings met inkomstes 
onder ’n sekere bedrag gegee word, of aan 
alle kinders in sekere ouderdomsgroepe 
beskikbaar gestel word?

U KAN HELP OM DIE VOORGESTELDE  
KINDERSORG- EN BESKERMINGS WET TE VERBETER

Stuur jou kommentaar aan: 

SMS: 0814241591
E-pos: CCPA@lac.org.na 

Faks: 088613715
Posadres: Posbus 604, Windhoek

Vir meer inligting oor die  
Konsep Kindersorg- en Beskermingswet, kontak

Monalisa Zatjirua (061-2833116) of  
Celeste Feris (061-2833179) by die  

Ministerie van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn, 
of Rachel Coomer by die  

Legal Assistance Centre (061-223356).


