
Ek gaan my 
seun slaan. Sy onderwyseres 
sê hy het stokkies gedraai. 
Jy’t ook mos ’n tienerseun? 

Hoe sorg jy dat hy 
hom gedra?

Ja, my seun Isak is 
15, en al amper net so groot soos ek. 

Ons het soms moeilike tye, maar ons verhouding 
is eintlik baie goed – ek dink dis omdat ek 

    hom nooit slaan nie.

Wat??!!!
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Ek probeer vir Isak leer 
wat is reg en wat is verkeerd sonder om hom 

te slaan. As slaan regtig gewerk het, moes baie 
kinders nou al perfek gewees het!

Maar my seun Sam 
hou aan om dieselfde foute te 
maak. Ek weet regtig nie meer 

wat om te doen nie.

Natuurlik straf 
ek hom! Hy kry hierdie week geen 

sakgeld nie omdat hy nie sy huiswerk 
gedoen het nie. As sy punte goed is kan hy 

eendag ’n goeie werk kry en baie geld verdien. 
Maar daarsonder sal hy min geld verdien. 

Ek het dit rustig aan hom verduidelik. 
Ek hoop dat die week sonder sakgeld 

hom sal leer dat huiswerk 
belangrik is.

Maar as 
ek kwaad is kan 

ek nie rustig 
wees nie.

Met oefening kan 
jy leer om jou woede te 

beheer. Moenie vir Sam straf 
terwyl jy kwaad is nie, wag tot jy 

afgekoel het. Dis nooit ’n goeie 
idee om iemand te straf 

wanneer jy kwaad 
is nie.

Ek probeer 
vir Isak te sê hoekom 

ek ontevrede is met iets wat hy 
gedoen het. Hy praat ook met my 

as iets hom pla. As ek hom net slaan 
sal hy nie weet wat hy verkeerd 

gedoen het nie, maar as ek dit vir 
hom verduidelik, kan hy verstaan 

hoekom hy sy gedrag 
moet verander.



   Ek’t ’n onderwyser 
gehad wat niemand geslaan 

het nie, en tog was sy klas altyd die 
soetste in die skool. En hulle het ook 

almal goeie punte behaal. Toe my seun 
nog klein was, het ek teruggegaan 

na my onderwyser toe om te 
vra hoe ek die beste pa 

kan wees.

Wat het hy 
gesê? Het hy gesê wat 

sy geheim is?
Hy het 

’n paar goed 
gesê wat 
vir my sin 

maak.

Ek het geleer 
dat ek reg van die begin 
af met my seun moet 

kommunikeer. En dat hy 
my sal respekteer as ek 

hom respekteer.

1. Lyfstraf kan in mishandeling ontaard omdat volwassenes  
al hoe harder begin slaan. Dan verander pakgee in  
geweld.

2. Kinders wat geslaan word, leer dat dit 
aanvaarbaar is om ander te slaan en begin 
jonger kinders slaan, of hulle slaan dalk  
eendag hulle eie kinders of man/vrou.

3. Kinders wat geslaan word, doen baie 
keer swakker op skool as dié wat ’n 
goeie verhouding met hulle familie en 
vriende het.



  Maar my seun 
móét my respekteer – 

ek is sy pa!

Ek probeer bou 
aan ’n goeie verhouding met 

Isak. Dan kan ons die probleme 
uitpraat wanneer hulle opduik. 
Wanneer ek hom straf, weet 

hy ek het ’n goeie rede 
daarvoor.

Hm?

Ek laat Isak 
my help by die huis 

en ek leer hom wanneer ons 
aan ons kar werk. Ek vind uit 
waarvan hy hou en wat sy 

belangstellings is, soos sokker. Ek 
wys hom dat ons altwee goeie en 
slegte dae het en dat ons oor ons 

probleme kan praat eerder 
as om gewelddadig 

te raak.



Weet jy wat 
maak my gek? Wanneer ek tuis 

kom met ’n hoofpyn na ’n lang dag 
en dan blêr Sam se musiek kliphard. 

Ek wil rus en vrede hê 
by my huis.

Het jy al ooit vir 
Sam verduidelik hoekom dit ’n 

probleem is? Besef hy hoe uitputtend 
jou werk kan wees? Het jy vir hom ’n 

alternatief voorgestel? Miskien kan jy vir 
hom sê hy mag oor naweke sy musiek so 

hard sit as wat hy wil, of wanneer 
hy alleen tuis is.

Kom ek vertel 
jou ’n bietjie van my werk. 
Ek is ’n opsigter by die myn. 

Dit beteken dat ek baie 
verantwoordelikhede 

het. ...Sjoe, ek 
het nie besef 
Pa werk só 

hard nie.

DIE VOLGENDE DAG BESLUIT JAN OM 
SY VRIEND SE RAAD UIT TE TOETS 

TOE HY EN SAM HUIS TOE STAP NÁ ’N 
SOKKERWEDSTRYD BY DIE SKOOL.



’N PAAR DAE LATER ...

Hallo, Sam! 
Ek’t ’n rowwe dag 

gehad. Vyf mense was 
siek en drie van ons masjiene 
het gebreek. Dit voel asof 

my kop wil bars en jou 
musiek klink soos 
hamerslae teen 

my ore.

Ek’t ook ’n 
slegte dag gehad! Ons het 
die sokkerfinaal verloor. 
Maar ek verstaan, ek sal 

dit sagter sit. 

Is dit sag 
genoeg?

Verlede 
maand het 

Pappa vir Sam 
geslaan toe sy 
musiek te hard 
was en toe het 
hy weggeloop 

vir ’n paar 
dae.

Ja, Pappa se nuwe 
dissiplineringsmetode is wonderlik. 
Dit maak sommer die lewe vir ons 

hele gesin beter. Dalk kan jy vir hom 
’n nat lappie gaan haal vir 

sy kop.

Voel dit beter, 
Pappa?

Ja, dankie 
my skat! Dit voel 

beter.

Dit lyk my 
vandat ek opgehou het om 
vir Sam te slaan word ek 

ook beter versorg!



Pa, kan 
ek vir Pa iets 

vra?

 Natuurlik, 
Sam, wat is 

dit?

Pa is 
deesdae so 

anders. En dit 
lyk my ons kom 

ook beter klaar. 
Ek dink dit help dat 

ons met mekaar 
praat eerder as 
wat Pa kwaad 

word en 
skree.

Wel, ek 
probeer om ’n beter 

ouer te wees. Dis nie altyd 
maklik nie, maar ek probeer 
my bes – ek glo ’n ware man 

hoef nie sy seun te 
slaan nie.

Dis cool! 
Ek gaan my bes probeer 

om ook my kant te bring! 
Ek wil ook ’n ware man 

soos Pa wees!



Lyfstraf is wanneer iemand in ’n gesagsposisie (soos ’n ouer of ’n onderwyser) fisieke 
krag gebruik om iemand anders seer te maak as ’n vorm van dissiplinering. Lyfstraf 
teenoor kinders is byvoorbeeld klap, slaan of pakgee met die hand of iets anders soos 
’n stok, lat of leerbelt. Soms word kinders ook geskud, geknyp, geskop of gebrand.

Dit gebeur in baie huise. Daar was al baie gevalle in Namibië waar geweld teenoor 
kinders by die huis gelei het tot ernstige beserings en kinders is selfs al dood daarvan.

Lyfstraf kan ’n probleem wees as gevolg van die 
volgende redes:

• Lyfstraf kan ontaard in ernstige fisieke aanranding.
• Lyfstraf leer ’n mens dat geweld ’n aanvaarbare 

manier is om probleme op te los.
• Lyfstraf leer kinders dat ’n mens iemand mag 

slaan vir wie jy lief is.
• Lyfstraf maak kinders meer aggressief teenoor 

ander kinders.
• Kinders wat lyfstraf ontvang, kan moontlik meer 

gewelddadige volwassenes word.
• Lyfstraf leer nie kinders hoekom hulle gedrag 

verkeerd was nie.
• Lyfstraf kan ’n kind se selfbeeld skend wanneer dit 

die kind bang, hartseer, skaam of minderwaardig 
laat voel.

• Lyfstraf kan die verhouding tussen ’n kind en ’n 
ouer/oppasser vernietig.

Daar is baie ander maniere waarop ’n kind gestraf 
kan word. Hier is vier voorbeelde:

(1)  VERDUIDELIK DIE PROBLEEM.
(2) LAAT KINDERS DIE GEVOLGE VAN HULLE OPTREDE 

DRA: Byvoorbeeld, as ’n kind iets opsetlik gebreek 
het, moet hy/sy dit probeer regmaak.

(3) UITSITTYD: Partykeer raak kinders te opgewonde 
en dan lei dit tot swak gedrag. Dit help dan om hulle 
eenkant te laat sit of staan – om rustig te raak en 
te dink oor wat hulle verkeerd gedoen het.

(4) NEEM VOORREGTE WEG: Dit kan iets wees soos om 
nie te mag TV kyk nie, nie by maats te mag kuier nie 
of om nie sakgeld te kry nie.

Die doel van dissipline is om iemand die verskil tussen 
reg en verkeerd te leer, nie om iemand te beseer 
nie. Dis nie nodig om ’n kind seer te maak om hom 
te dissiplineer nie. Daar is baie ander vorms van 
dissiplinering wat ook baie beter werk.

HET JY
... ’n VRAAG ?

... ’n OPMERKING?

KONTAK ONS !KONTAK ONS !
SMS: 081-6000098 

E-pos: comic@lac.org.na
Faks: 061-234953

Posadres: P.O. Box 604 Windhoek

Ons wil graag weet 
wat jy van hierdie 
strokiesprent dink.
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