
Ek kan nie ophou dink 
oor al die tyd wat ek gemors het om te leer 

om graad 10 deur te kom nie. En nou sal ek nooit in 
graad 12 kom nie omdat ek swanger is. Daar is nie 

’n kans dat ek ooit ’n goeie werk sal kry nie. 
Wat gaan ek doen?  

Jou lewe sal 
moeilik wees as jy 

’n baba het. Maar ek het 
gehoor daar is ’n nuwe 
beleid vir skole wat jou 

dalk kan help. 

Al is daar ’n nuwe 
beleid vir skole, wat sal dit help as 
Josef weier om verantwoordelikheid 

vir die baba te aanvaar? 

In 2009 het die 
regering ’n nuwe beleid 

opgestel oor die voorkoming van en 
beheer oor leerderswangerskappe. 

Dit is juis bedoel om mense 
soos jy te help. Jy moet met 

ons skoolvoorligter 
gaan gesels.

’N NUWE BENADERING TOT DIE 
VOORKOMING VAN EN BEHEER OOR 
LEERDERSWANGERSKAP IN SKOLE



Om swanger te wees én 
met jou skoolloopbaan aan te gaan sal vir jou 

baie moeilik wees. Sonder ’n baba sou jy al jou aandag 
aan jou skoolwerk kon gegee het en hard kon gewerk het om 

goeie punte te kry. Maar dis baie goed dat jy so vroeg in jou 
swangerskap na my toe gekom het. Dit gee jou genoeg tyd om 

planne te maak. Ons moet ook gesels oor hoe om seker 
te maak dat jy nie weer swanger raak voordat 

jy reg is daarvoor nie.    

Tot nou toe het ek 
nooit besef hoe baie ek van skool hou of 

hoe belangrik dit vir my toekoms is nie. En vir 
my baba se toekoms. Ek wil so graag 

skool klaarmaak!

• Jy kan skool bywoon tot vier weke voor die datum van die bevalling as jy 

gesond is, maar as jy wil, kan jy die skool vroeër verlaat.
• Jy moet so ver as moontlik bybly met jou skoolwerk en huiswerk as jy die 

skool verlaat het vir die geboorte van jou baba.
• Ná die baba se geboorte kan jy teruggaan skool toe as die skool seker is dat  

jy en jou baba gesond is en dat jou baba goed versorg word. Jy kan ook verlof 

neem om by jou baba te wees vir so lank as jy wil, tot ’n maksimum van een jaar. 

•   Die pa moet aangemoedig word om te help met die onderhoud en opvoeding  

van die kind, indien dit moontlik is.•    Die families van albei die leerder-ouers moet aangemoedig word om betrokke  

te wees. 
•   Jy sal inligting kry oor hoe om swangerskap in die  

toekoms te voorkom.

Almal in Namibië het ’n 
reg tot opleiding. Die regering het ’n 

nuwe beleid gemaak om te verseker dat swanger 
leerders hul opleiding kan voltooi as hulle wil. Die nuwe 

beleid is baie aanpasbaar, maar dinge sal nog steeds 
nie vir jou maklik wees nie. Hier is 

’n paar opsies.



Ag, ek wens 
tog ek het ander 

keuses gemaak. Maar 
met hierdie nuwe beleid 
kan ek weer hoop hê en 

oor die toekoms 
begin droom.

Jy sal baie 
hard moet werk as 

jy vir jou baba wil sorg én 
jou skoolwerk wil doen. Ek 

hoop jou maats sien hoe hard 
jy werk, sodat hulle sal 

verstaan dat dit beter is om 
te wag tot hulle uit die 
skool is voordat hulle 

babas kry. 

Ek hoop 
my maats sal 

sien dat dit glad nie 
maklik is om ’n ma te 
word terwyl jy nog op 

skool is nie. Die beleid is 
’n goeie ding – maar dit 
sou baie beter gewees 
het vir my as ek nooit 

swanger geraak 
het nie. 

Ek stem saam. 
Nou moet jy met jou 

familie gaan gesels. Dit sal 
sal baie help as jy saam 

met hulle kan besluit 
oor jou toekoms.



Ek is so 
teleurgesteld 

in jou!

In die begin het ons 
kondome gebruik, 
soos hulle by die 

skool vir ons gesê 
het. Maar Ma was 

so kwaad toe Ma die 
kondome in my sak 
gekry het. Toe het 
ek maar opgehou 
om beskerming te 
gebruik. Dit is vir 
ons baie moeilik 
as ouers anders 

dink as wat ons op 
skool geleer word. 

Ek het 
nie bedoel jy 

moet ophou om 
beskerming te 
gebruik nie, ek 

het bedoel jy moet 
ophou om seks 
te hê met jou 

kêrel! 

Ek het onthouding 
probeer soos hulle 

ons in die skool 
leer, maar ons het 

tog nog by tye seks 
gehad. En kyk nou 
wat het gebeur. Ek 
is ook bekommerd 

oor siektes. Dit 
voel of my lewe een 

groot gemors is. 

En nou 
moet jy nog die 

skool verlaat 
ook.

Nee, ek hoef nie! Ek het met 
die skoolvoorligter by die 
skool gaan gesels. Daar is 
’n nuwe beleid vir swanger 

leerders. Die nuwe beleid is 
ontwerp om my te help om my 
opleiding klaar te maak – en 
ek gaan met die voorligter 

praat oor hoe om te voorkom 
dat so iets weer gebeur. 



Ek kan onthou 
dat ek van die nuwe 
beleid oor die radio 

gehoor het. 

Die nuwe beleid sê 
dat die families saam 

moet beplan oor 
hoe om vir die nuwe 
baba te sorg. Ek sal 
eers kan teruggaan 
skool toe as daar ’n 
goeie plan is vir die 
baba se versorging. 
Dit is my grootste 

bekommernis, want 
ek weet ek moet 

klaarmaak met skool, 
maar een van die dae 
gaan ek ’n baba hê vir 

wie ek moet sorg. 

Dit is baie 
goed dat ons 

hierdie nuwe beleid 
het. Ek kan na die 

baba kyk terwyl jy in 
die skool is. Maar jy sal 
moet oorneem wanneer 

jy by die huis kom. 
Die lewe gaan nie 

maklik wees 
nie. 

Ma, ek kan nie genoeg dankie 
sê nie! En as Josef naweekwerk 
kan kry, kan hy ook help om 
vir die baba te sorg. Hy kan 
natuurlik ook ná skool help 

om die baba op te pas. 



TWEE MAANDE NA DIE BABA SE GEBOORTE ...

Vandag gaan ons praat oor 
jongmense en seks. Dink julle dit 
is goed dat jongmense seks het? 

Nee, want 
jy kan swanger 

raak.

Nee, want 
jy kan siektes 

kry soos MIV of 
ander seksueel 
oordraagbare 

siektes.

Partykeer 
doen jy dit net 
omdat dit lyk 
of almal dit 

doen.

Dit is baie 
onverantwoordelik.

My ouers dink 
onthouding is die 

beste beleid!



Ek dink almal 
hier weet al dat ek ’n baba 

het. Ek wil vir almal sê dat ek 
nie ’n maklike lewe het nie. Ek 
wil vir almal sê om nie ’n baba 

te hê voordat hulle klaar is 
met skool nie.

Ek is die pa. 
Julle sien my nie meer Saterdae 

by die sokker nie omdat ek ’n deeltydse 
werk het. Ek gee die geld vir Patience se ma 
om haar te help om vir die baba te sorg, en 
ek gaan kuier vir die baba wanneer ek kan. 

Ek wens ek het gewag voordat ek soveel 
verantwoordelikhede op my 

skouers gelaai het. 

Partykeer word jy gedwing om seks te hê.

As jy gedwing word, moet jy iemand 
daarvan vertel wat jou kan help. Jy mag 

nooit gedwing word om seks te hê nie.

Soms hardloop jou gevoelens met jou weg.

Moenie halsoorkop begin om seks te hê 
nie, dit kan groot probleme veroorsaak 

soos swangerskap of siekte. As jy 
nie weet hoe om seksuele situasies te 
hanteer nie, vra raad by ’n grootmens 

of ’n maat wat jy kan vertrou. 

Daar is kere wanneer jou meisie 
of kêrel jou probeer ompraat om 
seks te hê om jou liefde te bewys.

Twee mense wat ’n verhouding het, 
behoort mekaar te vertrou en te 

respekteer. Hulle behoort nie druk op 
mekaar uit te oefen om so ’n belangrike 

besluit te neem voordat albei reg is 
daarvoor nie. Jy kan jou liefde wys deur 
te soen en te liefkoos, maar sonder seks.

Onthouding 
werk vir my.

Die skool beveel aan dat leerders 
níé seks het nie. Maar as jy tog seks 
gaan hê, onthou om altyd ’n kondoom 
te gebruik. Kondome gee beskerming 

teen swangerskap én siektes. 



Ek besef nou eers hoeveel werk dit is om ’n baba te hê. Ek is baie lief vir my 
baba, maar ek wens ek het gewag tot ná skool voordat ek hom gehad het. Maar 
een ding is seker, ek sal nie ’n tweede kind hê voordat ek klaar is met skool nie! 

Met die nuwe beleid 
kan jy darem nou jou 
skoolopleiding voltooi.  

Ek bid net dat jy en Josef 
albei julle opleiding kan 

klaarmaak – ter wille 
van julle toekoms en 
dié van my kleinkind! 

Hierdie strokiesprent mag 
vryelik gekopieer word vir 
opvoedkundige doeleindes 

op voorwaarde dat erkenning 
aan die bron gegee word.

’n Elektroniese weergawe 
van hierdie publikasie is 
beskikbaar op die LAC 

webtuiste: www.lac.org.na 
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