VOORKOM
DRANKGEBRUIK
DEUR JEUGDIGES
Ons is
bekommerd
oor Ester. Sy
kom laat by
die skool en
sy is vaak in
die klas. Sy het
weke laas al
haar huiswerk
klaargehad. Is
daar probleme
by die huis?

Ek het nie geweet nie!
Sy vra nie vir hulp
met haar huiswerk
nie en sy is gereeld
saans uit saam met
haar vriende. Ek het
gedink sy het haar
huiswerk gedoen
voor sy uitgegaan het.

Ek sal
moet uitvind
hoekom Ester
dit doen ...

Ester se juffrou het gebel om
te sê hulle het ’n probleem
met haar werk en haar
houding by die skool. Ek weet
nie wat om te doen nie.

Ek het vir Ester en haar maats
gisteraand in Madzimoyo se sjebien
gesien. Dit was al baie laat en
hulle het gedrink. G’n wonder sy
het moeilikheid by die skool nie.

Maar sy’s net 16! Ek
het nie geweet sy
gaan sjebiens toe nie.
Sy is te jonk. Hulle
kan nie drank aan
haar verkoop nie.

Jy mag nie alkohol aan
Ester verkoop nie – sy is
net 16. My dogter is in die
moeilikheid by die skool
omdat sy hier drink en eers
baie laat huis toe kom.

Jy is haar ma. Dis jou
verantwoordelikheid om haar
goed groot te maak. Hoe moet
ek weet hoe oud my kliënte
is? Die meisies lyk ouer as 16.

Julle het albei ’n
verantwoordelikheid.

Dis ’n kriminele oortreding
om drank aan iemand onder
18 te gee of te verkoop. Jy
kan moeilikheid kry by die
polisie as jy drank aan Ester
en haar maats verkoop.
Wat bedoel jy?
Die eerste keer wat jy
skuldig bevind word
daaraan dat jy drank
aan jeugdiges verkoop,
kan jy ’n boete van
N$4 000 en/of een
jaar tronkstraf kry.
As dit weer gebeur
kan dit N$8 000 en/
of twee jaar tronkstraf
wees. En die derde
keer kan die hof jou
dranklisensie wegvat
en sorg dat jy nooit
weer een kry nie.
Dit sal baie erg wees! Ek wil
nie daardie kans vat nie.

Madzimoyo was reg toe hy gesê het dat jy ook ’n
verantwoordelikheid het. Jy is Ester se ma – dis jou morele plig om
haar te dissiplineer sodat sy ’n verantwoordelike meisie sal wees.

Maar ek kan haar nie
in die huis toesluit nie.
Hoe laat verstaan ek
haar dat sjebiens en
alkoholgebruik op haar
ouderdom sleg is?

Verduidelik die
probleem vir haar.
Praat met haar oor
die negatiewe gevolge
wat drank vir haar
gesondheid en haar
skoolwerk kan hê,
en hoe sy dalk in die
moeilikheid kan beland
as sy te veel drink.
Dan sal sy verstaan.

So, stem ons
saam oor
wat gedoen
moet word?

Ek sal met my dogter praat.
Ek sal haar aanmoedig om
verantwoordelik op te tree en
vra dat sy eerder haar vriende
na ons huis toe nooi as om
saans uit te gaan. As sy aanhou
om haar sleg te gedra sal ek
haar straf deur byvoorbeeld
haar selfoon weg te vat. Dit sal
maak dat sy haar gou regruk!

Ek sal ’n bordjie buite
opsit wat sê dat ek
nie mense onder 18
sal bedien nie. Ek sal
ook vir ’n ID vra as ek
nie seker is hoe oud ’n
klant is nie. Dit sal my
beskerm en verhoed
dat ons gemeenskap
se jeugdiges drink.

Daar is mense wat ons kan help met jongmense
in ons gemeenskap wat te veel drink, soos die
NovaVita- en die Etegameno-sentrums in Windhoek.
Ons kan ook gesels met die mense van Alkoholiste
Anoniem. Hulle nommers is in die telefoonboek.

Meisies, kan ek julle ID’s sien?

Maar jy ken ons mos – ons kom drink altyd hier!

Ek is jammer, maar ek kan julle nie help as
julle nie kan bewys dat julle al 18 is nie. Ek sal
in die moeilikheid kom as ek die wet oortree.

BY DIE HUIS ...
Jy moenie sjebien
toe gaan of alkohol
drink nie – jy’s te
jonk. Jy moet op jou
skoolwerk konsentreer.

Maar ek wil
pret hê saam
met my pelle.

Dis gevaarlik om
op jou ouderdom
te drink. Lees ’n
bietjie hierdie
koerantberig.
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DIE GEVAAR VAN DRANK
VIR JONGMENSE
Navorsing het bewys dat alkohol ernstige gevolge vir jongmense
kan inhou.
GESONDHEID
Alkoholgebruik kan ’n nadelige uitwerking hê
op jongmense se geheue en breinontwikkeling.
Dit kan lei tot verswakte skoolprestasie.
“Alkoholgebruik kan ook die lewer en hart
beskadig,” het ’n gesondheidkundige aan Die
Nuus verduidelik.
Jakob (17) van Keetmanshoop het gepraat
oor ander gesondheidsrisiko’s.
“Ek het altyd saam met my pelle gaan drink,
maar dan het ek die volgende dag siek gevoel
Jacob (17) – Keetmanshoop
en kopseer gehad. Soms kon ek nie eers onthou
wat ek die vorige aand gedoen het nie. Dit was net nie die moeite werd
nie.”
GEDRAG
Wanneer hulle gedrink het, is jongmense, baie meer as volwassenes,
geneig om waaghalsig op te tree. Hulle staan byvoorbeeld ’n veel groter
kans om betrokke te raak in onbeplande, onbeskermde en ongewenste
seksuele bedrywighede. Dit het tot gevolg dat hulle ’n groter risiko
loop om MIV op te doen.
Navorsing het ook getoon dat daar ’n verband is tussen oormatige
alkoholgebruik en aggressiewe of gewelddadige gedrag by jongmense.
Nadima (16) van Okahandja het vir ons gesê: “Party mense dink dis
cool om op ’n vroeë ouderdom te drink, maar ek dink nie so nie. Ek
was alewig in die moeilikheid by die skool omdat ek te moeg was ná
die vorige aand se drinkery saam met my pelle. My kop voel nou baie
helderder en dis vir my makliker om op te let in die klas. Ek het ook
’n beter verhouding met my familie. Ek weet my ouers is baie trots op
my omdat ek my gedrag verander het.”

Ester vaar
nou baie
beter by
die skool.
Ons is
regtig
gelukkig
met haar
vordering.

Dis goeie
nuus. Sy
spandeer
ook baie
meer
tyd by
die huis
en speel
graag
met haar
boetie.

Vraag: Wat moet ek doen as ek iemand onder 18 sien wat alkohol koop?
Antwoord: As jy sien hoe iemand onder 18 alkohol koop, kan jy die verkoper by die polisie aangee.
Vraag: 		Watter gevolge sal dit inhou vir die volwassene?
Antwoord: Met die eerste skuldigbevinding kan die volwassene ’n boete van tot N$4 000 en/of tot
een jaar tronkstraf kry. Die tweede keer kan dit ’n boete van tot N$8 000 en/of tot twee
jaar tronkstraf wees. En die derde keer kan die hof die volwassene se dranklisensie
terugtrek (as dit ’n sjebien- of kroegeienaar is) en verhoed dat ’n nuwe lisensie in die
toekoms uitgereik word.
Is jy bekommerd oor alkoholmisbruik in jou gemeenskap? Daar is organisasies wat kan help.
Raadpleeg ’n maatskaplike werker of een van die volgende ondersteuningsgroepe – sommige
het takke of werksaamhede buite Windhoek:
 Alcoholics Anonymous: 081-3256144
 Etegameno Rehabilitation and Resource Centre:
Rehabilitation and Drug Control Unit 061-269348/250404
 Blue Cross Namibia: 061-400473

HET JY
... ’n VRAAG ?
... ’n OPMERKING?
... MEER INLIGTING NODIG?

KONTAK ONS!
SMS: 081-6000098
E-pos: comic@lac.org.na
Faks: 061-234953
Posadres: Posbus 604 Windhoek

Ons wil graag weet wat jy van
hierdie strokiesprent dink.
dink.

Teks:
LAILA HASSAN
Vertaling:
LOCHNA MEESER
Illustrasies, ontwerp en uitleg:
DUDLEY VIALL en PERRI CAPLAN
Projektoesig:
RACHEL COOMER en DIANNE HUBBARD
Finansiering:
NEDERLANDSE MINISTERIE VAN BUITELANDSE SAKE,
MDG3-FONDS
Drukwerk:
JOHN MEINERT PRINTING (EDMS) BPK
Uitgewer:
GENDER RESEARCH & ADVOCACY PROJECT,
LEGAL ASSISTANCE CENTRE, 2010
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-webwerf: www.lac.org.na

This comic was reprinted in 2022 with the financial support of the United States President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) through Peace Corps Namibia.
The contents of this publication are the sole responsibility of the LAC and do not necessarily reflect the views of any of the agencies which provided support.

