“Family is not just an important thing. It's everything.”

“The love of a family is life's greatest blessing.”
Gesin beteken ondersteuning, onvoorwaardelike liefde,
sekuriteit, nie alleen nie, waardes, vriendskap, raad,
begrip, hoop, aanmoediging, geloof,
verhoudings, positiwiteit en nog.
Alles dinge wat ‘n mens diep gelukkig maak ten spyte
van dit wat kan gebeur in jou lewe.
Hierdie dinge gee ‘n diep gevoel van eie waarde en
tevredenheid.

“It just feels
good to be part
of a warm and
lovIng famIly.”

Die kern van gesinne met positiewe verhoudings, is dat hulle
* goed saam funksioneer
* bevredigende verhoudings met mekaar het
* ’n positiewe emosionele konneksie het
* ’n gevoel van behoort het
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In gesinne met positiewe verhoudings, voel kinders veilig, geliefd en voor omgegee.





dit gee hulle die selfvertroue om die wêreld te ontdek en nuwe dinge te probeer en te
leer
dit laat hulle toe om hulleself te kan wees en hulleself te leer ken
dit help hulle om terugslae en teleurstellings baie beter te hanteer omdat daar ‘n gesin
is wat ondersteun
hulle omgewing is voorspelbaar en georganiseerd, hulle weet wat om te verwag en wat
van hulle verwag word – dit is baie belangrik vir ‘n kind!

In gesinne met positiewe verhoudings, leer kinders die vaardighede aan om self in
gesonde verhoudings te kan staan.
Verskillende woorde word gebruik om
gesinne waarin dit goed gaan te beskryf:
sterk, emosioneel gesond, gebalanseerd, gelukkig, optimaal funksionerend,
harmonieus, ens.
Ons gebruik die woord STERK in
aansluiting by navorsing wat in 1974 en later gedoen is deur Stinnett en DeFrain en
ander navorsers.
Tussen 24 000 gesinne in 34 lande, wat
hulleself as sterk beskou, is 6 gemeenskaplike eienskappe identifiseer. Ons gaan
fokus op hierdie 6 eienskappe van sterk
gesinne.
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Dit gaan in hierdie gesinne-program oor HOE ‘N GESIN FUNKSIONEER, nie oor die
STRUKTUUR (VORM) van ‘n gesin nie.
Gesinne kom in VERSKILLENDE VORME, enkel-ouer gesinne, uitgebreide gesinne,
kerngesinne, hersaamgestelde gesinne, gesinne met dieselfde geslag ouers, ens.
Wat ‘n gesin sterk maak, is hoe die gesin FUNKSIONEER, nie hoe hy lyk nie.

In die volgende 6 sessies sal die eienskappe
wat gesinne sterk maak, bespreek word.

WAT STERK GESINNE DOEN,
het beskikbaar vir jou:
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-’n video
-’n evalueringsvorm
*Evalueer jou gesin, asook jou
gesin van oorsprong, waar jy
grootgeword het, aan die hand van
hierdie 6 eienskappe.
*Betrek die hele gesin by hierdie
oefening!
-“ONS ONTMOET BYBEL-GESINNE”
vir die kinders
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