
“The love of a family is life's greatest blessing.” 

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

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

LIEFDE WORD BINNE 
GESONDE GESINNE 

GEKWEEK. 
 

GESONDE GESINNE 
VERSEKER 'N GESONDE 

SAMELEWING.  

 

‘N GESIN IS 
WAAR JY  

GEVORM WORD 
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Hoeveel van die 7 

aande van ’n week eet 

julle saam aan tafel? 

STERK GESINNE PRAAT MET MEKAAR. Hulle gesels 
oor die gewone dingetjies van elke dag. Die oop-einde 
gesprekke, sommer net gesels met mekaar, saam kuier.  
Daarom is hulle in voeling met mekaar. En so in die gesels 
kom interessante dinge uit en word ‘n paar familie-dingetjies 
sommer  uitsorteer. 
 

Daar is ‘n waardering vir die SPONTANE GESPREKKE – 
soos wanneer kleiner kinders wil gesels oor hulle gevoelens 
wanneer hulle in die bad is of moet bed toe gaan. Dan word 
daar gesels! Dit is dan doodgewoon stupid om ‘n kind stil te 
maak of kort te knip want ‘bedtyd is bedtyd’! 

Sterk gesinne gesels ook oor DIE DIEPER DINGE VAN DIE LEWE met mekaar, soos 
gevoelens en oortuigings, vrese en drome.  

Die gesin is ‘n veilige plek  waar kinders, elkeen, met vrymoedigheid, sonder vrees, ook die 
ongemaklike emosies soos skaamte, verwarring en verleentheid kan deel. 



 

WAARDERING EN WARMTE 
 

TOEWYDING 
 

POSITIEWE KOMMUNIKASIE 
 

LEKKER TYE SAAM 
 

EFFEKTIEWE KRISISHANTERING 
 

GEESTELIK GESONDHEID 

Sterk gesinne praat ook oor DIE MOEILIKE DINGE met mekaar. As daar ‘n saak is wat 
bespreek moet word, is die kommunikasie op die saak gefokus, hulle kan dit deurpraat.  

Die probleem word identifiseer en dan word saam besluit oor die oplos daarvan. 

Wat maak POSITIEWE KOMMUNIKASIE in gesinne moontlik? 

STERK GESINNE  luister 

regtig na mekaar! 

Om na mekaar te luister is OM RESPEK TE 
BETOON!  Respek vir elkeen se emosies, 
elkeen se opininie, elkeen se geluk! Ek luister 
want hoe jy voel en hoe jy dink is vir my  
belangrik. Ek wil weet wat jou pla. Ek wil jou 
graag verstaan! 
 

Partykeer praat ons kinders met ons oor dinge 
waarvan ons niks weet of verstaan nie. Soos dit 
het by die skool gebeur.. en toe doen hy dit… 
en toe sê sy dit.. en ek luister en vra vrae want 
ek het lankal die draad van die storie verloor;  
ek vra want ek stel belang in jou storie omdat 
ek belangstel in jou! 
 

Dan is daar ook die vrymoedigheid om oor die 
dieper dinge van die lewe met mekaar te gesels; 
omdat daar respek en begrip is. Geen vrees om 
‘kwesbaar’, ‘broos’ voor mekaar te wees  nie! 
Die gesin is ‘n veilige ruimte.  
 

Respek is ook om iemand wat nie wil praat nie, 
so te respekteer. Veral tieners wil nie altyd praat 
nie. Maar julle kan saam wees en saam dinge 
doen. Dis die sommer net saam wees wat nodig 
is vir wanneer hy/sy gereed is om te praat. 



WAT STERK GESINNE DOEN 
In Sessie 4 kry jy ’n video, POSITIEWE KOMMUNIKASIE (huis)werk &  

“ONS ONTMOET BYBEL-GESINNE” vir die kinders (nommer 4) 

OORDEEL, ‘n ONWILLIGHEID OM TE LUISTER  EN  
‘EEN-OOR-LUISTER’, is die einde van positiewe  

kommunikasie. Dan word negatief en destruktief kommu-
nikeer met  stilstuipe,’n geskree op mekaar, oor en weer ver-
wyte, iemand word ignoreer en sprekers word onderbreek.  

Wees ook ingestel op  
NIE-VERBALE KOMMUNIKASIE. 

Gevoelens word ook nie-verbaal  
kommunikeer. ‘n Tiener wil dalk nie 
met jou praat nie, nie nou nie, maar 
hy/sy staan nader vir ‘n drukkie of 

om vasgehou te word.  
Jy moet dit kan ‘hoor.’  

 

Self stuur ons ook nie-verbale 
boodskappe uit – ‘n drukkie, ‘n soen 
en oogkontak sê ek wil naby aan jou 

wees. ‘n Frons en ‘n grumpy 
stemtoon sê vir die gesin jy is nou 
regtig nie lus om hierdie ding saam 

met hulle te doen nie. 

Ons leef  in ‘n wêreld, waarin mense 
eerder sal praat as om te luister.  

Daarom is mense so uit voeling met 
mekaar. In sterk gesinne word  
GELUISTER & GEPRAAT. 
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