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In ‘n studie met 1500 kinders is gevra:  
“Wat dink jy maak ‘n gesin gelukkig?”  

Min het gesê geld, ‘n kar, ‘n mooi huis, ‘n groot televisie, en 
sulke dinge maak ‘n gesin gelukkig.  

Die meeste kinders het gesê ‘n gelukkige gesin DOEN 
DINGE SAAM MET MEKAAR, en geniet regtig die tye 

saam met mekaar. 

Doen dinge wat vir jou gesin lekker is, waaraan elkeen  
entoesiasties kan deelneem.  

Nie almal is mal oor bordspeletjies nie. As daar iemand in die 
gesin is wat daarvan hou, dan speel almal entoesiasties saam. 

As daar iemand is wat hou van stap, dan gaan stap almal saam. 
As tuinkrieket gespeel word, speel almal saam. En as iemand 

iets doen waaraan die ander nie kan deelneem nie, moet die res 
daar wees om te ondersteun en aan te moedig. 

Hierdie LEKKER TYE SAAM vra TYD – daarom ‘n 
bietjie beplanning.  

Vir baie gesinne is TYD ‘n groot uitdaging. Baie 
gesinne is gejaagd, gestres en sukkel om hulle tyd te 

bestuur. Daardie gesinne moet weer gaan dink oor wat 
regtig belangrik is! 



 

WAARDERING EN WARMTE 
 

TOEWYDING 
 

POSITIEWE KOMMUNIKASIE 
 

LEKKER TYE SAAM 
 

EFFEKTIEWE KRISISHANTERING 
 

GEESTELIK GESONDHEID 

LEKKER TYE hoef nie altyd beplan te word nie, dit gebeur ook spontaan. Dit is baie keer 
die dinge wat SPONTAAN gebeur, wat die lekkerste is. Maak die meeste van daardie 

oomblikke. En onthou dat pret soms morsig kan wees! Laat dit maar morsig gebeur. Julle 
kan altyd later skoonmaak.  

Moenie dat jou behoefte aan NETJIES wees, en ALLES MOET IN PLEK 
WEES, en ALLES MOET OP TYD GEBEUR, die pret bederf! Nee! 

LEKKER TYE SAAM 
  

• versterk en verdiep gesinslede 
se band met mekaar  

• verbeter kommunikasie 
• is wanneer gesinne-tradisies 

gebore word  
• is wanneer memories gemaak 

word 
• is waarom niemand eensaam 

en isoleerd is nie 
• bou ‘n baie sterk gesins-

identiteit – ek is deel van 

‘n span en ons is a mean 

team!  
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OM OOR TE DINK 

 

Vir die ouers: 
• Toe jy ‘n kind was, wat was julle LEKKER-TYE-SAAM as gesin? 
• Waarom onthou jy dit? 
• As daar nie sulke tye in jou kinderdae was nie, wat sou jy nie gehad het nie? 
 
• Wat kan julle AS GESIN saam in die GEMEENSKAP (buite die huis) doen?  
 

OM TE DOEN 

 

• Maak ‘n lys van die LEKKER DINGE wat julle gesin al saam met mekaar gedoen het? 
• Is daar dalk ‘n paar foto’s om na te kyk? 
• Gesels hieroor met mekaar. 
 
• Maak ‘n lys van nog LEKKER DINGE wat julle saam met mekaar kan doen? 
 
• Stel ‘n LEKKER-TYE-SAAM rooster vir 1 maand op. 
• Elkeen moet sê wat hy/sy sal GENIET om te doen? 
• Gaan julle dit doen? 
 
• Beplan ‘n ete – wat eet ons en wie doen wat? 
 
• Is daar dalk ‘n ander gesin wat julle kan oornooi om te kom ‘speel’ teen julle? 
 

IN DIE BYBEL 

 

• Lees PREDIKER 4:9-10 en 1 KORINTIëRS 12:17-20.  
• Hierdie 2 verse het iets te sê oor SPANWERK. 
• Wat sê die Here vir ons gesin met hierdie tekste? 
 


