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1. 
HOOFSTUK I. 

I N L E I D I N G. 

Vanaf die belangrike publikasie van die 

Carnegie Kommissarisse in 1932, oor maatskaplike werk, bet 

wetenskaplike bearbeiding in die Unie van Suid Afrika snel 

vooruit gegaan. Op aanbeveling van hierdie Kommissie is 

daar in 1935 deur die Departement van Arbeid voorsiening 

gemaak vir die behartiging van Maatskaplike Dienste. Nie 

lank daarna nie, in 1937 is die Departement van Volkswelsyb 

gestig ( 1). Die stigting van die Depa.rtement van Volkswel

syn het die Unie verder wakker geskud op die gebied van 

Maatsk~plike Werk. In die verlede is meeste van die Wel

synswerk wat gedoen is deur Private Organisasies verrig, 

veral Kerklike Liggame het dit as hul verantwoordelikheid . 

beskou. In werklikheid is dit maar vir die afgelope 10 - 15 

3aar dat daar van die. staat self ware belangstelling in die 

werk uitgegaan het. 

Die ontstaan van die Departement van Volks

welsyn het die werk i.v.m. inrigtings ook 'n stoot vorentoe 

gegee. Die heel eerste inrigting, die SUID-AFRIKAANSE 

WEESHUIS, is reeds in 1814 gestig. Daarna is daar tot 

1880 nog vier gestig in die Skiereiland. Die tabel wat 

bier bygevoeg is toon die stigtingsdatums van die inrig

tings wat in die opmeting ingesluit is, en soos dit in tyd

perke van 10 jaar elk gestig is. Vanaf 1910, die jaar van 

die stigting van die Unie en die 1914 - 1918 oorlog het die 

getalle snel toegeneem. 

(1) Verslag van die Departement van Volkswelsyn 1937 - 1939. 



2. 

STIGTINGSDATUMS VAN INRIGTINGS (soos inrigtings in tyd

perke van 10 jaar elk gestig is) : 

INRIGT I N G S. 

STIGTINGS- GETAL 
DATUMS GESTIG 

Voor 1800 5 

1881 - 1890 4 

1891 - 1900 2 

1901 - 1910 4 

1911 - 1920 ' 8 . 
1921 - 1930 11 

1931- 1940 5 

Na 1940 3 

42 

In 1913 met die aanne~ing van die Wet ter 

Bescherming van Kinderen is dit vir die eerste keer moont11k 

gemaak dat kinderinrigtings van staatswe~ erken en ge1de11k 

ondersteun kan word. In 1919 is die eerste inspekteurs van 

kinderinrigtings aangeste1 om die verantwoorde11khe1d van 

die Magistrate se skouers af te neem. Deur die aanste111ng 

van inspekteurs is gere51d.e besoeke aan inrigtings moont11k 

gemaak. Dit het dan ook die standaard van bale van die in

rigtings verhoog. Sommige van die mees onbevredigende te

huise is ges1uit, omdat hu1 nie geskik was vir k1nderopvoed-

1ngswerk nie. Verder het die inspekteurs daartoe bygedra om 

baie van die verafge1e! bekende inrigtings op te spoor.(2). 

(2) Lesing gehou deur Mnr. C.N. Kempff - Ord-Inspekteur 
van Inrigtings. 



Inrigtings kan onder Ord. 4 van 1919 regis

traer en aansoek doen om finansille steun, maar in 1937 

met die stigting van die Departement van Volkswelsyn en 

die invoering van die Kinderwet is die sertifikasie van 

inrigtings vir die eerste keer moontlik gemaak. Die serti

fikasie van inrigtings, onder die Kinderwet het toegeneem, 

maar ongelukkig het al die inrigtings nie van die geleent

heid gebruik gemaak nie. lR 1944 1• aaap ~ee uiteiaaelik 

ViP iie &&Pste keeP vasgestel aat all& kiRS&PinPigtings 

meet Pegis~PeeP enaeP die ~epaPtement ¥aa Velkswels¥-B. 
V£Y"Iede 

In ciieselfEle jaar is daar -eek vir die eerste keer deur 

Wet 25/1944 voorsiening gemaak vir die reg tot stigting 

en instand houding van Klnderinrigtings deur die Departe

ment van Volkswelsyn. In die verlede kon hierdie Departe

ment net ondersteuning verleen aan inrigtings wat deur 

ander liggame gestig is en instand gehou word. 

KEUSE VAN DIE ONDERWERP • • 

Op die gebied van inrigtingsorg is daar in 

ons land nog baie min wetenskaplike navorsing gedoen. Waar 

dit wel gedaan is was dit meesal op die gebied van die kind 

self gedoen. Van die Bestuur van Kinderinrigtings is daar 

nog geen studie gemaak nie. 

Die feit dat daar op die gebied van Inrig

ting-sorg nog so min navorsing gedoen is het grotendeels 

bygedra tot die besluit om "Die Bestuur van Kinderinrig

tingsn as onderwerp te kies. Waar die maatskaplike werkster 

in die veldwerk voor die probleem staan om kinders van hul 

ouerhuise te verwyder, en om sulke kinders dan na inrigtings 

te laat oorplaas, bestaan daar tog soms 'n mate van huiwer

ing. Daar word dikwels gewonder of dit tog wel reg is om 

'n kind na 1 n inrigting te stuur, om daar sy kinderjare deur 



4. 

te bring. In werklikhe!d weet die maatskapl!ke werkster 

ba!e min van die inrigtings waarna haa.r gevalle gestuur 

word. Nadat die kinders verwyder is.moet die werkster 

maar hoop vir die beste, hoop dat die geval na •n goeie 

inrigting gestuur word. Wanneer die kind van die huis 

weg is, en by die inrigting aangekom bet, is by of sy ver

der die verantwoordelikheid van die inrigting dan weet die 

werkster van die geval dikwels nie veel meer nie. Sy is 

verder net van verslae afhanklik. Vanaf hierdie oomblik 

moet die inrigting die kind se ouerhuis verteenwoordig. 

DOEL VAN DIE ONDERSOEK • • 

Die ondersoek is hoofsaaklik om die volgende 

redes aangepak :-

1. Dit is ten doel gestel om uit te vind hoe inrig-

tings bestuur word, en hoe daar te werk gegaan word 

met die huishoudelike organisasie. Omdat daar geen 

algemene beleid is wat gevolg kan word nie, moet elke 

inrigting maar op persoonlike ondervinding staat maak 

en so sy eie weg vind. Hierdie toestand vermors on

nodige tyd en kragte. 

In die veldwerk van maatskaplike werk, veral in 

gesinssorg-bearbeiding word die waarde van 'n goeie 

beleid, om te dien as 'n leidraad, ten volle besef. 

In die verlede is aalmoese s_oms wyd en suid uitgedeel, 

vandag is dit teen die beleid van die Departement dat 

gesinsorgwerk net die uitdeling van materille hulp 

moet wees. Daar word vandag op rehabilitasie werk as 

sulks die meeste klem gelA. 

2. Dit is makliker om te kritiseer dan om self te 

werk. Inrigtings word soms ongenadig deur buitestaan-
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ders gekritiseer. Die bedoeling is om hier, met bier

die studie, juis omrede die bogenoemde beskuldigings, 

die probleme van die bestuur van die inrigtings na te 

gaan. Dikwels word daar ho~ ideale in die versorging 

van die kinders gestel. Hierdie ideale is nie altyd 

prakties uitvoerbaar nie. 

3. Deur vergelykings te tref tussen bestaande ge-

bruike en metodes in die bestuur van inrigtings sal 

dit moontlik wees om aanbevelings te maak aangaande 

die oplossing van probleme. Die doel van die studie 

is dus om deur vergelykings en aanbevelings die moont

likheid van 'n gesonde beleid aan te help. 

4. Verder word dit beoog om, waar moontlik, deur die 

bespreking van praktiese probleme, soos in die inrig

tings ondervind, te help met voorstelle vir die oplos

sing van bestaande problema. 

OMVANG VAN STUDIE GEBIED • • 

1. Hoewel dit van veel meer waarde sou wees om ver-

2. 

gelykings tussen die inrigtings van die hele Unie te 

tref, was dit onder die oastandighede nie moontlik 

nie. Die geografiese grens wat gestel is kom min of 

meer ooreen met die grense van die Kaapse Skiereiland. 

In enkele gevalle waar inrigtings maklik bereikbaar 

was, is inrigtings buite.die Skiereiland ook ingesluit. 

Die verste inrigtings wat besoek is is die van Durban

ville. 

Behalwe die geografiese grenslyn is daar ook ander 

faktore:r wat oorweeg is met die beslissing van die om

vang van die studie. Die inrigtings wat besoek is kan 
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almal onder die Kinderwet, Wet 31/1937 ingesluit word. 

3. Verder beoog hierdie inrigtings die versorging en 

maatskaplike bearbeiding van die kind.ers. Die grens

gevalle wat ingesluit is, is die Tehuise vir Siekes en 

die Tehuise vir Gevalle Meisies. Hierdie twee groepe 

verteenwoordig die belange van die kinders en beoog die 

gesonde geestelike opvoeding van hul gevalle. Waarom 

die Inrigtings vir Siekes net deur hierdie vyf gekose 

inrigtings verteenwoordig word is omdat die ander te

huise vir siek kinders almal as hospitale geregistreer 

is; hierdie vyf inrigtings is tot nog toe altyd as 

liefd.adigheidsinrigtings bestempel. 

Die kaart wat ingesluit word toon ten eerste aan 

waar die inrigtings wat besoek is gelee is, en ten 

tweede watter soort inrigting dit is. 

WERKSPIAN . • 

Die ondersoek het aan die einde van Maart 

1945 begin en is aan die einde van Augustus van dieseltde 

jaar afgesluit. Binne die eerste twee maande is alle in

rigtings ten minste eenkeer besoek. Die besoeke is afgel8 

met die doel om, deur middel van bespreking met die perso

neel en bestuurslede van inrigtings na te gaan wat die aard 

van die probleme wat ondervind word, is. Verder·is deur 

hierdie besoeke vasgestel watter aspekte van inrigtingsorg 

in die studie ingesluit sal word. 

Nadat hierdie eerste besoeke voltooi is is 

die vraelys, soos dit aan die inrigtings gestuur is,opge

trek. Aandag is in die vraelys aan die verskillende aspekte 

geskenk. 

, 



(Voetnota : Die vraelys is in Engels afgerol, omdat die 

bestuurslede en hoofde van die verskeie inrigtings nie 

almal Afrikaans kan verstaan nie. In die geval van Afri

kaanssprekendes wat genader is is verduide.lik dat dit prak

ties onmoontlik was om tweetalige vorms te laat afrol, en 

verder is dit duidelik gemaak dat waar die persone verkies 

om die vorm in Afrikaans in te vul dit graag so ontvang 

sal word. Baie van die vorms is toe ook in Afrikaans in

gevul.) 

Dde vraelyste is almal gelyk, aan die einde 

van Mei gepos. Onmiddelik na die aankoms daarvan by die in

rigtings is bestellings weer eens met die nodige persone 

gemaak. Om verskeie redes het ek verkies om self teenwoordig 

te wees met die invul van die vraelys. 

1. Die vraelys is lank en pmvangruk. Waar ek teen-

2. 

3. 

woordig kon wees is baie tyd gespaar, deurdat vrae 

wat enigsinds moeilik. was om te verstaan, dadelik ver

duidelik kon word. 

Omdat baie van die vrae filosofies van aard is, 

is gevoel dat besprekings meer waardevol sou wees dan 

antwoorde van 'n paar woorde of net 'n blote "jatt of 

•neen. 

Omdat dit die plan was om teenwoordig te wees by die 

voltooing van die vorms, was so •n lang vraelys prakties 

moontlik. Om van •n buitestaander te verwag om sonder 

leiding en hulp so •n gew1gt1ge saak aan te pak, sou 

miskien te veel verwag gewees het. 

Aan die einde van Augustus is al die besoeke 

klaar afgel~. en is al die vraelyste teruggevorder. Deur die 

vriendelike en onskatbare hulp wat van.die personeel en 
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bestuurslede van die inrigtings ontvang is, was dit moont

lik om op hierdie stadium met die verwerking van die gege-

wens aan te gaan. 

HULPERONNE • • 

Omdat daar baie min lektuur oor hierdie onder-

werp beskikbaar is, moes ek hoofsaaklik op verslae van ver

skillende staatsdepartemente en op artikels in tydskrifte 

staat maak. In AmeDka is heelwat oor die onderwerp geskryf, 

maar ongelukkig was dit onmoontlik om veel hiervan ter in

sage te kry. 

Juis omdat daar so min leesstof verkrygbaar 

is moes daar veel op die leiding en ondervinding van persona 

wat in die praktyk staan staat gemaak word. Persona wat be$bn• 

dere kennis dra van die afsonderlike onderafdelings, soos 

dit in die vraelys genader is is besprekings mee gehou, om 

sodoende seker te maak dat die werk reg begryp word. Veral 

bet bierdie per,sone bygedra tot die verduideliking van die 

praktiese sy van byvoorbeeld die wetgewing, wat van gebruik 

gemaak is, en verder om beleids-sake van die Departement te 

verduidelik. 

Die vraelys wat opgetrek is sluit nie net 

vrae van statistiese aard in nie. Dit is ook opgetrek om . 
te dien as 'n leidraad met die studie. Die vraelys bet 

feitlik gedien as 1 n middel waardeur inspeksie gedoen kan 

word, om dan daardeur uit te vind hoe daar in elke inrigting 

tewerk gegaan word, wat die problema is wat in inrigtings 

voor kom en verder om beleidsverskille aan te wys. Dit 

sluit vrae in oor feitlik elke aspek van inrigtingsor nl. 

administrasie, finansies, besture en komitees, personeel, 

gesondbeid, buisbouding, opvoeding van kinders, dissipline, 

C) 



godsdlens, voorregte van kinders, kontak met die familie, 

uitplasing en nasorg. Oor elk van hierdie aspekte is 'n 

paar vrae ter inligting van die onderwerp as geheel gestel. 

Die eerste dele van die vraelys, oor die 

klassifikasie van inrigtings, administrasie en komitees 

word onder die eerste hoofstuk Wetgewing en Administrasie 

behandel. Die tweede hoofstuk is geheel en al aan finan

sies gewy. So is dit dan ook in die geval van die hoofstuk 

wat handel oor die personeel, laasgenoemde ontvang in die 

hoofstuk, Personeel, besondere aandag. Die hoofstuk oor 

gesondheid sluit verduidelikings oor gesondheidsdienste, 

die~t en behuisingsgeriewe in. Hoewel die huishoudelike 

organisasie en uitrusting baie nou verbonde is aan die 

vorige hoofstuk, geniet dit hier besondere aandag, die 

dele van die vraelys oor huishoudelike bestuur, klerasie 

en daaglikse roetine word hier ingesluit. Hierna word daar 

oorgegaan na die geestelike opvoeding van die kind. In 

hierdie hoofstuk word daar aandag geskenk aan die skool 

opleiding, ontspanning, dissipline, godsdiensonderrig, en 

vakansie voorregte van die kinders. Daar word ingegaan op 

die algemene beleid wat in ieder geval deur inrigtings ge

volg word, en nie soseer op die behandeling van die indivi

duele kind nie. Die uitplasing van kinders en nasorgwerk 

in verband met kinders wat van inrigtings ontslaan is ge

n!et dan ten laaste onder die hoofstuk, Nasorg, aandag. 

Hierdie kort uiteensetting gee min of meer 

die indeling van die vraelys soos die afdelings onder die 

verskillende hoofstukke behandel word. 



HOOFSTUK II. 
10. 

WETGEWING EN .ADMINISTRAS IE. 

In die uiteensetting van die bogenoemde 

hoofstuk sal daar aan die vo1gende hoofde aandag geskenk 

word :-

1. Die inrigtingskiBd., 

2. Klassifikasie van inrigtings, 

3. Inrigtingstelsels, 

4. Die Bestuur, 

;. Interne Administrasie, 

6. Staatsbebeer van inrigtings. 

As •n mens die Bestuur van Kinderinrigtings 

ondersoek, dan is dit natuurlik vanselfsprekenddat besondere 

aandag aan die administrasie van die inrigtings geskenk sal 

word. Die administratiewe deel sal baie nou verbonde wees 

aan die Wetgewing en die beleid van die Departement, veral 

in verband met die meer formele verpligtings wat moet nage

kom word. In die eerste onderafdelings soos hierbo genoem 

word daar in besonder na die Kinderwet 31 van 1937 verwys. 

Hierdie wet is die belangrikste Wet waarmee kennis gemaak 

word. Wysigings van Wet 31/1917, aangaande jeugmisdadigers 

word in die Kinderwet inges1uit, dus sal dit as dee1 van 

1aasgenoemde behandel word. Die Wysigings van die Kinderwet 

self, soos dit in die Wette 18/1939 en 25/1944 voorkom, sal 

na verwys word waar dit die administrasie van Kinderinrig

tings raak. Die Kinderwet 31/1937 ste1 ten doe1 : 

11die beskerming en we1syn van sekerekinders; vir 
die toesig oor hu11e, en vir die oprigting of 
erkenning van sekere inrigtings vir die toe1ating 
van jeugdige persone, en vir die behandeling van 
jeugdige persona na hul opname in bedoelde inrig
tings." (1). 

( 1) Doe1 van die Kinderwet 31/1937. 
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Die Regu1asies van die Kinderwet 1A sekere 

bepa1ings aangaande die admin1strasie van inrigt1ngs neer. 

Hierd1e regu1as1e is nie van toepass1ng op private inrig

tings nie, maar we1 op gesertifiseerde inrigtings. 

DIE INRIGTINGSKIND • • 

Inrigtingskinders kan kort1iks nsorgbehoewende

kinderst11 genoem word. Die. woord 11kind'1i, word vo1gens die 

omskrywing van die Kinderwet, vir 'n persoon onder die ouder

dom van 19 jaar gebruik. Onder gewone omstandighede kan 'n 

kind deur 'n Kommissaris van Kindersorg gekommiteer word, 

net as so 'n kind nog nie die ouderdom van negentien jaar 

bereik het nie. A11e inrigtingskinders word egter nie nood

wendig gekommiteer nie, dit gebeur heel dikwe1s dat .privaat~ 

geva11e opgeneem word. Sulke kinders word deur hul ouers of 

voogde persoonlik onder die toesig van 'n inrigting geplaas 

en nie deur die Kinder- of Jeughof nie. In inrigtings vind 

ons dus, 

(a) gekommiteerde kinders - deur die Kinder- of 
Jeughof gep1aas, 

{b) .privaat" gevalle - kinders direk deur ouers 
of voogde in inrigtings geplaas. 

Die'gekommiteerde kind bring ons nader aan 

die Wet, want so 'n kind moet noodwendig usorgbehoewend~ 

wees, of ander 'n u:jeugmisdadiger•t. Die private geva1 is 

gewoonlik ook sorgbehoewend, maar die private geva1 word 

nie deur die bepa1ings van die Wet in die Inrigting gep1aas 

nie. 

Volgens die omskrywing van die Kinderwet 

37/1937 is 'n 0 sorgbehoewenden kind, 'n kind 

_.a. wat behoeftig is, of 

b. wat geen ouer of voog het nie, of wat ouers, 



of 1 n ouer of voog het wat geen behoorlike 
toesig oor die kind uitoefen nie, of onbe
voeg is om sodanige toesig uit te oefen; of 

12. 

e. wat in die sorg van 1 n persoon is wat skuldig 
bevind is aan 'n misdryf vermeld in die Eerste 
Bylae tot hierdie Wet (Ontvoering, Kinderdiefstal, 
Aanranding, Enige seksuele misdry.f, Enige misdryf 
waardeur 'n kind beseer word, en mishandeling en 
uitbuiting van Kinders) begaan ten opsigte van 
of in verband met daardie kind; of 

d. wat nie deur sy ouers of voog beheer kan word 
nie; of 

e. wat hom dikwels aan skoolversuim skuldig maak; 
of 

r. wat omgaan met 'n onsedelike of slegte persoon, 
of wat andersinds onder omstandighede leer wat 
waarskynlik die verleiding, verslegting of pros
titusie van die kind sal veroorsaak of in die 
hand sal werk; of 

g. wat bedel, of synde minder as sestien jaar oud, 
straathandel dryf binne die regsgebied van 'n 
plaaslike bestuur na die datum vasgestel ooreen
komstig die bepalings van die tweede voorbehouds
bepalings op sub-artikel (1) van artikel 19 (as 
iemand 'n kind daartoe beweeg 1 of as iemand, belas 
met die versorging van 'n kina, die kind dit toe
laat) en anders as ooreenkomstig verordenings 
ingevolge artikel twintig uitgevaardig (verorden
ings van 'n plaaslike bestuur); of 

h. wat onderhou word weg van sy ouers of voog onder 
huislike omstandighede wat met die belange van 
die kind in stryd is en wie se ouers of voog nie 
opgespoor kan word nie, of versuim het om behoor
like voorsiening vir die versorging en bewaring 
van die kind te maak, alhoewel hulle aanges@ word 
om dit te doen.• 

'n -.Jeugmisdadigert.t is volgens Wet 31/1917, 

soos gewysig in 31/1937, enige kind onder die ouderdom van 

een-en-twintig jaar wat met die Wette van die land gebots 

het. In die geval van jeugmisdadigers word daar 1 n uit

sondering gemaak aangaande die ouderdoms bepalings. In 

hierdie geval kan kinders na hul negentiende verjaarsdag 

ook gekommiteer word. 

Die vraag kom op : DHoekom moet •n kind juis 

gekommiteer word?". In die geval van 'n jeugmisdadiger is 

dit maklik om die rede te verstaan; 'n kind word nie •n 
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jeugmisdadiger genoem voordat hy of sy nie voor die hof 

verskyn het nie. In die geval van die sorgbehoewende kind 

is daar voordele aan die kommitering van 'n kind verbonde. 

Waarom 'n gekommiteerde kind vir 'n inrigting voordelig is, 

is omdat so 'n kind ten eerste, deur die Departement van 

Volkswelsyn onderhou word. Dit verlig die bestuur van die 

inrigting van 'n mate van sy finansi~le las. Ten tweede 

is 'n baie belangrike punt die feit dat 'n gekommiteerde 

kind alleenlik van 'n inrigting verwyder kan word deur die 

magistraat of Kommissaris van Kindersorg. As 'n ouer vra 

dat sy kind na hom of haar moet terugkom, moet die magis

traat of Kommissaris van Kindersorg die huislike omstandig

hede eers goedkeur en sy toestemming daartoe verleen. Ket 

privaat gevalle gebeur dit soms dat ouers hulle kinders 

terug eis. Aangesien die ouer of voog van 'n kind die reg 

oor so 'n minderjarige het kan die huismoeder daar nie veel 

aan doen nie, indien die ouer of voog daarop aandring om 

die kind te verwyder. Hierdie toestand is soms onwenslik 

en beteken dat die opbouende werk wat miskien gedoen is 

daaronder moet ly. Baie inrigtings verkies dan ook om 

hierdie redes om liewer gekommiteerde kinders in te neem. 

Die Omskepping van 'n Hofsaak van jeugmis

dadige na 'n ondersoek in die Kinderhof, soos toegelaat 

word volgens Art. 102/193?, is iets wat heel dikwels toe

gepas word. Wanneer die Kommissaris van Kindersorg die 

aangeklaagde se saak deeglik ondersoek het en besluit het 

dat die omgewingsfaktore 'n belangrike oorsaak vir die 

gepleegde misdaad was, of dat die misdaad nie so ernstig 

is dat 'n kind noodwendig na •n verbeteringsskool hoef te 

gaan nie, dan kan so 'n hofsaak gesluit word en kan 'n 

gewone ondersoek in die Kinderhof gehou word. Daar kan 

dan volgens Art. 29 van die Kinderwet met so 'n kind ge-
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handel word soos met •n sorgbehoewende kind, d.w.s. so 'n 

kind kan 

(a) na 'n nywerheidsskool verwys word; of 

(b) na •n gesertifiseerde inrigting verwys word; 
of 

(c) in die bewaring van 'n geskikte persoon of 
inrigting (behalwe 'n verbeteringsskool, ge
sertifiseerde tehuis, nywerheidsskool of ge
sertifiseerde inrigting) geplaas word; of 

(d) onder die beheer van 'n goedgekeurde verenig
ing, (b.v. Kindersorgvereniging) geplaas word; 
of 

(e) teruggegee word aan, of in die bewaring geplaas 
word van, die ouer, of voog, of persoon in wie 
se bewaring dit was onmiddelik voor die aanvang 
van die verrigtings. 

Waar in die toekoms in hierdie studie meld

ing gemaak word van sorgbehoewende kinders sal dit kinders 

wees wat of privaat geplaas is, of gekommiteer is. 

KLASSIFIKASIE VAN INRIGTINGS • • 

Vir wettiese doeleindes word van die volgende 

klassifikasie gebruik gemaak :-

(a) Veiligheidsplekke, 

(b) Plekke van Bewaring, 

(c) Gesertifiseerde inrigtings, 

(d) Industrie-skole, 

(e) Gesertifiseerde hostels, 

(f) Verbeteringsskole, 

(g) Geskikte inrigtings. 

Hoewel bogenoemde as 'n leidraad dien, ver

skil dit effens van die klassifikasie wat vir die ondersoek 

gebruik is. Hier word Ambagskole, Tehuise vir Gevalle 

Meisies en Inrigtings vir Siekes onder afsonderlike hoofde 

gereken, volgens die wettiese klassifikasie sal hierdie boge

noemde drie groepe almal onder die Geskikte inrigtings inge

sluit word. 
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KLASSIFIKASIE VAN INRIGTINGS ~et verteenwoordigende syfers 

oor Getalsterkte van Inrigtings, Rasse verteenwoordiging, Ser

tifikasie en Rasse verhoudings van kinders : 

INRIGTING s. KINDERS. 

Ras. Geserti- Getal. fiseerd. Tipes. Getalle 
Bl. N-Bl. Ja Nee Bl. N•.Sl. 

Veiligheidsplekke en 
48 P1ekke van Bewaring. 3 1 2 3 - 110 

Gesertifiseerde en 
Nie-Gesertifiseerde 
Inrigtings. 23 15 8 15 8 lZl? 543 

Ambagskole. 1 1 0 1 - 125 0 

Gesertifiseerde Hos-
tels. 2 1 1 2 - 22 60 

Verbeteringsskole. 3 2 1 - 3 130 500 

Tehuise vir Siekes. 5 2 3 - 5 80 24? 

Tehuise vir Gevalle 
Meisies. 5 3 2 - 5 58 40 

Bl. -blank. N-Bl. - nie-blank. (Industrieskole - Geen). 

Om te begryp wat van elk van die verskil1ende in

rigtings tipes verwag word sal 'n beknopte uiteensetting van die 

werk van elkeen gegee word. 

1. Veiligheidsplek : 

Die Minister mag vo1gens sub-artikel 1 van Art. 

37/31/1937 1 n plek stig en in stand hou waar 1 n kind veilig

heidshalwe geplaas kan word. Dit mag 'n polisiestasie, 'n 

hospitaal of 1 n plek wat geskik is vir die opname van 'n 

kind wees en waartoe die bewoner bereid is om die kind toe 

te laat. 1 n Kind wat in 1 n veiligheidsplek opgeneem word . 
moet gewoonlik die sitting van 'n ondersoek afwag. Nadat 

die uitslag van die saak bekend gemaak is word die kind 

weer van hierdie tehuis oorgeplaas. 
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2. · P1ek van Bewaring : 

Hier word kinders wat die verhoor van 1n vonnls 

afwag tyde1ik opgeneem. Die Wet maak in Sub-artike1s 

2 en 3 van Art. 37/31/1937 hiervoor voorsiening. Nadat 

die saak afgesluit is word kinders van hleraf uitgeplaas • 

. 3• Gesertifiseerde Inrigtings : 

Sien Sub-artike1 1 van Art. 39/31/1937. Hierdeur 

word aan 1n Inrigting deur die Minister 'n sertifikaat 

uitgereik, wat aandui dat hy tevrede is dat daardie in

rigting 'n geskikte plek is vir die opname en versorging 

van sorgbehoewende kinders. 

4. Industrieskole : 

Volgens Sub-artikel 1 van Art. 38/31/1937 mag die 

Minister •n industria- of nywerheidskool oprig vir die 

opname van sorgbehoewende kinders, sodat julle hier mag 

opgelei word in nywerheidsvakke. 

5. Gesertifiseerde Hostels : 

Hierdie hostels of tehuise ontvang van die Minis

ter 'n sertifikaat ingevolge Sub-artikel 2 van Art. 

39/31/1937· 'n Kind word hierheen verwys op las van 

die Jeughof, m.a.w. omdat so 1 n kind 1 n jeugmisdadiger 

is. Daar moet egter melding van gemaa.k word dat bier

die kinders nie as ernstige misdadigers beskou moet 

word nie; hierdie hostels dien feitlik as grens inrig

tings, tussen verbeteringsskole en die gemeenskap. 

Bale van hierdie kinders werk en verdien hul eie geld. 

6. Verbeteringsskole : 

Kinders wat ernstige misdade gepleeg het en/of 

reeds 'n kriminele rekord in die hof het word hierheen 

gestuur. Kinders word so lank moontlik weg van hierdie 

inrigting gehou deur die Kommissarisse van Kindersorg, 



omdat hul vir die res van hul lewe die stempel dra. 

Seuns en dogters word opgevoed om nuttige burgers van 

die land te word, hul geniet nie net besondere aandag 

in verband met hul skoolwerk nie, maar ontvang ook in

diwiduele geestelike behandeling; daar word na gestreef 

om vir hierdie kinders •n normale en meer gebalanseerde 

uitkyk op die lewe te gee. Sub-artikel 2 van Art. 

38/31/1937 maak voorsiening vir die oprigting van bier

die inrigtings. 

7. Geskikte Inrigtings : 

In Sub-artikel lc van Art. 29/31/1937 word daar 

melding van gemaak, dat 1 n kind na 1n geskikte inrig

ting gestuur mag word. Dit is hier waar ons kennis 

maak met die uprivaat~ inrigting, kinders wat na so 1n 

inrigting gekommitteer word indien dit wel gebeur sal 

sorgbehoewend verklaar wees. 

8. Inrigtings vir Siekes : 

Soos reeds verduidelik sal hierdie groep, volgens 

wettiese indeling, as geskikte inrigtings beskou word. 

Met die ondersoek wat gedoen is, is hul as 'n afsonder

like tipe behandel, omdat hul hoofsaaklik gesondheids

dienste verrig. Hierdie inrigtings is liefdadigheids

inrigtings wat sorgbehoewende kinders vir mediese be

handeling inneem. 

9. Tehuise vir Gevalle Meisies : 

Waar kinders hierheen gekommitteer word sal dit 

ook wees omdat die inrigting volgens Art. 29 van die 

.Wet as 'n geskikte inrigting beskou sal word. Onge

troude verwagtende moeders word hier in hierdie tehuise 

opgeneem. Moeders bly hier tot na die geboorte van die 

baba en ontvang dan gedurende die verblyfperiode onder

rig in huishoudkunde en moederkunde. 
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10. Ambagsko1e : 

Hoewe1 die op1eiding wat die kinders bier geniet 

ooreenkom met die van die nywerheidsko1e word daar 'n 

oriderskeid gemaak tussen die twee. Ambagsko1e staan

onder die beskerming van die Departement van Onderwys 

en word vo1gens wettiese inde1ing as geskikte inrig

tings gereken. Industriesko1e staan ook onder die 

Departement van Onderwys, maar geniet in die Wet 

besondere aandag. 

Die vo1gende groepering kan ook toegepas 

word, dit dien as 'n opsomming van die voorafgaande k1assi

fikasie v~n inrigtings. 

Geskikte Inrigtings : 

A11e privaat inrigtings is nie noodwendig, vo1gens 

die bepa1ings van Art. 39 van die Wet gesertifiseer nie, 

sulke inrigtings word gewoon1ik as geskikte inrigtings 

gek1assifiseer. Dit gebeur soms dat gekommitteerde 

kinders egter ook in sulke inrigtings geplaas word; 

b.v. vera1 as daar nie 'n gesertifiseerde inrigting is 

wat die bepaa1de geval kan opneem nie of as die geserti

fiseerde 1nrigtin~vo1 is. (Inrigtings vir sorgbehoew

ende kinders, Inrigtings vir Siekes, Tehuise vir Geva11e 

Meisies en Ambagsko1e). 

Gesertifiseerde Inrigtings : 

Die Minister moet kragtens Art. 39 van die Wet 

•n sertifikaat aan so 1 n Inrigting uitryk; so 'n in-
' . 

rigting kry voorkeur met die p1asing van kinders en is 

beskerm.deur die Wet en kan om finansii1e steun van 

die Departement vra. (Industriesko1e, Inrigtings vir 

sorgbehoewende kinders of soos genoem,gesertifiseerde 

inrigtings). 
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Gesertifiseerde Tehuise : 

Hoewe1 hierdie inrigtings in baie opsigte die

selfde erkenning as die gesertifiseerde inrigtings 

geniet~ is daar tog wel 'n verski1; in hierdie geva1le 

word net kinders wat deur die Jeughof gekommitteer is 

d.w.s. Jeugmisdadiges hier ingeneem. (Verbeterings

skole en Gesertifiseerde Hostels). 

Vei1igheidsplekke en Plekke van Bewaring : 

Hierdie huise is net tyde1ike verb1yfplekke. 

Kinders word met die toestemming van die Kommissaris 

van Kindersorg of Magistraat, hier gehuisves voor 'n 

ondersoek of hofsaak. 

Verwys na Tabe1 of b1adsy 15 : 

·Qngelukkig kan daar geen vergelyking get~ef 

word tussen die inrigtings van die Skierei1and en die van 

die hele Unie nie, die enigste beskikbare syfers in die 

vers1ae van die Departement van Volkswe1syn kom in die ver

s1ag van 1937 - 1939 voor en vanaf daardie jare is daar al 

heelwat nuwe inrigtings gestig. 

Word die tabel nagegaan dan merk ons dat 

daar drie Vei1igheidsplekke en 2 P1ekke van Bewaring is, 

1 vir blankes en 2 vir nie-blanke kinders. In die eerste 

geval word babas nie van die groter kinders geskei nie, in 

die geval van die nie-b1ankes word die babas en kleuters 

in 'n aparte inrigting gehuisves. Hoewel die getal kinders 

wat ingeneem mag word vasgestel is gebeur dit dikwels dat 

hierdie p1ekke oorbewoon is, want die inrigtings-owerhede 

het nie die reg om 'n kind te weier nie, en die Departement 

verwag eenvoudig dat daar voorsiening gemaak sal word vir 

alle nood gevalle. Hierdie houding is baie onbillik, want 

dit beteken soms dat daar ernstige oorbewoning voor kom. 
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Dit het al gebeur dat daar tot 14 kinders te veel ingeneem 

is in 'n tehuis wat net vir 80 kinders bedoel is. 

Die behoefte aan Gesertifiseerde en nie

gesertifiseerde Geskikte Tehuise geniet die meeste aandag. 

Hierdie tehuise was in meeste gevalle oorspronklik opgerig 

as Weeshuise. Sommige van die inrigtings dra nog die naam 

van Weeshuis, maar in werklikheid word daar maar min wees

kinders ingeneem. Dit gebeur nou meer dikwels dat kinders 

uit ouerhuise kom waar die ouers nie gelukkig saam woon nie, 

of nie geskik is om die kinders heilsaam op te voed nie. 

Die Moeders pensioene wat nou aan families uitbetaal word 

het in hierdie verband veel invloed uitgeoefen, weeskinders 

wat net behoeftig is kan nou tuis bly. Armoede is nie van

dag meer g~noeg rede om 1 n kind van sy ouerhuis te verwyder 

nie. Van die 23 inrigtings wat onder hierdie afdeling val, 

maak die 15 blanke tehuise vir 1277 kinders voorsiening en 

die 8 nie-blanke inrigtings vir 543 kinders voorsiening. 

Hierdie syfers dien duidelik as bewys dat daar in hierdie 

verband veel beter voorsiening gemaak is vir die blanke 

kinders dan die nie-blankes. 

In die wyk wat ondersoek is, is daar geen 

Industri~leskole nie, daar is net een Ambagskool vir blanke 

seuns. Vir die ander seksies van die gemeenskap word nie 

in die Skiereiland voorsiening gemaak nie. 

Daar is twee Gesertifiseerde Hostels, een 

vir blanke seuns wat 22 seuns kan huisves en 1 vir nie

blanke jongens wat 60 seuns huisves. Vir meisies is daar 

in hierdie afdeling geen voorsiening gemaak nie. Een van 

die Verbeteringsskole maak voorsiening vir 60 blanke dog

tars, maar ook hier skiet die nie-blanke meisies kort. 

Die Verbeteringsskole is nie gesertifiseer nie, omdat hulle 

onder die Departement van Onderwys val. 
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Hoewel daar ander inrigtings in die Skier

eiland is wat siek kinders inneem, is hulle hier uitgesluit, 

die genoemdes dien as voorbeelde van die laasgenoemde groep 

en is gekies omdat hulle ook, soos ander inrigtings vir 

sorgbehoewende kinders, liefdadigheids inrigtings is. Die 

5 ingeslote tehuise val onder 3 besture. In twee gevalle 

val blanke en nie-blanke inrigtings onder dieselfde besture, 

maar in elke geval word die groepe in verskillende huise 

gehuisves. Daar word op die oomblik voorsiening gemaak vir 

80 blanke kinders en 247 nie-blanke kinders van albei ge

slagte. Hier kan miskien net bygevoeg word dat daar in die 

toekoms verdere uitbreidings beoog word deur al hierdie in

rigtings, so gou bou materiaal verkry kan word. Die inge

.slote inrigtings maak voorsiening vir die opname van kronies

sieke-kinders en kinders wat uit huise kom waar die ouers 

of familie aan tering ly. Hierdie inrigtings is nie geserti

fiseer nie onder Wet 31/1937, hug,.1e val onder die Provinsiale 

Administrasie en is geregistreer as gesondheids inrigtings. 

Ten slotte kom ons tot die bespreking van 

die Tehuise vir Gevalle Meisies. H1erd1e tehuise wat voor

siening maak vir 58 blanke dogters en 40 nie-blanke meisies 

is nie as welsynsinrigtings geregistreer nie, maar as 

Gesondheidstehuise, omdat hier hoofsaaklik verplegings

dienste verrig word. Dit is jammer dat hierdie inrigtings 

nie gesertifiseer is nie; hulle hou die meisies ook net 

omtrent drie maande na die bevalling verby is aan. Met die 

moeders se vertrek word hul babas dikwels aangeneem. Waar 

'n meisie hierheen gekommitteer word beteken dit gewoonlik 

dat sy weer na haar bevalling oorgeplaas moet word na 'n 

ander inrigting, omdat gekommitteerde kinders vir 'n vas

gestelde periode van gewoonlik twee jaar in die inrigting 

moet bly. Daar is net een van hierdie inrigtings wat beslis 
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optree teen die aanneming van die babas, te dikwels wil 

die meisies die verantwoordelikheid van moederskap vry 

spring. Voor toelating tot aanneming word nie deeglik 

oorweeg of dit wel ten gunste van die kind~ie is om dit 

toe te laat of nie. Meeste van hierdie inrigtings word 

nog baie onwetenskaplik bestuur, daar word nie genoeg aan

dag aan die goeie administrasie en die rehabilitasie van 

die gevalle geskenk nie. 

INRIGTINGSTELSELS • • 

Soos reeds vroeer gemeld, weet ons dat alle 

kinders nie noodwendig na inrigtings gestuur word nie; 

dikwels gebeur dit dat kinders geplaas word in die bewaring 

van 1 n geskikte persoon wat dan optree as •n pleegouer. 

Waarom pleegouers soms verkies word is omdat die kinders 

onder sulke omstandighede, waar kinders in wonings geplaas 

word, daar 'n geleentheid om die kind as 't ware in 'n 

huislike atmosfeer te laat beweeg bestaan. Die familie

kring is 'n normale maatskaplike groep, in teenstelling met 

die inrigting waar hoe getalle kinders saam onder een dak 

as 1n gesin moet saam woon. 

Aan die begin van die eeu is daar in Amerika 

veel propaganda gemaak teen inrigtingsbehandeling, besondere 

nadruk is gell op die voordele van die pleegouer en die 

gesinsatmosfeer. Elias L. Trotzkey het ondersoek ingestel 

in die toestand en tot die gevolgtrekking gekom dat baie 

van die beskuldigings nie deurgaans geld nie. Hy het daar

op gewys dat indian 'n kind in 'n familiekring ongelukkig 

is, dit nie so maklik gemerk kan word nie en so 'n kind 

veel meer eensaam kan wees. In 'n inrigting is daar altyd 

meer moontlikhede vir 'n kind om met een of meer van die 



kinders of personeel maats te maak. Van 'n gesondheids 

standpunt is dit makliker om toesig te hou oor kinders wat 

in 'n inrigting woon. Indien die inrigtings personeel die 

nodige indiwiduele aandag aan hul kinders skenk is die kanse 

tot rehabilitasie in die inrigting net soveel as in die 

beste pleeghuise. 1n Baie groot probleem wat mee kennis 

gemaak is, is om geskikte pleegouers te kry. Alte dikwels 

doen die mense die werk met die oog op die ekstra geld wat 

daarmee verdien kan word. Trotzkey het uiteindelik tot die 

gevolgtrekking gekom dat albei stelsels brood nodig is en 

dat daar ook plek is vir albei. Sommige kinders reageer 

beter in privaat wonings, terwyl ander beter vorder in in

rigtings waar daar maats van sy of haar eie ouderdom is. 

Dit is volgens hom nie geoorloof om inrigtings sonder rede 

te veroordeel nie. Hier in ons land word dieselfde probleem 

ondervind, baie mense is gekant teen inrigtings, maar aan 

die anderkant vind ons dit in die praktyk uiters moeilik om 

geskikte pleegouers te vind. Oor die algemeen is dit die 

persoon wat in die geld meer belangstel dan die eintlike 

opvoeding van die kind wat die gewillige pleegouer is. 

Wanneer ons nader kennis maak met die inrig

ting self, dan kom ons voor die volgende toestand te staan. 

Daar word melding gemaak van drie inr1gt1ngsstelsels, 

(a) Hostels, 

(b) Groepverdel1ng, 

(c) Loshuise. 

Inrigtings word gegroepeer volgens die tipe geboue en die 

aanpassing daartoe. Die oudste groep is die hostels, die 

mees moderne is die huise, die groepstelsel val dan tussen 

die twee. 

Hostels : 

Hierdie geboue is gewoonlik gebou met die 



24. 

doel om groot getalle te huisves. Daar is nie voorsiening 

gemaak .vir die skeiding van groepe nie en kinders word 

almal saam in die een gebou gehuisves. Hierdie geboue 

skep dikwels 1 n koue atmosfeer wat onwenslik is vir 'n 

kindertehuis. 

Groepverdeli ng : 

Die bedoeling is bier om die verskeie 

groepe wat in die inrigting geplaas word van mekaar te 

skei, b.v. seuns en dogters van verskillende ouderdomme 

almal in aparte afdelings te huisves; of, karaktertipes 

van mekaar te skei. Die bedoeling is om die gebou wat 

soms ook geskik is vir 1 n hostel meer gesellig te maak en 

om deur die indelings persoonlike bearbeiding te vergemak

lik. Hierdie metode word nou baie algemeen toegepas. 

Waar 'n nuwe gebou doelbewus volgens hierdie stelsel op

gerig word sal dit miskien in die vorm van woonstelle in

gerig kan word, of met afsonderlike vleuels vir die ver

skillende groepe. 

Loshuise : 

Kinders word in hierdie geval in huise wat 

tussen 10 en 20 kinders kan huisves geplaas. Soms gaan 

die getalle tot 30, dit is al baie kinders, dan word daar 

alweer afgewyk van die oorspronklike bedoeling van die 

loshuise. Kinders van alle ouderdomme en geslagte woon 

hier saam onder die toesig van 'n huisvader en huismoeder. 

Die ouer kinders kry die geleentheid om as ouer broers en 

susters op te tree teenoor die kleintjies, en aan die ander 

kant dry die kleintjies die geleentheid om te leer van die 

oueres en om hul te kan idealiseer. Indien die moontlik 

is is dit wenslik dat elke huis sy eie kombuis moet h~, so 

nie kan daar van 'n gesamentlike eetsaal gebruik gemaak 



word. Die Marsh Memorial Homes kom baie na aan die 

ideale huis stelsel, ongelukkig is dit die enigste van 

sy soort in ons dele. 

25. 

Die sukses van 'n inrigting hang egter ge

lukkig nie gehee~e9a1 af van die geboue af nie, daar is 

ander faktore wat ook in aanmerking geneem moet word. Die 

stelsel waarvolgens die gebou ingerig is is maar net een 

van die menigte aspekte wat ter sprake kom. 

DIE BESTUUR • • 

In Art. 86 van die Kinderwet is daar be-

palings neergel8 wat die Goewerneur-Generaal die reg gee 

om regulasies aangaande sekere sake uit te vaardig. In 

hierdie verband verwys ons na die regulasies wat op 

28.3.1940 in die Staatskoerant gepubliseer is. In Deel 2 

word daar regulasies neergel@ in verband met die bestuur 

en dryf van Gersertifiseerde Inrigtings en Tehuise en in 

Deel 3 in verband met die Nywerheidskole en Verbeterings

skole. In laasgenoemde geval word raadslede deur die 
• 

Minister aangestel. Die Voorsitter is 'n Magistraat. Die 

prinsipaal van die Nywerheidskool of Verbeteringsskool is 

sekretaris van die raad en hy moet maandeliks na elke Raads

vergadering 'n afskrif van die notule van die verrigtinge 

aan die Sekretaris van die Departement opstuur. Die Raad 

moet 'n besoekende lid aanstel wat minstens eenmaal elke 

maand die skool moet besoek en inspekteer en dan verslag 

doen. Aan die einde van elke kalender-jaar moet die Raad 

'n verslag opstel met die nodige informasie en statistieke 

en dit aan die Minister laat opstuur. Ten slotte moet die 

Raad 'n register hou van die leerlinge soos bepaal in Regu

lasie 9 van Deel 2 (sien later). Lede dien vir 'n tydperk 
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van twee jaar op die Raad, en die verkiesing vind so plaas 

dat daar altyd deel van die vorige bestuur aanbly, om kon

tinuiteit te bewaar. 

Die bestuur van enige ander Kinderinrigting, 

wat hier in hierdie ondersoek behandel word, se sestQQ~ sal 

in die re~l saamgestel wees uit belangstellende persona en 

verteenwoordigers van verenigings of liggame wat die belange 

en die instandhouding van die inrigting op die hart dra. 

Die samestelling en verantwoordelikhede sal egter baie oor

eenkom met die van die Nywerheidskole en Verbeteringsskole, 

soos deur die regulasie vasgestel, hierdie voorskrifte mag 

dus ook dien as 'n leidraad. Die bestuur kan uit enige 

gerieflike getal bestaan, die ampsdraers is gewoonlik die 

Voorsitter, Vise-voorsitter, Sekretaris en Tesouriere, ander 

lede sal dan ander liggame verteenwoordig of/en belangstel

lendes wees. Alle gesertifiseerde inrigtings moet twee ver

teenwoordigers van die Departement op die komitee laat dien, 

hierdie persone tree in belang van die Departement op en 

dien as raadgewers tot die bestuur. In die geval van Geserti

fiseerde Inrigtings moet daar jaarliks verslag gedoen word 

aan die Sekretaris van die Departement. Die Departement is 

gesteld daarop dat behoorlike besigheidsmetodes toegepas 

word., veral in die besteding van die finansies. In Art. 11 

van Deel 2 van die Regulasies van die Klnderwet word daar 

melding gemaak van die informasie wat in die boekhouding 

noukeurig weergegee moet word. 

Die samestelling van die Bestuur van die 

Kindersendinghuise dien as 'n voorbeeld van die indeling 

· van 'n bestuur. 
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Vereiste Verteenwoordiging : 

) Die bestuur is die van 
1. N.G. Groot Kerk, Kaapstad - 4 ) 

) 
1n gesertifiseerde in-
rigting. Die 3 Kerke 

2. N .G. Nuwe Kerk, Kaapstad - 3 ) is verteenwoordigend van 
) die drie gemeentes wat 

3. N.G. Kerk, Durbanville - 3 ) verantwoordelik is vir 
) die bestuur en instand-

4. Volkswelsyn - 2 ) houding van die 2 Kinder-
) sendingtehuise. 

Samestelling van die Bestuur : 

( Voorsitter - (Groot Kerk) 
( 

Ampsdraers ( Vise-Voorsitter - (Durbanville) 
( 
( Sekr. - Tesouriere - (Nuwe Kerk) 

( Gr0ot Kerk - 3 
( 

Verdere verteenwoordiging ( 
( 

Nuwe Kerk - 2 

van belangstellendes ( 
( 

N.G. Kerk, Durbanville - 2 

( Dept. van Volkswelsyn - 2 

Die aantal sub-komitees wat nodig is sal van 

die indiwiduele inrigtings afhang. In sommige gevalle dien 

die uitvoerende komitee as 'n sub-komitee wat alle ander 

sub-komitees vervang; in ander gevalle is daar 'n huis

komitee, waar moontlik geheel en al bestaande uit dames, 

wat direk m~t die staf in verbinding tree oor huishoudelike 

sake. Daar is gevalle waar spesiale opvoedkundige, finan

siele, besoek-, welsyns- en propagandakomitees of/en spoed

eisendekomitees indien nodig, aangestel is. Dit moet onthou 

word dat 1 n komi tee nie net in naam moet bestaan nie; .1 n 

paar flukse komitees beteken veel meer dan 'n hele aantal 

los komitees wat nie gedurig funksioneer nie. Dit is be

langrik om die belangstelling van komiteelede te behou, deur 

hulle gedurig in kontak met die werksaamhede te hou. Die 

Bestuur en veral die huiskomitee moet gedurig kontak hou 

met die star, of dit nou deur middel van 1 n besoekende lid 
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geskied of die hele huiskomitee self kom nie soveel daarop 

aan nie. 

Oor die algemeen is aangetref dat die besture 

van die inrigtings wel plaaslik aangestel word, in enkele 

gevalle kom dit voor dat die bestuur Uniaal ageer en dus 

elders is. Waar dit die geval is is dit onmoontlik om net 

deur korrespondensie kontak te behou, 1 n plaaslike komitee 

is in so 'n geval dringend noodsaaklik~ Dit kan skaars van 

'n matrone verwag word dat sy alle verantwoordelikhede op 

haar skouers moet dra. 

Wat my getref het, is dat sommige komitees 

net kwartaalliks vergader, in sulke gevalle is dit wenslik 

dat die sub-komitee b.v. die huiskomitee dan ten minste 

maandeliks moet vergader, want dit is uiters noodsaaklik 

dat gedurige kontak behou moet word. 

Met die aanstelling of verkiesing van komi

teelede is dit goed om te onthou dat dit wenslik is om lede 

met spesiale kennis van inrigtingsorg, veral in die volgende 

aspekte, aan te beveel : finansies en administrasie, wet

gewing, huishoudelike sake, maatskaplike werk, gesondheid

sake, godsdiens onderrig en opvoedkunde. 

Die Konstitusie is iets wat noukeurige aandag 

eis, dit is belangrik dat elke inrigting 1 n eie konstitusie 

het, verder dat dit noukeurig met behulp van 1 n regsadvi

seerder opgetrek sal word. Daar moet voorsiening gemaak 

word vir besonderhede aangaande die doel van die inrigting, 

die samestelling van die bestuur, dienstyd van die bestuur, 

pligte van die bestuur, magte van die bestuur, die naam van 

die tehuis, en die bestaansreg, om die indiwiduele bestuurs

lede te beskerm. Die samestelling van komitees met hul 

verantwoordelikhede, besonderhede aangaande ampsdraers, 
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benoeming van trustees, hou van vergaderings, korrespon

densie, fin~nsies, voorwaardes vir opname van kinders, 

notules, uitplasing van kinders, diensvoorwaardes van per

soneel, wysiging van die re~ls en so meer. Indiwiduele 

verskille sal natuurlik verwag kan word, maar bogenoemde 

is van die belangrikste aspekte wat aandag moet geniet. 

KLASSIFIKASIE VAN INRIGTINGS VOLGENS BESTUURDERS EN 

INRIGTINGSTIPES : 

(Sien tabel of bladsy 30). 

Van die tabel op bladsy 30 is daar veral 

vier af1eidings wat gemaak kan word : 

1. Dat daar onder die inrigtings wat besoek is geen 
inrigtings onder die beheer van die Departement 
van Volkswe1syn opgerig is nie, 

2. Behalwe vir die drie Verbeteringssko1e is a1 die 
inrigtings deur privaat organisasies opgerig, 

3. Meeste inrigtings onder die beheer van private 
1iggame staan, en 

4. Van die private inrigtings staan meeste onder 
beheer van Kerke. 

Hierdie toestand vereis verdere verduideliking : 

1. Volgens die wysiging van die Hoofwet is daar in 

Art. 12/25'/1944 vir die eerste keer die reg aan die 

Minister verleen om 

(a) inrigtings vir die opname van sorg
behoewende kinders en 

(b) tehuise vir die opname van persone 
wat op las van die hof daarheen ver
wys word, 

op te rig en in stand te hou. Vandat die Wet in werk

ing getree het is daar nou alreeds 'n begin gemaak. 

In die argelope maande het die Departement in ander 

dele van die land 'n hele paar inrigtings vir kleur-

1inge opgerig, vera1 omdat daar vir hierdie deel van 



KLASSIFIKASIE VAN INRIGTINGS VOLGENS BESTUURDERS EN INRIGTINGSTIP.ES. · 

B E S T U U R DE R S. SOORTE INRIGTINGS. 

Veiligheids- Tehuise vir 
Geserti-Bestuurders van Plekke en Sorgebehoe- Am bag- Verbeter-

Inrigtings. Totaal Plekke van wende Kind- skole. fiseerde ingsskole 
Bewaring. ers. Hostels. 

1. Joodse Kerk. 1 1 
2. Lutherse Kerk. 1 1 
3· N.G. Kerk. 3 2 ' 
4. Heils1eer. 3 1 
5. Metodiste Kerk. 2 2 
6. Rooms-Katolieke Kerk. 5 ' 

4 1 
7. Kerk van Eng eland. 9 7 
8. Vo1kskerk van Suid ' 

Afrika. 1 1 
9. Lutherse & N.G. Kerke. 1 1 

10. S.A.S. & H. 1 1 
11. Plaas1ike Indiwiduele 

Besture. 5 1 2 
12. Ker seeelfonds. 2 
13. Invalid Childrens' Aid 1 
14. Kleurling Kindersorg-

vereeniging. 1 1 
15. Kindersorg. 3 3 
16. Departement van Unie 

Onderwys. 3 3 
-- ~ 

1 - 9 Kerk1ike Besture. 
10 - 15 Ander Private Besture. 
16 Staatsbestuur. 

' 

Tehuise 
vir 

Siekes. . 

2 

2 
1 

Tehuise 
vir 

Gevalle 
Meisies 

1 
2 

2 
,. 

I 
I 
I 

I 

w 
0 
• 
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die gemeenskap nog min gedoen is. 

Omdat die werk in die verlede oorspronklik deur 

private organisasies onderneem is, is dit te begryp 
dLur huUe. 

dat soveel van die werk, op hierdie stadium, gedoen 
" sal word. Wat die private inrigtings betref merk ons 

verder dat die meerderheid van hulle onder kerklike 

bestuur staan, en verder dat die kerk veral in die 

belang van die gewone sorgbehoewende kind, wat uit 'n 

gebroke huis kom, arbei. Liefdadigheidswerk het oor

spronklik as 'n vertakking van kerklike werk begin, 

en vandag is hierdie twee arbeidsvelde nog baie nou 

ann mekaar verbonde. Waarom dit so is dat die tehuise 

vir sorgbehoewende of vroe~r bekend as weeskinders 

juis hoofsaaklik deur kerke gestig is, is omdat daar 

genoeg kinders is om sulke afsonderlike tehuise te 

regverdig. In die geval van die ander inrigtings waar 

siek kinders ingeneem word, of soos in die plekke van 

bewaring, is dit anders, in hierdie gevalle sal dit 

nie moontlik wees vir elke kerk om 'n eie inrigting 

te stig nie. Dit is waarskynlik die rede waarom die 

kerke juis op hierdie gebied die voortou neem. 

INTERNE ADMINISTRASIE • • 

Die grootte van 'n inrigting sal die interne .. 
administrasie sterk beinvloed, 'n groot inrigting soos die 

Constantia Verbeteringsskool sal veel meer spesialisasie 

vereis dan •n kleiner inrigting wat minder dan 25 kinders 

inneem, nogtans is daar sekere standaarde wat gestel kan 

word en waarna elke inrigting kan streef. Die werksaamhede 

van 1 n inrigting kan onder drie hoof indelings gegroepeer 

word, nl., 

1. Administratief. 
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2. Opvoedkundig. 

3. Huishoudelik of tegnies. 

In hierdie hoofstuk sal die eerste, nl. die Administra

tiewe werk behandel word, die ander twee afdelings word 

later breedvoerig op ingegaan. 

Artikel 9 van Deel 2 van die Regulasie van 

die Kinderwet verduidelik noukeurig wat die Departement ver

wag van die bestuur aangaande die administrasie van Geserti

fiseerde Inrigtings. ' D!e Departement kan geen eise stel aan 

private inrigtings nie, maar net aan die gesertifiseerdes, 

waar toesig makliker gehou kan word. 

Die Departement is gestel op volledige regis

ters, waarin die naam, toelatingsdatum van elke leerling, 

ras, geslag, geboortedatum, die kind se gewone verblyfplek 

onmiddelik voor sy opneming, naam en adres van ouers of voog, 

verder besonderhede oor die rede van opneming en ten laaste 

informasie in verband met sy vrylating of oorplasing, van 

elke kind in opgeteken word. 

Verder is dit nodig dat 'n volledige 13er vir 

elke kind gehou sal word. Die regulasies dien ook bier as 

'n baie behulpsame bron van informasie. Sub-art. 2 van Art. 

9 van Deel 2 van die regulasies 1~ die volgende voorskrifte 

neer. Die lAers van Gesertifiseerde inrigtings moet bevat 

(a) Versla8 in verband met die kind self, die huts
like omstandighede, en verslae in verband met 
sy skoolprestasies, 

(b) Versla8 van liggaamlike, psigiatriese of psigo
logiese ondersoeke, met die resultate en behande
ling wat toegepas moet word. 

(c) Die maatskaplike aanpassing en ontwikkeling 
tydens die verblyf van die kind in die inrigting, 
insluitende dissiplinere oortredings en straf. 

(d) Enige ander informasie wat die bestudering, be
vordering en behandeling van die persoonlikheid 



of huislike omgewing van die leerling aan
gaan. (Geskiedenis-state en alle korres
pondensie van enige van die gevalle moet 
sorgvuldig bewaar word. 

33· 

Sommige van die inrigtings wat besoek is 

het le~rs sowel as registers en opsommingskaarte. Twaalf 

van die inrigtings wat besoek is hou geen le~rs nie. In 

ses van hierdie gevalle word alle besonderhede wat nodig 

geag word kortliks in 1 n soort register of oefeningboek 

aangeteken. In die ander ses gevalle, waarvan drie die 
~\en 

Plekke van Bewaring (voetnota) is, word.net opsommings-

kaarte gehou. In die laasgenoemde geval word volledige 

l~@rs in die kantoor van die maatskaplike werkster of 

proefbeampte, wat vir die geval verantwoordelik is gehou. 

Omdat die kinders net tydelik in hierdie tehuise bly word 

dit nie nodig geag om volledige leArs aan die matrone te 

oorhandig nie. In die ander nege gevalle wat hierbo genoem 

is is die toestand anders, in hierdie gevalle behoort deeg

like kantoor organisasie aangebring te word. Een van die 

inrigtings wat besoek is sluit onder die korrespondensie 'n 

afskrif van 'n brief, wat gestuur word aan nuwelinge se 

ouers onmiddelik na hul aankoms ,. in. Die brief is spesiaal 

opgestel om die vertroue van die ouers te wen. Daarin word 

aan die ouers verduidelik dat hul getrou moet bly aan hulle 

kinders en verder dat hul persoonlik veel kan doen om hul 

kind in die inrigting gelukkig te maak. 1 n Kort uiteenset

ting van die opvoedkundige moontlikhede wat tot die kind se 

beskikking gestel word ten slotte bygevoeg. Hierdie brief 

het al verbasende resultate gelewer, die ouers voel na so 

'n brief dadelik dat die inrigting belangstel in die seun 

Voetnota : Die term Plekke van Bewaring sal Veiligheids
plekke insluit, omdat hierdie twee tipes saamge
vat word onder een dak. 
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of dogter, die gevoel van haat wat miskien vererger het 

word deur so 'n brief tot 'n mate afgekoel. Sulke briewe 

en enige ander korrespondensie in verband met gevalle moet 

alles in die l;Ars van die afsonderlike gevalle bewaar word. 

Waar registers gebruik is, in plaas van leArs, 

kom hul gewoonlik bale ooreen met opsommingskaarte. Die in

formasie wat in hierdie gevalle aangeteken word is gewoonlik 

bale karig. Besonderhede soos die naam, geboortedatum, 

huisadres, naam en adres van ouers, toelatingsdatum, kerk

verband, datum van ontslag en die rede vir die opname, met 

·~ kort skets van die lewensgeskiedenis van die geval is 
J 

gewoonlik al informasie wat ingesluit word. Registers en 

opsommingskaarte behoort nie die plek van die leArs in te 

neem nie. Registers kan gebruik~ord om boek te hou van 

byvoorbeeld die dokter se besoeke, of kinders se bywoning. 

Registers is gerieflik vir die bestuur van die inrigting, 

dit moet onder geen omstandighede die plek van die le~r pro

beer inneem nie. Die opsommingskaarte moet 'n byvoegsel by 

die leArs wees, dit moet ook dien om die kantoororganisasie 

te vergemaklik, maar nie om die plek van die leArs in te 

neem nie. 

Die kantoorwerk kan vir 'n onopgeleide per

soneellid baie vergemaklik word as 'n leidraad aan so 'n 

persoon gegee kan word, nie net vir die kantoor organisasie 

nie, maar ook vir die algemene bestuur van die inrigting. 

Een van die omslae wat ek gesien het, het behalwe 'n kaart

stelsel ook 'n opsommingstabel op die buiteblad van die 

l~r, 'n omslag met so 'n afdeling is waardevol aangesien 

dit 'n vlugtige oorsig van 'n geval moontlik maak. Persone 

wat aan georganiseerde kantoorwerk gewoond is sal die waarde 

daarvan besef en kan waardeer. Ongelukkig is daar nog te 

veel mense wat nie die waarde van goeie le3rs in hierdie 



werk besef nie. 

STAATSBEHEER • • 

35. 

In hierdie hoofstuk is daar op die adminis

trasie van inrigtings ingegaan. Mynsinsiens kan daar op 

hierdie gebied veel meer gedoen word om die organisasie 

van inrigtings te verbeter. Die Wetgewing wat reeds in 

werking is, veral die Kinderwet van 193?, het reeds veel 

gedoen om die standaard van inrigtings te verbeter. Maar, 

veral is die toestande, deur die belangstelling van die 

Departement van Volkswelsyn self, verbeter. Die Staat sal 

altyd van die hulp van die private organisasies afhanklik 

wees. Laasgenoemde is in meer as een opsig die gekose per

sene om die praktiese werk self te doen. Die Staat is die 

liggaam wat leiding moet gee. Sodoende, deur samewerking 

van private organisasies en Staat, kan die taak wat voorl8 

vergemaklik word. 

Die inspekteurs het dit in die begin dikwels 

moeilik gevind om toegang tot inrigtings te kry. Hulle is 

dikwels as indringers beskou. So gou daar verpligte regis

trasie van alle inrigtings deur wetgewing vereis kan word 

sal dit makliker wees om toesig te hou oor inrigtings, en 

om sodoende te sorg dat kinders wel goed versorg word en 

nie maar met die minste tevrede moet wees nie. Staats-

beheer van inrigtings sal nie beteken dat private inisia~ 

tief onderdruk sal word nie, inteendeel, dit sal aangemoedig 

word. Staatsbeheer sal dit moontlik maak om die standaard 

van die werk te verhoog en op •n bevredigende peil te behou. 
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FINAN S IE S. 

Van 1n materiile standpunt is finansies 

gewoonlik een van die grootste problema van enige inrig

ting. Min inrigtings staan nie voor hierdie probleem nie. 

'n Tekort aan finansies is dikwels die rede waarom daar op 

die minste voorregte gereken moet word. 'n Tekort aan 

finansies is dikwels die oorsaak van ondoeltreffende ge

boue, 'n onbevoegte personeel, min geriewe vir die kinders 

en min opvoed~ndige geleenthede vir die kinders. 

INKOMSTES EN UITGAWES VAN INRIGTINGS • • 

In die afgelope jare het die ekonomiese 

lewe baie verander. Die lewensstandaard van baie het ge

styg, en daarmee het die verhoging van die lewenskoste dan 

ook gepaard gegaan. Die koste van feitlik alles het gestyg, 

in sommige gevalle tot meer dan 200% van die vooroorlogse 

pryse. Kos, klere en veel ander benodighede was dikwels 

nie net duur nie, maar ook onverkrygbaar. Die gevolge van 

hierdie veranderings het met die styging van die inrigtings

uitgawes gepaard gegaan. Die tabel toon die styging van 

die uitgawes van 1 n paar van die inrigtings oor die afge

lope 6 jaar. 

Aan die anderkant het die inkomstes van die 

inrigtings gelukkig ook wel vermeerder, maar soos die ta

belle ook toon kOn daar nie altyd tred gehou word met die 

stygende uitgawes nie. 

Die vier voorbeelde wat gekies is is tipies 

en in hierdie geval genoegsaam om die styging van die in

komste en uitgawes aan te toon. Die relatiewe stygings is 

nie berekenzbaar nie, omdat dit by elke indiwiduele inrig-
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ting verskil en verder omdat al die inrigtings nie vir my 

toegang tot hul boeke kQn gee nie. Die jaarverslae wat 

in aanmerking geneem is is die afgelope 6 finansiele jare 

met 31.12.44 as die jongste sluitingsdatum. 

STYGING VAN INKOMSTE EN UITGAWES 

VAN 1N PAAR VERTEENWOORDIGENDE 

INRIGTINGS. 

(vir die afgelope 6 jaar, met 31.12.1944 as jongste 
s1uitingsdatwn.) 

TYDPERK. I N .K 0 M S T E S. U IT G AWE S. 

Finansiele Inrigtings. Inrigtings. 
Jaar. b d b d a c a c 

1. (1939) £ 5763 £1288 £4449 £ 8345 £6175 £1416 £4200 £ 8513. 

2. (1940) £ 6333 £1324 £4779 £ 9300 £6230 £1464 £4738 £ 9788 

3. (1941) £ 6085 £1381 £4652 £ 9558 £5357 £1415 £4602 £ 9038 

4. (1942) £ 6656 £1488 £4856 £10441 £6671 £1580 £4846 £10716 

5. (1943) £ 7676 £1582 £6408 £10470 £8134 £1602 £6490 £10660 

6. (1944) £10181 £1989 £?40? £ 9733 £9952 £2001 £7366 £11283 

Sommige inrigtings was gelukkiger dan ander, 

maar vir almal het die moeilike jare die gevolg gehad dat op 

een of ander artikel van die begroting bespaar moes word. 

In sommige gevalle moes die geboue skade ly, ander male die 

algemene uitrusting, en heel dikwe1s die kinders se klere en 

voedsel. Om op die voedsel rekening in te kort is een van 

die verkeerdste dinge wat moontlik gedoen kan word. Met die 

berekening van die geldsake moet die gesondheid van die kin

ders a1tyd as die be1angrikste uitgawe beskou word. 



BRONNE VAN INKOMSTES • • 

38. 

Daar is veral 5 bronne waarvan inrigt.ings 

hul finansiele steun ontvang, nl. 

(a) Die Staat. 

(a) Staat : 

(b) Die Provinsiale Administrasie. 

(c) Munisipa1iteite. 

(d) Plaaslike Liggame. 

(e) Private Bronne. 

In die geval van die staatsinrigtings word a1 die 

finansi~le verantwoordelikhede deur hierdie liggaam 

gedra. Ingeval 'n inrigting onder Ord. 4 van 1919 

geregistreer is, betaal die staat 50% van die subsidie. 

1n die geval van die inrigting wat volgens die Kinder

wet 1 n gekommitteerde kind inneem, word 'n toelaag vir 

elke kind betaal. Indien 'n inrigting gesertifiseer 

is kan aansoek gedoen word om verdere hulp van die 

Staat. Beha1we die beta11ng van die salarisse van op

ge1eide personeel is daar in die geval van gesertifi

seerde inrigtings ook voorsiening gemaak vir die betal

ing van spesia1e toelaes vir goedgekeurde doe1eindes 

in geva11e waar die Departement daarvan oortuig is dat 

daar •n behoefte aan spesiale hulp bestaan, b.v. die 

betaling van huur en aankoop van inrigtings uitrusting. 

(Van die Staat kan subsidie op hierdie laasgenoemde 

wyse ontvang word, mits inrigtings nie ook onder Ord. 4 

van 1919 geregistreer is nie. Daar kan nooit dubbele 

subsidies ontvang word nie, dit mag net deur die een 

kanaal geskied). 

(b) Provinsiale·Administrasie: 

Waar inrigtings onder Ord. 4 van 1919 geregistreer 
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is gebeur dit dikwels dat so 'n inrigting butte die 

munisipale gebied van 'n dorp of stad val, b.v. 

Gestel 'n kind kom van 'n wyk wat onder die Provin

siale Administrasie staan en die bedrag wat aan 'n 

inrigting toegestaan mag word is £10, dan sal die 

Staat £7 betaal en die Provinsiale Administrasie, wat 

in hierdie geval die plaaslike owerheid is, die ander 

£7 moet betaal. (Plaaslike owerhede is die wyksower

hede waar kinders vandaan kom.) 

(e) Munisipaliteite : 

Soos in die geval van die Provinsiale Adminis

trasie is die Munisipaliteit ook volgens Ord. 4 van 

1919 'n plaaslike owerheid. Waar 'n inrigting in bier

die wyk geregistreer is, moet hierdie munisipaliteit in 

plaas van die Provinsiale Administrasie, soos in die 

vorige geval die 50% van die subsidie~rbare onkoste, 

soos goedgekeur volgens die bepalings van Ord. 4 van 

1919, dra. Inrigtings kan registreer in alle wyke waar 

kinders vandaan opgeneem word. B.v. As 'n inrigting 

kinders van beide Bloemfontein en Johannesburg inge

neem het, kan bulle om die hoofdelike subsidi~ van 

daard.ie bepaald.e kinders te ontvang, in albei d.aardie 

wyke registreer •. 

(d) Plaaslike Liggame : 

Die Gemeenskapskas in Kaapstad is 'n goeie voor

~eeld van hierdie tipe. In plaas d.at inrigtings 

straatkollektes hou, kan aansoek om registrasie, en 

sodoende ook om finansi~le steun van die gemeenskaps

kas gedoen word. Die gemeenskapskas is 'n onafhanklike 

organisasie wat deur middel van direkte skenkings en 

donasies van die publiek, inrigtings wat onder sy be

skerming staan ~ help. 13 van die inrigtings wat in 
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die ondersoek ingesluit is staan reeds onder die be

skerming van die gemeenskapskas. 

(e) Private Bronne : 

Die bronne wat hier kan help is seker ontelbaar. 

Van die bronne om geld in te vorder is die volgende 

van die belangrikste. b.v. Basaars, straatkollektes, 

donasies, skenkings, legasies en so meer. Van die in

rigtings vra aan donateurs om b.v. vir 'n bed vir 'n 

kind te betaal, soos soms in hospitale van gebruik ge

maak word, of vir bedrae om te help met die onderhoud 

van kinders. Die Marsh Memorial Homes het 'n blad 

uwing.§.t;t uitgestuur, hierin word finansH~:le hulp dan 

onder verskeie hoofde geklassifi~eer. (1) 

KLASSIFIKASIE VAN INRIGTINGS : 

Wanneer ons ag slaan op die bronne van in

komste, dan kan ons inrigtings onder 3 hoofde klassifiseer. 

(a) Staats inrigtings : 

Die drie Verbeteringsskole is die enigste drie 

staatsinrigtings waarmee in die ondersoek kennis ge

maak is. Hierdie inrigtings word geheel en al deur 

die staat onderhou. 

(b) Private inrigtings met staats ondersteuning : 

Hierdie inrigtings kan onder die Kinderwet 31/1937 

geregistreer wees of onder Ord. 4 van 1919. In hierdie 

gevalle ontvang inrigtings finansi!le steun van die 

staat indien onder die Kinderwet geregistreer of indien 

onder Ord. 4 van 1919 geregistreer van die staat en die 

Provinsiale Administrasie of so nie van die staat en 'n 

munisipaliteit. 

(1) Sien uwingst.t: deur .John W. Watson, bladsy ?. 
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(c) Private inrigtings sonder staatsondersteuning : 

Daar is nog inrigtings wat gehee1 en al onaf

hanklik is van staatsge1de, hierdie inrigtings ont

vang a1 bu1 inkomste et van plaaslike liggame, of so 

nie word di t vans elf ingesame1. , 

INRIGTINGSUITGAWES . • 

Ongelukkig is dit nie moont1ik om die per 

kapita koste per kind uit te reken met die gegewens wat 

ingewin is nie. Baie van die inrigtings beskou ~ul finan

sie1e verslae as streng konf1densiee1, buite staanders word 

dan nie toege1aat om dit te sien nie. 'n Probleem wat ek 

teegekom bet is die feit dat elke inrigting 'n eie boekhou

stelsel het en dat daar nie van alle donasies, wat b.v. nie 

in die vorm van geld geskenk word, melding gemaak word nie. 

Een van die private inrigtings wat om donasies van belang

stellendes vra bet die volgende skaal opgetrek, om aan die 

publiek 'n idee te gee van hoe hul kan bydra tot die on

koste van die huis. 

12- 0 sal 'n kind vir een week voed. 

£ 2-10- 0 sal 'n kind vir 'n maand voed. 

£ 6- 0- 0 sal 'n kind vir een jaar k1eed. 

£ 12- 0- 0 (of £1 per maand) sal twee kinders vir 
een jaar kleed. 

£ 36- 0- 0 (of £3 per maand) sal een kind vir 'n 
jaar voed en kleed. 

£ 50- 0- 0 sal 'n kind vir 'n jaar beskerm. 

£100- 0- 0 sal twee kinders vir 'n jaar beskerm. 

£150- 0- 0 sal 'n bed vir 1 n kind vir drie jaar 
verseker. 

£750- 0- 0 Vir bierdie bedrag kan 'n bed geskenk 
word vir 'n kind. 'n Plaat met besonder
bede word bo die bed gesit, en dan word 
die skenker van tyd tot tyd voorsien met 
1 n verslag oor die bed gebruik. 
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Hierdie opsomming gee nie net 'n idee van 

die onkoste aan die versorging van 'n kind verbonde nie, 

dit dien ook as 'n goeie voorbeeld van propaganda. Sulke 

voorstelle trek die aandag van die publiek, en wek derhalwe 

belangstelling. 

H.W. Hopkirk het in Amerika probeer om ver

gelykings te tref tussen die inkomstes en uitgawes van ~n

rigtings. Hy het gevind dat dit ook in sy gevalle feitlik 

onmoontlik was om vergelykings te tref tussen die koste aan 

inrigtings verbonde. Hy wys daarop dat dib in die eerste 

geval noodsaaklik is om ten eerste uniformiteit in hierdie 

opsig te verkry voordat per kapita koste bereken kan word. 

Hy wys verder daarop dat dit moeilik is om vergelykings te 

tref omdat inrigtings koste uit die aard van die saak ver

skil. Mediese dienste kan in hierdie geval as 'n voorbeeld 

dien. Die een inrigting betaal miskien vir alle mediese 

dienste volprys, terwyl 1 n ander een van gratis kliniek 

diens gebruik maak. In die een geval ontvang die kinders 

gereeld mediese aandag, maar in die ander geval word daar 

hierop bespaar en word kinders net behandel wanneer die nodig 

is. Om op hierdie gebied alleen die per kapita koste te 

bereken sou volgens Hopkirk uiters moeilik en onbevredigend 

wees. 

'n Ander probleem wat homself voordoen is 

die pryse van voedsel. Op die platteland waar groentes 

gegroei kan word soos b.v. Durbanville, en waar melk en vleis 

goedkoper is, sal hierdie rekenings baie laer wees dan in 

die stad. Dit gebeur dikwels dat inrigtings donasies in die 

vorm van produkte ontvang. Sommige inrigtings ontvang veel 

meer dan ander. Hierdie donasies se waarde word nie opge

skryf nie, die gevolg is dan hier ook weer dat die bereken

ings nie noodwendig juis is nie. 



Om akkurate per kapita koste vas te stel 

sal dit nodig wees om 'n paar inrigtings te vra om nou

keurig boek te hou van die daaglikse uitgawes van die 

kinders en personeel wat daagliks onderhou moet word. 

Hopkirk maak 1n klassifikasie van die vyf 

belangrikste hoofde waaronder uitgawes geklassifiseer kan 

word. Hy noem die volgende naamlik, personeel, voedsel, 

brandstof, versorging van geboue en klerasie. Die grootste 

uitgaaf is dikwels die van die personeel. Behalwe in ui~

sonderings waar gratis dienste ontvang word en soos in die 

gevalle van sommige kerkinrigtings soos kloosters, is dit 

gewoonlik die geval. Kos kom volgens die skrywer gewoonlik 

tweede en daarna volg die ander drie. Hopkirk beweer dat 

waarskynlik van 60% to 80% van die totale uitgawes van 

enige inrigting uit hierd,ie bogenoemde items bestaan. Die 
. 
hoeveelheid sal net van elke afsonderlike inrigting afhang. 

Volgens die indelings wat in hierdie ondersoek gedoen is is 

die uitgawes onder ander hoofde ingedeel, met die gevolg 

dat dit nie daarvan afgelei kan word of hierdie uitgawes 

ooreenkom met die van Hopkirk nie. In hierdie geval is 

salarisse afsonderlik geklassifiseer, maar dan is voedsel 

en klerasie alles onder algemene onderhoud ingesluit. 



HOOFSTUK IV. 44. 

PER S 0 N E E L. 

Hierdie hoofstuk sal die toestande en pro

blame i.v.m. die personeel onder die volgende onderafdelings 

behandel :-

1. Verantwoordelikhede van personeel. 

2. Aanstelling van personeel. 

3. Belange van die personeel. 

4. Opleiding van personeel. 

5. Beskikbare kragte. 

6. Slot. 

Daar was •n tyd toe opleiding ~ir inrig

tingspersoneel as onnodig beskou is; vandag is die toe

stand anders. Di~ ontwikkeling van Kindersielkunde en 

Maatskaplike Werk het ons laat besef dat kinders wat na in

rigtings gestuur word onder bevoegte persone geplaas moet 

word. Sulke kinders word verwyder uit hul omgewing en huis

like omstandighede met die doel om vir hulle 'n beter kans 

in die lewe te gee. Dit is dus noodsaaklik om te sorg dat 

hulle beter behandeling kry. Wanneer daar verwys word na 

inrigtingsorg, sal daar keer op keer nadruk gel@ word op 

die belangrikheid van bevoegte personeellede. Met reg kan 

ges@ word dat die staf die siel en lewe van 'n inrigting 

is. Waar die personeel die belange van die kinders waarlik 

op die hart dra, en waar die kinders die liefde ontvang 

waarna hul verlang, sal daar nie net geluk bespeur word nie, 

maar sal daar ook vooruitgang wees. Die kinders sal hier

deur aangemoedig word in hul pogings om van hul lewe 'n 

sukses te maak. 

Die vereistes wat aan die bekwaamhede van 

die personeel gestel word, is baie hoog. Die taak wat vir 



hulle daar gestel is, is 1n moeilike. Anders as in 'n ge

wone skoolkoshuis, moet hierdie persone 'n persoonlike by

drae lewer tot die opvoeding van die kinders. Hierdie kin

ders kom almal van ongelukkige huise waar die familiekring 

ontaard het. Miskien is 'n kind wees, maar gewoonlik word 

sulke kinders van die ouerhuis ve~wyder omdat laasgenoemde 

nie 'n geskikte familie-atmosfeer skep nie. Waar inrigtings

kinders in die verlede wese was; het daar 'n verandering ge

kom; vandag sluit die woord usorgbehoewend 11 veel meer in. 

Die inri~ting moet die plek van die ouerhuis inneem, aan 

die liggaamlike ~ geestelike behoeftes van die kind moet 

daar aandag gewy word. Die kind moet as een van •n groep 

behandel word maar tenspyte daarvan moet daar sorg gedra 

word dat elke kind die nodige ind.iwiduele aandag ontvang~ 

Volgens die verslag van die Departement van 

Volkswe1syn vir die jare 1937 tot 1939 is gerapporteer dat 

daar van die .inrigtingspersoneel, wat toe meer as 1000 in 

die Unie getel het, 8 lede was met universit~re opleiding 

in die sosiale wetenskappe, 12 met universiteitsgrade in 

ander vakke, 188 in besit van professionele sertifikate in 

boekhou en tikskrif, opvoed.kunde, verpleging of huishoud

kunde en 847 met hoegenaamd geen professionele kwalifi

kasies nie. ~ is·daar al nadruk op gel~ dat die ver

eistes geleidelik •n ho~r peil moet bereik en is dit aange

moedig dat gebruik gemaak sal word van persone wat veral 

ook geskikte maatskaplike rehab11itasiewerk sal kan doen. 

Calvin Derrick, Superintendent van die uState Home for Boys'', 

Jamesburg, New Jersey skryf, na 'n uiteensetting!;van 'n 

ideale inrigtingsfilosofie en plan van behandelihg : 

(1) 

nThe answer to everything is a proper 1)/ 
qualified personnel. tt ( 1). I! 

i\; 
1 

Adjustment of Problem and Delinquent Childfen - Calvin 
Derrick - (Report on National Conference o; Social 
Work - Atlantic City - 1936). .Bld. 479. ·· 



VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE PERSONEEL . • 

46. 

Deur middel van 'n indeling van die verant

woordelikhede van die personeel sal dit moontlik wees om 

'n begrip te kry van die aard van die werk wat gedoen word 

en wat verwag kan word. Die mate van. spesialisasie in die 

uitdeling van die verantwoordelikhede onder die personeel, 

sal afhang van 

(a) die getal kinders wat ingeneem word, en 

(b) die aard van die behandeling van die kinders. 

(a) Die getal kinders : 

In die inrigting waar daar b.v. net 3 staflede 

is, die Superintendent, die assistente of assistent

matrone en die huishoudster of kok, is dit te begrype 

dat hierdie lede mekaar sover moontlik sal moet aflos 

en bystaan. Die organisasie sal verder eis dat elkeen 

kennis dra van die medewerkster se verantwoordelikhede. 

Waar daar meer kinders is en dus 1 n groter personeel, 

word meer spesialisasie prakties uitvoerbaar. 

(b) Behandeling van die kinders : 

In die tehuise soos b.v. Tehuise vir Gevalle 

Meisies, Verbeteringsskole en so meer, waar kinders 

spesiale aandag eis, sal dit nodig wees om persone 

aan te~tel wat deeglike kennis besit van die probleme 

waarmee die huis te kampe staan. In die geval van die 

eerste voorbeeld is dit byvoorbeeld uiters noodsaaklik 

dat 'n vroedvrou en/of opgeleide verpleegster aange

stel sal word. Die personeel moet met ander woorde 

kan voorsien aan die behoeftes van die gevalle. 

Die verantwoordelikhede van die personeel 

kan hoofsaaklik as 
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(a) Administratief, 

(b) Supervisie of toesighoudende dienste, en 

(c) Tegnies of HuishoudkUndige dienste geklassifiseer 

word. Die werk wat gedoen word deur afsonderlike lede sal 

nie altyd strang volgens hierdie indeling kan geskied nie, 

maar dien nogtans as 'n praktiese voorstelling van die ver

antwoordelikhede self. Die mate van spesialisasie wat toe

laatbaar is sal afhang van die feite wat reeds in die voor

afgaande paragraaf uiteengesit is. 

Administratiewe Dienste : 

Ten eerste word met die algemene adminis

trasie en die besteding van die fondse kennis gemaak. Dit 

gebeur soms dat die superintendent van •n groot inrigting 

soos b.v. die Tokai Verbeteringsskool alle administratiewe 

en finansi~le verantwoordelikhede waarneem. By die kleiner 

inrigtings is dit weer nie die geval nie. In die geval van 

die kleiner inrigtings is die sekretaris en tesourier die 

aangewese persona om hierdie werk, waar dit die algemene 

belange van die inrigtings raak, te doen. Die superinten

dent kan besig gehou word met die kasboek waarin die huis 

se daaglikse uitgawes in aangeteken word, en waar korres

pondensie die belange van die kinders raak, dit waarneem. 

Dit sal veral vir die hoof van die kleiner inrigting geld. 

Behalwe die bogenoemde dienste is die hoof van enige inrig

ting verantwoordelik vir die huishoudelike organisasie. 

Die komitee of bestuur tree as raadgewer op, maar die pro

gram moet nogtans deur die hoof uitgevoer word. 

By die bogenoemde administratiewe dienste 

kom daar die interne kantoor organisasie by. In een van 

die grootste inrigtings wat besoek is is daar voltyd.se 

klerke vir die uitdeling van huishoudelike en ander benodig-
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hede uit 1n sentrale depot aangestel. Meeste van die 

kleiner tehuise kan nie eens 'n tikster bekostig nie, in 

so 1n geval moet die hoof of 1n ander geskikte lid van die 

personeel die werk doen. Die kantoorwerk wat in die inrig

ting self waargeneem word sluit dan gewoonlik korrespon

densie in verband met die gevalle in, die versorging en 

invul van informasie in die 18ers, registers, dagboeke en 

kaarte. Daar is sekere informasie wat daagliks 6pgeskryf 

moet word, hierdie werk kan alleenlik deur die personeel 

self gedoen word. 

Supervisie of Toesighoudende dienste : 

In alle gevalle is dit nodig dat hierdie 

dienste deeglik uitgevoer word, dit het ten doel die gees

telike versorging van die kinders, die liggaamlike, opvoed

kundige en geestelik-morele bearbeiding. Hierdie personeel

lede is verantwoordelik vir die toesig oor die huiswerk en 

skoolwerk van die kinders, verder moet hul toesien dat die 

kinders gesonde ontspanning geniet en moet hul bystaan met 

raad wanneer kinders met hul probleme voor die dag kom. 

In die klein inrigting moet die hoof en al 

die assistente elk 1 n deel bedra, in die gespesialiseerde 

inrigting is dit moontlik om afsonderli~e lede vir b.v. die 

godsdienstige, opvoedkundige, ontspanning en liggaamlike 

versorging van die kinders aan te stel. 

Tegniese of Huishoudkundige dienste : 

Sekere van die dienste onder hierdie groep 

ingesluit word deurgaans deur alle inrigtings verrig. Die 

voorbereiding en kook van die voedsel, die skoonmaak en 

skoonhou van die geboue, ve~ry, was en skrop van die ver

trekke, die heelmaak van linne en die kinders se klere, 
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dit alles is dienste wat in elke huis verrig moet word. 

Heel dikwels word die wasgoed op die terrain gedoen, maar 

soms word die swaar linne uitgestuur. Soms dien die in

rigtingswassery selfs vir die huis as 1 n bron van inkomste, 

veral waar die kinders nie van skoolgaande ouderdom is nie 

en nie buite kan werk nie. Waar daar goeie grond en water 

beskikbaar is kan daar tuin gemaak en sportvelde uitgel~ 

word. Enkele van die inrigtings het selfs 'n eie bakkery, 

melkery, slagtery of vrugte boord. Op Ugie in.die Coste

like Provinsie voorsien die Weeshuis bakkery en slaghuis 

deel van die dorp van brood, en in die laasgenoemde geval 

van vleis van hul eie plaas in die distrik. 

AANSTELLING VAN PERSONEEL . • 

Dit is vandag een van die moeilikste probleme 

waarmee die besture van inrigtings mee te kampe het. Enig

een kan nie die verantwoordelike werk wat in 'n inrigting 

vereis word behartig nie. Daar is 'n paar punte wa t van 

die kant van die bestuur aandag behoort te geniet met die 

keuse en aanstelling van personeellede. Die belange in ver

band met die aanstelling van die personeel self sal in die 
It\ 

hierop volgende afdeling uiteengesit word ~ die volgende 

onderhoofde : 

(a) Kwalifikasies, 

(b) Gesondheid, 

(e) Geslag, 

(d) Ras, 

(e) Godsdiens, 

(f) Ouderdom, 

(g) Persoonlike hoedanighede, 

(h) Dienskontrak. 
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Kwalifikasies : 

Dit is te begrype dat die kwalifikasies van 

elke lid van die uiterste belang is, dit moet ooreenstem 

met die verantwoordelikhede wat gedra sal moet word. In 

die gewone lewe moet die Kok kan kook, die verpleegster 
1..-

moet haar sertifikate kan toon en die Onderwyser sy Diplomas. 

Ongelukkig moet daar egter nog te veel op onopgeleide kragte 

staat gemaak word om leiding te neem in hierdie werk. Be

halwe die Graad of Diploma in Maatskaplike Werk of Sosio

logie is daar geen kursus wat voorsiening maak vir die op

leiding van inrigtingspersoneel nie. Vandag word nog te 

veel staat gemaak op die belangstelling van die leek en die 

onopgeleide persoon met 'n bietjie ondervinding in een of 

ander afdeling van die werk. In die vraelys is daar gevra 

om die kwalifikasies van die fnrigti~personeel, ongelukkig 

is die antwoorde te onbevredigend beantwoorQ om enige waar

devolle gegewens te verskaf. 

Gesondheid : 

Die werk wat gedoen moet word is liggaamlik 

veeleisend en senuspannend, om 'n persoon aan te stel wat 

'n swak gestel het beteken nie veel nie. Dit is uiters 

· noodsaaklik d~t 'n mediese sertifikaat in iedere geval voor 

indiensneming getoon word. Dit is selfs aan te beveel dat 

die personeel van tyd tot tyd ondersoek word deur 'n mediese 

dokter, om te verseker dat fisiese en geestelike kragte nie 

ooreis word nie. 

Geslag : 

In enkele gevalle is huisvaders en huis

moeders aangestel, maar dikwels is net die een of die ander 

verantwoordelik vir die bestuur van die inrigting. Soms is 
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dit verkieslik dat 'n huisvader sowel as 'n huismoeder 

aangestel word as hoofde van inrigtings, veral dan ook 

waar daar groot seuns in die huis is. In die geval van 

dogters alleen is 'n dame miskien meer geskik om op te 

tree as hoof, maar soms is dit selfs hier voordelig om 'n 

heer in die huis te laat woon. Wat die ander lede betref 

sal dit uit die aard van die betrekking afhang of 'n heer 

of dame aangestel moet word, b.v. die persoon wat die 

naaldwerk doen sal 'n vrou wees, maar die lid wat op die 

plaas werk sal weer 'n man moet wees. 

Hier word weer spesiale nadruk gel~ op die 

hoof. In die geval van die blanke inrigtings staan almal 

onder die beheer van blanke hoofde, maar in die geval van 

die nie-blanke tehuise is daar van die 17 bestaande tehuise 

net 8 gevalle waar nie-blanke hoofde waarneem. 

Hoofde van Nie~Blanke Inrigtings volgens Rasse geklassifiseer. 

NIE-BLAN.KE INRIGTINGS HOOFDE (Volgens 
Rasse Indeling) 

Soort Totaal Blank Nie-Blank 

Tehuise vir Sorgbe-
hoewende Kinders. 8 3 5 

Tehuise vir Siekes. 3 2 1 

Tehuise vir Gevalle 
Meisies. 2 1 1 

Verbeteringsskole. 1 1 -
Gesertifiseerde Hostels. 1 - 1 

Plekke van Bewaring. 2 2 -
TOTAAL 17 9 8 
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. 
Die tehuise vir nie-blanke sorgebehoewende 

kinders is die enigste inrigtings waar nie-blanke hoofde 

aangestel is, hier is 5 nie-blankes teen 3 blanke hoofde 

in diens geneem. In die geval van die tehuise vir siekes 

is daar 2 blanke hoofde en 1 nie-blanke hoof wat direk 

onder die toesig van 'n senior blanke hoof staan. In die 

geval van die Tehuise vir Gevalle Meisies is daar een van 

die twee tehuise wat 'n nie-blanke hoof aangestel het, in 

hierdie geval staan die inrigting dan ook onder die beheer 

van 'n nie-blanke bestuur. Die verbeteringsskool wat 500 

nie-blanke seuns inneem staan geheel en al onder die toesig 

van 'n blanke personeel. In die geval van die Gesertifi

seerde Hostel vir nie-blankes is die bestuur uit blankes 

saamgestel, maar die hoofde, bygestaan deur sy vrou is 'n 

nie-blanke. Die plekke van bewaring wat onder die Kinder

sorgvereniging val het almal blanke hoofde, in teenstelling 

met ander sentra soos b.v. Port Elizabeth, hier is die hoof 

van die Plek van Bewaring 'n nie-blanke. Dit blyk dat daar 

geen beleid is wat in hierdie verband gevolg word nie, dit 

hang in elke indiwiduele geval maar net van die bekwaamhede 

van die hoof en die beskouing van die komitee af of nie

blankes aan die hoof van nie-blanke inrigtings geplaas moet 

word of nie. 

Godsdiens : 

Op die oog kom hierdie aspek miskien as min

der belangrik voor, maar in die praktyk is dit lets wat wel 

aandag eis. Waar kinders van 'n bepaalde godsdiens in een 

huis gehuisves word is dit vir die geestelike stabiliteit 

van daardie kinders uiters belangrik dat ten minste hul 

hoof se godsdiens met hul eie moet ooreenstem en nie bots 

nie. In die inrigtings waar kinders van alle kerke saam 

woon moet sorg gedra word dat die hoof nie sy eie gods-



dienstige oortuigings wat in stryd is met die van sommige 

van die kinders nie deurgaans in die huis wil laat geld 

nie. In so 'n geval, waar kinders van alle kerke ingeneem 

word, is dit nodig dat die personeel of hoof wel godsdiens

tig is, maar in die wyer sin van die woord. Daar moet nie 

soseer nadruk gel@ word op 'n kerk in sigself nie, maar op 

die waarde van vaste godsdienstige beginsels as sulks. 

Ouderdom : 

KLASSIFIKASIE VAN OUDERDOMSGROEfE 

VAN HOOFDE VAN INRIGTINGS. 

-
OUDERDOMSGROEFE. VERTEENWOORDIGENDE 

GETAL HOOFDE. 

Onder 35 2 6% 

35 - 40 3 10% 

41 - 45 ? 23% 

46 - 50 9 30% 

51 - 55 0 O% 
-

56 - 60 3 10% 

61 - 65 3 10% 

Oor 65 3 10% 

30 100% 

(Syfers tot naaste desimale 
berekening uitgewerk). 

In hierdie geval kan daar onge1ukk1g weer 

net van die gegewens wat die hoofde raak gebruik gemaak word., 

die ander in verband met die hele personeel is te onvolledig. 

Informasie is van ?1% ontvang. (Van die personeel wat nie 

die informasie verleen het nie skat ek egter dat die meerder-



heid van hulle reeds die ouderd.om van veertig bereik het). 

Die syfers toon aan dat die hoofde meesal (83%) oor die 

ouderdom van veertig jaar is. 20% is oor 60 jaar in ver

gelyking met 16% wat onder 40 jaar oud is. 53% is tussen 

die ouderdomme van 40 en 50 jaar. Aangesien die welsyn van 

kinders op die hart gedra moet word is dit myns insiens 

baie verkeerd om persone aan te stel wat reeds oor die ouder

dom van sestig is. Jonger kragte het meer simpatie en ge

duld met die kinders en is van natuur meer lewenslustig. 

Saver dit moontlik is, is dit nodig om jonger mense aan te 

stel om toesig te hou oor die kinders. W.H. Hopkirk het in 

Amerika tussen 1940 en 1941 1n opmeting gemaak van die ouder

domme van die huisvaders en huismoeders van 89 inrigtings. 

Sy bevindings toon dat 33% van die huisvaders en moeders 

onder 40 jaar oud was, 28% tussen 40 en 50 jaar, 26% tussen 

50 en 60 jaar en 10% oor 60 jaar. In 3% van die gevalle is 

die ouderdomme nie aangegee nie. (1). Sy mening is in bier

die gevalle ook dat die huisvaders en moeders jonger behoort 

te wees. 

Ongelukkig is die gegewens wat ingewin is 

aangaande die ouderdomme van die ander personeel te onvol

~ledig om enige betroubare gevolgtrekkings te maak; hierdie 

informasie is net van 44% van die toesighoudende personeel 

ontvang. 

-Dienskontrakte : 

Hoeveel van die inrigtings gesteld is op 

dienskontrakte weet ek nie, daar is geen opmeting van ge

maak nie, dit is egter iets wat van belang kan wees met die 

in diens neming van enige lid. So 'n dienskontrak moet dan 

voorsiening maak vir ooreenkomste aangaande die salaris, 

(1) Institutions Serving Children - by Hopkirk~ bld.?2. 
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diensure, verlof, pensioen, verantwoordelikhede en so meer. 

In ander meer gevestige beroepe soos in die geval van die 

onderwys professie word die waarde van 1 n dienskontrak ten 

volle besef. 

Persoonlike hoedanighede : 

Hoewel hierdie aspek maklik uit die oog ver

lore kan word, is dit seker tog een van die belangrikste 

eienskappe van 'n doeltreffende personeellid. Persone met 

ondervinding maa.k besondere melding van die indiwidu, omdat 

die werk vanself so eng persoonlik is. Sybil Foster skryf : 

uProbably the greatest asset for the house parent 
is rugged good health with consequent endurance, bouy
ancy, and a young point of view, regardless of age. 
We need a person with a true liking for people - a 
liking for children, faults and all - one who is not 
unduly irritated by less attractive qualities. We 
need a joyous fun loving person, with tact, stability 
and a sense of humor, that rare quality which makes 

1 it possible to laugh at one's self as well as at 
others.u (1) 

Calvin Derrick skryf van ~;~, begeerdeu. staflede : 

" •••• fine people with good ideals, true sense 
of responsibility for the work, sincere desire to 
help youth, courage and hope, not forgotten their 
childhood, always on outlook of opportunities to 
correct delinquencies and to set child.rens' feet in 
the right direction." (2) 

Hierdie woorde kom van persone met onder

vinding in die werk en wat kennis dra van die fyner beson

derhede wat die leek maklik oor die hoof sal sien. Om per

sone aan te stel wat nie 1 n liefde vir kinders en die werk 

(1) Mental Health Needs in Childrens Institutions - Sybil 
Foster - (Report on National Conference of Social 
Work - Indianopolis - 1937) - bld.557. 

(2) Adjustment of Problem and Delinquent Children - Calvin 
Derrick - (Report on National Conference of Social 
Work - Atlantic City - 1936) - bld.473. 
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het nie is noodlottig. As 'n mens nie lief is vir kinders 

nie, sal gedurige kontak met hulle net betaken dat jy prik

kelbaar word. Tereg kan ges@ word jy moet jou eie kinder

dae kan onthou, dat jy jonk moet bly in jou gedagtes en 

lewensuitkyk en dat jy gedurig op jou hoede moet wees om 

kinders langs die regte we~ te lei. Een van die dames met 

wie ek hierdie ondersoek bespreek het, het die beeld .~ie 

Wysheid van Salomo, Geduld van Job en Liefde van Johannes'' 

gebruik. Ander het nadruk gelA op ~:tliefde vir kinders", 

ugeduldt', usimpatien, "dienssinn, ttsin vir humor":, udissi

plinett en .teenwoordigheid van geest.t. 'n Kind voel dit 

baie gou aan~ as sy meerders in hom belangstel. Indien 

jy die vertroue van 'n kind het, is samewerking van sy kant 

baie makliker. Waar dit nie die geval is nie is dit soms 

baie moeilik om 'n kind se siel te verstaan, dan kan daar 

nie verwag word dat die kind met sy moeilikheidjies na jou 

toe sal kom nie. Om kinders te verstaan en te wen is 'n 

gawe wat nie geignoreer mag word nie. Vandag word neg tot 

•n groot mate staat gemaak op die dienste van onopgeleides 

met ondervinding in een of ander aspek van die werk. Ons 

sal ook nog lank van hul afhanklik wees, daarom moet ons 

waardeer wat ons in hulle het. 

Wanneer daar geadverteer word vir 'n betrek

king, veral waar die persoon met kinders moet werk, moet 

hierdie bostaande feite wat in hierdie afdeling behandel 

is nie uit die oog verloor word nie. Met die aanstelling 

self moet die bogenoemde eienskappe baie deeglik oorweeg 

word; dit is alles dingetjies wat kan bydra tot die regte 

keuse. 

BELANGE VAN DIE PERSONEEL • • 

Om die beste dienste van jou personeel te 
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ontvang is dit die moeite werd om hulle geriewe en belange 

ook in aanmerking te neem. Soos iemand tereg ges8 het, uDaar 

word soveel tyd en aandag bestee aan die regte versorging van 

die kind, dat die belange en behandeling van die personeel ge

heel en al uit die oog verloor wordt:t. Die b~spreking wat volg 

behandel 'n paar belange van die personeel self. 

(a) . Salarisse, 

(b) Versekering van pensioen, 

(c) Woongeriewe, 

(d) Dienskragte, 

(e) Sosiale Status, 

(f) Diensure en verlof, 

(g) Genoegsame kompensasie. 

Salarisse : 

Salarisskale van die Departement van Onderwys, soos dit 

vergelyk met die maksimum en minimum salarisse aan hoof

de van Private Inrigtings betaal : 

. 
Aan Wie Betaalbaar. 

Hoof 

Ass is tent 

Huishoudelike Werkers 

SALARISS E. 

Salarisse:Private In-
Blank: Skaal rigtings se Personeel • 
van Unie On-
derw. Dept. Blank. 

Maks. 

£70 - £90 £50 
sl. pl. 

£33.10 

1.£25 - £33 £11 
2.£12.10 - £27 pl. 

sl. 

£7 - £9 £10 
pl. pl. 

pl. - plus losies. 
sl. - sonder losies. 

Min. 

£10 
pl. 

£4.10 
pl. 

£5 
pl. 

Nie-Blank. 
·Maks. Min. 

£20 £6 
pl. pl. 

£11 £4 
pl. pl. 

£8 £2 
. pl. pl. 

Die tabel wat hier ingesluit word toon 'n ver

gelyking tussen die salarisskaal van die Unie Onderwys Departe-
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ment soos betaa1 aan die Verbeteringsskoo1-personee1, in 

verge1yking met maksimum en minimum sa1arisse soos ontvang 

deur die personee1 van sommige privaat organisasies. Die 

sa1arisse is gek1assifiseer as die van 

(a) die hoofde, 

(b) die assistente, 

(c) die huishoude1ike personee1. 

Let we1, dat daar 1n vasgeste1de sa1arisskaa1 is vir a1 

die personee1 van die Unie Onderwys Departement in teenstel-

1ing met die privaat inrigtings wat soms geen vasgeste1de 

sa1arisskaal het nie. Daar is geen vasgestelde salarisse 

wat deurgaans gebruik word in die privaat geva11e nie, elk

een betaa1 sy personee1 soos die finansies dit toe1aat. 

Die beta1ing van die hoofde van die privaat 

organisasies verge1yk baie swak met die van die Unie Onder

wys Departement. In 1aasgenoemde geva1 ontvang die hoofde 

'n salaris wat begin met £70 p.m. en wat dan ge1yde1ik styg 

tot £90 per maand, sonder 1osies en inwoning. Van die hoog

ste sa1arisse wat aan b1anke hoofde betaa1 is is £50 per 

maand, in hierdie geva1 moet die salaris nog verdee1 word 

tussen man en vrou, want die vrou tree as huismoeder op. 

rn 'n ander geva1 is £33.10s. per maand aan 'n getroude 

hoof betaa1, sy vrou is nie offisie~1 huismoeder nie. Die 

swakste salaris wat betaa1 is aan 'n b1anke hoof is die be

drag van £10 per maand. A1 word die gratis 1osies, ter 

waarde van £8 tot£10 in die gevalle van die Privaat inrig

tings by gereken b1y hierdie salarisse nog 1aag. Baie van 

die hoofde is in een of ander beroep opge1ei, b.v. onderwys, 

teo1ogie, verp1eging en so meer en dan het hu1 dikwe1s reeds 

die ouderd.om van 40 jaar bereik. Vir sulke persone is die 

bestaande salarisse baie 1aag om 'n deeg1ike bestaan van te 

kan maak. 
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Die salarisse van die assistente van die 

privaat inrigtings vergelyk op die oog nie so sleg met die 

van die Onderwys Departement nie, veral nie wanneer die 

losies bygereken word nie. Die toekoms van die personeel 

van die Onderwys Departement se inrigting is egter vee! 

meer rooskleurig dan die van die privaat inrigting. Die 

blanke arbeiderslone vergelyk nie sleg met die van die 

ander nie, in albei gevalle word losies ingesluit. In 

hierdie geval is die toekoms van die staatsamptenaar egter 

uiteindelik weer vee! beter, want in die geval van die pri

vaat inrigting styg die maksimum gewoonlik nie oor £6 of 

£7 per maand nie. 

Dit is onmoontlik om die nie-blankes se 

salarisse met die van die blanke personeel te verge1yk, 

omdat dit uit die aard van die saak te vee! verskil. Die 

nie-blanke hoofde van die privaat inrigtings ontvang onge

veer twee derdes soveel as die blanke hoofde. In vergelyk

ing met die Departement van Volkswelsyn se Pensioenskema 

vergelyk die betaling baie goed. Die Departement van Volks

we1syn betaa1 aan kleurling families volgens die uitgewerkte 

skaal een derde van die van die blankes b.v. waar 1 n blanke 

kind in die geval van die Moederspensioen op £2.10s. gereg

tig is sal 'n kleurling kind onder dieselfde omstandighede 

op 17/- geregtig wees. Beta1ings wat aan hoofde geskied in 

die geval van die plaaslike inrigtings verskil van £6 tot 

£20 per maand; die van die assistente van £4 tot £11 per 

maand en in die geva1 van die arbeiders of huishoudelike 

personeel van £2 per maand tot £8 per maand. In meeste 

geva11e word gratis losies ontvang. Die voorbeelde wat ge

noem is ontvang in a1bei geval1e losies en inwoning saam met 

die sa1aris. 
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Versekering : 

Vandag word daar deur die staatsdiens en 

ander verantwoordelike liggame die gerief van 1 n pensioen

skema daar gestel. Deur middel van onderhandelings met 

assuransie-maatskappye is dit moontlik om vir die personeel 

so 'n skema te laat uitwerk. Hierdie versekering beteken 

vir lede oneindig veel, dit dien dadelik as 'n middel om 

persone langer in diens te hou, omdat so 'n persoon voel 

dat daar wel vir sy toekoms deur sy werkgewer gesorg word. 

Woongeriewe : 

Die behuisingsgeriewe wat die personeel aan

gebied word speel 'n verbasende rol. Onder andere is die 

volgende toestande met my besoeke aangetref; ten eerste 

geboue wat so beknop is dat die personeel saam met die kin

ders moet slaap, met net 'n afskorting tussenin. Waar hier

die toestand vir dissiplin~re doeleindes so gere~l is, is 

dit belangrik dat so 'n lid 'n kamer het waar hy of sy sy 

persoonlike besittings kan bewaar, so 'n afskorting moet 

nie dien as die voltydse kamer van die persoon nie. Veral 

in die geval van die groter inrigting waar sekere van die 

personeel net bedags op diens is woon hierdie lede weg van 

die inrigting of anders in 'n stel kamers wat dan aan die 

inrigting self verbonde is. Hierdie laasgenoemde stelsel 

is aangetref, maar wat mees algemeen voorkom is dat die per

soneel hul eie slaapkamers in die gebou self het. 

Verdere geriewe wat die personeel tot hul 

beskikking behoort te h~ is hul eie badkamer of kamers en 

ontvangkamer. Eersgenoemde word feitlik deurgaan aangetref, 

ontvangkamers is nie heeltemal so goed ingerig nie. In som

mige gevalle moet die personeel met die eetkamers of selfs 
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die gebruik van die kantoor tevrede wees. Waar 'n gerief-

1ike ontvangkamer vir die personee1 daar geste1 kan word 

sal dit seker1ik •n verskil maak. Vera1 vir assistente wat 

gewoon1ik jonger dan die hoof is en wat dan ook gewoonlik 

minder voorregte dan die hoof geniet, beteken dit vee1 om 

'n eie en aantreklike ontvangkamer tot hul beskikking te 

h@. Hierdie dingetjies mag oorbodig k1ink maar dit is be

skouings wat gehuldig is deur werkende personee1lede self. 

Ek voe1 a1tyd dat waar ek 1 n komitee ontmoet wat die belange 

van die personee1 op die hart dra, 'n aangename gees gewoon-
vvant 

1ik verwag kan word, waat dan voel die personee1 ten minste 

dat ju1 dienste waardeer word en dat hul nie net werknemers 

van 'n blote onpersoonlike inrigtingskomitee is nie. 

Dienskragte : 

Die verhouding in die geta1 sterkte van die 

personeel tot die van die kinders in die tehuis is ook iets 

wat nie uit die oog verloor moet word nie. In die verslag 

van die Departement van Volkswelsyn geniet hierdie vraagstuk 

besondere aandag. Hier word daarop gewys dat 1 n maksimum 

van een leerkrag vir elke vyftien 1eerlinge as bevredigend 

beskou kan word, mits die personee1 bekwaam is en die leer

linge oor die algemeen normaal beskou kan word. Waar inrig

tings spesialiseer in die behandeling van moeilike gevalle, 

psigopate, swaksinniges, gebreklikes en jong kinders, sal 

1 n groter personeel nodig wees. 

In die meeste gevalle is daar nie meer dan 

15 kinders onder die toesig van een leerkrag nie, so~ ook 

blyk uit die tabel (bl. 62). Sommige inrigtings het egter 

bepaald 1 n tekort aan personeel. In 7 van die tehuise vir 

Sorgbehoewende Kinders is daar tussen 15 en 20 kinders per 

leerkrag, en in 3 gevalle selfs oor 20 kinders. Wanneer daar 
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te vee1 kinders vir die 1eerkragte is, kan hu1 nie die 

nodige indiwidue1e aandag aan die kinders skenk nie en word 

hu1 eie kragte ook ooreis. In die 2 k1oosters is die te

kort vera1 toe te skryf aan oor1ogs omstandighede; dit was 

met die oor1ogsjare vir hu11e feit1ik onmoont1ik om hu1p 

van oorsee te ontvang. Die Tehuis vir Geva11e Meisies wat 

meer dan 15 meisies teen een staf11d het is finansiee1 nie 

baie sterk nie; die matrone moet dus al haar kragte in span 

om 'n sukses van haar werk te maak. Teenoor die personeel 

is dit nie bi11ik om te vee1 van hu11e te verwag nie. 

Geta1sterkte van Personee1 soos dit voor kom 

in die verskeie Inrigtings. 

INRIGTINGS. TOESIGPERSONEEL 
(HOOFDE EN ASSISTENTE) 

Geta1 Kinders Onder Toesig. 
Soort. Geta1 

Onder 11 11-15 16-20 Oor 20 

Tehuis vir Sorgbe-
16 hoewende Kinders 2 4 ? 3 

K1oosters 8 1 ; 2 -
Plekke van Bewaring 3 3 - - -
Ve~peteringsskole 3 ? ? - -
Tehuise vir Geval1e 
Meisies ; 2 2 1 -
Tehuise vir Siekes ; 3 2 - -. 
Gesertifiseerde 
Hostels 2 - 2 - -

TOTAAL 42 11 15 10 3 

Sosia1e Status : 

Die pub1ike opinie is vandag vee1 meer goed

gesind teenoor die personee1 van inrigtings. In die verlede 



is daar dikwels met minagting op die personeel van veral 

die kleiner inrigtings neergesien. So gou iemand verneem 

dat jy op die personeel van 'n inrigting of weeshuis is, 

word so 'n persoon met 'n sekere mate van skeptisisme be

jeen, asof te s~ : uNou ja'·t, miskien, uHY of sy kon seker 

nie 'n ander werk kry niett, of, ~1Hy of sy sluit hom- of 

haarself af van die w~reld, daar moet iets verkeerd wees". 

Dit is verbasend hoe 'n neerdrukkende uitwerking so 'n kri

tiese publike opinie op •n persoon kan h~. Vandag verander 

hierdie beskouing gelukkig, veral waar die persoon dan ook 

wel een of ander opleiding geniet het. Ek dink die alge

mene belangstelling in kindersorgwerk het hier sy deel by

gedra. Ons het rede om aan te neem dat inrigtingspersoneel 

in die toekoms met meer respek behandel sal word en dat die 

personeel oor die algemeen 1 n waardiger plek in die same

lewing sal inneem. Ek voel oortuig dat hierdie skeptiese 

uPublieke Opinie'~ baie belangstellendes al afgeskrik het. 

'n Jong vooruitstrewende persoon sal onwillekeurig meer 

geneig wees om •n betrekking, waar die nodige sosiale erken

ning aan verbonde is, te aanvaar al is die liefde vir kinders 

en inrigtingswerk hoe groot. 

Diensure en Verlof : 

Die diensure van die inrigtingspersoneel 

veral waar die personeel inwoon, is gewoonlik baie lank. 

Vroeg in die mere moet die kinders al opstaan en dit is tog 

maar eers nadat hulle weer in die aand tot bedaring gekom 

het dat die matrone of assistente rus kan kry. In een be

sondere geval kan ek dink aan 'n inrigting waar die hoof 

gekla het dat sy personeel gemiddeld 70 uur per week diens 

doen. Dit is belangrik dat lede wat van vroeg tot laat op 

die been moet wees bedags beurte moet neem om 'n paar uur 
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elke dag af te neem, vir rus of ontspanning, sodat die 

werksdag nie langer dan 8 uur is nie. Behalwe hierdie 

rustyd behoort elke lid ook een volle dag en 'n half dag 

of middag af te kry. Hierdie ure sal dan min of meer met 

die gewone kantoorure kan vergelyk en is ook glad nie on

billik nie, want snags is die personeel tog weer by die 

kinders. 

Daar is nie op die verlof van die personeel 

ingegaan nie, maar dit moet egter nie vergeet word nie. 

Dit sou miskien wenslik wees dat die personeel van 'n in

rigting ses weke per jaar betaalde verlof behoort te kry, 

maar gewoonlik word 'n maand per jaar toegestaan. Dit is 

nie altyd moontlik om so lank sonder 1 n persoon klaar te 

kom nie. 

Genoegsame Kompensasie : 

Die diens en toewyding van enige staflid 

regverdig myns insiens besondere waardering. Veral waar 

die personeel inwoon en enige tyd van die dag of nag op

geroep kan word, voel ek dat hul genoegsaam gekompenseer 

moet word. Met die woord kompensasie bedoel ek nie net 

geskikte besoldiging nie. Al is laasgenoemde 'n baie ver

name middel tot kompensasie wil ek hier veral nadruk 1~ op 

moeilikhede waarmee die personeel van tyd tot tyd te. kampe 

het, en wys op die waarde van die voorregte wat in die voor

afgaande paragrawe behandel is. Daar word dikwels soveel 

nadruk gel@ op die beste behandeling vir die kind dat die 

behoeftes van die personeel self bitterlik deur die komitee 

en die gemeenskap self verwaarloos word. Om die belangstel

ling van die personeel te behou is nie bomenslik nie, deur 

1 n bietjie belangstelling en aanmoediging kan veel verrig 

word. As in die fabrieks-w@reld vandag besef word dat waar 
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die arbeiders goed behandel word, die werk van 'n hoer 

gehalte is, kan dieselfde hier en in ander beroepe ook ver

wag word. Waa~ die personeel gelukkig is en lekker saam 

trek is die werk ook somar dadelik ligter. 

OPLEIDING VAN PERSONEEL : 

Indien 'n kursus vir die opleiding van in

rigtingspersoneel opgestel word is daar 'n paar vakke wat 

besondere aandag sa~ eis. So 'nkursus sal waarskynlik 

baie ooreen kom met die gewone kursus van die maatskaplike 
) 

werksters, dit sal net meer gespesialiseerd wees en meer 

besondere nadruk 1~ op inrigtingssorg as sulks. Die be

langrikste vakke sal dan ook die volgende wees: 

(a) Administrasie, 

(b) Sielkunde, 

(c) Opvoedkunde, 

(d) Gesondheidsleer, 

(e) Huishoudkunde, 

(f) Sosiologie, 

(g) Maatskaplike werk. 

Administrasie : 

Hieronder sal veral besture, kantoorwerk 

en finansies behandel word. In die geval van die besture 

sal nagegaan word die samestelling en werking van besture en 

komitees, die verskeie komitees en die moontlikhede van die 

liggame. Die kantoorwerk sal die hou van 'n goeie boekhou 

en rekordstelsels beklemtoon. Finansies sal nadruk 1@ op 

die ekonomiese aspekte van die werk, die insameling en be

steding van fondse. 

Sielkunde : 

Dat kennis van Kindersielkunde veral een van 



nie net aangename leesstof wees nie, maar ook opvoedkundige 

waarde besit. 

Gesondsheidsleer : 

Kennis van die algemene beginsels van eerste

hulp en tuisverpleging is ~kaars genoegsaam. Dit word seer 

sterk aanbeveel dat kennis van fisiologie, higH~ne en die~t

kunde ook in die kursus ingesluit sal moet word. Waar per

sane geen ander kwalifikasies besit nie is dit altyd vir 'n 

komitee 'n groot verligting as die persoon wat dan wel aan

gestel word kennis van gesondheidsleer dra. Waar 'n mens 

met kinders werk wat vatbaar vir kindersiektes is, is dit 

wenslik om 'n verpleegster of al dan nie iem~nd met kennis 

daarvan in die huis te h~. 

Huishoudkunde 

Die kursus sal kaokkuns, naaldewerk, en huis

bestuur of huishoudelike organisasie kan insluit. Hoewel dit 

baie onwaarskynlik is dat die persoon wat as kok in diens 

geneem word ooit kantoorwerk sal moet doen, is dit nie on

moontlik dat van die hoof van 1 n inrigting 'n mate van hulp 

in hierdie werk verwag sal word nie. Dit is in ieder geval 

vir die hoof, veral waar sy as matrone oak aangestel is, 

nodig om kennis te dra van huishoudelike organisasie. In 

die geval van mans kan houtwerk of een of ander praktiese 

ambag bygevoeg word. 

Sosiologie : 

Om die huislike omstandighede van die kinders 

te kan verstaan is dit nodig om 'n deeglike kennis te besit 

van die gemeenskap, veral dan ook van die probleme van die 

land en andere wat die kind kan beinvloed. Met hierdie 

kennis tot sy beskikking staan die opvoeder 'n veel beter 
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kans om die kind se huislike omstandighede te ontleed en 

verstaan. 

Maatskaplike Werk : 

Die Sosiologie voorsien die t~oretiese 

agtergrond wat nodig is vir die studie van Maatskaplike 

werk. Maatskaplike Werk as vak gaan in op die behandeling 

van die probleme wat in die gemeenskap voor kom. Dit sluit 

in, gesinsorg, gevallestudie-werk, inrigtings behandeling, 

sosiale wetgewing, beroepsvoorligting, en die organisasie 

van jeugverenigings, klubs en so meer. Die vak 1@ beson

dere nadruk op die rehabilitasie-werk wat beoog word, daar

om is dit dan ook so onmisbaar. 

BESKIKBARE KRAGTE • • 

Om opgeleide persone aan te stel is nie so 

eenvoudig as wat dit voorkom nie. Elke komitee vind dit 

moeilik om geskikte persone vir die werk te kry. Die De

partement erken net die vakke en opleiding van Maatskaplike 

werksters. Aan derglike persone is daar in die veld van 

gesinsorg en gemeenskaps-organisasie so 'n groot behoefte, 

dat dit die absolute uitsondering is wat gewillig is om in

rigtingsorg aan te pak. Die verenigings absorbeer nog jaar

liks al die studente net na hul gekwalifiseer is. 

Ongelukkig is dit nie moontlik om die kwali

fikasies van al die personeel op te som soos gedoen is in 

die Verslag van die Departement van Volkswelsyn 1937 ·1939 

nie; in die tabel (bladsy 70) is die kwalifikasies van die 

hoofde of liewer die beroepe waarvoor hul oorspronklik op

gelei is geklassifiseer. Die meerderheid van die hoofde was 

Onderwysers voor hulas hoofde van inrigtings aangestel is, 

15 of 36%.Daarna kom Verpleegsters en Persone sonder enige 



kwalifikasies met die getalle van 7 of 17% elk. Die 4 of 

10% wat opleiding in Maatskaplike Werk het is almal persone 

wat in Engeland hul opleiding ontvang het. In 3 of 7% word 

die onderwys professie en teologie saam aangetref. In 2 

gevalle of 5% het die hoofde teologiese opleiding gehad en 

in 1 geval of 2% is die kombinasie verpleging en onderwys. 

Indien die tabel verder ontleed word word gevind dat 28 ge

valle opleiding gehad het in een of twee van die volgende, 

nl., Onderwys, Verpleging, en/of Teologie, terwyl 4 opleid

ing in oorseese maatskaplike werk het en 10 geen opleiding 

gehad het nie. Daar is op die oomblik in die gebied wat 

ondersoek is nie een hoof wat 'n Suid-Afrikaanse Graad of 

Diploma in Sosiologie of Maatskaplike Werk het nie, die 

enigste persone wat wel opleiding in inrigtingswerk geniet 

het, is almal lede wat van Europa of Brittanje kom. Hoewel 

die Vaders van die Salesian-skole nie in Maatskaplike Werk 

opgelei word nie, ontvang hul almal spesiale onderrig in 

die behandeling en opvoeding van die kind in die Inrigting. 

Die handboekies ,,tThe Salesian System of Educationl' gee kort

liks 1 n uiteensetting van hul sisteem. Die Nonne van die 

Rooms-Katolieke kerk en die Susters van die Kerk van Enge

land word op dieselfde wyse opgelei vir inrigtingbehandeling 

in hul eie opleidingsentra. Hier kan bygevoeg word dat hier

die persona nie altyd die landsprobleme ken en begryp nie, 

die gevolg is dat die kinders vir 'n vreemde kultuur voor

berei word, dit is uiters noodsaaklik dat die personeel ken

nis dra van die plaaslike probleme en verder dat kinders 

volgens die kultuur van die land opgevoed word. 
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VORIGE BEROEPE VAN INRIGTINGSHOOFDE. 

VORIGE BEROEPE. GETAL HOOFDE % 

Onderwys 15 36% 

Verpleging 7 17% 

Geen 10 24% 

Onderwys en Teologie 3 7% 
Welsyn en Verpleging 

10% of Onderwys 4 

Teologie 2 3% 
Verpleging en Onder-
wys 1 2% 

42 100% 

<% tot_naaste desimale punt uitgewerk). 

Ons kom te staan voor die probleem dat per-

sone wat graag die werk wil doen nie die nodige opleiding 

het nie. Soms is so 'n persoon vir 1 n ander beroep opge-

lei, andermale is daat net 'n blote liefde vir die werk wat 

gepaard gaan met 1 n sekere mate van praktiese kennis aan-

gaande huishouding, verpleging of die versorging van kinders. 

Hierdie kragte sal nooit geheel en al uitgesluit kan word 

nie, dit sal altyd nodig wees om van tyd tot tyd op hulle 

hulp terug te val. Daar sal miskien mettertyd daarop aan

gedring word dat ten minste die hoof opgelei moet wees, maar 

van die assistente kan nie dieselfde kwalifikasies verwag 

word nie. Gestel die hoof is gekwalifiseer en verder, dat 

die persoon wat aangestel is bekwaam is; die invloed wat 

van so 'n hoof uitgaan is so kostelik en van soveel gesag 

dat dit dadelik die algemene standaard en gees van die huis 

ten goede sal beinvloed. Ek is ten gunste van die beleid 

dat ten minste die hoof 'n persoon is met deeglike weten-
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skaplike opleiding. Myns insiens is dit nie noodsaaklik 

dat alle assistente noodwendig opgeleide werksters moet 

wees nie. Waar die regte voorbeeld en invloed van die hoof 

uitgaan kan die ander kragte deur praktiese ondervinding 

genoegsame kennis opdoen om 'n sukses van die werk te maak. 

Die stelsel wat die Marsh Memorial Homes uitvoer is noemens

waardig; jong assistente van nie onder 23 jaar word vir 'n 

proefperiode van ongeveer twee of drie jaar in diens geneem. 

Die proefperiode sluit nie net praktiese ondervinding in nie, 

maar ook opleiding in Kindersielkunde en Gesondheidsleer. 

Die prinsipaal doen in hierdie geval hoofsaaklik adminis

tratiewe werk en die Senior matrones met hul assistant is 

dan verantwoordelik vir die werk in die afsonderlike huise. 

Laasgenoemde ontvang dan opleiding vir hul besondere werk. 

Waa.r inrigtings direk onder die heheer van 

die Departement van Onderwys val word onderwysers met onder

vinding dikwels as hoofde aangestel. Hierdie punt lok in

teressante kritiek. Is 'n onderwyser 'n geskikte persoon 

om as gekwalifiseerde staflid vir 'n inrigting beskou te 

word? Die Onderwyskursus behandel Sielkunde, Opvoedkunde, 

Gesondheid en soms Huishoudkunde in die geval van dames. 

Die Departement van Volkswelsyn wil sulke kragte liewer nie 

subsidi~er nie omdat hul nie opgelei is vir die werk nie. 

Ek kan die Departement se sienswyse respekteer, maar aange

sien daar tot nog-toe nie genoeg of feitlik geen opgeleide 

personeellede beskikbaar is nie, en veral ook omdat onder

wysers al so dikwels 'n su~ses van sulke ondernemings ge

maak het, reken ek tog dat hulle kwalifikasies in aanmerk

ing geneem behoort te word. Ek sou voorstel dat die Departe

van Volkswelsyn, as 1 n tydelike middel, dan hoofde met Onder

wyssertifikate met minder, b.v. 50% inplaas van ?5% subsi

di~er. Ek is oortuig dat so 'n proefneming die moeite werd 

sal wees. 
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Die een ander beroep wat baie na aan Maat

skaplike Werk staan en wat van onskatbare waarde is, is ver

pleging. Waar 'n verpleegster as sodanig aangestel word om 

verplegingsdienste te doen, b.v. in 'n Tehuis vir Siekes of 

in 'n inrigting wat groot genoeg is om in daardie rigting -

te spesialiseer, dan word sy natuurlik as opgeleide werkster 

beskou. Waar 'n verpleegster as hoof van 'n Kinderinrigting 

aangestel word, word sy as ongekwalifiseerd beskou, al het 

sy jare lange ondervinding van inrigtingswerk en kinderop

voeding. Hier stem ek saam met die Departement, so 'n per

soon is nie opgelei vir die besondere werk van die kinderin

rigting nie. Haar opleiding skiet tekort aan die mees nood

saaklike vakke nl. opvoedkunde, sielkunde, sosiologie en 

maatskaplike werk. Van verpleging en kookkuns sal sy waar

skynlik 1 n deeglike kennis besit, maar dit is nie genoeg nie. 

Daar is vir my •n paar moontlikhede waarvan 

gebruik gemaak kan word om die standaard van ons inrigtings

personeel te verhoog. 

1. Deur inrigtings te klassifiseer, soos in die 

2. 

geval van skole, sal dit moontlik wees om salaris

skale vas te stel vir elke groep, sowel as moontlike 

vereiste kwalifikasies. Voordat belangstellendes se 

toekoms in die werk verseker kan word sal die stryd 

om opgeleide personeel seer sekerlik voort duur. 

Deur die daarstelling van kort Diploma-kursusse 

vir Onderwysers en.verpleegsters om aan hulle die ge

leentheid tot opleiding te gee. Ek gaan nie soseer 

op die t~ologiese beroepe in nie, omdat daar in die 

geval van hierdie persone in hul eie beroep so 'n 

ernstige tekort is. Ek sou liewer sien dat so 'n 

persoon sy dienste aan 'n gemeente ook wy, en nie net 

1n inrigting nie. Waar albei ingesluit kan word ver-
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ander dit die toestand gehee1 en a1. 

Kort vakansie-kursusse. Hier verwys ek in besonder 

na die Kursus van 26 tot 28 September 1945' te Ste11en

bosch gere~n. ( 1). Hierdie kursus het die behoeftes 

van die huidige werksters en werkers aan die 1ig ge

bring. Waar wyksbyeenkomste soos hierdie gerei1 kan 

word sal dit veel doen om die onmidde1ike probleem te 

verlig. 

'n Uitgebreide inspeksie-diens van die kant van 

die Departement van Volkswelsyn, veral noudat alle 

inrigtings geregistreer is, sal dit die probleem ook 

vergemaklik. Inspekteurs sal dan omgestuur kan word, 

nie net om blote inspeksie-werk te doen nie, maar ook 

om van meer opvoedkundige waarde te wees dan miskien 

in die verlede moont1ik was. Die inspeksie-dienste 

van die verlede kan sonder twyfel dien as bewys van 

die werk wat deur inspekteurs gedoen kan word. 

Propaganda ~ Hierdie omvattende bron kan veel 

betaken, nie net om die publiek wakker te skud nie, 

maar om hul aandag op inrigtingsorg te vestig. Verder 

kan hierdie program vir die personee1 self ook van ont

settend vee1 waarde wees. Ek verwys graag na die maand

b1ad die t~Approved Schools Gazettett wat in Engeland 

gedruk word vir werksters wat hierdie se1fde soort 

werk doen. Daar word in hierdie studie dikwels ver-

wys na artikels wat in die blad voorgekom het. 

(1) Vakansiekursus gere~l deur die Departement van Sosio
logie en Maatskap1ike Werk van die Universiteit van 
Stellenbosch en die A.c.v.v. - Hoofbestuur - Onderwerp
Vraagstukke in verband met die haspitering van diemin
derbevoorregte kind. 
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Op die oomblik soos reeds gemeld is daar 

nog geen kursus vir die opleiding van inrigtingspersoneel 

waarvan gebruik gemaak word nie. Hier kan egter miskien 

.gemeld word dat die Universiteit van Stealenbosch gewillig 

is om studente vir so 'n kursus in te skryf. 

Die personeel speel 'n belangrike rol in die 

program van die inrigting; geed opgeleide en bekwame per

sene is nodig om die werk te doen. 
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75. 
HOOFSTUK V. 

G E S 0 N D HE I D. 

Hoewel G~sondheid as sulks gewoonlik onder 

die Departement van Volksgesondheid val, is di~--in hierdie 

geval die belang van die Welsyns organisasies. Dit is laas

genoemde se plig om te sorg dat die bepalings en vereistes 

wat deur die Departement van Volksgesondheid daargestel is, 

vir sy eie belang uitgevoer word. Die Gesondheidsowerhede 

sal fasiliteite tot die beskikking van die publiek, of soos 

in hierdie geval, die inr~gtings stel, daarna hang dit van 

hierdie laasgenoemde indiwidul self af of hulle gebruik gaan 

maak van die geleenthede, of nie. Die bedoeling is hier nie 

om op die gesondheid van die kind in te gaan nie, maar om 

dit van 1 n administratiewe aspek te nader. Hierdie hoofstuk 

sal ingaan op die volgende gedagtes : 

(a) Gesondheidsdienste, 

(b) Voedsel, 

(c) Behuising. 

Die punte wat bespreek word is gedagtes wat 

opgekom het met onderhoude oor probleme wat ondervind word. 

Die bevindings van die ondersoek self sal hier gebruik word 

om indien moontlik te help met die oplossing van 1 n paar van 

die menige vraagstukke wat voor die dag kom. Verder word 

verwys na die verslag van die Departement van Volkswelsyn, 

die Verslag van die Departement van Publieke Gesondheid se 

verslag oor voedsel, en die verslag van die Konferensie in

sake Maatskaplike opname, gehou in Kaapstad in i942. 

GESONDHEIDSDIENSTE • • 

Die Gesondheidsdienste is in die Kaapse 
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Skiereiland baie goed georganiseer. Die plaaslike owerhede 
VOOYS;~n;n~ 

het 'n uitgebreide Kliniekorganisasie, wat onder andere maak 
~ 

vir die behandeling van Teringgevalle, Geslagsiekte, Vel

siektes, Kinderkwale en Tandheelkundige behoeftes. Behalwe 

hierdie klinieke, wat in verskeie wyke geplaas is, is daar 

deur die Hospitaal Raad voorsiening gemaak vir hospitaal

dienste. Die Departement van Unie Onderwys sorg vir Skool 

Mediese-Dienste en die Universiteit van Kaapstad vir 'n 

kliniek vir die Sielkundige behandeling van kinders. Dit 

is hoofsaaklik met hierdie bogenoemde dienste waarmee kennis 

gemaak word. Die Inrigtings tree gewoonlik nie direk in 

verbinding met die hospitale wat onder die Unie Departement 

van Volksgesondheid staan nie, soos b.v. Valkenburg, Alex

andria en so meer nie, maar wel met die ander gesondheids-

owerhede. 

Daar word verder gebruik gemaak van die dien

ste van private dokters en tandartse. Soms is die huisdok

ter of tandarts gewillig om vrywillige dienste te !ewer, 

andermale moet daar vir die behandeling betaal word. In een 

geval word dit gere~l dat die kinders van die huis verdeel 

word onder 'n groep goedgesinde dokters en tandartse in die 

stad, elkeen het dan ongeveer 8 tot 10 kinders onder sy toe

sig,.en elk ondersoek sy gevalle gere~ld sodat enige kind 

wat behandeling nodig het dit dadelik kan ontvang. Hierdie 

kinders word ongeveer elke ses maande ondersoek. 

Waar inrigtings onder staatsbeheer staan is 

dit gewoonlik makliker om georganiseerde dienste in hierdie 

verband te verkry. Private inrigtings wat staat maak op die 

dienste van vrywilliges kan natuurlik geen eise stel nie, 

hul moet gebruik maak van die dienste wat hul kan kry. 

Met die ondersoek is daar 'n paar dingetjies 
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wat my aandag getrek het en wat ek graag hier wil bespreek. 

1. Ondersoek voor opneming : 

Dit is feitlik deurgaans gewoonte om kinders te 

laat ondersoek voordat hulle opgeneem word. Daar is 

net twee inrigtings wat kinders inneem sonder mediese 

sertifikate. In hierdie gevalle is dit net 'n ver

eiste by gekommitteerde kinders en waar daar enigsins 

suspisie omtrent een of ander siekte bestaan. Soms 

gebeur dit dat kinders ondersoek word eers nadat hulle 

opgeneem is. Hierdie toestand is bepaald minder wens

lik en sulke gevalle behoort net uitsonderings te wees. 

Kinders word soms met aansteeklike siektes ingelaat en 

dus is dit hoogsnoodsaaklik om voor die opname seker 

te maak van elke geval. 

Die vraag of dit nodig is om elke kind se bloed 

te laat toets vir geslagsiektes het voor die dag gekom. 

Volgens die opinies van deskundiges op hierdie gebied 

blyk dit nie nodig te wees nie. Dit word net aanbeveel 

waar daar tekens is wat dui op die siekte of waar om

standighede suspisie wek. Indien alle kinders se bloed 

getoets moet word sal dit veel onnodige tyd en onkoste 

eis. Wat die Tehuise vir Gevalle Meisies betref is 
vr ~'e. 

die saak heel anders gesteld, as met die sorgbehoewende 
A 

kind of die jeugmisdadige. Waar kinders na sulke in-

rigtings gestuur word is dit definitief w~nslik om 

bloedtoetse te laat neem. · · Kinders· wat na inrigtings 
. . . . -

gaan vir· spesiale mediese behandeling ontvang natuurlik 

die nodige aandag, die behandeling hang in elke geval 

net af van die aard van die siekte en die behandeling 

wat daarvoor nodig is. 

2. Gere~lde Mediese Dienste'·: 

Oor hierdie saak is daar verdeeldheid van opinie. 
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Oor die algemeen word dit gereken dat waar daar op 

die personeel iemand is wat kennis dra van verpleging 

dit nie nodig is om kinders gereeld deur 'n dokter te 

~aat ondersoek nie, maar alleenlik net wanneer dit 

nodig skyn te wees. Dit word soms gereel dat kinders 

elke 6 maande of selfs meer dikwels ondersoek word, 

maar dikwels is daar geen gereelde ondersoeke nie. 

Waar dit prakties moontlik is om alle kinders gereeld 

te laat ondersoek word dit deur deskundiges aanbeveel. 

Dit is wenslik om op hoogte van die kinders se gesond

heidstoestande te bly, want waar 'n klomp kinders heel

dag saam beweeg is dit onmoontlik om elke indiwidu dop 

te hou. Gereelde ondersoeke sal 1 n groot hulp wees en 

sal 'n groot mate van onnodige bekommernis uit die weg 

ruim. 

3· Gere!ld weeg : 

In 17 uit die 42 inrigtings wat besoek is word 

die kinders gereeld geweeg. Al hierdie hoofde 1~ be

sondere nadruk op die waarde van hierdie syfers. Die 

tydperke waarvolgens die gewigte geneem word verskil 

heelwat, in sommige gevalle, waar kinders siek is, word 

dit elke week geneem, waar. normale kinders gehuisves 

word verskil dit van enigiets tussen een tot ses maande, 

net soos dit vir die inrigting prakties uitvoerbaar is, 

of soos dit verkies word. Die boekhou van die gewigte 

dien as 'n hulp om vas te stel of daar iets verkeerd 

is met 'n kind of nie. Al betaken 'n goeie gewig nie 

noodwendig 1 n blakende gesondheidstoestand nie, is die 

rekord nogtans 1 n maatstaf wat gebruik kan word om na 

te gaan of 1n kind normaal ontwikkel of nie. 'n Skie

like daling in die gewig is altyd 'n teken dat daar een 

of ander onreelmatigheid in die liggaam van die kind is. 



79. 

Dit is ondervind dat dit soms wenslik is om 1 n nuweling 

miskien eers maandeliks te weeg en dan later net elke 

kwartaal, hierdie metode klink gesond en prakties, dit 

kan sekerlik aanbeveel word. 

Die gebruik om kinders gere~ld te weeg is met 

spesialiteite bespreek; dit word aanbeveel dat kinders 

nie net gereeld geweeg word nie, maar dat die hoogte en 

borsmaat ook gereeld geneem moet word. Hierdie infor

masie is vir 1n dokter waardevol, dit kan bale tyd spaar 

met ondersoeke, want hierdeur kan die medici maklik vas

stel of dit nodig is om 1 n deeglike ondersoek te maak 

of nie. 

4. Tandheelkundige Dienste : 

In 15 gevalle uit die 42 is geantwoord dat kinders 

se tande gere~ld, ten minste twee keer per jaar onder

soak word. Ander inrigtings het geantwoord t:tWanneer 

nodig':L. Laasgenoemde antwoord is bale vaag, di t kan 

beteken elke 3 of 6 maande, maar dit kan ook beteken 

dat kinders minder as selfs een maal per jaar by 1n 

tandarts uitkom. Waar kinders se tande elke 3 tot 4 

maande ondersoek kan word is dit aan te beveel, maar 

dat dit ten minste 2 keer per jaar gedaan behoort te 

word kan as noodsaaklik beskou word. In die Kaap waar 

klinieke beskikbaar is kan daar van hierdie dienste 

gebruik gemaak word. 

5. Rekords : 

In 33 uit 42 gevalle word besonderhede omtrent 

die gesondheidstoestand en die behandeling van kinders 

neergeskryf. Die ander gevalle hou glad geen mediese 

verslae van die kinders ·se behandeling terwyl hul in 

die inrigting is nie. Waar die informasie wel opge

skryf word is daar hier ook geen sisteem wat deurgaans 
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gevo1g word nie. Onder andere is die vo1gende ste1-

sels aangetref, (a) mediese rekordboeke word gehou, 

(b) Kliniek kaarte word gebruik, (c) informasie word 

in l@ers bewaar. Wat eintlik behoort te gebeur is dat 

al1e informasie van hierdie aard in die kinders se l~ers 

gep1aas moet word. 'n Vorm wat yoorsiening maak vir 

gere~lde aanmerkings sal gerieflikste wees, en sekerlik 

meer prakties. Vir die gebruik van die personeel en 

dokter sal dit wenslik wees om 1 n spesiale register te 

hou, sodat dadelik gesien kan word watter gevalle be

handel is en die behandeling wat voorgeskryf is. Vir 

k1iniese doe1eindes mag spesiale mediese kaarte nodig 

wees, so nie kan van die gewone kaarte gebruik gemaak 

word, op die opsommings-kaart kan 'n spesia1e kolom vir 

ernstige mediese behande1ing oopge1aat word. 

VOEDSEL 

Met die Konferensie insake Maatskap1ike op

name het Prof. J.T. Irving tot die volgende gevo1gtrekking 

gekom : 

~Die hoofoorsaak van wanvoeding in Suid-Afrika 
is onkunde, oorbevo1king, armoede, ontoereik
ende voedsel produksie en landboubeleid. tt ( 1). 

Verder haal ek aan uit die Verslag van die 

Departement van Volksgesondheid : 

uHoewel die voed.se1deskundiges die talryke fak
tore herken wat tot wanvoeding bydra, gaan 
hulle van die standpunt uit dat die dieet die 
een faktor is wat behoorlik beheer kan word en 
dat, so1ank daar ge1eentheid is vir verbetering 
van iemand se liggaam1ike ontwikke1ing, funk-

(1) Ondervoeding en Wanvoeding -Prof. J.T. Irving -
Ampte1ike Verslag van die Konferensie insake Maat
skaplike Opname - Kaapstad - 1942. Bld. 119. 
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siekte, daar waarskyn1ik ook ge1eentheid is 
vir die verbetering van sy dieet.tt (1). 
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In 1941 is 'n dieetkundige deur die Unie 

Departement van Volksgesondheid afgevaardig om die dieet

ska1e van verskeie inrigtings te ondersoek. Elke inrigting 

se spyskaart is sorgvu1dig nagegaan, wetenskaplik ontleed 

en gekritiseer. Hierdie besoeke het waard.evo1le in1igting 

voor die dag gebring. Dit het vir die inrigtings self" ook 

besonder veel beteken, omdat aanbeve1ings gemaak is en raad 

gegee is waar dit nodig geag is. 

Met die oor1ogsjare, en nou nog daarna, is 

dit moeilik om soms die nodige voedse1stowwe te kry. Soms 

is dit onverkrygbaar, anderma1e is die pryse onbetaa1baar 

en 1aat die inrigtingsfondse dit nie toe om die ho~ pryse .. 
van voedsels soos groentes en protein bevattende kossoorte 

te betaal nie. Die gevo1ge hiervan is dat die hoeveelhede 

wat dan gekoop word verminder moet word, of dat 1 n swakker 

produk gekoop word. 

Oor die a1gemeen word die spyskaarte gladnie 

vo1gens wetenskaplike metodes uitgewerk nie. Rekord word 

soms gehou van die daaglikse spyskaart, maar verder is daar 

net enke1e geva11e wat 1 n vasgeste1de dieetskaa1 gebruik as 
• 

1 n 1eidraad. Daar word oor die a1gemeen geen rekord gehou 

van die voedsel hoeveelhede wat per kind toege1aat word nie. 

Die regte dieet is 'n be1angrike faktor by die liggaamlike 

groei en ontwikkeling van alle kinders, veral dan ook in die 

geval van diegene wat in hu1 eerste lewensjare verwaar1oos is. 

(1) Die diagnose oor menslike Wanvoeding - Eerste verslag 
oor die aktiwiteite van die Nasiona1e Voedingsraad vir 
die tydperk 27.6.40 - 31.12.43 --- uitgegee in 1944 
deur die Departement van Volksgesondheid. Bld. 4. 
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Dit is moeilik om onder die buidige omstandig-

bede, met die skaarste van voedsel te krities te wees, nag

tans is dit uiters belangrik dat kinders 'n gebalanseerde 

dieet moet kry. Die skool-voedingskema is vir sommige in

rigtings veral 'n groot bulp, want bier word van die nood

saaklikste voedsels aangevul. Daar meet geed begryp word 

dat dit beeltemal verkeerd is om staat te maak op die skool

voeding, bierdie skema i~ bedoel om aanvullend te wees en 

nie om maaltye tuis te vervang nie, soos ek soms die indruk 

gekry bet. 

Voor die oorlog bet die Departement van Unie 

Ond.erwys 'n dieetskaal vir inrigtings opgestel wat as 'n 
"''e.~. leidraad vir inrigtings kan ~. Hoewel dit baie konser-

witief is, is dit nogtansA1 n goed gebalanseerde dieetskaal 

beskou. Dit word bier ingevoeg om dan ook bier te kan dien 

as 1 n leidraad. 

WEEKLIKSE DIEETSKAAL VIR LEERLINGE 

(SEUNS EN DOGTERS). 

Weeklikse boeveelheid. 
Artikel. in Onse {per persoon~. 

Brood ......... · .. · · · · · · · • · · • · 
Boermeel of meelblom .•...•.........••• 
Mieliemeel ....................... . 
Kafferkoringmeel of bawermout ••••...•• 

(lensies, ertjies of boontjies~ of •.. 
kafferkoringmeel of hawermoutJ ••••• 

Vleis (of 'n gelyke boeveelheid. vir 
een keer per week) ••••.•••••••••.•• 

Groente ( var s) •••..•.•.••.•...••.•••.• 
Erta ppels ....................... . 
Rys, stampmielies of mielierys •••••..• 
Sout ....................... . 
Suiker ....................... . 
Konfyt of stroop •.•..•.........•...... 
Kaas ..•.. · · • • • • • • • · · • • • • • • • • 
Melk ........ · · · · · · · · · · · · · · · · 
Batter ....................... . 
Braai vet, niervet, reusel, neut

botter of stertvet ••............•.. 
Eiers (wanneer verkrygbaar. teen boog-

tens 2/- per d.os • ) ••••••.••.•.••••• 
Dro~ vrugte ....................... . 

(vervolg) 

126 

lij 
- 1 

2 
1~· 

48 
70 
32 
lei 

3 
20 

8 

5~ pte. 
2 

5 

2 
2 



Artikel. 
Weeklikse hoeveelheid 
in Onse (per persoon). 

Vars vrugte 
Rosyntjies 
Grondboontjies 
Ka.kao 
Koffie 
Tee 

BEHUISING 

........................ . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28 
4 
4 
1 
2 
1 

(1). 

Soos reeds in 1n vorige hoofstuk verduide1ik 

is daar drie ste1sels waarvan gebruik gemaak word: 

(a) Hostels. 

(b) Groepverdelings. 

(c) Loshuise. 

Van die 42 inrigtings wat besoek is is daar 

net een wat onder die 1aaste en mees moderne ste1se1 geklas

sifiseer kan word. In die ander gevalle is daar dikwe1s nie 

meer dan 50 kinders nie, dan is daar ook gewoonlik geen be

sondere groep klassifikasie nie; waar die getalle bo 50 is 

kan Seniors en Juniors makliker geskei word. Soos aangeteken 

word die inrigtings volgens die volgende tabe1 ingedeel. 

GETAL KINDERS IN INRIGTINGS. 

GETAL KINDERS. INRIGTINGS. 

Onder 51 25 59% 

51 - 100 ? 1?% 

101 - 150 ? 1?% 

151 - 200 1 2% 

Oor 200 2 4% 

-
42 100% 

(Tot naaste desimaa1 uitgewerk) 

(1) Verslag van'die Departement van Volkswe1syn-
1937 - 1939. B1d. 81. 
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Meeste van die inrigtings is klein, dit is 

goad, want kinders kan dan bater indiw1due1e behande1ing 

geniet en die atmosfeer is meer hu~ik. 

S1aapkamers : 

Van 26 inrigtings is die geta11e van die 

kinders in die afsonder1ike ka:mers verkry. Hierdie gegewens 

wat hier aangegee word is ongelu~ig nie van al die tehuise 

ontvang nie, met die gevolg dat dit hier net die neiging 

tot klein slaapsa1e kan toon. In hierdie 26 inrigtings is 

daar 114 kamers wat voorsiening maak vir die volgende getal1e: 

GETAL KINDERS IN 114 SLAAPKAMERS. 

Getal Kinders in Kamers Kamers % 

5 en minder 36 32% 

6 - 10 3? 33% 

11 - 15 1? 16% 

16 -20 1 O% 

21 - 25 10 9% 
Oor 26 13 11% 

114 100% 

(Uitgewerk tot naaste desimaal) 

Hierd.ie toestand 1ok kritiek in verband met 

afskortings. In meeste gevalle is gevoel dat afskortings 

nie nod.ig is nie, veral nie waar daar minder as 10 kinders 

in 'n kamer is nie. Waar die getalle meer is word dit ver

kies dat daar nie afskortings sal wees nie, omdat dit die 

supervisie vergemaklik. Persoonlik dink ek dit is baie ver

keerd om kinders in groot sale te laat slaap, veral groot 

meisies behoort in hierdie opsig aandag te geniet. Groot 
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slaapsale is onpersoonlik en vererger die inrigtings atmos

feer. Kinders verlang na die huislikheid en laasgenoemde 

skep geheel en al nie die geleentheid hiervoor nie. In een 

van die tehuise waar 'n hostel vir werkende meisies aangebou 

is is daar gordyn afskortings. Wanneer die ligte afgeslaan 

word, word die gordyne almal oop getrek. Hierdie gewoonte 

~an seer sekerlik aanbevee1 word vir die reeds bestaande 

groot sale. As die gordyne oopgetrek word wanneer die kinders 

in die bed klim, is dit dan nog geskik vir toesig, dan kan 

die personeel nog die hele saa1 se kinders sien. 

Badkamers : 

Daar is geen munisipa1e regu1asie wat dit 

betref nie, die hoofsaak is dat daar wel water aangel~ moet 

wees, sodat kinders kan was. Die Vers1ag van die Departe

ment van Volkswelsyn bevee1 aan dat daar een bad vir elke 

7 kinders behoort te wees. Vo1gens die opmeting is daar 

vir ongeveer elke 10 tot 15 kinders voorsiening gemaak vir 

bad geriewe. Waar daar seuns is word stortbaddens baie 

graag gebruik. Dit is nie net gerieflik nie maar word dik

wels deur seuns verkies, hu1 hou daarvan omdat daar miskien 

meer pret aan verbonde is. Daar word nie vo1gens die De

partement genoegsame voorsiening gemaak nie. 

Latrines : 

Vo1gens regulasie behoort daar vir elke twaalf 

inwoners een beskikbaar geste1 te word. Hierdie regu1asie 

word nie streng uitgevoer nie, die voorsiening wat wel gemaak 

is kom nie te min min of meer hierop neer. Net in drie ge

val1e is daar een vir meer as 15 kinders. 

Siekkamers : 

Die groter inrigtings het gewoonlik een of 
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meer siekkamers, maar in die kleiner tehuise waar 'n kamer 

maklik in 'n siekkamer omgeskep kan word doen owerhede nie 

die moeite om 1n ekstra kamer te laat leeg staan nie. Na

regte behoort elke inrigting 1 n siekkamer te h@, wat vir 

geen ander doel gebruik word nie. Al die inrigtings het 

medisyne kaste wat vir minder ernstige ongevalle gebruik 

word. In die Tehuise soos die St. Joseph's, Philippi, en 

die Maitland Cottage tehuise waar die kinders bedl~end is 

word die sale ook as klaskamers gebruik. Op hierdie wyse 

kry hierdie kinders die geleentheid om met skoolopleiding 

aan te gaan. 

Lugruimte : 

Volgens die bepalings van die Slumswet, Wet 

53/1934 is vasgestel dat persona oor die ouderdom van 10 

jaar 400 vry kubieke voet lugruimte met 40 vierkante voet 

v1oerruimte in 1 n s1aapkamer nodig het; kinders onder 10 

jaar het 200 kubieke voet 1ugruimte met 20 vierkante voet 

v1oerruimte nodig. (1). Met opmetings word die hoogte van 

die muur op 10 voet of minder bereken, indien dit ho~r is 

dan word die oorto11ige maat nie bygereken nie. 

Met die opmeting van die 1ugruimte by die 

verskeie inrigtings is van 25 inrigtings definitiewe in~ 

formasie ontvang. 

Die tabe1 wat aangegee word is 1 n verde1ing 

van die syfers soos dit in die afsonder1ike slaapvertrekke 

voor kom. 

(1) S1umswet - Wet 53/1934 - Sien vereiste (1) soos na 
verwys word in Sub-Art. 2 van Artikel 1 van die Wet. 



KUBIEKE LUGRUIMTE PER KIND TOEGELAAT 

( 102 KAMERS ) • 

Kubieke Vt. per Kind Getal Kamers. in Slaapvertrek. 

Onder 201 k.v. per kind 0 

201 - 300 tt u u 11 

301 - 400 tt tt u 41 

401 - 500 tl. u ,l,t 17 

501 - 600 ll tt lt 17 

Oor 600 1.1. u lt 16 

102 

Die inrigtings wat nie hierdie gegewens kO.n 
• 

verskaf nie het almal ges~ dat die inspekteurs tevrede is 

met die beskikbare lugruimte in hul sale. Hier mag miskien 

bygevoeg word. dat hoewel die lugruimte vir die drie Plekke 

van Bewaring genoeg skyn te wees, dit gewoonlik nie die ge

val is nie, omdat hierdie inrigtings op die huidige oomblik 

nie kinders kan weier nie, die gevolg hiervan is dat die plek

ke dikwels oorbewoon is. Een ander tehuis wat dikwels meer 

meisies inneem as '.wat toege1aat word, is een van die Tehuise 

vir Gevalle Meisies. Die matrone is baie gesteld op die 

skoon- en netheid van die huis, want sy besef hoe verkeerd 

dit is om te veel meisies in te neem. Haar argument is, 

waar meisies in die nood is en hulp nodig het kan sy hul 

nie laat omdraai nie, want daar is nie genoeg hostels om 

te voorsien aan die bestaande behoefte nie. 

Hoewel daar geen inrigtings is wat onder 

200 k.v. per kind het n1e, het meer as die helfte tog onder 

400 k.v. per kind lugruimte. Kinders word tussen die ouder-
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domme van 3 en 18 of ouer opgeneem, 'n seker aanta1 mag 

onder 10 jaar oud wees, maar die meerderheid is gewoonlik 

oor 10 jaar. Volgens hierdie tabe1 is daar bepaa1d sekere 

inrigtings wat nie voldoen aan die vereistes van die Slums

wet nie. 

Die sukses van inrigtingswerk is dikwels aan 

goeie gesondheidstoestande te danke. Mediese dienste, voed

sel en behuising soos in hierdie hoofstuk reeds verduidelik 

is van die be1angr1kste sake wat oorweeg moet word wanneer 

die gesondheid van die kinders ter sprake kom. Dit is van 

die eerste vereistes wat aan enige inrigting behoort geste1 

te word. 



HOOFSTUK VI. 

INTERNE HUISHOUDELIKE ORGANISASIE. 

Waar groot getalle kinders saam onder een 

dak moet woon, as een groot huisgesin, sa~ die sukses van 

die organisasie baie afhang van die mate van samewerking 

van die personeel en kinders, die indeling van die werk ;en 

die in ag neming van die indiwidu. Hierdie sake moet deeg

lik oorweeg word met die bestuur van 1 n inrigting. Hoewel 

elke inrigting weer 1 n eie sisteem volg, is daar tog sekere 

aspekte wat 1n mate van ooreenkoms toon. In hierdie hoof

stuk sal daar aan die volgende aandag geskenk word : 

(a) Indeling van die werk, 

(b) Daaglikse roetine, 

(c) Uitrusting. 

INDELING VAN DIE WERK . • 

Omdat meeste van die inrigtings private orga

nisasies is laat die fondse dit nie toe om oortollige perso

neel aan te stel nie. Die gevolg hiervan is dan dat die 

kinders self meeste van die huiswerk moet doen. Dit is 

nogtans nie net om blote finansie~le redes dat die kinders 

verantwoordelikhede in die huis moet dra nie. Die bedoel

ing is ook om vir bulle die geleentheid te gee om ondervind

ing op te doen in huiswerk, verder om vir hulle te laat be

sef dat )lul 1 n deel moet bydra tot die instandhouding van 

hul eie tehuis. Die sielkundige uitwerking hiervan kanvir 

die kinders van veel waarde wees, mits dit nie 'n gevoel van 

haat en ontevredenheid vir die werk by die kinders ontwikkel 

nie. Dit is 'n gesonde beginsel om van kleins af vir 'n 

kind 1 n goeie opleHing in hierdie werk te gee, maar daar 

moet op gelet word dat dit nie te veel eisend is nie en dat 

daar nie te veel van die kind se tyd daardeur in beslag ge-
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neem word nie. Die werk moet nie te veel kragsinspanning 

eis nie, en dit moet ter selfde tyd toelaat dat die kinders 

met dit alles genoeg tyd vir ontwikkeling op ander gebiede 

toelaat. 

Die werk wat in die huis gedaan word kan ver-

deel word onder·die volgende afdelings : 

1. Binnewerk, 

2. Kombuiswerk, 

3. Tuinwerk en Speelgronde, 

4. Wassery en andere. 

1. Binnewerk : 

Hierdie afdeling sal noodwendig in twee onderdele 

verdeel word, n.l. ligte en moeilike of swaar werk. 

Onder ligte werk word stofwerk, vee, tafelsdek eh bed

dens opmaak ingesluit. Die moeiliker werk is skrop

werk, vloere, vryf, vensters was en skuif van swaar 

meubels. Waar kinders siek is of nog baie klein is 

kan dit nie verwag word dat hul veel kan bydra nie. 

Dit is gewoonte dat gesonde kinders werk wat as ligte 

werk geklassifiseer kan word doen. Die kinders, veral 

die ouer dogters en seuns neem beurte met die verskeie 

dienste in die huis. Daar is net een inrigting waar 

die kinders net hul beddens moet opmaak, in al die 

ander gevalle doen die kinders die ander werk ook met 

die hulp, en onder die toesig, van staflede. Hierdie werk 

fu werk wat kinders in privaat wonings ook doen; hier in 

die inrigting kan dit 1 n waardevolle opvoedings middel 

wees, mits dit vir die kinders in die regte lig gestel 

word. Kinders moet trots kan wees op die dienste wat 

hul verrig. 

Wat die ander werk naamlik die uSwaar~" werk betref 

is daar verskil van opinie. In sommige gevalle word dit 
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goed gevind dat die ouer kinders veral, hierdie werk 

doen, aan die anderkant verkies sommige hoofde dat 

hierdie werk detir die personeel gedoen moet word. Ten 

eerste omdat dit te veel v:an die kinders se tyd in be

slag neem en ten tweede omdat die kinders geneig is om 

die werk half te doen. Die gevolg is dat die werk dik

wels deur die personeel oorgedoen moet word. Die kinders 

stel nie belang in hierd.ie werk nie en word teesinnig. 

Een van die huismoeders het vertel dat sy glo dat dit 

vir die kinders se eie beswil en toekoms is dat sy haar 

dogters inspan. Maar, sy 1@ nadruk daarop dat die werk 

as 'n erewerk beskou moet word en plesier en tevreden

heid moet meebring. In seunstehuise, veral waar ouer 

seuns opgeneem word is dit gewoonte dat die kinders 

meeste van die werk doen. 

2. Kombuiswerk : 

In elke huis is daar 1n staflid wat vir hierdie 

afdeling verantwoordelik is • Ouer dogters en seuns 

moet gewoonlik beurte neem in hierdie seksie, veral 

waar kinders nie bedags skool toe gaan nie, soos in 

tehuise vir gevalle meisies, of jeugmisdadigers, of 

waar kinders aangehou word nadat die Std. VI eksamen 

geslaag is en nie verder skool gaan nie. Veral meisies 

kan in hierdie afdeling veel geleer word. Hoeveel ver

antwoordelikheid 1 n kind hier sal neem sal natuurlik 

ook afhang van ander dienste en die mate van tyd wat 

deur skoolwerk in beslag geneem word. Veral in die 

kleiner tehuise waar die koskokery en voorbereiding 

nie te veel is nie, kan kinders help met die voorbe

reiding van die voedsel. 

3. Tuinwerk en Speelgronde : 

Die grote van die gronde verskil geweldig veel, 
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aan die een kant is daar inrigtings wat meer dan 20 

morge grond besit in teenstelling met ander wat minder 

dan een morg besit. Die grote en gehalte van die grond 

beinvloed natuurlik die aard van die belangstelling en 

werk wat hier moontlik is. Sommige inrigtings, veral 

seunstehuise, verskaf opleiding in landbou. Ander hou 

groente en vrugte tuine vir huishoudelike gebruik aan. 

In enkele gevalle is daar glad geen grond beskikbaar 

vir tuine nie. Of sportsvelde uitgel~ kan word, hang 
' 

ook net aan die grote en aard. van die gronde af. In 

sommige gevalle, veral waar kinders na die publieke 

skole gaan en ook aan die skoolsport deelneem word daar 

tuis geen sport georganiseer nie. Waar kinders dan 

moontlik kan help met die tuinmakery word dit aange

moedig. Veral seuns hou baie daarvan om hierdie soort 

werk te verrig, dit is gesond en verskaf afleiding van 

die daaglikse skoolwerk. 

4. Wassery en ander : 

Dit is gewoonte om die wasgoed self te doen. Net 

3 van die inrigtings stuur al jul wasgoed uit. Heel 

dikwels word die hu~inne uitgedoen, maar dan word die 

ligter goed tuis gedoen. Die aandeel wat die kinders 

in hierdie deel van die huishouding het versk11. In 

een geval is die inrigting se washu1s so u1tgebreid, 

dat d1t as 1n belangr1ke bron van 1nkomste d1en. In 

hierdie geval is meeste van die me1s1es subnormaal en 

onbekwaam om skoolwerk te doen, hul is d1kwels ook al 

te oud om in skoolwerk belang te stel. In ander gevalle 

waar die wasgoed tu1s gedoen word, neem die ouer kinders 

gewoonlik beurte om te help met 'n deel van die werk, 
I 

'n wasvrou doen gewoonlik meeste van die eintlike werk. 

Waar tehuise •n eie plaas het, 'n romery en so meer, 
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hang die kinders se hulp van die grootte van die orga

nisasie af en die tipe kind wat gehuisves word. Veral 

waar •n inrigting 'n plaas het word seuns gewoonlik 

ingespan om te help, terwyl die organisasie natuurlik 

deur die personeel self waargeneem word. 

Die heelmaak van kinders se klere en huislinne is 

gewoonlik 'n groot werk in 1n inrigting. In die kleiner 

inrigting moet een van die personeel gewoonlik self tyd 

maak vir die werk, soms met die hulp van die ouer dog

ters. In 'n groot inrigting met b.v. meer as honderd 

kinders is dit dikwels makliker om 1 n persoon aan te 

stel wat net hierdie werk sal doen. Die weeklikse ver-

stel werk volg gewoonlik op die terugkeer van wasgoed 

nadat dit gesorteer is. Oor die algemeen is gevind dat 

veral die dogters en nie soseer die seuns nie moet help 

met die verstelwerk van die huis. 

Ligte verstelwerk aan geboue word gewoonlik deur 

die personeel of deur seuns so ver moontlik behartig, 

in die gevalle waar meisies ingeneem word, word daar · 

baie op die werktuigkundige staat gemaak. Die hoeveel

heid werk wat deur die seuns of personeel gedoen word 

sal afhang van die kennis wat hul besit. Waar 1 n in

rigting soos die ambagskool werkswinkels het is dit te 

begrype dat hul veel meer verstel werk sal kan doen dan 

ander wat nie die fasilitiete tot hul beskikking het nie. 

DAAGLIKSE ROETINE • • 

Elke tehuis mag wel effens van die ander ver-

skil, maar dit is net praktiese verskille wat inpas by elke 

indiwiduele huishouding. Om 'n voorbeeld te gee van hoe 1 n 

inrigtingskind se dag ingedeel word ag ek dit geskik om die 

program van 1 n tipiese inrigting hier uit een te sit. As 

voorbeeld word geneem die roetine van die Vindersendinghuis, 
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Kaapstad. Die seuns wat hier ingeneem word is almal kinders 

tussen 10 en 16 jaar, voor dit word hul in die Durbanville 

tehuis opgeneem. 

Om 6 v.m. lui die opstaan klok dan om 6.25 

v.m. is stilte. Wanneer die kinders klaar is met stilte

tyd, gaan elkeen na 1 n afsonderlike uitgedeelde plig. Hier

die pligte moet voor 7 uur klaar wees. Sommige kinders word 

aangestel om die huis skoon te maak, terwyl ander vir die 

skoonmaak van die gronde ingespan word. Om 7 uur sit die 

huis aan vir ontbyt en om 8 uur verlaat die kinders die huis 

om skool-toe te gaan. Gedurende die periode tussen ontbyt 

en 8 uur kry seuns tyd om te speel of om onvoltooide dienste 

af te handel. Wanneer die kinders 3 uur tuis kom kry hul 

iets om te eet en drink, dan kan hul weer speel tot 4 uur 

wanneer hul vir studie inval tot 5 uur. Seuns wat help met 

die voorbereiding van die ete en die dek van die tafels moet 

kort na studie weer met hul werk begin. Die ander kinders 

het nou weer kans om of te speel of in die tuin te help. 

In die aand na ete is die kinders toegelaat om te speel 

totdat hul om 7 uur weer met studies moet begin. Die Juniors 

gaan om 8 uur na bed en die Seniors later, wanneer hul met 

hul studies klaar is. Die Juniors se ligte word om 9 uur 

afgeslaan en die Seniors sin om 9.30 n.m. Gedurende die 

naweek wanneer daar nie skool is nie kry die kinders meer 

tyd vir hulself, dan is daar ook meer geleentheid om aan 

sport deel te neem. 

In meeste gevalle staan die ouer kinders 

6 v.m. op, die ander wat jonger is om 6.30 v.m. en soms 'n 

bietjie later. Wat my getref het is dat behalwe in die 
WBQ't" 

gevalle wat kinders besondere liggaamlike versorging ont-

vang, geen van die inrigtings hulle kinders in die middae 

laat rus nie. Wat natuurlik die dag vir baie kinders lank 
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maak is die felt dat hul dikwels om en by 8 uur moet ver

trek en dan nie weer voor 3 of 4 uur tuis kom nie. Studie, 

sport en huiswerk moet dan alles in die orige paar uur in

gepas word. Die gevolg is dikwels dat die kinders se dag 

bale vol is. Dikwels besef die hoofde self ook dat die 

kinders se dae te vol is, maar daar is soveel wat gedoen 

moet word dat dit nie altyd anders kan nie. 

UITRUSTING 

Klerasie : 

• • 

Or kinders uniforms moet dra en of hul toe-

gelaat moet word om hul eie klere te dra is 'n saak wat soms 

ernstige oorweging eis. Die formele betekenis van die woord 

uniform sterf vinnig uit, waar uniforms wel verkies word, 

word daar ongetwyfeld nadruk op gel~ dat so 1n uniform nie 

die kinders minderwaardig moet laat voel nie. As 1n uniform 

gedra word moet die kinders trots kan wees daarop en moet 

dit vir hulle 1 n eer en plesier wees om dit te dra. Wat 

gebru1El1k is, is dat kinders die uniform van die skool wat 

bygewoon word dra as ~ul in 'n groep moet verskyn. 

Met betrekking tot die dra van private klere 

word die volgende toestande aangetref. Dikwels het die 

kinders, wanneer hul inkom geen klere nie, met die gevolg 

dat hul dan feitlik van 1n hele nuwe uitrusting voorsien 

moet word. Die Sonskyn Tehuise, wat kinders inneem wat van 

ouerhuise waar daar tering is kom, laat gladnie die kinders 

toe om hul eie klere te dra nie. Voordat 1n nuweling kennis 

maak met enige van die ander maats word die outjie opgeneem 

na die badkamer, gebad, en aangetrek in een van die tehuis 

se sonpakkies. Al die klere is eners, maar die hoof voor

deel van hierdie uitrustings is dat dit gesond, gesellig en 

aangenaam om te dra, is. Privaat klere word vir die eerste 
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keer weer gedra wanneer die kind die huis weer verlaat. 

In die geval van sommige van die gesertifiseerde tehuise 

dra die kinders hul eie klere by die huis. Indien die ouers 

vir hul kinders enige van die ander benodighede soos 'n jas, 

hoed of iets dergliks kan gee word dit gewoonlik gedra as 

dit ooreenstem met wat in die inrigting deur die ander kin

ders gedra word. In meeste gevalle, veral noudat klere so 

duur en onverkrygbaar is word dit verwag van die ouers om 

sover moontlik hul kinders te voorsien van die vereiste 

klere. In die verbeteringsskole word die kinders voorsien 

van uniforms wat hul moet dra terwyl hulle daar is, privaat 

klere kan gewoonlik net gedra word wanneer die kinders uit 

gaan. Die Departement van Onderwys laat rantsoene toe in 

die geval van die klefe van die kinders. In die Marsh 

Memorial Homes word kinders toegelaat om ter enige tyd hul 

eie klere te dra, waar klere vir die kinders in die tehuis 

gemaak moet word word elkeen sin, in die geval van die 

meisies veral, sover moontlik op 1 n verskillende patroon 

geknip. Met die maak en die keuse van die klere word daar 

soveel moontlik nadruk gel~ op die ontwikkeling van smaak 

en 4ie indiwiduele persoonlikheid van elke kind. 

In die vraelys is daar gevra dat inrigtings 

sover moontlik moet aanteken hoeveel kledingstukke elke 

kind, meisies en seuns toegelaat word en hoeveel die kinders 

per jaar gebruik. Hierdie informasie was nie verkrygbaar 

nie, omdat geen rekords gehou word van die klere van elke 

indiwiduele geval nie. Elkeen word sover moontlik voorsien 

van die nodigste kledingstukke en verder word dit aangevul 

soos die finansies dit toelaat en die behoefte daar is. Deur 

middel van vergelykende tabelle kan daar 1 n gedagte gevorm 

word van wat verskillende inrigtings se moontlikhede is; die 

bygevoegde lyste toon die gemiddelde hoeveelhede wat kinders 
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gedurende 1 n seisoen besit aan, soos dit voorgekom het in 

die vraelyste. 

K L E R E. 

D 0 G T E R S. SEUNS. 

Artikel. 

Rokke 

Onderrokke 

Frokkies 

Broeke 

Jasse 

Skoene 

Sokkies of 
Kouse 

Hoede 

Sakdoeke 

Truie 

Kleur baad j ie s 

Pantoffels 

Nagklere 

Japon 

Handdoeke 

Komberse 

Lakens 

Slope 

Borsels 

Waslappe 

Getalle wat 
voorsien word. 

3 - 6 

2 - 3 

2 - 3 

2 - 5 

1 - 2 

1 - 2 

2 - 4 

1 - 2 

2 - 6 

2 - 3 

1 -

1 
(Dikwels geen) 

2 - 3 

1 
(Dikwels geen) 

2 - 4 

3 - 4 

3 - 4 

2 - 3 

1 

Artikel. 

Hemde 

Broeke 

Onderbroeke 

Pakke 

Pette of Hoede 

Sakdoeke 

Truie 

Kleurbaadjies 

Frokkies 

Sokkies 

Skoene 

Pantoffels 

Nagklere 

Japon 

Handdoeke 

-Komberse 

La kens 

(Soms net 'n Slope 
kam) 

1 
(Soms geen) 

Tandeborsels 

Was-lap 

Getalle wat 
voorsien word. 

2 - 6 

2 - 6 

2 
(Dikwels geen) 

1 
(Dikwels geen) 

2 of meer 

1 - 3 

1 
(Dikwels geen) 

3 
(D ikwe ls geen) 

2 - 4 
(Dikwels geen) 

1 - 2 
(Dikwels geen) 

2 - 3 

2 

3 - 4 

2 - 4 

2 - 3 

1 (Soms geen) 

Skatting van klere wat.aan kinders gedurende enige 

seisoen voorsien word. 
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Die klere van die kinders is beperk. Die 

toestand is deur die oorlogsjare baie vererger. In gevalle 

waar die woorde ,,,dikwels geen"' teen geskryf is, kom di t by 

i~igtings voor dat tensy kinders hierdie artikels van die 

huis af gebring het, hul nie van hierdie artikels voorsien 

word nie. Die lyste is baie skraal, maar dit is tog geneem 

van die gegewens wat ingevorder is. In sommige gevalle is 

daar meer klere, maar in ander gevalle selfs minder. In 

die inrigtings moet daar maar dikwels met die minimum klaar

gekom word, finansies laat nie weelde toe nie. Hierdie toe

stand is dikwels die oorsaak dat die personeel besonder 

streng op die skoonheid en netheid van die kinders is. Wan

neer kinders tuis speel moet die ou klere gedra word, die 

beste klere mag net met spesiale geleenthede aangetrek word. 

Hierdie beginsel is natuurlik reg en baie gesond, maar daar 

moet op gewaak word dat dit nie oordryf word nie. 

Omdat kinders met so min klere moet tevrede 

wees is dit noodsaaklik dat die klere wat hulle besit aan

treklik is, kinders moet nie die kans kry om te voel dat 

hul daarby ook maar met die swakste tevrede moet wees nie. 

Veral in die geval van meisies kan die kinders se klere 

baie aantreklik gemaak word. Dit sal baie help om die kin

ders te laar waardeer wat hul kry. 

In die geval van die meisies is daar nie 

melding gemaak van skool uniforms nie, waar kinders die 

publieke skool bywoon word hierdie kledingstukke natuurlik 

bygevoeg. 

Huislike Benodighede : 

Om geskikte meubels, wat deur die kinders 

gebruik moet word, te voorsien, is reeds 'n probleem. Dik

wels is die meubels oud of swaar en onaantreklik, sodat hul 
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nie so maklik deur kinders beskadig kan word nie. Hierdie 

soort meubels is dikwels die oorsaak van onaantreklike ver

trekke wat die inrigtings atmosfeer vererger. Baie van die 

inrigtings wat besoek is maak hierdie indruk. Enkele van 

die inrigtings doen werklik hul bes om hierdie probleem tee 

te werk, veral in die geval van die jonger inrigtings. 

Die kleurskemas van veral die slaapkamers 

en woonkamers laat myns insiens veel te wense oor. Waar 

daar op hierdie dingetjies ag geslaan word dra dit besoner 

veel by om 'n meer huislike atmosfeer te skep. Dit is tog 

een van die dinge waarna ons in ons eie wonings na uitsien. 

Plaas van die kaal wit of roomkleurige mure kan teen die

selfde prys aantreklike kleure vir veral die mure gebruik 

word. Mooi blou, groen en ligroos kleure verhelder dadelik 

die atmosfeer van die gebou. Aantreklike tapyte of matte 

en gordyne kan dikwels die meer somber of donker kleure wat 

nog aangetref word vervang. Die kamers voel vir my onder 

sulke omstandighede nou en donker. In 1 n paar gevalle is 

metaal kaste aangekoop, hierdie meubels wat prakties is kan 

baie aantreklik wees. Aantreklike skilderye ontbreek oor 

die algemeen bale, dit is iets waaraan nog veel meer aandag 

geskenk kan word. 

In die kombuis het veral die skottelgoed 

rakke en laaie en die potte en panne dikwels my aandag ge

trek. In sommige inrigtings word die etiese sowel as die 

ekonomiese waarde van goeie goed ten volle besef, maar in 

ander gevalle word daar veel te wense oorgelaat. Die oorlog 

het natuurlik in hierdie afdeling 1 n geweldige invloed gehad, 

nogtans is dit iets wat genoem moet word en nie uit die oog 

verlore mag raak nie. 'n Aangename en gerieflike kombuis 

wat groot genoeg is, is vir enige tehuis 'n onskatbare aanwins. 
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Wanneer die huishoudelike organisasie van 

1 n inrigting oorweeg word is daar veel wat in aanmerking 

geneem moet word. In die huis moet daar orde,gehandhaaf 

word; die program moet so ingedeel word dat al die werk 

afgehandel kan word en dat die kinders tog nog genoeg ont

spanning kan geniet. Die kinders moet aangemoedig word om 

in hul lewensuitkyk vry te ontwikkel en om vry uiting te 

kan gee aan hul gevoelens. Aan die anderkant moet die kin

ders geleer word om andere te respekteer, om te waak teen 

klagtes van bure en om so die vrede van hul kant te bewaar. 

Sybil Foster wys ook op die gevare wat daar bestaan met die 

opleiding van 1 n kind in 'n inrigting. Die kind sal nie 

uit sy plek voel terwyl hy met sy ander maats is nie, maar 

as die roetine te sistematies is, dan word die kinders ge

woond daaraan en is hul gelukkig om so voort te gaan. Die 

gevaar van hierdie toestand is dat wanneer die kinders die 

inrigting Rerlaat dan kan hul nie maklik onder mense beweeg 

nie. Dit is dan dat kinders dit so moeilik vind om hul aan 

te pas by die samelewing en om nie 'n minderwaardigheids

kompleks te ontwikkel nie. 
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HOOFSTUK VII. 

0 P V 0 E D I N G. 

Kinders word van die ouerhuis verwyder omdat 

die huislike omstandighede ongesond is, en waar die toekoms 

van so '.n kind onseker is. Die inrigtings moet dikwels 'n 

kind behandel, om in die eerste plek die verlede te vergeet, · 

veral waar die geestelike eienskappe die kind se gedagtes 

en gewoontes besoedel het. Om die verlede ,taf te breekn 

neem gewoonlik volgens hoofde, ongeveer ses maande of !anger. 

Hierna moet daar positiewe bearbeiding plaasvind. Die kind 

moet 'n besef van nuwe waardes ontwikkel en hom of haar aan

pas by die kinders met wie saam geleef moet word. In ver

band met laasgenoemde moet daar altyd rekening gehou word 

met die feit dat hierdie kinders eendag weer as enkelinge 

hul eie weg moet veg in'die samelewing. Terwyl die kinders 

in die inrigting is is hul beskerm, maar wanneer die stryd 

teen die samelewing se normale gang gevoer word is dit moei

lik vir 'n kind om by die nuwe onbekende samelew~ng aan te 

pas. Tensy daar gedurende die verblyf in die inrigting ge

noegsame kennis gemaak is met die buite w@reld vind kinders 

die heraanpassing in die samelewing weer uiters moeilik. 

Die inrigting moet dien as 1 n huis om kinders te beskerm, 

maar ook as 'n opleidingsentrum om kinders vir die toekoms 

voor te berei. 

Kinders moet hier, waar bulle onder buiten

gewone omstandighede woon, die liefde van :tn ouerhuis ont

vang. Daar moet aan bulle geestelike behoeftes aandag ge

skenk word, want 1n kind verlang na simpatieke leiding en 

behandeling. Dit is noodsaaklik dat 'n kind goeie kos sal 

kry, warm klere en 1 n dak oor sy hoof, maar dit is nie al 

wat tel nie. Die geestelike behoeftes moet ook bevredig 

word, anders kan 1 n kind tog nie normaal ontwikkel nie. 
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Hierdie kinders is van hul ouers weggeneem, 

omdat laasgenoemde nie vir bulle kan sorg nie, of geen be

beer oor hul gehad bet nie. Die maatskaplike omgewing waar

vandaan meeste van hierdie gevalle kom is ongesond en onge

balanseerd. Omdat die geestelike bearbeiding so radlkaal 
." 

is, durf dit nie uitgelaat word met die bespreking van die 

bestuur van 1 n inrigting nie. 

Dit is bier nie moontlik om aandag te skenk 

aan die Sielkundige bearbeiding van die indiwidu nie, maar 

'n paar van die belangrikste algemene aspekte sal aangeraak 

word. Die hoofstuk sal op die volgende onderafdelings in-

.gaan : 

1. Skoolopleiding, 

2. Ontspanning en Voorregte, 

3. Dissipline, 

4. Godsdiens, 

5. Bewaring van die kind se indiwidualiteit. 

Skoolopleiding : 

Hoewel skoolwerk as sulks nie eintlik onder 

die bestuur van 1n welsynsinrigting ingesluit word nie, is 

dit tog soms die verantwoordelikheid van die prinsipaal of 

superintendent van 1 n welsynsinrigting. Daar is drie toe

stande waarmee kennis gemaak is in hierdie verband. 

(a) Die skool is net vir die inrigtingskinders be

doel en die hoof van die inrigting is dan gewoon

lik ook die hoof van die skool. 

(b) Die skool val onder die bestuur van die inrig

ting, maar kinders uit private wonings word ook 

opgeneem. 

(c) Waar daar nie by die inrigting self skoolgeriewe 
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is nie, word dit gereel dat die kinders die 

pub1ieke skole bywoon. 

KLASSIFIKASIE VAN INRIGTINGS EN WAAR KINDERS 

SKOOL GAAN. 

INR IGT INGS • SKOOL OPLEID ING. 

Soort. Getal. A B c 

Plekke van Bewaring 3 2 

Tehuise vir Sorgbehoewende 
Kinders 23 7 3 13 

Ambagsko1e 1 1 

Gesertifiseerde Hostels 2 

Verbeteringssko1e 3 3 

Tehuise vir Siekes 5 5 

Tehuise vir Geva11e 
Meisies 5 

TOTAAL 42 18 3 13 

A - Inrigting het eie private skoo1. 
B - Inrigting het eie skoo1, maar ander kinders 

woon dit ook by. 
C - Kinders woon pub1ieke sko1e by. 
D - Kinders wat nie skoo1 gaan nie - (te jonk of 

te oud). 

D 

1 

2 

5 

8 

In die 18 geval1e waar die skool aan die inrig

ting self verbind is soos in die bostaande tabe1 ge

toon is, is dit meesal tehuise waar spesiale gevalle 

ingeneem word, of kerklike inrigtings, soos in die 

geval van die Verbeteringsskole, Tehuise vir Siek Kin

ders, die Rooms-Katolieke K1oosters en sommige van die 

inrigtings van die Ker~ van Enge1and. Die krag van 

hierdie sisteem 1@ daarin dat daar gedurige kontak 

met die kinders is. In hierdie gevalle is die hoofde 

dikwe1s oortuig dat daar vee1 meer opbouende werk 
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gedoen word as die kinders gedurig onder die personeel 

se toesig is. 

Die uMarsh Memorial Homes'' en u.fleatherdale Or

phanage~t val onder een bestuur. Hierdie twee inrig

tings en die uHoly Cross Orphanageu is die enigste 

drie wat onder die tweede groep val. Veral in die 

gevalle van die twee kleurlinginrigtings, n.l. die 

l,Heatherdale Orphanagett en die u.Holy Cross Orphanagen 

word daar goed gebruik gemaak van die skool deur die 

kinders van die omliggende woonbuurtes. 

Vandag word hierdie stelsel vir normale kinders 

propageer, omdat die kinders dan die geleentheid kry 

om met ander buitestaanders maats te maak. Deur die 

skool word daar gedurig kennis gemaak van die aktiwi

teite van die buite w~reld. Die kinders kry verder 

die geleentheid om te kompiteer met normale kinders 

wat uit normale omstandighede kom. 

Kinders wat onder hierdie groep val is of te oud 

om na 'n dagskool te gaan of, so nie, nog te jonk om 

skool-toe te gaan. 

Dit gebeur soms dat kinders die Std. VI 

Sertifikaat behaal het, maar nog nie vrygelaat mag word 

van die inrigting nie. Die gewoonte is tans om sulke kin

ders te laat aangaan met hul studies, voorsiening word dan 

gemaak vir verdere studie. Soms gebeur dit egter dat kin

ders nie met hul skoolwerk kan vorder nie. Seuns word mis-

kien na Ambag- of Nywerheidsskole gestuur. Met meisies is 

dit anders gesteld. Dit gebeur dikwels dat dogters in die 

tehuise agterbly en dan help met die huishouding om sodoende 

in hierdie werk ondervinding op te doen. Dit het my getref 

dat daar net een inrigting is wat hierdie meisies die ge-
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leentheid gee om klasse in enige vak waarin bul belang stel 

aan die Tegniese Kollege te loop. Hierdie laasgenoemde 

meisies kry die geleentheid om klasse te loop in Naaldewerk, 

Kookkllns en so meer. Dit is gevind dat die meisies baie 

van die klasse hou en besondere voordeel daaruit trek. 

Voorskoolse kinders is daar gewoonlik so min 

dat bulle bedags maar tuis bly en in die huis speel. Daar 
• is .net een gesertifiseerde inrigting wat 1 n voortydse onder-

wyseres aangestel het vir bulle kleuters. Gewoonlik is daar 

nie genoeg om 'n onderwyseres te regverdig nie. In die 

Plekke van Bewaring waar die getal kleuters dikwels hoog is 

is ekstra assistente aangestel, dan kom die studente wat 

die kursus in Kleuterskool-Onderwys loop gedurende die week 

oor om te help met die kinders. Die werk wat die studente 

bier doen dien as deel van die praktiese werk wat hul moet 

doen vir hul opleiding. 

Ontspanning en Voorregte 

Waar kinders na die publieke skole gaan is 

dit gewoonte vir hulle om ook deel te neem aan die skool 

sports. In ander gevalle word georganiseerde sport gewoon

lik tuis georganiseer. Die mate van belangstelling verskil 

heelwat, sommige inrigtings laat kompitisie met ander spanne 

toe, maar ander speel weer net tuis. Seuns speel gewoonlik 

voetbal, krieket, tennis of neem deel aan swem. Dogters 

hou van Netbal, tennis en swem. 'n Paar van die inrigtings 

stel belang in liggaamsopvoeding. Sommige, veral van die 

seuns tehuise, het reeds pragtige ingerigte gymsale wat ge

reeld gebruik word. Die kinders is baie lief hiervoor en 

geniet dit ten volle. 

Veral in die winter maande moet daar voor-

siening gemaak word vir ontspanning in die huis ook, want 
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met die reent moet kinders dikwels binne besig gehou word. 

Speletjies soos dambord, ludo, kaartspeletjies, tafeltennis 

en andere word algemeen aangetref. Kinders is verder lief 

om te dans, waar dit toegelaat _word. Handwerk, soos naalde

werk of breiwerk kry ook goeie aftrek by meisies. Sommige 

inrigtings is in hierdie opsig baie goed toegerus, maar by 

sommige van die ander is daar ook maar 'n minimum geriewe. 

Die hoeveelheid ontspannings geriewe wat vir kinders beskik

baar gestel word hang van die belang van die personeel en 

finansies af. 

In al die gevalle is daar boeke beskikbaar 

gestel vir kinders, soms deur die skool, ander male direk 

deur die inrigting self. Oor die algemeen kom dit voor of 

veral die ouer kinders lief is vir lees, maar hierdie toe

stand is nie deurgaans aan-getref nie. Die soort boeke wat 

die kinders van hou laat soms veel te wense oor; veral die 

seuns het 'n neiging om die moderne uComicsu van die nSuper

mantt tipe te verslind. Hierdie leesstof is nie altyd ge

sond nie. Dit stimuleer die kind se verbeelding, maar on

gelukkig te dikwels op 'n ongesonde wyse. Om vir kinders 

goeie en aantreklike boeke aan te verskaf is noodsaaklik. 

Dit help nie om 'n aantal ou afgesaagde stories in die 

boekrak aan te hou nie. Boekwinkels sal ter enige tyd be

reid-wees om te help met die keuse van boeke vir kinders. 

Nou in die afgelope jare, met die oorlog, het die belang

ste"lling wat van die publiek uitgegaan het tot 1 n mate af

geneem; in die toekoms sal hierdie toestand seker weer 

verander. Vir kinders word nie net partytjies en pieknieks 

gereel nie, maar ook rolprent-vertonings. So~ige van die 

inrigtings het ten minste een maal per maand of elke veer

tien dae opvoedkundige rolprentvertonings vir die kinders. 

Deur die Departement van Onderwys is dit moontlik om van 
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hierdie films te kry. Waar hierdie opvoedkundige en ander 

ontspanningsfilms vir kinders verkry word, word dit natuur

lik baie waardeer. Dit beteken vir die kinders oneindig veel. 

Wat aangemoedig word is dat kinders moet aan

sluit by jeugverenigings, soos b.v. die Voortrekkers, Boy 

Scouts of Girl Guides. Waar kinders gedurig kontak het met 

die buite w~reld is dit natuurlik beter, die kinders geniet 

nie net gesonde ontspanning nie, hier word na karakter

vorming en opbouing van gesonde lewensideale terselfdertyd 

gestreef. Daar is 1 n paar tehuise wat hul kinders aanmoedig 

om aan te sluit by hierdie verenigings, maar oor die alge

meen kan daar in hierdie rigting ook nog veel meer vooruit

gang gemaak word. 

Soms word kinders na buite konserte of bio

skoopvertonings genooi, wanneer goedgesinde persone of ver

enigings hul uitnooi. Hierdie uitnodigings word ten volle 

waardeer. In een geval het •n egpaar vir die kinders van 

hul kerk se weeshuis 'n partytjie gereel in plaas van die 

hou van 'n resepsie. In hierdie besondere geval gebeur dit 

ook soms dat lede van die gemeente 'n verjaarsdag op hier

die wyse vier. 

In enkele gevalle waar die getalle groot ge

noeg is is dit 'n gewoonte dat die kinders self 'n konsert 

gee. Die publiek word uitgenooi en dan dien dit as 1 n middel 

om fondse in te samel. Die kinders hou daarvan om deel te 

neem aan die konsert en kry dan die geleentheid om positief 

by te dra tot die instandhouding van hul eie huis. Kinders 

moet in die tehuise ook die geleentheid kry om as gashere· 

en vroue op te tree. Waar verenigings die huis besoek, soos 

dit soms gebeur, word 'n gulde geleentheid geskep om die 

kinders in hierdie opsig te help. In enkele gevalle word 



108. 

van sulke kanse deeglik gebruik gemaak. Kinders word daar

op attent gemaak dat dit hulle verantwoordelikheid is om 

die vreemdelinge te laat tuis voel. 

In meeste van die gevalle gaan kinders nie 

gereeld huis-toe met vakansies nie. Die kinders kan net 

die tehuis verlaat wanneer hul in 1 n groep uitgenoo1 word. 

Dit gebeur gewoonlik net onder buitengewone omstandighede 

dat kinders vir 1 n dag of 1 n naweek op besoek uitgelaat word. 

Die Wet maak in Art. 44 voorsiening vir verlof van gekommit

teerde kinders. Kinders mag vir 1 n kort periode huis-toe 

gaan mits die huislike omstandighede bevredigend is en dit 

nie 1n slegte 1nvloed op die kind sal uitoefen nie. 

Gesonde ontspanning is seker een van die 

belangrikste aspekte van die opvoeding van jongmense. Kin

ders wat mismoedig raak oor die lewe kan baie verbitterd 

raak, sulke kinders word ontsettend veel gehelp deur hier

die bogenoemde opvoeding. 

Dissipline : 

Waar groot getalle saam woon sal daar geen 

huis te hou wees nie as daar nie dissipline is nie. Die 

sukses van 'n inrigting se organisasie sal baie afhang van 

gebalanseerde dissipline. Selfrespek en respek vir die mede

mens is van die eerste beginsels wat in aanmerking geneem 

moet word. Omdat kinders vol energie is en uiting daaraan 

moet gee, is dit noodsaaklik dat aan hierdie behoeftes, deur 

middel van gesonde ontspanning en heilsame werk aandag ge

skenk moet word. As van oortollige energie ontslae geraak 

kan word is dit dadelik makliker om kinders te beheer. Dit 

is wanneer 'n kind ledig, en tog vol energie is, dat hy deur 

kattekwaad aan te rig, van sy energie ontslae wil raak. Van

dag word daar nadruk op gesonde arbeid en vryetydsbesteding 
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gel@. Dit verhoed baie van die vorige streng straf-maat

re~ls van die verlede. Dissipline moet opvoedkundige 

waarde besit, die personeel moet nie onnodig streng wees 

nie, maar hulle moet beslis wees in hul optrede. H.W. Hop

kirk skryf : 

uPunishment, at its best, helps in a child's 
education for life. As an expression of adult 
disapproval it has a proper place. Undue severity·m 
punishment often reveals a nervous grown up waving 
a flag of authority sadly tattered by strife with 
children. Usually those in authority will get far
ther if they are less severe, but firm, and if they 
content themselves with disapproval carefully tem
pered to fit the occasion rather than with insis
tence upon some severe punishment for every instance 
of misbehaviour.u (1). 

In die vorige eeu is kinders in inrigtings 

feitlik onder slot en grendel beskerm teen die gevare van 

die buite w~reld. Vandag loop kinders vryer rond. Die 

neiging tot die opvoeding van die kind het in die teenoor

gestelde rigting ontwikkel. Daar word nou na gestreef om 

selfbeheersing by die kind te laat ontwikkel, in teenstel

ling met die idee om die kind gedurig te beskerm. Hierdie 

beskouing word oor die algemeen gehuldig maar daar is nog 

te veel inrigtings wat dit nie uitvoer nie. 

Die prefek en huiskomitee-stelsel is getoets 

as 'n middel om dissipline in die huis te handhaaf. In 'n 

paar van die groter inrigtings is dit baie suksesvol, en 

word dit deur die hoofde aanbeveel. Senior dogters en seuns 

behoort hul deel te kan bydra om die orde en dissipline van 

die huis te laat vlot gaaa. 

Wat soms nog aangetref word is dat kinders 

sonder kos moet bedtoe gaan na 'n ernstige oortreding, soos 

byvoorbeeld steel, leuentaal of onbeskofte gedrag. Hierdie 

(1) Institutions Serving Children - H.W. Hopkirk • Bld. 187. 
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strafmiddel behoort afgeskaf te word; dit mag effektief 

wees, maar daar moet met die feit dat kinders wat groei 

liggaamlik ly deur so 'n strafmiddel, rekening gehou word. 

H.W. Hopkirk reken dat kinders se kos teruggehou moet word 

net as die oortreding dit self raak, b.v. as kinders nie 

wil eet wat voorgesit word nie, of te lank draai. 

Of kinders geslaan behoort te word of nie, 

is nprobleem wat deur die opvoedkundiges baie deeglik ont

leed is. Onder sekere omstandighede en in sekere gevalle 

is lyfstraf soms die enigste uitkoms. As 'n kind geslaan 

moet word word dit verwag dat die hoof nie onverskillig sal 

wees met die toediening van die straf nie, en dat hy alleen

lik verantwoordelik moet wees om dit toe te dien. Oor die 

algemeen kom dit voor of kinders nie meer veel geslaan word 

in inrigtings nie, die personeel probeer eers ander straf

middels. Enkele tehuise, veral seuns tehuise gebruik lyf

straf net vir bepaalde vasgestelde oortredings, b.v. wegloop. 

In sulke gevalle weet die seuns vooraf wat om te verwag. 

Hier. kan miskien terloops bygevoeg word, as kinders geslaan 

word dan moet dit nie wreed wees nie, maar die straf moet 

ook nie laks wees nie, dan sal kinders gou hul selfrespek 

vir die persoon verloor. 

Soms word kinders vroeg bed-toe gestuur. 

Hierdie strafmiddel kan goeie gevolge meebring, maar, soos 

met met enige ander straf, moet dit nie oordryf word nie. 

As enige bepaalde straf te dikwels toegedien word, dan ver

minder dit die waarde daarvan. 'n Kind sal die straf nader

hand of aflag, of so nie sal dit in die teenoorgestelde rig

ting ontwikkel. In so 'n geval kan die kind miskien net 

moeiliker en meer onverstaanbaar word. 

Die straf wat vanqag mees algemeen toegepas 
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word is die terughouding van voorregte. Dit is makliker 

en verkieslik, veral waar daar 1 n groot hoeveelheid voor

regte is waarin kinders deel. Waar voorregte beperk is, 

is hierdie straf nie altyd uitvoerbaar nie. 

Waar die hoof en ander staflede kennis van 

kindersielkunde het sal die dissipline van so 1 n groot kin

der gemeenskap of fam111e vergemaklik word. 'n Kind is 

dikwels stout omdat hy nie verstaan word nie. Waar daar 'n 

gesonde verstandhouding tussen personeel en kinders is, sal 

ernstige strafmiddels 'n uitsondering wees, en sal die dis

sipline van die huis nie 1n onoplosbare probleem wees nie. 

Godsdiens : 

Kinders wie geen ouers het, of wie se ouers 

nie vir hulle kan sorg nie het 'n groter behoefte aan ge

sonde leiding en waardebesef van godsdiens dan die gewone 

mens. Die behoefte aan die veiligheids gevoel wat Godsdiens 

aan 'n mens gee, ontbreek in 'n ernstige mate by hierdie 

kinders. 

Die Kinderwet maak uitdruklik voorsiening 

daarvoor dat kinders se huisgodsdiens gerespekteer moet word. 

Waar dit enigsinds moontlik is word daarna gestreef om kin

ders in inrigtings wat dieselfde godsdiens handhaaf te plaas. 

Die belangrikheid van 'n gesonde godsdienstige opvoeding 

word deur aldie inrigtings besef. Die mate van nadruk wat 

op die werklike opleiding gel@ word verskil egter bale van 

mekaar. Sommige van die inrigtings het hul eie kerke. Die 

kerk word beskou as die kern van die opvoeding van die kin

ders. Bale van die kinders wat opgeneem word het 'n ver

warde begrip van die lewe, nog te meer van Godsdiens. Vir 

baie van hierdie kinders het God en Kristus geen waarde nie. 

Die kinders kom uit huise waar godsdiens mee gespot is en 
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waar daar alleenlik met 'n gevoel van haat teenoor die Kerk 

en Kristendom gepraat word. Min van die kinders wat opge

neem word het 'n besef van ware Godsdiens. 

Ds. Mathews skryf in sy artikel : uThe 

Spiritual of Everyday Lifen dat daar sekere stadiums is wat 

die kind in sy Godsdiens opvoeding in die inrigting moet 

deurmaak. Daar moet ten eerste na gestreef word om vir die 

kind 1n besef te gee dat hy deel van die huis is, dat die 

huis, en die Godsdiens van die huis, ook aan hom behoort. 

Hierna moet die kind besef dat hy as 'n indiwidu van waarde 

vir sy medemens is, en dat hy ook een van die burgers van 

sy eie land is. Omdat Kristus vir ons almal gesterf het is 

elke indiwidu ook geregtig om te deel in sy lewensideale. 

Elkeen is geregtig om belang te stel in die lewe en dit word 

dan ook van ons elkeen verwag. Ten derde kom die eintlike 

waarde van die Godsdiens-onderrig tot sy reg; dit help nie 

net om aan die kind die kennis van die Bybel oor te dra nie. 

Godsdienswaardes moet ontwikkel word. Die Godsdiens meet 

deel van die alledaagse lewensbestaan wees. Deur middel van 

praktiese voorbeelde is dit moontlik om Godsdiens vir 'n 

kind verstaanbaar te maak, dit help nie om net gedurig maar 

!deale te stel nie. 

'n Gesonde Godsdienstige opvoeding help die 

kind om die daaglikse lewensstryd te verstaan en met moed 

aan te pak. Ondervinding het geleer dat die Godsdienstige 

agtergrond een van die belangrikste aspekte in die opvoeding 

van die kind is. Een hoof het vir my 'n besonder praktiese 

uiteensetting gegee. Daar word in die huis van Godsdiens 

gebruik gemaak om die seuns te laat besef waarom daar gehoor 

aan re~ls en regulasies gegee moet word. Die wette van die 

land is daar om die mens te lei en te beskerm. In die op-
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voeding van die kinders word dit aan hul verduidelik dat 

hul daardie wette nie net moet gehoorsaam om uit ~ie moei

likheid te bly nie, daar moet 'n ho~r ideaal wees. 

Bewaring van die Indiwidualiteit van die Kind : 

Met die bestuur van inrigtings, veral waar 

die nadruk op die bestuurmetodes daarvan gel~ word, is dit 

maklik om te idealisties en dus onprakties te wees met aan

bevelings. Wanneer goeie en deeglike organisasie van 'n 

inrigting oorweeg word, moet die belange van die indiwidu 

in ag geneem word. Inrigtings moet waak teen die gevaar om 

kinders so te verander dat al:hul e!e persoonlikhede daar

onder moet ly. 

Kinders wat in inrigtings opgeneem word het 

gewoonlik 'n ernstige behoefte aan simpatie en liefde. Dit 

is hoofsaaklik om hierdie rede dat dit so uiters noodsaaklik 

is dat kinders reg behandel word. Soos iemand eendag ges~ 

het, inrigtings lyk dikwels ttkoud en troosteloos'·t, dit is 

dikwels waar. 

Die bewaring van kinders se persoonlike be

sittings is van uiterse belang en moet nie uit die oog ver

loor word nie. Dat elke kind 'n plekkie behoort te h~ waar 

hy of sy persoonlike besittings kan bewaar is belangrik. Dit 

moet onthou word dat hierdie kinders, net soos enige ander 

normale kinders altyd 'n piekkie sal wil besit waar eie per

soonlike besittings bewaar kan word. Sommige van die inrig

tings doen werklik hul bes om aan hierdie behoefte van die 

kinders te voorsien, speelgoed, klere en ander besittings 

word alles afsonderlik bewaar, elke kind het 'n eie hoekie. 

In baie inrigtings moet kinders egter nog met ander deel. 

Dit skyn 'n minder belangrike puntjie te wees, maar d.it is 

tog iets wat vir die kinders oneindig veel beteken. 1 n Mens 
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hoef net te dink aan kinders in privaat wonings, hoe ge

ste1d hu1le soms op hul eie hoekies kan wees, om te besef 

hoe groot die behoefte by die kind wat sovee1 meer saam met 

ander kinders moet leer, is of kan wees. Verder moet hier

die privaat hoekies ook aanbeveel word omdat dit eer en 

selfrespek in die kind laat ontwikkel. 

Dat kinders se klere en ander eiendom gemerk 

moet wees is nie net terwille van die kinders self nie, maar 

ook vir die gerief van die personeel. Dit is noodsaaklik 

dat alle kinders se besittings deeglik gemerk moet wees, of 

met 'n simbool, 'n nommer, of die kind se naam. Waar dit 

moontlik is en waar die kinders oud genoeg is om te kan 

lees sou ek aanbeveel dat kinders se name liewer uitgeskryf 

word, dit is meer persoonlik, en beteken tog vir die kind 

meer dan 1n blote syfer. 

In 'n vorige hoofstuk is ingegaan op die 

klere van die kinders. Dit is seker een van die belang

rikste punte waarop gelet moet word. Kinders se klere moet 

nie by die van hul maats in die omgewing afsteek nie. Dit 

is bemoedigend om by inrigtings te kom waar kinders goed 

aantrek as hulle' in die publiek moet beweeg. Oor die alge

meen is dit in die ondersoek gevind dat die personee1 be

sender gesteld daarop is, dat kinders goed gekleed moet 

wees as hulle weg van die huis is. 

Kontak met die buite w~reld en veral met die 

familie is myns insien 1 n behoefte in die lewe van elke kind. 

Aan die superintendent van die bepaalde in

rigting waar die kinders min met die buite w@reld. kennis 

maak, is die houding van die kinders teenoor hul families 

bespreek. Die reeling is hier so, dat kinders hul kennisse 

net een·son~agmiddag in die maand vir 'n paar uur in die 
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ontvangkamer van die inrigting mag sien. Besoek word nie 

aangemoedig nie, want dit ontstel die kinders. Die gevolg 

hiervan is dat die kinders naderhand vervreemd raak van die 

eie familie en die inrigting as 'n ouerhuis beskou. Van 

die inrigting se standpunt is dit wel geriefliker, en mak

liker om die kinders reg op te voed. In die belang van die 

kind kan hierdie toestand. nie aangemoedig word nie. Terwyl 

die kinders in die inrigting is kom dit nie soseer daarop 

aan of hul andere sien nie, hier het die kind genoeg maats 

en is die kind ook beskerm. Die probleem begin eers wanneer 

die kind die inrigting verlaat. Wanneer die kinders in die 

samelewing te staan kom dan weet hul nie hoe om teenoor 

vreemdes op te tree nie, die.kind voel hom of haarself dade

lik afgesonder. Dit is hier waar die kind se lewe moeilik 

word en wanneer komplekse ontstaan. Die moderne sielkunde 

1~ nadruk daarop dat kinders in inrigtings gedurig die ge

leentheid moet kry om met die buite w~reld kontak te maak. 
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HOOFSTUK VII I. 

N AS 0 R G. 

1. In1eiding. 

2. Kinderwet. 

3. Nasorg in die Praktyk. 

4. Uitp1asing en Werkverskaffing. 

5. Hou van Rekords. 

6. Slot. 

Inleiding : 

Kinders word na inrigtings gestuur om daar 

die regte opleiding en opvoeding te ontvang, daar word voor

sien aan die behoeftes van die kind, waar hy bogenoemde nie 

in sy ouerhuis kon ontvangnie. Terwy1 die kind in die in-
• 

rigting is is hy of sy onder gedurige toesig, maar wanneer 

die kind uitgeplaas word in die samelewing moet hy weer •n 

nuwe ontgroening deur maak, nou moet hy sy kennis en op

leiding wat hy of sy in die inrigting ontvang het toepas. 

Die bedoeling van nasorgwerk is om kontak te 

behou met kinders wat uit inrigtings geplaas word totdat 

hul hul voete in die nuwe omgewing gevind het. Indien die 

kind in verbinding met die inrigting waar hy sy op1eiding 

ontvang het bly, groei die sentimentele waarde van die inrig

ting by hom aan, en word so 'n plek 'n ware ouerhuis. Baie 

van die kinders weet nie wat liefde en sorg in 'n ouerhuis 

is nie. Dit is vir die personeel so bemoedigend as 'n op

geruimde brief van 'n oudstudent ontvang word, of as so 'n 

student tot later in sy lewe nog na die personeel van die 

inrigting skryf om hulp en leiding in sy lewensprobleme, 

dan voel die personeel die werk is tog die moeite werd. 

Die ideaal wat enige inrigting stel vir sy 

kinders is om van hu11e nuttige burgers van die land te 
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maak. J.D. Johnstone skryf : 

nWhat does keep boys out of trouble? There 
are many factors of course, and I think the fol
lowing might be included : 

A newly acquired or revised sense of re-
sponsibility. 

An ambition to get on in the world. 
A belief that honesty is the best policy. 
A fear of the consequence of going wrong. 
A desire to do well for the schools' sake." (1). 

Dit is vir 'n kind 'n groot onreg wat aan hom 

gedaan word wanneer hy weggestuur word omd.at hy in moeilik

heid verkeer het. Wanneer 'n kind in 'n inrigting goeie 

kos, klere en opvoedkundige geriewe het, dinge wat vir hom 

die lewe die moeite werd maak, dan sal sy eerste houding 

verander en sal die kind geheg raak aan sy huis. Waar 'n 

kind •n aa~ienlike aantal van sy kinderjare in 'n inrigting 

deurgebring het kan dit verwag word dat daardie kind getrou 

aan so 'n inrigting wil bly. Nasorgwerk begin waar die taak 

van die inrigting in die gebou self ophou. 

Bepalings van Kinderwet : 

Wanneer gekommitteerde kinders na inrigtings 

gestuur word dan word hul volgens Art. 34/31/1937 wettig 

oorgeplaas onder die sorg van and.ere. In die geval van 'n 

kind onder 16 jaar word so 'n kind tot 18 jaar onder bewar

ing geplaas waar die order uitgevaardig is voor die kind 16 

jaar oud is. Indien 'n kind oor 16 en onder 19 jaar is, dan 

word 'n kind onder toesig of bewaring geplaas tot die ouder

dom van 21 jaar. In alle gevalle van jeugmisdadigers wat tus

sen 19 en 21 is word hul tot 23 jarige leeftyd aangehou. 

Na afloop van die tyd van aanhouding in die 

(l) After -Care -J.D. Johnstone • 
Approved Schools Gazette - No.4 Vol. 38 August 1944. 

Bld. 130. 
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inrigting, bly die kind onder die toesig van die bestuur 

van die inrigting tot (a) 21 jarige leeftyd ind.ien die kind 

onder 16 jaar oud was met die uitvaardiging van die order, 

an (b) 23 as die ltind bedoelde tydstip reeds nie onder 16 

jaar oud was nie tensy so •n kind van daardie toesig ont

slaan of oorgeplaas ~ord voord.at hy bovermelde leeftyd be

reik het. •n Kind kan ook onder die toesig van 'n proef

beampte of goedgekeurde persoon geplaas word; (c) in die 

geval van •n jeugmisdadige kan die toesig tot die 25ste 

lewensjaar voortgesit word. Art. 41 van die Kinderwet maak 

hiervoor voorsiening. 

Vrylating : 

Nadat 'n kind vir 'n tydperk van nie onder 

2 jaar nie, onder die toesig van 'n inrigtingsbestuur ge-
ts 

staan ~ kan laasgenoemde met die toestemming van die 

Minister die inrigting verlaat voordat die toesigperiode 

verstryk is. Die bestuur van so • n inrigting mag dan in 

so 'n vergunning bepaal dat solank die kind onder die be

waring van die persoon wat in die vergunning genoem word 

is1 die kind onder die toesig van 'n proefbeampte of goedge

keurde persoon of vereniging geplaas word. So •n vergun

ning mag egter teruggetrek word. As die tydperk van vergun

ning verstryk het, mag die bestuur 

(a) die kind terug roep; of 

(b) die tydperk van vergunning verleng; of 

(c) die oorplasing na 'n ander geskikte persoon 
goedkeur. 

Ontslag : 

Volgens artikel 46 van die Kinderwet mag 'n 

kind ontslaan word van die gevolge van 'n order wat deur die 

hof oor hom uitgevaardig is deur die Minister, mits laasge-
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noemde eers die betrokke bestuur raadpleeg voor hy 'n leer

ling uit •n gestig, of van die toesig onder die bestuur van 

die gestig ontslaan. 

Nasorg in die praktyk : 

Die werk word in die praktyk gedoen deur een 

of meer van die volgende : 

1. Die personeel van die inrigting deur korrespon
densie en besoeke aan die inrigting deur die oud
studente, of besoeke aan die oudstudente deur die 
personeel, waar die moontlik is, of 

2. Beamptes van die Departement van Volkswelsyn, of 

3. Personeel of lede van Welsynsverenigings, of 

4. Aangestelde geskikte persone, of 

5. Nasorgbeamptes deur inrigtings self aangestel. 

1. In al die gevalle behalwe die Plekke van Be

waring waar kinder.s gewoonlik nie so lank vertoef nie, word 

hierdie sisteem toegepas, die personeel van die inrigting 

reel self die nasorgwerk. In sommige inrigtings is die 

getal kinders waarmee kontak behou word natuurlik meer dan 

in andere. Die personeel ken gewoonlik die kinders en stel 

belang in hulle nadat hul van die tehuis vertrek het. Een 

van die hoofde met wie ek gesels het 1~ haar daarop toe om 

sover moontlik alle oudleerlinge wat binne haar bereik is 

van tyd tot tyd op te soek. Die middels wat soms gebruik 

word lewer verbasende resultate. Daar word b.v. van tyd 

tot tyd re-unies gereel en soms word oud leerlinge uitgenooi 

om Son~ae by die inrigting besoek ef te 1~. Dikwels gebeur 

dit dat kinders wat al groot is en getroud is hul families 

saam bring met besoeke. 

Die Salesian Instituut wat 'n drukkery in 

die skool het druk 'n blad van hul eie, hierdie skoolblad 

word aan alle oudstudente wat se adresse bekend is gestuur, 
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hierin kom daar ook ~ ve.n hul maats voor. So 'n tydskrif 

wek gedurig belangstelling by oudstudente op, hul voel oat 
nl-\1 

die tehuis van sy kant nog in 8em belangstel. J.D. John-

stone na wie vroeer in die hoofstuk ook verwys word meld in 

sy artikel
1 
oor nasorg_, dat hy aan tussen 200 en 300 oudstudente 

geskryf het om van hulle te verneem wat hul doen.., Die aard 

en getal antwoorde het hom verbaas laat staan. Hierdie in

formasie is gedruk en saam met die skooltydskrif is dit aan 

die seuns gestuur. Briewe van alle dele van die w~reld is 
~ie.- an<ile...-

ontvang. Ek dink aan briefies wat ontvang is van kinders, 
" " 

waarin hul aan die matrones skryf om te laat weet dat hul 

dikwels terug verlang en dat hul later in die lewe eers die 

voorregte wat hul geniet het waard.eer. 

Waar die personeel self kontak met die kinders 

kan behou is die uitwerking daarvan ongetwyfeld invloedryk. 

2. Waar beamptes van die Departement van Volks

welsyn of ander geskikte persona of werksters as nasorgbe

amptes optree is die toestand ietwat anders as in die eerste 

plek. In meeste gevalle is die proefbeamptes in die stede 

en selfs op die platteland ook, so oorlaai met werk dat hulle 

dikwels nie die nodige toesig oor gevalle kan uitoefen nie. 

Waar gevalle geen problema meebring nie, dan gaan dit goed, 

maar so gou 'n kind weer moeilik of onbeheerbaar word of 

waar die huislike omstandighede weer vererger sal toesig 

moet vermeerd.er word, di t is dikwe ls nie moontlik nie. 

Wanneer 'n kind 'n inrigting verlaat is dit 

gewoonte om •n proefbeampte of iemand anders aan te stel om 

toesig te hou oor die kinders. Die rede hiervoor is dan 

ook omdat hierdie persone kennis dra van die huislike om

standighede van die kind, lewoonlik het die lid of verenig

ing die kind dan ook geken voordat hy of sy weg is. Wanneer 
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applikasie om vakansie verlof gedoen word dan gaan dit al

les deur die hande van hierdie persona. 

Van •n administratiewe standpunt beskou is 

hierdie bogenoemde persona, n.l. proefbeampte, personeel 

of lede van Welsynsverenigings of' ander geskikte persona 

die aangewese mense om die werk te doen, maar of dit van 

die kind se standpunt die regte metoda is word nie hier op 

ingegaan nie. 

3. Sommige inrigtings stel 'n spesiale perso

neellid aan om hul nasorg werk te doen. In een geval is 

die psigoloog van die inrigting terselfdertyd verantwoorde

lik vir die nasorgwerk van die inrigting ook, hy kan dan al 

sy aandag aan die kinders binne en buite die inrigting skenk. 

Wanneer daar verskillende persone is wat ver

antwoordelik is vir die nasorgwerk in verband met 'n geval 

is dit dan beste dat hul 'n noue kontak met mekaar moet be

hou, want dit is moontlik dat die persona almal verskillende 

!deale vir die kind stel, een 1~ miskien nadruk op die bloot 

materiele bevordering in die lewe van die kind, in teenstel-
ca"'ck.'f\ OO'C'" 

ling met die geestelike bearbeiding. Hierdie faktore kan 
"' 

bots in die g'f~moed van die vreemdeling in die gemeenskap' en 

dus sy aanpassing eerder bemoeilik dan vergemaklik. 

Twee van die inrigtings wat besoek is het hul 

eie nasorg hostels, wanneer meisies begin werk mag hulle in 

hierdie hostels woon4 Dit betaken veral vir die kind wat geen 

ander huis ken nie oneindig veel. Hierdie hostels beskou die 

meisies fd:lik as hul eie huise, want dit is waar hul groot 

geword het en nou is dit hul toevlugsoord in tyd van nood. 

Uitplasing en Werkverskaffing·: 

In die verlede het dit soms gebeur dat kinders 
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uitgeplaas is sonder .dat hul van 'n heenkome en losies voor

sien is. Vandag gebeur d.i t nie meer nie. Die Wet laat nie 

toe dat 'n kind 'n inrigting verlaat as daar nie voorsien

ing vir sy of haar toekoms gemaak is nie, want daarvoor is 

die toesig periode, na uitplasing daargestel, sodat super-
·~~'<" 

visie oor gekommitteerde kinders nog vir-'&wee jaar langer 

kan duur. Dit word aangeneem dat dit tyd genoeg is vir die 

jongeling om·sy voete te vind. In die geval van die gekom

mitteerd.e kind is dit die verantwoordelikheid van die hoof 

van die inrigting om te sorg vir die toekoms van sy kinders. 

Die plasings geskiet gewoonlik in samewerking met die Proef-

beampte of een van die ander erkende persone. Laasgenoemde 

moet altyd terselfdertyd 'n vers.lag oor die .nuwe huislike 

omstandighede van die kind instuur. 
·' 

Dit was ongelukkig vir meeste van die hoofde 

onmoontlik om vir my te laat weet wat van die kinders wat 

die huis in die afgelope vyf jare verlaat het,gewgrd het. 

Sommige kinders gaan blykbaar wel huistoe, maar volgens die 

algemene indruk wat ek gekry het gaan werk meeste van die 

kinders. Sommige het by die leer aangesluit, seuns is in

geskryf as vakleerlinge, dogters as verpleegsters, tiksters 

en klerikale of winkelassisterite. 'n Paar van die inrig

tings het ambisieuse leerlinge gehad wat dan die voorreg om 

verder te gaan studeer aan die Universiteit, ontvang het. 

Hou van Rekords : 

Met gekommitteerde kinders is dit natuurlik 

veelfeenvoudiger om rekords te hou, want hierdie kinders is 

gewoonlik vir nog twee jaar onder een of ander persoon se 

toesig geplaas. In die geval van privategevalle is die toe

stand anders, tensy die leerlinge self gewillig is om ~ 

kontak met die inrigting te hou is dit nie altyd maklik om 
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te weet waar oudstudente is nie. 

In 10 gevalle uit die 42 word informasie 

i.v.m. oudleerlinge in l~ers aangeteken. Die informasie is 

gewoonlik kort en bondig maar nogtans dien dit as 'n hulp

middel in die studie van die · geval. 

Dit is natuurlik baie moeilik om nasorg te 

doen.~et 'n sekere getal sal daar altyd kontak mee verloor 

word, maar die waarde van die werk, vir die ander, maak dit 

tog die moeite werd. 

Nasorg werk is nie net 'n metode om die in

rigtingswerk voort te sit nie, of om te weet wat van gevalle 

geword het nie, dit kan ook dien om te help met die verander

ing van inrigtingsbehandelings;metodes, sodat die kinders 

die voordeel daarvan kan trek. Deur nasorgwerk veort te sit 

en die gegewens van die indiwiduele gevalle te bewaar sal 

dit moontlik wees om oor 'n tydperk van 'n aantal jare die 

suksesse van die inrigting vas te stel. Die Constantia en 

Tokai Verbeteringsskole doen al veel in hierd.ie opsig, di t 

kan verwag word dat daar van toekomstige syfers belanrike 

feite voor die dag sal kom. Hierdie feite sal help om vas 

te stel of die huidige beleid van inrigtingsorg wat gevolg 

word geslaagd is of nie. 

Dr. C.F. Albertyn wys daarop dat nasorgwerk, 

veral in die geval van kinders wat uit industri~l.e skole of 

verbeteringsskole kom van besondere belang is. Die publiek 

is vyandig gesind teenoor hierdie kinders. Die kind wat 'n 

misdaad gepleeg het se grootste probleem is. om nie weer in 

misdaad te verval nie. Nasorg en leiding is baie noodsaak

lik, omdat kinders so d.ikwels teruggestuur word na die om-
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gewing waarvand.aan hul gekom. het. Hierdie toestand soos 

Dr. Albertyn dit vir ons voorstel laat 'n mens die waarde 

van nasorgwerk onder normale sorgbehoewende kinders besef. 

Hierdie kinders moet deur nasorg gehelp word om htil self

vertroue in die lewe te herwin. 
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HOOFSTUK IX. 

S L 0 T. 

Hierdie opmeting het getoon dat daar nog 

baie verbeterings in die bestuur van onsinrigtings kan aan

gebring word. Soms is toestande deur onkunde onwenslik ge

maak, andermale deur praktiese probleme wat die besture en 

personeel nie uit die weg kan ruim nie. 

Probleme waarmee kennis gemaak is : 

(a) Oor die algemeen word daar te min aandag aan deeg-

like kantoor administrasie geskenk. Veral op die ge

bied van die l@ers is daar nog veel V.erbetering wat 

aangebring kan word. Waar tehuise op hierdie deel van 

die organisasie kort skiet word die werk gewoon~ik baie 

los en onwetenskaplik gedoen. Deeglike kantoor organi

sasie is een van die noodsaaklikste dele van die voor-

uitgang van die werk. 

(b) In die studie is gevind dat dit feitlik onmoont-

lik was om vergelykings tussen die finansies van ver
o.p 

skeie inrigtings te trek. Die gevolg is dat daar hoof-
" 

saaklik op die meer praktiese probleme ingegaan is. 

Die afgelope jare was in inrigtings moeilike jare. 

(c) Die keuse en aanstelling van geskikte personeel vir 'n 

inrigting, lewer seker van die moeilikste probleme. 

Die noodsaaklikheid vir opgeleide personeel word inge

sien, maar daar is nog feitlik niks in hierdie rigting 

gedoen nie. 

(d) Die Gesondheidsdienste wat bespreek is toon dat 

daar dikwels deur die inrigtings self nie gebruik ge

maak word van beskikbare dienste nie. Die waarde van 

'n goeie dieet word nie altyd besef nie en dikwels moet 
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die werk voortgesit word in geboue wat ondoeltref

fend is. 

(e) Die opvoeding van die kinders lewer dikwels pro-

blema, stelsels word getoets, maar daar is nog 1n groot 

mate van onsekerheid oor wat reg is. Die bewaring van 

die indiwidualiteit is onder andere een van die aspekte 

wat besondere moeilikhede in 'n inrigting meebring. 

(f) Op die gebied van Nasorg is daar nog bale min 

gedoen. Daar is 1 n behoefte aan navorings werk op 

hierdie gebied. 

Oorsake : 

Die oorsake van meeste van die probl~me wat 

ondervind word kan terug verwys word na die personeel of 

die finansies. Waar administrasie ongeorganiseerd is mag 

dit die bestuur se skuld wees, maar eintlik behoort die hoof 

daarvoor verantwoordelik te wees. Dikwels is die hoof on

kundig en word die waarde van die werk nie besef nie. 

Die finansies bring problema mee, omdat pri

vate inrigtings wat van liefdadigheid afhanklik is nie altyd 

die geld het om te doen wat hul graag wil nie. Die inkomste 

is onseker en omdat dit publieke geld is, moet dit spaarsaam 

gebruik word. Dit was onmoontlik om vergelykings tussen die 

finansies van inrigtings te tref omdat die boekhoudings

metodes so verskil. Selfs om per kapita koste uit te reken 

was om hierdie red.e onmoontlik. Gedurende die oorlogsjare 

is die Volk se beurs getap om vernietigende werk te doen, 

hierdeur is die finansiele sekuriteit van liefdadigheids

inrigtings dikwels in gevaar gestel. 

Vandag is dit moeilik om die regte personeel 

aan te stel, omdat die salarisse wat aangebied. word nie die 
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regte persone trek nie. D~e inrigtings kan dikwels nie 
• 

die salarisse bekostig nie, met die gevolg dat daar op 

minder bekwame kragte staatgemaak moet word. In hierdie 

werk is dit verder nie net die opleiding wat tel nie, maar 

ook die persoonlike eienskappe van die personeel. 

Die oorlogsjare het die gesondheids dienste 

ook beinvloed. Omdat daar 1n tekort aan dokters en ver-

pleegsters was moes inrigtings soms afsien van vorige hulp. 

Die voedsel en behuisings probleme is deur dieselfde moei

likhede getref. Dit was nie altyd moontlik om te verkry 

wat nodig was nie, en dan was pryse soms so onbetaalbaar 

dat van die mees noodsaaklike behoeftes afgesien moes word. 

Wat die opvoedings probleme betref en verder 

probleme wat die algemene huishoudelike organisasie betref 

is onkunde dikwels 1 n oorsaak van ouderwetse optrede. Ge

skikte personeel en genoegsame finansies gee hier weereens 

die deurslag tot sukses. 

Nasorgwerk is nog in die beginstadium, in 

die verband word die wetenskaplikes nou eers wakkergeskud. 

Ons het nog min gegewens oor nasorgwerk, met die gevolg dat 

daar in hierdie verband nog veel meer gedoen kan word. 

Voorkoming van Probleme : 

Vandag word daar nog met te veel onnodige 

minagting neergekyk op die inrigti~skind, omdat so 'n kind 
" 

nie altyd deselfde geleenthede het as die kind uit die pri

vate woning nie. As ons kinders van hulle ouerhuise weg 

neem, moet ons vir hulle deeglik sorg. Ons mag nie toelaat 

dat die kind in die inrigting self ook verwaarloos word nie. 

Dit is ons plig om belangstelling op te wek in die werk en 

te sorg dat die werk van so 'n aard is dat die kinders ge

lukkig is en waarlik opgevoed word. 
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Daar is nog 'n groot mate van onkunde in 

verband met inrigtingsorg, voordat die kennis nie uitge

brei word nie kan ons nie op veel toekomstige verbeterings 

staat maak nie. 

Myns insiens sal die opleiding van personeel 

die toestande baie verbeter, indi~pgeleide persona in in

rigtings aangestel word, sal baie van die huidige onoplos-

bare problema uit die weg geruim kan word. 

sal kennis en insig van die problema besit. 

Die personeel 

Dit sal die 

standaard van die werk verhoog, belangstelling sal gelok 

word en daar sal vooruitgang wees. 

Gedurige kontak met die personeel van inrig

tings is ook nodig, soos daar koilferensies gehou word 1ft 'lk 

Welsynswerk behoort daar ook hier, op hierdie gebied, aan

dag aan die behoeftes van hierdie personeel geskenk te word. 

Die kursus wat op Stellenboseh gehou is het getoon dat bale 

van die per~oneel onkundig is, daar word gesmag na kennis 

en leiding. 

Die Staat behoort die leiding te neem in 

hierdie werk, dit is myns insiens ook die enigste geskikte 

organisasie hiervoor. Deur die vasstelling van 'n beleid 

deur die Departement van Volkswelsyn en die invloed van die 

inspekteurs kan daar veel gedoen word om die huidige pro

blema te verlig en uit die weg te ruim. Die Staat het al

reeds veel gedoen om te help met die finansies, maar veral 

op ander gebiede word daar na die Departement van Volks

welsyn opgesien om hulp. 

Dit is nie genoeg om jaar in en jaar uit 

dieselfde behandeling toe te pas nie, daar moet ge-eksperi

menteer word. Dan moet inrigtings van mekaar leer en moet 
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elkeen by bly met moderne metodes, ons moet jonk bly in 

ons belangstelling en die kinders die beste behandeling 

, ... 

• 



p:RIGTINGS IN ONDERSOEK INGESLUIT. 

I N R I G T I N G S. 

No. Naam. Adres. Bestuurder. 

1. Bonnyto~n Bell Road, KenilwortlKindersorgvereniging 

2. Cape Jewish Montroselaan, Joodee Kerk. 
Orphanage. Oranjezicht. 

3. Constantia Retreat Departement van 
Verbeteringsskool Unie ~derwys. 

4. Durbanville In- Durbanville. Departement van 
stitute. Unie Onderwys. 

5. Goede Hoop Insti- Caledonplein 52, K1eurling Kinder-
tute. 1 Kaapstad. sorg Vereniging. 

I 

6. Good Shepherd bstanhope, Hoofweg, Rooms Katolieke 
Home. . laremont. Kerk. 

i 

7. Graceville Listowelweg, : Heilsleer. 
Girls' Home. Woodstock. 

I 

8. Hea therdale Belgraviaweg, : IJ.etodiste Kerk van 
Orphanage. Athlone. [Suid Afrika. 

Ras. 

N-Bl. 

Bl. 

Bl. 

Bl. 

N•Bl. 

B1. 

Bl. 

N-BL. 

K I N D E R S. 

Geslag Ouderdoms- Soort Kinders wat 
groepe. Opgeneem word. 

M. & V. 7 jaar Veiligheidsplek 
vir kinders wat 
hofondersoek ar-
wag. 

M. & V. M. - 2-14 Sorgbehoewende Ki~ 
v. - 2-/b ders van Joodse I 

afkoms. 
I 
I 

M. 23 jaar Verbeteringsskool : 
Vir Jeugmisdadi-
gers. 

I 

v. 23 jaar Verbeteringsskool 
vir Jeugmisdadige 

M. 8-18 jaar Sorgbehoewende en 
moeilike kinders. 

v • 14-21 jr. Moeilike en ver-
stande11k agter-
like sorgbhwde. 
kinders. 

v. 6-18 jaar Sorgbehoewende 
kinders. 

v. 2 - 14 jaa~ sorgbehoewende 
kinders. 

(VEOT'V(')lg) 

1-' w 
0 
• 



1 N R I G T I N G S. 

No. Naam .. Adres Bestuurder. 

9 .. Holy Cross Hoo:fweg, Parow. Rooms Ka tolielre 
Orphanage. Kerk. 

10. House of Bethany Hoofweg~ Plumstead. Kerk van Engeland. 

11. House of Mercy. Leliebloem, Wood- Kerk van Enge1and. 
stock. 

12. Jonkersdam Volks- Kaapsev1akte, Volkskerk van Suid 
kerk van Suid P.K. Athlone. Afrika. 
Afrika Weeshuis. 

13. Kindersendinghuis Durbanville. Nederduits Gerefor-
Durbanville. meerde Kerk. 

14. Kindersendinghuis Bredastraat 20, Nederduits Gerefor-
Kaapstad. Kaapstad. meerde Kerk. 

15. Cape Town Lads' . La.nsdowneweg, Plaaslike Private 
Hostel. Claremont. Bestuur. 

---- -----

Ras 

N-Bl. 

Bl. 

N'='Bl. 

N-B1. 

Bl. 

Bl. 

Bl. 

K I N DE R S. 

Gesla.g OUderdoms Soort Kinder s wa t 
groepe. Opgeneem word. 

M.& V. M.: 4-14 Sorgebehoewende 
v.: 4-18 Kinders. 

v. 7-15 Sorgbeh. Kinders 
met swak more1e 
agtergrond. 

v. 12-18 Moei1ike Sorgbeh. 
ldnders met swak 
morele agtergrond. 

M. 8-18 Sorgbeh. kinders 
en dikwels moeili-
ke kinders. 

M. 6-12 Sorgbehoewende 
Kinders. 

M. 10-18 Sorgbehoewende 
Kinders. 

M. 16-23 Jeugmisdadigers. 

(vervolg). 
....., 
w ....., 
• 



I N R I G T I N G S. 

No. Naam. Adres. Bestuurder. 

16. tiagdalena Hui s. Edenweg, Claremont. Nederduits Gerefor-
meerde Kerk. 

1?. r:aitland Cottage uGarden Village", Invlaid Childrens' 
Homes. tiait1and. Aid Association. 

18. Ear sh t:emorial uWoodside", Metodiste Kerk van 
Homes. Ronde bosch. Suid Afrika. 

19. llary Rolt Hostel Stasi eweg, i.!owbray. Plaaslike Private 
Bestuur. 

20. Llountain View t:ilitere-weg, Plaaslilte Private 
Hostel. Retreat. Bestuur. 

21. Nannie Huis, Die Jordaanstraat, Plaaslike Private 
Kaapstad. Bestuur. 

22. Nazareth Home Hoer Hillstraat, Rooms Katolieke 
Kaapstad. Kerk. 

·"* 23. Porter Verbeter-
ingsskool. 

Tokai, P.K. Retreat Unie Onderwys 
Departemen t. 

24. St. Francis' Home Thorntonweg, Plaaslike Private 
Athlone. Bestuur. 

------- ·--

K I N DE R S. 

Ras Geslag Ouderdoms-
groepe. 

Bl. v. 13--

N-Bl. M.& V. 2-18 

Bl. Ll.&V. 2-18 

Bl. v. 13--

NTBl. M. --23 

N-Bl. v. 13--

Bl. M.& V. 2-18 

N-Bl. M. --23 

N-Bl. ll. 4-18 

Soort Kinders wat I 

Opgeneem rord. 

Ongetroude Verwag-
I 

tende r::oeders. 

Kronies-sieke 
Kinders. 

Sorgbehoewende 
Kinders. 

Ongetroude Verwag· 
tende I.:oeders. 

Jeugmisdadigers. 
I 

' 

Ongetroude Verwag"'" 
tende Moeders. 

Sorgebehoewende ! 

i 

Kinders. 

Verbeteringsskool 
van Jeugmisdadiger 

I 

Sorgbehoewende 1 

Kinders. J 

rs 

(vervolg). 

..... w 

"' • 



I N R I G T I N G S. 

No. Naam. Adres .. Bestuurder. 

25 .. St. Georges Lansdovmeweg, .. Kerk van Eng eland. 
Orphanage •. Claremont. 

26. St •. Georges Liespeekweg, Kerk ·van Engeland. 
Orphanage. Rose bank. 

27 .. St. Johns' Hostel Hoer K1oofstraat, Kerk van Engeland. 
Kaapstad •. 

28. St. Joseph Home Le1iebloem, Wood- Kerk van Engeland. 
stock. · 

29. St. Joseph1 s Home Lansdowneweg, Kerk van Enge1and. 
for Chronic Inva• Philipp~~ 
li.d Children. 

30. St. Joseph's Home Lansdowneweg, Kerk va.n Engeland. 
for Chronic Inva- Philippi. 
lid Children~ 

31 •. St. Michaelst Kloofnekweg, Kerk van Engeland. 
Childrens' Home. Kaapstad. 

32. Salesian Agricul- Lansdowneweg, Rooms Katolieke 
tural School .. Claremont. Kerk. 

Ras 

N"":"Bl. 

Bl •. 

Bl. 

N-;Bl. 

B1. 

N•Bl. 

Bl. 

Bl. 
.. 

~ 

KINDERS. 

Geslag Ouderdoms- Soort van Kinders 
groepe. wat Opgeneem word. 

v. 4-18 Sorgbehoewende 
Kinders. 

v •. 3-18 Sorgbehoewende 
Kinders. 

- M •. 7-18 Sorgbehoewende 
Kinders. 

V.. 3 ... 15 Sorgbehoewende 
Kinders. 

M.& V. 2-18 Kronies-Sieke 
Kinders. 

M.& V. 2-18 Kronies•Sieke 
Kinders. 

M.& V. M.: 2-14 Sorgbehoewende 
v.: 2-18 Kinderw. 

M •. 9-15 Sorgbehoewende 
(Std.III Kinders. 

- V) • 

(vervolg). 

t-' 
VJ 
w 
• 



I ~r R I G T I N G S. 

No. Naam. Adres. 

33. Sale.sian Institute Somersetweg 2, Kaap-
stad. . 

34o. Sandowne Wynberg. 

35. S.A.R. Home Lothian Weg, 
Ronde bosch. 

' 

36. S.,A. Weeshuiso Kotzestraat, 
Kaapstad. 

37. Schweitzer Philippi .• 
Institute. 

38. Sunshine Homes for Bellville 
Children 

39. Sunshine liomew Bellville 
for Children 

.... 
40. Tenterden W ~llingtonlaan, 

Wynberg. 

K I N DE R S. 

Bestuurder •. Ras Geslag Ouderdoms- Soort Kinders wat 
groepe. Opgeneem word., 

Rooms Katolieke Bl. M. 13·18(Std Ambagskool vir 
Kerk. VI -X) Sorgbeh,. Kinders. 

Kindersorgvereniging N-Bl. M..& v. 6-21 Veiligheidsplek en 
Plek van Bewaring 
wat Hofondersoeke 
afwag. 

S.A.S. & H. Werk• Bl. v. 6·18 Weeskinders van 
nemers. S .A .S & H. Werk-

nemers. 
I 
I 

Lutherse en N.G. Bl. M.& V. 6-18 Sorgbehoewende I 

Kerke. kinders. 

Lutherse Kerk. Bl. M.& V. 3-16 Sorgbeh. Kinders 
van Dui t se afkoms. 

Kersseelfonds Bl. M.& V. 4-12 Kinders uit huise 
Bestuurders. van teringlyers •. 

Kersseelfonds N•Bl. M.& V. 4-14 Kinders uit huise 
Bestuurders. van teringlyers • 

Kindersorgverenig- Bl. M,.& V. _ .... 21 Veiligheidsplek en 
ing. Plek v Bewaring vil 

Kinders wat hofon-
dersoek afwag. 

---1....~--~ --·· ··~ --~-- - - - -----· --------- -~--

(vervolg). 

..... 
l..V 
~ . 



-

I N R I G T I N G S. K I N DE R S. I 

I 
I 

No. Naam. Adres. Bestuurder. Ras Geslag Ouderdoms- Soort Kinders wat 
I groepe. Opgeneem v.rord. 

41. The Rext Tuinplein, Kaapstad. Heilsleer. B. v. 13-- Ongetroude Ver~g-
t~nde Moeder s. 

42. Vrede-QOrd. Tuinplein, Kaapstad. Heilsleer. N-Bl. v. 13-- Ongetroude Ve~~g-
tende Moeder s • 

• 

~ 
\.Jl. .. 
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VERTROUELIK. 

VRA.ELYS INSAKE 

l?ROBLEME WAT ONDERVIND WORD MliJr Dm 
BESTU!JR VAN KINDER INRIGTINGs. 

NAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. No.: •......•• 

ADRES: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

RAS: (va~ kinders) ................................... , ....... . 

GESLAG; (vankinde.rs) ••..••••.•.•••..••..•••.••••..•••.••••• 

TOELATINGS OUDERDOMME: van ••••• tot •.•.• JI~IMUM AANHOUD..: 
INGS OUDERDOM •••••• 

SOORT KINDERS OPGENEEM: . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IS U TEHUIS GESERTIFISEEB? ••••••• STIGTINGSDATUM ••••••••••.•• 

HOEVEEL Kit!DERS KAN U OPNEEM~ DOGTERS: • • • • • • SEUNS: .......... . 

DEUR WATTER ORGANISASIE WORD U BESTUUR? •.•.•••••.•••••••••••• 

DEUR WATTER UETTE EN REGULASIES WORD U BEHEER ? ••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
WAT WAS DIE GEMIDDELDE BYWONING VAN DIE KINDERS, VIR DIE JARE 

1. 1938 •••••• 2. 1939 •••••• 3. 1940 •••••• 4. 1941 •••••••••.•• -
5. li42 •.•.•• 6. 1943 ••.••• '· 1944 •••.••.••••.•••••••••••.•• 

HET ENIGE BESONDERE FAKTORE DIE GETALLE BEINVLOED?: •••••••••• 

Indian lf81, watter .....•.................................... 

ADMINISTRAS IE : 

PERSOON AAN DIE HOOF? {Naam en titel): •••••••••••••••••••••.• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
HOU U 'N REGISTER?...... INDIEN WEL, MELD INFORMASIE WAT DIT 

BEHOU ........................................................ . 

BESI; U PERSOONLIKE LEERS VIR ELKE KIND? ••••• Indien wel; 

meld besonderhede wat dit bevat ••••••••••••••••.•••••••••••• 

WIE IS VERANTWOORDELIK VIR DIE KA.NTOOR . KORRESPONDENSIE EN Ale 

W.NE .AD!.UNISTR.AS.IE? ................... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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WIE IS VERANTWOORDELIK VIR DIE FINANSIELE ADMINISTRASIE? ••••• 

...::...1...!.,••·•······················································· 
FlNANSIES : 

VOEG ASSEBLIEF DIE FINANSIELE VERBLAE VAN DIE AFGELOPE 6 JAAR !I; (met die laaste sluitingsdatum as voor 1.1.1945 bereken). 

OM DIE VOIGENDE INFORMASlE TE .KAN VERSKA.F : 

PER KA.PITA KOSTE VAN KINDERS : 

PER .JAAR. PER.D.AG. 

VOEDSEL •••••••••••••••• VOEDSEL ••••••••••••••••• 

~lei)~~ ••••••••••••••• .KI..EDmG .................. . 

.AI.GEB.EN' • • • • • • • • • • • • • • • -AI,(].EME::E:li * • • ., • • • • • • • • • • • • 

ONTVANG U ENIGE TOELAE VAN DIE S?.:AA'J.' VIR U KINDERS? •••••••••• 

Indian wel, meld die bedrag wat or per jaar of per dag toege-
laat word ............... ' ............... ·• .................... . 

XLASSIFISEER ASSEBLIEF INKOMSTE EN UITGAWES ONDER DIE VOL-* 
GENDE HOOFDE : 

INKOMSTES; 

Staatstoelae. 
Munis~pale en Ander Toelae. 
Fooi~van Inwoners. 
Kollektes; subsk:4-1psies en 

Donasies. 
Diverse. 

KOMIT.EE : 

UITGAWES: 

Geboue en Verstelwerk. 
sa.larisse. 
Onderhoud van Inwoners. 
Diverse. 

BET ENIGE VAN U GESALARIEERDE PERSONEEL 'N STEM OP DIE BESTTJ'UR? 

• • • • • • Indian wel, wie'l ••.••••.••••••••••••. · • • • • · • • • • • • • • • • 

HOE BLY DIE BESTm.JR IN VERBINDIN'l MET DIE PERSONEEL? • • " • • • • • • 

• W.A!rTER SOB• X.OMITEES BET t1? •••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • 

WATT.ER STAATSAMPTENARE DIEN OP U KOMITEE? ••••••.••••••••••••• 
' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

HOE.DIKWELS ONTMOET DIE BESTUUR? ••••••••••••••••••••••••••••• 

HOE DIK.WELS ONTMOET DIE SOB•KOMrt'EES? •••••••••••••••••••••••• 

NEEM BESTUURSLEDE D!ENSTE IN DIE INRIGTING WAAR? • • • • • • • • • • • • • 

Indian wel, gee besonderhede •••••••••••.•••••.••••••••••.••• 



138. 

MOET BESTUURSLEDE DIE INRIGTING GEREELD BESOEK? ••••••••••••• 

,Indian wel, waarom en hoe d1kwe~s ·····•···················· 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

PERSONEEL : 

VOLTOOI BESONDERHEDE OOR PERSONEEL (arbeiders 1ngaelu1t) 

BETREKKING. · RAS. OUDERDOM. GESL.AG. Kl/Ati.FIKASlES. - . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VERA.NTWOORDKLI.KHEDE. SALARISSE. DATUM VAN INDIENSNEMDn. 

. . . . ~ . . .. . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . 
·IS ENIGE VAN U PERSONEEL SPESIAAL OPGELEI VIR INRIGTINGS

WEB~ •••••• Indien wel, meld besonderhede oor ople1d1ng ••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . ~ . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
AG U DIT NODIG DAT ENIGE BESONDERE PERSONEELLEDE OPGELEI BE

HOORT TE WORD? •••••• GEE REDES VIR U ANI'WOORD •••••••••••••••• 

INDIEN U ANTWOORD nJA" IS, MELD DAN JIR WATTER AANSTELL,lNGS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NOEM MOEILIKHEDE YTAT ONDERVIND WORD BY DIE A.Al~TELLmG VAN 

GESKIXTE PERSONEELLEDE (met be sondere very sing na bosenoemde 

~~~()~~) •.•.......•...•.•..•.........................•...... 

GESONDHEIP : 

ONTVANG U KINDERS ENIGE BESONDERE MEDIESE BEHANDELINl? •••••• 

Indian wel1 verduidelik ••••••••••••.••••••••••.••••••••••••• 

WORD ALLE GEVALLE MEDIES ONDERSOEK VOOR TOELATING? •••••••••• 

HOE DIKWELS WORD GEVALLE ONDERSOEK NA OPNAME?., ••••••••••••• 

WORD KINDERS GEREELD GEWEEXl?•·····••••·•·•··•••••••••••••••• 

ONTVANG U KINDERS SE TANDE GEREELD AANDAG? •••••••••.••.••••• 
' 

Hoe dikwels ................. , · .. · · · · · · · • • · · · • • • · · · • • · • · • • • · • 

WELKE MEDIESE DIENSTE }!ET U TOT U BESK;qgq;NJ.? •••• •. •. • • • • • • • 

WELKE TANDHEELKIINDIGE DIENSTE HET U TOT U BESKIKKING? • • • •• • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
HOU U VERSLAG VAN DIE MEDIESE BEBANDELING VAN KINDERS? •••••• 

' 
Indian wel , waar? ~ :r:· t; ••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • 
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DIEE'l' VOEG ASSEBLIEF 'N AFSKRIF VAN U RANTSOENE OF DIEET 
SKAAL BY. 

BEHUISING : 

HOEVEEL VAN DIE VOLGENDE HET _U m VERGELYKING MET DIE GETAL 
KINDERS? 

l~ Beddens •• ~....... 2. Badkam.ers ......................... .. 

3, Stortbaddans .................. 4. Latrines •••••••••••••••• 

HOEVEEL KUBIEKE VOET LUGRUIMTE IS DAAR IN ELK VAN U URTREKXE:? 

• • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

HET ·u DIE VOIGENDE OP U PERSEEL? 

1. Washuia?· ••• ·• • • Wor·d di t net vir die huis se wassoed 
gebruik •••••• 

2. Atsonderlike eat- en speelkamers? ••••• Hoeveel? ••••• , .... . 

3. Spesiale siekekam&r? 11 •••••• Hoeveel beddens? ............ .. 

4. Het u enige ander mediese tasil1te1te? ••••••••••••••••••• 

Indian wel• noem hul.· ................... ,. .................. . 

5. Werkka:mers vir die k1nde.rs? ••••••• Indian wel, wat? •••••• 

6. Hat u waskamers en kleedkaners vir die kinders? •••••••••• 

BET U AFSKOR'riNGS IN DIE KAMISRS? •••••••••••••••••••••••••••• 

We.t is die getalle kinder a in u slaa.pka.mers? •••••••••••••••• 

AG U AFSKOR'l'INGS '.N NOODSA.AKLIKHEID TE WEES?. • • Waarom? ••••• 

IS DIE KOMITEE TEVREDE DAT DIE GEBOUE GESKIK IS VIR DIE DOEL 

WAARVOOR DIT GEBRUIK WORD? •••• Gee redes vir u antwoord ••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
HUISHOUDELIKE BESTUOR ; 
........ -- * ... 1 1 . - "'' 

HET KINDERS .AJ,.;JJ1.AL -VERSKILLF..NDE NOMMERS ,OF SIMBO,:Q!,? ••••• • ••• • 

WORD KINDERS SE PERSOONLIKE. EIENDOM GEMERK? •• • • ~ ~ • • • • • • • • • • • 

BET ELKE KIND 'N KASS IE OM fERSOONLIKE EIENDOM IN TE BEWA.AR? 
a • - •• II: r • ., 

, • • • • f • • A • • 4 ~ • ~ N • • • • 4 • • • • • & ~ • • • ~ ~ • • a • # • • • ~ • , • f f • • • • I • • • • • I • • 

, WIE VERRIG DIE VOLGEN:p_E W,ER~? 
·-· I 

Slaap,sale,. ( kindars) 

Beddens 

Stotwerk 

Vloere 

Bad en toilot kamsrs. 
....... I .............. 

s}toonmaak 

Skool. 

Skoonmaak. 
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Washuis. Eetsaal. Staf-Woonkamers. Staf I Slaapkamers. 

Wassery. Stof. Skoonmaak. Skoonmaak. 

Strykery. Vloere. Kantoor. Tuinwerk. 

Tafelsdek. Skoonmaak. Klere .heelmaak. 

Staf•bad- en Toilet kamers. Kombuisdienste. 

Skoonmaak. Kook. 

Kerk. Skottelgoed. 

Skoonmaak. Skoonmaak. 

Kinders se Speelkamers. Gronde. Huishoudelike Verstel 

Skoonmaak. Speelgronde. ~. 

WaTTER PERSONEEL HOU TOESIG OOR DIE VOLGENDE AFDELINGS VAN 
DIE WERK? 

Badkamers. Eetkamers. Slaapkamers. Kombuis. 

Wassery. Stafontvangkamers. Kerk. Speelkamers. 

Skoo 1. Tuine. Kantoor. S pee lgronde. 

KLERASIE : 

M~LD ASSEBLIEF, INDIEN MOONTLIK DIE GETAL VAN ELKE ONDER
STAANDE ARTIKEL WAT (a) TOEGELAAT WORD (b) PER JAAR GEBRUIK 
WORD: 

MEISIES. 

Rokke. 
Onderrokke. 
Frokkies. 
Broeke. 
Jasse. 
Skoene. 
Sokkies of 

Kouse. 
Hoede. 
Sakd.oeke. 

Truie. 
Kleurbaadjies. 
Pantof.fels. 
Nagklere. 
Japon. 
Handdoeke. 
Komberse. 
Lakens. 
Slope. 
Tandeborsels. 
Waslappe. 

SEUNS. 

Hemde. 
Broeke. 
Onderbroeke. 
Pakke. 
Pet of Hoed. 
Sakdoeke. 
Truie. 
Kleurbaadjies. 
Frokkies. 
Sokkies. 

Skoene. 
Pantoffels. 
Nagklere. 
Japon. 
Handdoeke .. 
Komberse. 
Lakens. 
Tandebors~ls. 
Waslappe. 

MAG KINDERS PRIVATE OF EIE KLERE DRA? •••••• Wanneer? ••••• • •• 

IS UNIFORMS VERKIESLIK? •••....•..••••.••.•• Waarom'? ••••••..• 

WAAR WORD DIE KINDERS SE NUWE KLERE GEMAAK? ••••••••••••••••• 

GRONDE : 

HOE GROOT IS U GRONDE? ••••••••••••• HOEVEEL DAARVAN GEBRUIK 

U?. • • • • • • • • • . .. . • • • • .. • • • • . • . • .. • • • • • • \¥AARVOOR? • •••••• li! ••••••• 

HOE GROOT IS U SPEELGRONDE, U BLOMTUIN EN GROENTETUINE? ••••• 
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HET U EN IGE S PORTVEIDE '? •••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 

ONTVANG U OOIT KLAGTES VAN DIE BURE?... • • • • • • • • • Indien wel, 

hoe dikwels en van watter aard? ••••••••••••••••• ~ ~ ............ . 

OPVOEDING : 

WAAR ONTVANG DIE KINDERS HUL SKOOLOPLEIDING'? •••••••••••••••• 

VERKIES U DAT DIE KINDERS TUIS, OP DIE GRONDE MOET SKOOL-

TOE GAAN OF NIE? .••••••••• WAAROM? ••••••••••.••••••••••••••• 

WATTER OPVOEDKUNDIGE MOONTL!KHEDE STEL U.VIR U KINDERS DAAR? 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •· • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

WELKE V AKKE NEEM DIE KINDERS? ••••••••••••••••••••••••••••••• 

HOE WORD DIE VOORSKOOLSE KINDERS BESIG GEHOU? ••••••••••••••• 

WAT DOEN WERKENDE KINDERS? •••••••••••••••••••••.•••••••••••• 

WORD KINDERS GEESTELIK ONDERSOEK EN BEHANDEL? ••••••••••••••• 

ONTSPANNING : 

HET U GEORGANISEERDE SPELE VIR DIE KINDE~? •••••• WAT? ••••••• 

HOE VERMAAK U DIE KINDERS IN DIE HUIS? •••••••••••••••••••••• 

HET U 'N BIBLIOTEEK? ••••••••• HOEVEEL BOEKE? •••••••••••••••• 

HOE DIKWELS KAN KINDERS BOEKE UITNEEM? •••••••••••••••••••••• 

GEBRUIK DIE KINDERS DIE BIBLIOTEEK'? ••••••••••••••••••••••••• 

REEL BUITESTAANDE PERSONE OF VERENIGINGS GESELLIGB.EDE VIR U 

KINDERS? •••••••• ~ • • • GEE BESONDERHEDE ••••••••••••••••••••••• 

D ISS IPLINE : 

WAT IS U ALGEMENE STRAFMIDDELS WAT GEBRUIK WORD? •••••••••••• 

WORD KINDERS OPGESLUIT? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

HOEKOM? .......... GEBRUIK U 1 N IAT'? ••••••••• WANNEER •••••••• 

GODSD IENST IGE VOORLIGT ING : 

WATTER KERK SE DIENSTE WOON U KINDERS BY? ••••••••••••••••••• 

HOE DIKWELS GAAN DIE KINDERS I{ERK-TOE? •••••••••••••••••••••• 
.. 

HET U 1N KERK OP DIE PERSEEL? ••••••••••••••••••••••••••••••• 

WATTER WAARDE HEG U AAN GODSDmNS VOORLIGTING IN DIE OPVOED-

ING V Ali DIE KIND? .• -· • . • • . • • • . • . • .. .. . • • . • . . • • . . • • . • . • • . . . . .••• 
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VAKANSIE VOORREGTE : 

WANNEER HET U KINDERS VAKANSIE? ••••••••••••••••••••••••••••• 

If~G KINDERS VIR DIE HE.LE VAKANSIE OIP HUIS-TOE OF NA MAATS 

GAAN? .•.....•. ~ Indiennie, dan vir hoe lank? .••••..•..••.••• 

NEEM U DIE KINDERS GEDURENDE DIE VAKANSIE UIT? •••••••••••••• 

Gee Besonderhed.e • •.••..••••••••••••••.•..•...•••••.•.•...... 

HOE HOU U DIE KINDERS GEDURENDE DIE VAKANSIE BESIG? ••.•••••• 

• • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

DAAGLIKSE ROETINE : 

(MELD KORTLIKS DIE HUIS SE DAAGLIKSE ROET.INE). 

UITPlASING : 

OP WIE SE AANBEVELING KAN 'N KIND DIE INRIGTING VERLAAT? •••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
MOET KINDERS MET UITPLASING OOIT SELF WERK EN LOSIES SOEK? •• 

. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 
WAT REEL U VIR KINDERS WAT NIE TERUGGAAN NA HUL OUERHUIS NIE? 

• • • * • t • t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • t • • • • • I • • • • • • • • • • • • ~ • • e • • • • 

WAARHEEN IS U KINDERS IN DIE AFGELQPg 5 JAAR HEEN? •••••••••• 

Datums: Huistoe: Leer: Vakleerlingskap: Werk: 

Ander b.v. studie ens: 

NASORG : 

HOU U NASORG REKORDS? •••• INDIEN WEL; WAT SLUIT U IN? ••••••• 

HET U ENIGE BESONDERE STELSEL VIR U NASORGWERK? Verduidelik. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
WAT DOEN U IN HIERDIE VERBAND? •••••••••••••••••••••••••••••• 

KONTAK MET FAMILIE : 

BLY U IN VERBINDING MET KINDERS SE OUERS? •••••••• Indien wel, 

Hoe'? •.•••••.••••••••••••••••••••••••••••••• e ••••••••••••••••• 

GEE REDES Vm U ANTWOORD •••......••••...••••.•••.•••••••.••• 



VERWYSINGS. 

l. Albertyn, C.Fo - Jeugmisdaad. 

2. Approved Schools Gazettes : 

(1) 
(11) 

(111) 
(iv) 
(v) 

(vi) 
(vii) 

(viii) 
· (ix) 

(x) 

Dec. - 1944 
Feb. - 1944 
March - 1944 
May - 1944 
July - 1944 
August - 1944 
Dec. - 1944 
Jan. - 1945 
Feb. - 1945 
March - 1945 . 
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. ~h ::· .· Jl)epartement van Vo1ksgesondheid - Verslag van die 
aktiwiteite van die Nasionale Voedingsraad 1943. 

4. Departement van Volkswe1syn - Verslag van boekjare 
1937 - 1939. 

5. Departement van Volkswelsyn - Memorandum in verband 
met die Beleid en Werksaamhede - 1944. 

6. Drucker & Hexter - Children Astray. 

7. Furfey, Paul H. -Social Problems of Childhood. 

8. Hopkirk, H.W. - Institutions Serving Children. 

9. Kinderwet 31/1937. 

10. Konferensie Insake Maatskaplike Opname - Amp~e1ike 
Verslag 1942. 

11. National Conferences on Social Work -

(i) 
(ii) 

(iii) 

1932 - Philadelphia. 
1936 - Atlantic City. 
1937 - Indianapolis. 

12. Ordinansie 4 van 1919. 

13. Queen, Warner & Harper -American Charities. 

14. Regulasies van Wet 3111937 - Staatskoerant van 28.3.1940. 

15. Slumswet 53/1934. 

16. The Physiological and Psychological Study of Youth -
The Salesian System of Education. 

17. Trotzkey, Elias L. - Institutional Care and Placing Out. 

18. Wagner, O.J.M. -Social Work in Cape Town Part I. 

19. Watson, J.W. -Wings. 
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0 P S 0 M M I N G. 

Die onderso.ek oor die Bestuur van Kinderin

rigtings is gedoen omdat daar nog so min werk in hierdie ver• 

band gedoen is en omdat daar 'n behoefte aan kennis is oor 

die bestuur van sulke inrigtings. 

Die Kaapse Skiereiland het min of meer ge .. 

dien as geografiese grenslyn, kinderinrigtings wat liefdadig

heidswerk doen en wat onder die Kinderwet van 1937 ingesluit 

kan word is in die studie ingesluit. 

Omdat daar feitlik geen boeke oor die onder

warp beskikbaar was nie, moes staat gemaak word op artikels 

en verder op onderhottde en 'n vraelys wat opgetrek is. Hier

die vraelys het alle aspekte van die onderwerp geraak en was 

dan ook die belangrikste bron van informasie. 

Die materiaal is behandel onder die hoof

stukke Wetgewing en Administrasie, }i'inansies, Personeel, 

Gesondheid, Interne Huishoudelike Organisasie, Opvoeding en 

Nasorg. Die studie raak feitlik alle aspekte van inrigting

sorg, maar dit is hoofsaaklik van die standpunt van die be

stuur genader, en so behandel. 

Die gevolgtrekkings en afleidings wat gemaak 

is in die verwerking van die ma.teriaal toon dat daar nog veel 

verbeterings in die werk aangebring kan word. Die oorlogs

jare het in baie opsigte die problema vererger. Van die be

langrikste aspekte is die administrasie, finansies en die -

personeel van die inrigting. Om hierdie faktore draai meeste 

van die ander moe111khede wat ondervind word. 

Die hoop op toekomstige leiding van die 

Departement van Volkswelsyn en beheer van die staat is 'n 
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sterk behoefte. Die Staat is die mees geskikte organi

sasie om letling te neem in verband met die Bestuur van 

Kinderinrigtings. 




