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hello...
Hoe kan ons ons kinders teen seksuele mishandeling 
beskerm? 

Seksuele mishandeling is ‘n bedreiging vir al die kinders in ons land. Baie ouers wil weet hoe om hulle kinders teen 
seksuele mishandeling te beskerm. Die beste beginpunt is om oop en eerlike gesprekke met jou kinders oor alle 
aspekte van seksualiteit te hê – nie net oor negatiewe onderwerpe soos seksuele mishandeling nie. Volwassenes 
moet met kinders oor hulle lyfies en aanraking praat om hulle te help verstaan wat die regte en verkeerde manier 
van aanraking is. Dit is partykeer vir volwassenes moeilik om met jong kinders oor hulle lyfies of seks te praat, en 
die meeste volwassenes leer vir kinders dat “Niemand mag aan jou privaatdele vat nie.” Ons weet egter dat dit nie 
ons kinders teen seksuele mishandeling beskerm nie. 

Ons kinders sien aanraking en seksuele aktiwiteite op die televisie, op die internet, op selfone en in hul omgewing. 
Kinders word daagliks aan seks blootgestel, maar dit word nie aan hulle verduidelik of met hulle bespreek nie. 
Kinders het nodig om te weet hoe hulle lyfies werk en waaroor seks gaan, maar hulle moet ook verstaan waaroor 
“die verkeerde manier van vat” gaan. Hulle moet weet dat seuns net so gereeld soos dogters mishandel word, dat 
vrouens ook kinders kan mishandel en dat kinders ook ander kinders kan mishandel. Kinders moet verstaan dat 
pornografie skadelik is vir hulle en hulle moet weet wat om te doen wanneer hulle dit teëkom. Kinders moet weet 
wat hulle kan doen indien hulle seksueel misbruik word.

Mammas en pappas moet met hulle kinders oor seks gesels terwyl hulle nog klein is. Party ouers dink dat hul 
kinders nog te klein of te jonk is om van seks te weet. Ander ouers dink weer dat dit die skool se werk is om hul 
kinders daarvan te leer en sommige ouers is weer bekommerd dat hul kinders te nuuskiering sal raak oor seks 
wanneer dit openlik bespreek word. Kinders sal egter kort nadat hulle begin skoolgaan van seks bewus word. Hulle 
mag dalk na ander kinders se gesprekke luister, dalk foto’s of video’s op selfone sien of hulle mag dalk kinders of 
grootmense aan mekaar sien vat. Dit is vir kinders beter om by hul ouers van seks te leer, sodat hulle die regte 
inligting kry en in ‘n veilige omgewing kan vrae vra.

Oop en eerlike gesprekke tussen ouers en kinders is baie belangrik in die voorkoming van mishandeling, of om dit 
te stop as dit reeds besig is om te gebeur. Hierdie boek dien as ‘n hulpmiddel vir ouers om met jong kinders te praat 
oor die regte en verkeerde manier van aanraking. Die boek is slegs ‘n klein deeltjie daarvan om te help teen die 
voorkoming van seksuele mishandeling, maar dit kan help om gesprekke rondom hierdie onderwerp te begin. 

Gemeenskappe moet veilig gemaak word vir kinders. Dit is ‘n volwassene se verantwoordelikheid. Volwassenes 
moet seker maak dat die wette wat ons kinders beskerm, afgedwing word, dat die mense wat na ons seergemaakte 
kinders kyk hulle werk doen, en dat kinders as waardige mense behandel word. 

Hoe om hierdie boek te gebruik:

Hierdie boek kan gebruik word met kinders vanaf 5 jaar oud en ouer.

Pappas en mammas en versorgers kan hierdie boek saam met die kinders lees. Alle volwassenes word 
aangemoedig om dit te lees om hulle te help verstaan hoe om met kinders oor hierdie onderwerp te praat.  Vat jou 
tyd om deur die boek te werk – daar is geen haas nie. Werk bladsy vir bladsy daar deur – party dae sal mens dalk 
net een bladsy doen en ander dae weer meer. Party kinders mag dalk deur die boek wil blaai nadat dit voltooi is, 
ander dalk nie. Bespreek waar ‘n gepaste plek sal wees om die boek te bêre, sodat die kind dit maklik sal kan kry 
wanneer hy/sy weer daar deur wil blaai of lees. 

Party kinders mag dalk sekere gedeeltes wat hulle ongemaklik maak, wil oorslaan. Dit is geen probleem. Probeer 
egter weer later om die inligting op daardie bladsye te bespreek. 

4

Ons liggame AFR Jelly Beans FF.indd   4 2017/11/29   9:00 AM



hello...
ons lyfies

My naam is Danni ...

 … en my naam is Muisie. 
Ons gaan saam baie leer  

oor ons lyfies. 

Kinders se lyfies, grootmense se lywe, seuns se lyfies 
en dogters se lyfies. 

Kort lywe en lang lywe, maer lywe en ronde lywe. 
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Ons lywe is fantasties! Kan jy vir ons wys in watter prentjie die 
kind spring? In watter prentjie sing die kind? In watter prentjie 
hardloop die kind? Watter kind sit en lees ‘n boek? 

Ons weet jy kan ook slim dinge met jou lyf doen. 
Kan jy vir ons wys wat jy kan doen? 

ons lyfies
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Kan jy vir ons wys waar die kinders se hande is? 
Hulle koppe? Hulle oë, mond, voete, en maag? ‘n 
Kind se lyf het baie verskillende dele. Watter ander 
dele van die lyf kan jy opnoem?

Watter dele is verskillend? Kyk na die prentjies 
om jou te help.

Sommige dele van die dogter en seun se lyfies is 
dieselfde. Sommige dele is verskillend. Watter dele 
van 'n dogter en 'n seun se lyf is DIESELFDE?
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Alle mense het gevoelens. 
Grootmense het gevoelens en 
kinders het gevoelens. Seuns en 
dogters het gevoelens. Daar is baie 
verskillende gevoelens.

Watter gesig lyk gelukkig? Kan jy vir ons wys watter 
gesig hartseer lyk? Watter gesig lyk kwaad? Kan jy 
‘n bang gesig kry?

ons lyfies
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Kom ons maak ‘n gelukkige gesig. Kom ons wys 
hoe lyk ‘n hartseer gesig. Wys nou hoe lyk ‘n 
kwaai gesig en hoe lyk ‘n bang gesig.

Ek en jy kan ook wys 
hoe ons voel! 
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Ons het gepraat oor die dele van ons lyf wat ons kan sien 
wanneer mense klere dra. Almal van ons het dele van ons lyf 
wat onder ons onderklere en klere is en wat ons nie gewoonlik 
sien nie. Sommige grootmense noem dit “privaatdele”. 

Die privaatdele van ‘n seun en ‘n dogter is verskillend. Wat 
noem jy en jou familie daardie deel van ‘n dogter se lyf? Wat 
noem jy en jou familie daardie deel van ‘n seun se lyf?

Kinders en grootmense kan skaam voel wanneer hulle 
praat oor privaatdele. Dit is OK, maar dit is belangrik om 
oor ons lywe en die reëls van ons lyf te praat, selfs al voel 
ons skaam. 

Vandag gaan jy ‘n paar name vir hierdie dele leer. Die seun 
se privaat word ‘n “penis” genoem. Die dogter se privaat 
word ‘n “vagina” genoem. Beide seuns en dogters het boude. 

ons lyfies
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Die vrou en die dogter het altwee ‘n vagina, maar die 
vrou se vagina is bedek met hare. Die vrou het ook 
borste (tieties), wat die dogter nog nie het nie. 

Kom ons kyk na die dogter en vrou se lywe. Sommige 
dele is dieselfde, en sommige dele is verskillend. 
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Kom ons kyk na die seun en man se lywe. Sommige dele is 
dieselfde, en sommige dele is verskillend. Die man en die seun 
het altwee ‘n penis, maar die man het hare om sy penis. 

Kan jy vir ons op die prentjie wys waar die man hare 
het en waar die seun se hare nog nie gegroei het nie?

ons lyfies
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Nou weet ons ‘n bietjie meer oor ‘n seun, ‘n dogter, ‘n 
man en ‘n vrou se lywe. Kom ons praat nou oor baba’s.  
‘n Man en ‘n vrou kan ‘n baba hê. Kan 'n seun en 'n dogter 
ook ‘n baba hê?

Weet jy wat ‘n 
tiener is? ‘n Tiener 
is ‘n kind wat in die 
Hoërskool is. 

Nee, kinders kan nie baba’s 
hê nie, want hulle lyfies  
het nog nie genoeg 
ontwikkel nie. 

Tieners se lywe het al 
genoeg ontwikkel om 
‘n baba te hê, maar 
hulle harte en verstand, 
moet nog ‘n bietjie groei 
voordat hulle ‘n baba kan 
hê. Hulle moet nog eers 
met skool klaar maak, ‘n 
werk kry en leer hoe om 
vir baba’s te sorg voordat 
hulle regtig gereed is om 
‘n baba te hê. 
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Grootmense kan kies om ‘n baba te hê, want hulle lywe, harte, 
en verstand het al genoeg gegroei om na ‘n baba te kyk. Baie 
families het ‘n mamma en ‘n pappa en kinders, maar daar is 
families wat nie presies so lyk nie. Ons sal later daaroor praat.

Weet jy hoe word ‘n baba 
gemaak? Baba’s begin op 
‘n wondelike manier! ‘n 
Mamma het ‘n spesiale 
plekkie in haar maag waar 
‘n baba kan groei. Dit word 
‘n baarmoeder genoem. 
Sy het ook ‘n plek in haar 
liggaam wat baba-maak-
eiertjies het.

ons lyfies
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‘n Pappa het spesiale baba-maak-saadjies in sy lyf. Die 
baba-maak-saadjies kom by sy penis uit. Die mamma se 
baba-maak-eiertjies en pappa se baba-maak-saadjies kom 
bymekaar in mamma se lyf en ‘n baba begin groei! 

Dit is hoe die meeste families begin.

Die baba-maak-eiertjies en baba-maak-saadjies ontmoet 
wanneer die mamma en pappa mekaar ‘n baba-maak-drukkie 
gee. Sommige grootmense noem dit seks. Hulle lywe word 
naby mekaar gebring en die pappa sit versigtig sy penis in 
die mamma se vagina. Wanneer die saadjies en die eiertjies 
bymekaar kom, begin die baba groei!
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Aan die begin, wanneer die baba in die mamma se maag is, 
is die baba piepklein. Jy was ook so klein gewees toe jy in 
jou mamma se maag begin groei het!

Die baba moet vir ‘n lang tyd in die mamma se baarmoeder te 
groei om seker te maak dat alles reg ontwikkel en dat die baba 
sterk genoeg is om gebore te word. ‘n Baba groei 9 maande lank!

Op 1 maand is die baba so groot soos ‘n klein  
blommesaadjie.

Op 3 maande is die baba so groot soos ‘n appel.

Op 6 maande is die baba so groot soos  
‘n kop blaarslaai. 

Op 9 maande is die baba so groot soos ‘n waatlemoen. 

ons lyfies
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Baba’s het kos nodig om 
te groei. Hulle kry dit 
deur ‘n spesiale pypie wat 
van die mamma se maag 
na die baba se naeltjie 
gaan. Toe jy ‘n baba was, 
het jy ook ‘n spesiale 
pypie gehad wat van jou 
naeltjie na jou mamma se 
liggaam gegaan het waar 
al jou kos vandaan gekom 
het om jou te laat groei. 

Die baarmoeder is 
warm en snoesig en 
hou die baba veilig 
en gelukkig. 

Terwyl die baba in die 
mamma se baarmoeder 
is, kan die baba mamma 
en pappa se stemme 
hoor, die baba kan hik, 
duim suig, en wanneer die 
baba beweeg en uitstrek, 
kan ‘n mens die mamma 
se maag sien beweeg.

17

Ons liggame AFR Jelly Beans FF.indd   17 2017/11/29   9:02 AM



Die eerste manier waarop die baba gebore word, is as 
die mamma haar maagspiere baie, baie hard druk. Die 
spiere druk die baba af, af, af, af, en by die mamma se 
vagina uit. 

Die kop kom eerste uit en die voete laaste. 

Meeste baba’s word op hierdie spesiale manier gebore. 
Diere word ook so gebore. 

Wanneer die baba genoeg gegroei het, is dit reg om uit die 
mamma se maag te kom. Daar is twee baie slim maniere 
hoe ‘n baba uit die mamma se maag uit kan kom om 
gebore te word. 

ons lyfies
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Die tweede manier waarop baba’s gebore word, is wanneer 
‘n dokter die baba uit die mamma se maag uithaal. Die 
mamma gaan hospitaal toe en die dokter gee vir mamma 
medisyne sodat sy nie seerkry nie. Die dokter vat ‘n 
spesiale doktersmes en maak baie versigtig ‘n sny in 
mamma se maag. Die dokter haal dan versigtig die baba 
uit en maak die mamma se maag weer mooi toe. 

Die eerste ding wat ‘n baba doen 
wanneer hy gebore word, is om te huil. 
Hulle huil nie omdat hulle hartseer is of 
seerkry nie, maar omdat dit die eerste 

keer is dat die baba regte lug inasem 
en dan wil wys hoe sterk sy longe 

is! Baba’s word sonder enige klere 
aan gebore en iemand sal die 
baba in ‘n kombersie toedraai om 
hom lekker warm te hou. 
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Die spesiale pypie 
wat kos van die 
mamma na die baba 
vervoer het word 
nou gesny met die 
dokter se skêr. Dit 
is nie seer vir die 
baba nie en ook nie 
vir die mamma nie. 
Na ‘n paar dae val 
die laaste stukkie 
van die pypie af en 
dan kan ‘n mens 
die baba se naeltjie 
sien.

Die mamma en pappa 
kan die baba vashou. 
Mammas en pappas 
huil soms wanneer 
hulle die baba vashou. 
Hierdie is gelukkige 
trane want hulle is so 
gelukkig om uiteindelik 
hulle nuwe baba te 
sien en vas te hou. 

ons lyfies
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Wanneer baba’s baie klein is, kan 
hulle net melk drink om hulle te 
help groei. Die baba kan melk kry 
van die mamma se borste. Sy hou 
die baba naby aan haar en die 
baba suig aan haar borste 
sodat die melk kan uitkom. 
Dit word borsvoeding 
genoem. 

Die baba kan ook melk uit 
‘n bottel drink. Mamma en 
pappa sit spesiale melk in 

die bottel en hou die 
baba naby aan hulle 

terwyl die baba 
uit die bottel 
drink. 
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Wanneer baba’s groter raak, begin hulle kos eet – 
net soos ek en jy. Baba’s leer ook hoe om te glimlag, 
sit, kruip, loop en praat. 

Soos kinders groter word, leer hulle om vir hulle lyfies 
te sorg. Kinders kan gesonde kos eet, water drink, 
speel, en moet genoeg slaap kry. In die winter trek hulle 
warm klere aan en in die somer dra hulle ‘n hoed. 

ons lyfies
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Kinders kam hulle hare, borsel hulle tande en was hulle 
lyfies. Waar moet ons orals was? Tussen ons tone, tussen 
ons bene, ons magies, ons ruggies en onder ons arms, ons 
gesigte en ons hare. Ons moet ook ons privaatdele versigtig 
was. Ons moet ons hele lyf was – orals. Jy is nou groot 
genoeg om jou eie lyfie te was en jy moet onthou om dit elke 
dag te doen. Moenie vergeet om al die plekkies te was nie – 
selfs agter jou ore!
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Om te sorg vir jou lyf beteken ook om te weet wat die reëls 
van ons lyf is. Party reëls gaan oor om jou lyf skoon te hou. 
Ander reëls gaan oor om aan jou eie lyf en aan ander mense 
se lywe te vat. Ander reëls van ons lyf gaan daaroor om 
mense sonder klere te sien. 

Daar is baie verskillende maniere van hoe ‘n mens aan 
iemand anders kan vat. Mens kry ‘n handdruk, ‘n drukkie, ‘n 
klop op die rug, en ‘n rugvryf; ‘n kielie, ‘n knyp, ‘n slaan, ‘n 
skop en ‘n klap. Sekere maniere van vat laat ons lekker voel, 
en ander laat ons hartseer of kwaad voel. 

Kom ons kyk na die prentjies en kyk watter maniere van vat 
is reg en watter is verkeerd. 

ons lyfies
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‘n Seun mag aan sy eie penis en boude vat.
‘n Dogter mag aan haar eie vagina en boude vat.

Dit mag gebeur wanneer die seun of dogter alleen in sy of haar 
eie kamer of in die badkamer is, maar nie voor ander mense nie. 
Kan jy dink aan ander plekke waar dit OK is om aan jou eie penis 
of vagina te vat? Kan jy dink aan plekke waar dit nie OK is nie? 

Daar is ook reëls vir ons lyf vir die penis, vagina, en boude. 

Mense mag nie lelike en 
slegte dinge vir jou sê 
nie. Hulle mag nie op jou 
skree of vloek of vir jou 
lelike name noem nie. 

Niemand mag jou skop of slaan nie, en niemand mag jou hare trek 
of jou klap nie. Kan jy dink aan ander dinge wat ander mense nie 
met jou lyf mag doen nie? 

Dis okay as ek 
aan my eie  

lyf vat.

Dis MY lyf  
en net ek mag 
daaraan vat.
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Ander 
mense mag 
nie aan jou 
penis, vagina 
of boude 
raak nie. 

Iemand wat vir jou sorg (soos jou ma, pa of ouma) kan jou help kyk 
as jy ‘n seerplek of ‘n jeukplek op jou penis, vagina, of boude het. 
As jy ‘n seerplek of jeukplek het kan ‘n dokter of ‘n verpleegster 
ook daarna kyk, maar onthou dat hulle altyd handskoene moet dra. 

As jy ‘n seun is, mag niemand aan jou penis of boude 
vat nie. As jy ‘n dogter is, mag niemand aan jou vagina, 
boude, (en wanneer jy groter is en borste het) aan jou 
borste vat nie. 

ons lyfies
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Die reëls van ons land sê dat niemand aan ‘n kind se penis, 
vagina of boude mag raak nie. Grootmense mag nie op so 
‘n manier aan kinders vat nie. Kinders mag ook op daardie 
manier aan ander kinders of grootmense vat nie. Dit is teen 
die reëls van ons land vir enige persoon om aan ‘n kind se 
penis, vagina of boude te vat.

Jy mag aan ander mense se hande, voete, gesigte of rug vat  
as hulle sê dis OK. Om so aan mense te raak, word die  
REGTE MANIER VAN VAT genoem. 

Jy mag nie aan ander mense se penisse, vaginas of 
boude vat nie. Dit word die VERKEERDE MANIER  

VAN VAT genoem. 
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Die reëls van ons land sê dat kinders NIE prentjies van 
kaal mense op selfone, TV, iPad, tabletrekenaar, rekenaars, 
tydskrifte of boeke mag sien nie. 

Die reëls sê ook dat NIEMAND foto’s van ‘n kind se 
penis, vagina, of boude OP ENIGE MANIER MAG 
NEEM NIE. 

ons lyfies
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Niemand mag aan hulle eie penis, vagina, of boude vat voor 
kinders nie. 
Niemand mag aan iemand anders se kaal lyf vat voor 
kinders nie.

GEEN 
AANRAKING 

VOOR KINDERS
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Nou ken ons ‘n paar van die reëls vir ons lyf. Kan jy sien wie 
in hierdie prentjies breek die reëls vir ons lyf?

ons lyfies
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Meeste mense hou by die reëls vir ons lyf. 
Sommige mense breek van die reëls. Grootmense, 
tieners, en ander kinders breek soms die reëls. 
Mans en vrouens breek ook soms die reëls. 

Mense wat 
die reëls van 
ons lyf breek 
wil hê dat 
kinders dit ‘n 
geheim moet 
hou. Dit kan 
kinders baie 
deurmekaar 
laat voel.

Niemand mag 
aan hulle eie 
penis, vagina, of 
boude vat voor 
kinders nie. 

Niemand mag 
aan iemand 
anders se kaal lyf 
vat voor kinders 
nie.

Niemand mag aan iemand 
anders se kaal lyf vat voor 
kinders nie.

Partykeer vat 
iemand aan ‘n kind 
se penis, vagina, of 
boude en dit maak 
seer. Partykeer 
is iemand skelm. 
Hulle maak asof 
dit ‘n lekker 
speletjie is om 
reëls van ons lyf 
te breek. Wanneer 
iemand aan ‘n kind 
se penis, vagina, of 
boude en vat, kan 
dit partykeer selfs 
lekker voel. 

Partykeer breek iemand 
die reëls van ons lyf en 
laat ‘n kind skaam voel. 
Hulle sê: “Dit is alles jou 
skuld”.

Wanneer mense skelm is 
en verkeerde goed met 
kinders doen, is dit NIE DIE 
KINDERS WAT SLEG IS NIE. 

DIT IS VERKEERD OM 
SKELM GOED TE DOEN 
MET KINDERS. 

Die persoon wat skelm is, is 
verkeerd, nie die kind nie. 
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Kinders mag met mense wat vir hulle omgee praat oor 
reëls vir ons lyf, en oor “regte en verkeerde manier van 
vat” aan hulle lyf. Dit mag dalk vir kinders moeilik wees 
om hieroor te praat, maar as hulle praat is hulle BAIE 
DAPPER!

Ons land het baie, BAIE DAPPER KINDERS!

ons lyfies
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Kom ons teken die buitelyne van jou hand op hierdie bladsy. 
Jy kan dan op elke vinger ‘n naam skryf van iemand wat vir 
jou omgee. Die mense op jou hand is veilige mense. Jy kan 
met hulle praat oor jou lyf, vat, en die reëls vir ons lyf. 

Muisie en Danni skree kliphard ‘n groot “Hoera!” aan 
kinders wat met veilige grootmense praat, selfs as 

hulle skaam en bang voel. “Hoera!”.
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Kan jy onthou dat ons oor verskillende 
tipes families gepraat het? Party 
families het ‘n mamma, maar die 
pappa is nie daar nie. Party families 
het ‘n pappa maar die mamma 
is nie daar nie. Party kinders 
bly by die ouers by wie hulle 
gebore is, ander kinders bly 
by ouers wat na hulle kyk 
(pleegouers) of by ouers 
wat hulle aangeneem het. 
Party kinders het twee 
mammas of twee pappas. 
Party kinders bly by ander 
mense in hul familie. 

Families mag dalk 
almal verskillend 
wees, maar hulle doen 
almal dieselfde 
belangrike werk: 
hulle sorg vir 
hulle kinders en 
is lief vir hulle!

ons lyfies
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In Suid-Afrika word ons daagliks gekonfronteer met hoë vlakke van 

geweld teen kinders. Alhoewel dit belangrik is om te beklemtoon 

dat die beskerming van kinders by hul ouers en versorgers berus, 

moet kinders ook bewus gemaak word van wat reg en verkeerd 

is en maniere geleer word waarop hulle hulself kan veilig hou. 

Ouers vind dit dikwels moeilik om met kinders oor aspekte 

rondom seksualiteit te gesels. Om dinge nog moeiliker te maak, 

is seks en seksualiteit, in sommige gemeenskappe, ‘n verbode 

onderwerp en word daar nooit oor gepraat nie. Hierdie boek 

is ‘n belangrike hulpmiddel om gesprekke tussen die ouer, die 

versorger en die kind aan te moedig. Die boek is kindervriendelik. 

Dit gee die feite weer, is prakties en maklik om te gebruik.  

Dumisile Nala, Nasionaal Uitvoerende Direkteur, Childline.

 

Hierdie boek is kort en kragtig en wys kinders wat aanvaarbaar 

en nie aanvaarbare gedrag is. Die sketse en storielyn is 

gebruikersvriendelik en toepaslik. Die inhoud is betekenisvol en 

waardevol binne die konteks van seksuele geweld wat volwassenes 

op kinders toepas sowel as kinders op ander kinders. Hierdie kan 

‘n waardevolle hulpmiddel vir ouers, versorgers en opvoeders 

wees om kinders te bemagtig en in staat te stel om oor gesonde 

seksualiteit, duidelike grense en waardering, sowel as respek vir 

hul eie lyfies en ander mense s’n te leer. Ouers en ander mense wat 

deur kinders vertrou word, staar dikwels seksuele gedrag wat nie 

ouderdomsgepas by ‘n kind nie, in die gesig en weet nie hoe om dit 

dan aan te spreek of te hanteer nie. Hierdie boek kan help om met 

kinders te gesels, en kan ook as ‘n voorkomings- maatreël dien.  

Dr Shaheda Omar, Kliniese Direkteur, Teddy Bear Foundation.
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