
 

 

Proses ten opsigte van aanmelding van kindergeweld 

 

Definisies van molestering 

Dit is baie moeilik om 'n definisie te gee van seksuele geweld, aangesien dit so 'n 

wye spektrum handelinge insluit. Die wetlike definisie van seksuele geweld 

teenoor kinders is: 

Any person who engages a child (a person under the age of 18) with or without 

the consent of the child, in a sexual act. 

-Criminal Law Sexual Offence and Related Matters Amendment Act (32 of 

2007) 

Seksuele geweld kan van die volgende insluit, maar is nie beperk nie tot fisiese 

molestering, verbale intimidasie, bloedskande, verkragting, ontbloting, pedofilie, 

pornografie, afloerdery en kuberseks. 

 

Die herkenning van molestering 

Kinders het nie altyd die nodige woordeskat om vir iemand te vertel wat met hulle 

gebeur nie. Baie keer is kinders nie in staat om in woorde te vertel van hul 

ondervindings nie, maar probeer hulle dit deur hul gedrag kommunikeer. 

 

Daar is egter verskeie tekens wat in kinders se gedrag opgemerk kan word, wat 

moontlik kan dui op molestering. Hierdie lys is nie onfeilbaar nie, aangesien nie 

alle kinders dieselfde reageer nie en van die tekens ook by kinders kan voorkom 

wat nie deur seksuele geweld geraak is nie. Die volgende kan egter as 

gevaartekens gesien word: 

1. enige bewerings wat gemaak is deur 'n kind met betrekking tot seksuele 

mishandeling; 

2. 'n kind met oormatige besorgdheid oor seksuele sake en gedetailleerde kennis 

van volwasse seksuele gedrag;  

3. 'n kind wat gereeld betrokke is in seksuele speletjies wat onvanpas is vir die 

kind se ouderdom;  



4. 'n kind wat seksueel uitlokkend of verleidelik optree teenoor volwassenes;  

5. 'n kind wat seksuele aktiwiteit uitbeeld deur tekening;  

6. 'n kind met 'n erg versteurde slaappatroon, nagmerries; 

7. 'n kind met openlike of bedekte seksuele konnotasies; 

8. 'n kind met eet versteurings;  

9. 'n kind wat moeilik beheer oorgee aan ander;  

10. 'n kind wat nie mense vertrou nie, of 'n kind wat ander se persoonlike spasie 

maklik betree. 

 

Indien molestering vermoed word 

Begin deur 'n gesprek met die kind te hê (sien riglyne vir die gesprek hieronder). 

Moedig die kind aan om te praat oor enige iets wat hom/haar pla. Moenie enige 

iemand beskuldig of te veel besonderhede vra nie. 

 

Aanmelding 

▪ Lig die predikant in, behalwe as die predikant self betrokke is. 

▪ Indien nodig, neem die kind na 'n hospitaal. Indien die ouers nie betrokke is nie, 

kontak hulle om saam te gaan. Indien die ouers wel betrokke is, gaan na die 

volgende stap. Dit word dan die Polisie Kinderbeskerming agentskap of 

Statutêre organisasie se verantwoordelikheid om dit aan die ouers bekend te 

maak. 

▪ Kontak eerstens die Christelike Maatskaplike Raad, hulle kan van groot hulp 

wees oor wat volgende moet gebeur. 

▪ Kontak die polisie, kinderbeskerming agentskap of Statutêre organisasie en 

stel hulle in kennis. 

▪ Indien die misbruik binne die familie plaasvind, moet beide die SAPD en die 

Departement van Sosiale Ontwikkeling gekontak word. 

▪ Enige iemand wat deur die kerk betrokke is by kinders is wetlik verplig om 

seksuele misbruik aan te meld. Dit is slegs nodig om 'n redelike vermoede of 

kennis te hê van die misbruik om dit aan te gee.  

▪ Volgens die Kinderwet (32 en 54 van Wysigings 2007) is dit duidelik dat dit 'n 

kriminele oortreding is om nie 'n saak aan te meld nie, indien daar kennis of 

redelike vermoedens is oor kindermolestering. 

▪ Dit is nie die rol van die kerk om 'n ondersoek in te stel na die saak nie, maar 

net om dit aan te meld, sodat dit deur professionele mense ondersoek en 

hanteer kan word. 

▪ Kry die kontak besonderhede van die dokter, indien dit nodig is, die SAPD 

offisier en die maatskaplike werker. 

▪ Kry die saaknommer binne twee dae by die offisier wat betrokke is. Indien die 

ouers verantwoordelik is om 'n saak oop te maak, maak seker dat hulle dit wel 

gedoen het deur die saak nommer te vra en dit met die SAPD te bevestig. 



Indien hulle nog nie 'n saak gemaak het, is jy wetlik verplig om binne tien dae 

een oop te maak. 

▪ Indien jy onseker is oor enige van die stappe, kontak so gou moontlik die naaste 

CMR. 

 

Stappe om te volg in 'n gesprek oor molestering 

Algemene punte 

▪ Bly kalm en verseker die kind daarvan dat jy hom/haar glo. 

▪ Kyk die kind in die oë. 

▪ Moenie die kind aanraak op enige manier wat moontlik as seksueel 

geïnterpreteer kan word nie. Onthou dat die kind se grense reeds oorskry is en 

dat hulle dikwels ongemaklik voel met enige fisiese aanraking. 

▪ Vertel vir die kind dat jy verplig is om vir iemand hiervan te laat weet. Moenie 

belowe om dit stil te hou nie. 

▪ Praat met die kind in 'n private, maar steeds sigbare plek. 

▪ Gee vir die kind iets om te drink. 

 

Wat om te sê en/of nie te sê nie 

▪ Verseker die kind daarvan dat dit nie sy/haar skuld is nie. 

▪ Verseker die kind dat daar nou hulp sal kom, maar moenie enige spesifieke 

beloftes maak nie. 

▪ Indien nodig, vra vir die kind om vir jou meer te vertel, deur die kind se eie 

woorde te gebruik. Moenie te veel besonderhede vra nie. 

▪ Moenie die kind verwyt of aanvallende vrae vra nie. 

▪ Moenie enige leidende vrae vra nie, dit kan die geregtelike ondersoek 

beïnvloed. 

▪ Moenie enige negatiewe aanmerkings oor die oortreder maak nie. 

▪ Verseker die kind daarvan dat dit die regte ding was om te kom vertel. 


