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ontvang jy ‘n aanlyn “tydskrif” propvol idees en allerlei ekstra inlig ng om jou by te staan met jou kleuter en

t
Die hart van seksuele opvoeding is om akkurate, ouderdomsgepasde inlig ng aan ons kinders oor te dra oor

12 jarige se bedkassie te laat verskyn, kan moontlik minder e ek ef wees as wat nog altyd gedink is. Navors
ing wys vir ons dat die jongmense wat goeie, volledige inlig ng by volwasse personewat hulle vertrou en met

/
,

erdie kennis kan ons kinders bemag g in ‘n era van internet, “bill-boards”, table e, pornogra e en en en..en

t
• ‘n volwasse persoon met wie hulle ‘n verhouding het
• oop gesprekke oor geslag, seks en seksualiteit
• inlig ng wat op die regte tyd en op die regte manie oorgedra word
• eerlike, reguit antwoorde

t
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daaraan as om vir ‘n bestuurslisensie te gaan. Ons kan tog nie ons ener een keer wys hoe die brieke en
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van al hierdie inpas. Die wegspringpunt hier is die boodskappe wat jou babatjie kry oor sy ly e en geslag- en
:

,
op ‘n latere stadium inlig ng gee oor seuntjies en dogtertjies, waar babas vandaan kom, en wat is seks, ens.

geslag nie van mekaar geskei kan word nie. Hierdeur gaan jy as versorger posi ewe boodskappe oor jou
:

gewe geslag het, en dat daarin ‘n roeping vir hom in sy toekoms lê. En dit moet gevier word! Posi ewe
boodskappe oor wat dit beteken om ‘n man of ‘n vrou te wees dra krag g by tot gesonde seksuele ontwik

D t

posi ef vorm. En my eie gemak sal ook baie help om nie my simpel te bloos wanneer ek met my kind oor

In kort, seksuele opvoeding kan posi ef geskiet wanneer die bogenoemde aandag geniet, . En dit is soveel

,
Navorsing toon dat kinders met wie daar oor seks gepraat word, en kinders wat seksuele opvoeding ontvang,

,
en seksuele oordraagbare siektes. Nog ‘n pluspunt is dat gesonde seksuele opvioeding jou kind weerbaar

s
• Dit o er ‘n bu er teen geweld en blootstelling aan verskeie vorme van misbruik
• Dit bemag g met akkurate en omva ende kennis
• Dit versterk verhoudinge omdat dit ope kommunikasie en vertroue aanmoedig
• Dit versterk veiligheid
• Dit help jou kind om sy eie normes en waardes te bou wat nie gebaseer word op wêreldse opinies nie, maar

• Dit moedig ‘n gevoel van selfwaarde aan, aangesien dit sel�eeld versterk
• Dit help met geslagsrol iden kasie
• Dit bevorder seksuele gesondheid oor die langer duur
• Terwyl die inlig ng bemag g, leer dit ook kinders van reg en verkeerd, en dit leer hulle hoe om vir hulp te

• Dit versterk die kind se selfvertroue om volwassenes te nader rakende gewig ge temas
• Dit klaar wanpersepsies op

Ons kinders kan hierdie inlig ng van die media af kry, of van vriende, of van hulle versorgers met wie hulle ‘n
vertrouensverhouding het. Die posi ewe rolwat die gesin sisteem speel waarbinne kinders hulle inlig ng kry
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LEERSTASIE 1

Deesdae kry mens allerlei plas ese blokke en passtukke te koop by die Chinese winkels, en selfs die plas ese

plas ese blokke waarmee die seuns so heerlik allerlei krea ewe dinge kan doen en die mooi kleure is tog so
aanloklik vir die meer este ese dogtertjies.

LEERSTASIE 2

,
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‘n Moeilike en uitdagende ak witeit om die konsep
s

het op hulle gesyferdheid-pad. Dit sal pies die kind
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LEERSTASIE 3
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LEERSTASIE 4

le ers gemaak uit spons om die woorde op die
K

op lees val nie, maar die fokus is op le er en vorm

LEERSTASIE 5
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beter te verduidelik. ‘n Toiletrolletjie of blikkie lyk




