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Mike  van  Rooyen

Bloemfontein. – Die Vrystaat-
se LUR vir onderwys het in 
die Vrystaatse hooggeregshof 
’n pak slae op die lyf geloop 
toe hy ’n skool wou dwing om 
’n leerling te aanvaar.

Sy besluit om die Laerskool
St. Helena in Welkom te ver-
plig om ’n vyfjarige seuntjie 
in dié laat stadium van die 
jaar in die skool toe te laat, is 
deur waarnemende regter 
Paul Zietsman tersyde gestel.

Die pa van die kind kan 
nou weer na die LUR appel-
leer teen die skool se weie-
ring om sy kind te aanvaar, 
maar dan moet die LUR dít 
volgens die toepaslike wetge-
wing hanteer, het regter 
Zietsman gelas. Hy het ook 
gelas dat die LUR die regskos-
te van die skool en sy beheer-
raad moet betaal.

Die LUR het op 27 Mei van-
jaar ’n brief aan die beheer-
raad van die Laerskool St. 
Helena geskryf. Daarin het hy 

teen sy eie departement se 
voorskrifte, asook die toela-
tingsvereistes van die skool, 
die beheerraad verplig om die 
seuntjie vanaf die derde 
kwartaal as ’n leerling in die 
skool te registreer.

Die skool en die beheerraad
het hulle tot die hooggeregs-
hof gewend en ’n ooreenkoms 
is tussen die partye bereik, 
hangende dié beslissing wat 
pas deur regter Zietsman ge-
gee is.

William Dikgwele, voorsit-
ter van die skool se beheer-
raad, sê in ’n hofverklaring 
die seuntjie se pa het in Au-
gustus verlede jaar aansoek 
gedoen dat sy toe vierjarige 
seun, wat op 3 November 
vanjaar eers ses jaar oud 
word, toegelaat word in gr. 1.

Luidens die skool se beleid
en departementele voorskrif-
te, kry kinders wat in hul 
gr. 1-jaar sewe jaar oud word 
voorkeur.

Meer as 130 voornemende 
leerlinge moes weggewys 

word omdat die skool stamp-
vol was. Van hulle het van-
jaar sewe geword.

Die seuntjie se ouers is in
kennis gestel dat hy nie van-
jaar toelating kon kry nie. Sy 
pa het hom toe tot die LUR 
gewend.

Dikgwele sê kragtens wet 
mag ’n kind wat nog nie sewe 
in sy gr. 1-jaar word nie, slegs 
toegelaat word as die onder-
wyshoof só beslis nadat hy 
deur die ouers oortuig is dat 
weiering ’n vernietigende ge-
volg op die kind se ontwikke-
ling sal hê.

Die seuntjie is nou in gr. 1
in ’n private skool in Wel-
kom. Dit sal nie in sy beste 
belang wees om nou na ’n an-
der skool oorgeplaas te word 
nie, sê Dikgwele. Verder sal 
dit ook die sowat 40 ander 
leerlinge benadeel.

Adv. Jeremy Merabe het in
opdrag van Marius van Rens-
burg van Horn en Van Rens-
burg-prokureurs vir die skool 
en sy beheerraad opgetree.

Skool wen 
saak oor 
toelating
LUR mag nie beleid ignoreer

Marietjie  Gericke

Bloemfontein. – Sy vra mense 
om die Onse Vader te verander 
en te bid: “Gee ons ons daaglikse 
brood, én help ons manne dat 
hulle nié hulle vrouens vermoor 
nie . . .” 

Só het Lani Opperman, land-
dros by die Tsepong-sentrum vir 
Gesinsgeweld in Bloemfontein, 
Saterdag op ’n byeenkoms van 
die Damesklub Nellie Swart by 
die NG kerk Berg-en-Dal gesê.

Opperman het vertel dat daar
vanjaar ongeveer 6 000 gevalle 
van gesinsgeweld by die Tse-
pong-sentrum vir gesinskonflik 
aangemeld sal word.

Sy het gesê 52% van vroue wat
op onnatuurlike wyse in Suid-
Afrika sterf, sterf aan die hand 
van ’n intieme kennis – ’n egge-
noot of metgesel.

’n Man met ’n groot, blink 

kruis om sy nek het onlangs só 
in ’n interdiksaak oor die be-
weerde aanranding op sy vrou 
getuig: “Julle gee vroue en kin-
ders te veel regte. Ja, ek het 
haar nét twee keer geklap, en 
toe val sy. Maar ek het vir haar 
lobola betaal, sy is my eiendom.”

Op 31 Maart vanjaar het sy ’n
interdik teen ’n man uitgereik 
om gesinsgeweld te verbied. Die-
selfde aand het hy sy vrou ver-
moor.

In April het sy ’n ander inter-
dik uitgereik teen ’n man wat sy 
vrou aangerand het. Dieselfde 
aand het hy haar met ’n mes in 
haar rug gesteek. Sy is nou ’n 
parapleeg.

“Sowat drie jaar gelede het ’n
klaagster in die borgtogaansoek 
van haar man wat haar aange-
rand het, getuig dat hy vrygelaat 
moes word. 

“Sy was bang hy verloor sy 

werk en hulle het kinders om te 
versorg. Daardie dag, op pad 
huis toe, het hy haar in Bains-
vlei vermoor.”

Opperman het gesê tot in 1990
is gesinsgeweld nie in Suid-Afri-
ka erken nie. Die staat het ge-
weier om by sake van “gesins-
moles” betrokke te raak. 

Van 1999 af geld die Wet op 
Gesinsgeweld.

“Dit is ook eers sedert 1994 dat
Amerika wetgewing verkry het 
waar die staat begin het om ge-
sinsgeweld te beveg.”

Vroeër is mans wat hul vrou-
ens só aangerand het dat hulle 
gesterf het, in Suid-Afrika weens 
strafbare manslag en nié van 
moord nie aangekla.

In ’n verslag van die VN in 
Desember 2015 is aangetoon dat 
statistieke in Suid-Afrika oor ge-
sinsgeweld nie bygehou word 
nie. 

“ ’n Mens wonder of dit nie be-
langrik genoeg is nie,” het Op-
perman opgemerk.

Sy het gesê “die kerk” en “kul-
tuur” speel ’n kardinale rol in 
die oorsake waarom vroue aan-
gerand word. 

“In 99% van die gevalle van 
gesinsgeweld word dit onder die 
vaandel van godsdiens gedoen. 
Dit is waarom ek al die bewoor-
ding van die Onse Vader-gebed 
wou laat verander.

“Kerkleiers moet help dat 
mense God se opdrag ‘dat die 
vrou onderdanig aan haar man 
moet wees’ beter verstaan. Dit 
beteken dat vroue gelei en be-
skerm moet word, én nie dat 
hulle fisiek en emosioneel aange-
rand moet word nie. 

“Ons plaas per dag tot 42 aan-
randingsake van mans wat hul 
vrouens aanrand, op die hofrol 
in Bloemfontein.” 

Bid Onse Vadergebed 
eerder só, vra landdros

Op  die  Nellie  Swartklub  se  maandvergadering  Saterdag  in  Bloemfontein  was  van  links  Mariëtta  de  Kock,  erevoorsitter,  prof.  Beatri  Kruger  van  die  UV 
en  gasspreker  wat  oor  mensehandel  gepraat  het,  Landi  Opperman,  landdros  en  gasspreker  wat  oor  gesinsgeweld  gepraat  het,  en  Corrie  Scheepers, 
voorsitter. Foto:  MARIETJIE  GERICKE

Marietjie  Gericke

Bloemfontein. – Mensehandel wat 
dikwels in die Vrystaat en Noord-
Kaap voorkom, is daarop gemik 
om uit te buit. 

Slagoffers word eers mislei so-
dat hulle vrywillig saam met 
vreemdelinge na vreemde plekke 
gaan om hul drome te verwesen-
lik. Hierna word hulle vir seks, 
slawerny of vir hul organe mis-
bruik.

Só het prof. Beatri Kruger, lek-
tor en navorser in kriminele reg 
aan die Universiteit van die Vry-
staat, Saterdagoggend in Bloem-
fontein gesê waar sy die vroue 
van die Nellie Swart-klub toege-
spreek het.

Dit kan vir seks, slawerny of 
vir gedwonge arbeid wees. Dit 
kan ook wees om mense van or-
gane te beroof, om moetie-moorde 
te pleeg, vir gedwonge huwelike, 

of vir onwettige baba-aannemings 
dat mense mislei word sodat hul-
le uitgebuit kan word. 

“Ander redes kan wees sodat jy
uiteindelik vuilwerk in misdaad-
sindikate kan doen of om byvoor-
beeld dwelms tussen Suid-Afrika 
en byvoorbeeld São Paulo te koe-
rier.” 

Kruger se navorsingsveld is die
bestryding van mensehandel van-
uit ’n strafregtelike perspektief. 

Sy het gesê mense moet besef 
“niemand van ons is veilig nie”.

Die werwingsproses is maklik.
“Jy kan werk aangebied word. 
Dit is vir iets waaroor jy droom. 
Dit kan ’n advertensie wees – 
Jobs in Canada met 500 dollar per 
maand as vergoeding – waarmee 
jy gevang word.”

Die handelaars slaan soms op 
jong mense in kuierplekke toe en 
maak hulle van dwelms afhanklik 
om beheer te kry. 

“Kinders word ook vir gedwon-
ge kinderarbeid verkoop. Daar is 
byvoorbeeld 20 000 kinders wat 
bykans gratis in die kakao-planta-
sies in Wes-Afrika werk.”

Slagoffers word dikwels opge-
sluit nadat hulle weggeneem is, of 
met lyfwagte bewaak. Ander word 
gereeld geslaan, in groepe ver-
krag of van dwelms afhanklik ge-
maak.

Kruger het gesê daar is selfs ’n
geval waar die man die meisie op 
hom verlief gemaak en haar toe 
genooi het om ’n naweek saam 
met hom weg te gaan. Sy is hier-
na verkoop. 

“Daar is ook onsigbare kettings
tussen die mensehandelaars en 
die slagoffers wat maak dat hulle 
(die slagoffers) nie meer wil ont-
snap nie. ’n Siek band ontstaan. 

“In ander gevalle word hulle ge-
dreig dat iets aan hul kinders of 
bejaarde ouers tuis gedoen sal 

word.”
Daar is ook rituele in Nigerië 

waar dit deel van die godsdiens of 
kultuur is om met slagoffers kon-
trakte aan te gaan, vertel sy. 

“Handelaars neem slagoffers na
priesters in kerke waar meisies 
klere moet uittrek en om vure 
moet dans. Snysels word met 
messe oor hulle lywe gemaak. 

“Dan word bakke as in hul 
wonde gevryf, waarmee hulle laat 
verstaan word dat die gode nou 
beheer oor hulle het,” verduidelik 
Kruger.

“Nigeriese sindikate gebruik 
blykbaar die meisies as seksslawe 
en hulle (die slagoffers) dink ver-
keerdelik dat hulle deur die gees-
te hiertoe geroepe is en nie kan 
ontsnap nie.”
) Families van slagoffers kan die 
noodlyn 0800-222-777 bel of ’n 
e-pos stuur aan National Freedom 
Network by krugerh@ufs.ac.za.

Mensehandel dalk ook vir organe


