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Raad vir ouers wanneer hul kind tekens van depressie toon 

         Ds Janine Bevolo-Manders 

Ek deel graag met jou as ouer ’n paar praktiese en eenvoudige gedagtes oor hoe om jou kind se 

depressie te hanteer. Ek praat nie vanuit die hoek van ’n sielkundige of ’n predikant nie – ek praat uit 

die hoek van ’n ouer. Ek praat hier met ouers wie se kinders tekens van depressie toon.  

 

Jy is bekommerd oor jou kind, want jy weet en sien net dinge is nie reg met hom of haar nie. Onthou dat 

wat ek hier sê, nie ’n wet van Mede en Perse is nie. Daar is geen resep nie. Wat vir een kind werk, gaan 

dalk nie vir ’n volgende kind werk nie. Wat vandag werk, gaan ook nie noodwendig môre werk nie. Dis ook 

nie te sê dat as jy alles gedoen het, jy kan sê jy het nou alles gedoen, nou is jy klaar of nou weet jy nie 

meer verder nie. Ek is jammer, maar dan begin jy maar net weer van voor af. Dit is jou kind en ’n mens 

gee nie op nie.  

Die volgende is van die heel belangrikste dinge om te doen wanneer jy jou kind wil help:  

• Luister. Luister sal nie jou kind se depressie gesond maak nie, maar dit kan, al is dit tydelik, verligting 

bring en jou kind help om dinge in perspektief te sien. 

• Praat met jou kind oor sy of haar depressie en luister na hul storie; moenie hulle onderbreek nie. Al 

klink dit vir jou bisar dat jou kind so kan voel, bly net stil en luister.  

• Vermy sarkasme en moenie iets soos hierdie sê nie: Ag siestog, bou ’n brug en kom daaroor. Vermy 

persoonlike aanvalle soos: As jy net vir my geluister het toe ek vir jou gesê het daardie vriend is 
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moeilikheid. Vermy die volgende: altyd; nooit; Jy is altyd so ’n drama queen; Jy oordryf darem maar 

altyd; Jy luister nooit as ’n mens praat nie.  

• Onthou: Die raad wat jy gee, is nie die enigste antwoord of oplossing nie. 

• Fokus op dit wat nóú gebeur, nie op die verlede nie. 

• As ouer en jou kind se grootste ondersteuner, hoef jy nie al die antwoorde of oplossings te gee of te 

hê nie. Luister en moenie veroordeel nie. 

• Gee erkenning aan hul gevoelens. Sê byvoorbeeld dat jy kan verstaan as hy of sy gefrustreerd en 

depressief voel omdat hulle as gevolg van ’n besering nie in aanmerking geneem kan word vir die eerste 

span nie. Dit mag dalk vir jou klink of jy die negatiewe beklemtoon, maar jy laat jou kind weet jy sien 

hom of haar raak en jy luister en probeer verstaan. Jy probeer hulle nie regmaak nie. Mense hou nie 

daarvan om ge-fix te word nie.  

• As ouer sal jy soms kwaad en moedeloos word, dis normaal. Jy gaan voel jy doen nooit iets reg nie en 

sê nooit iets reg nie. 

• As ouer moet jy self ook genoeg ondersteuning hê om in beheer van jou eie lewe te kan bly. 

• As ouer moet jy die siekte ken om die simptome van die siekte te help raaksien. 

• Kry hulp. Jy as ouer voel dalk so oorweldig en weet nie waar om aan te klop vir hulp nie. Praat met jou 

huisdokter, predikant of beste vriend of vriendin. Vra vir ’n verwysing na ’n sielkundige of psigiater.  

• Laat jou kinders weet jy is daar vir hulle – maak nie saak wat nie. Julle gaan die pad saam stap. Om daar 

te wees vir jou kinders en bloot erkenning aan hul swaarkry te gee, is dikwels nodiger as om voorstelle 

en oplossings in daardie oomblik te gee.  

• Plaas ’n bietjie druk – binne perke – op jou kind om uit te 

kom en veral fisiek aan die gang te kom, al is hy of sy baie 

moeg, lusteloos en sonder dryfkrag. 

• Die moegheid wat met depressie gepaardgaan, word nie 

beter van rus nie, maar sal verbeter wanneer jy aktief is. 

So gaan stap saam.  

• Help met praktiese goed soos skooltake, beplanning van 

’n hersieningsrooster – enigiets wat vir jou kind soos ’n 

berg lyk. Doen dinge sáám met jou kind, maar moenie 

beheer oor sy of haar lewe neem nie.  

• Gee hulle die ruimte om iets te doen sonder om krities te 

wees. Vervang Jy moet ’n slag opstaan en iets doen eerder 

met Ek gaan oor ’n uur winkel toe. Sê as jy wil saamgaan. 

• Maak seker dat jy die positiewe dinge wat jou kind doen 

raaksien, en maak ’n opmerking daaroor. Byvoorbeeld: 

Jou kind doen getrou sy of haar huiswerk, help jou met 

takies in die huis, neem sy of haar medikasie. Maak ’n 

positiewe opmerking daaroor en gee erkenning daarvoor. 

Ouers besef dit nie altyd nie, maar wanneer hulle 

uitdrukking gee aan hul besorgdheid, kan dit klink soos 

kritiek eerder as dat jy wil help. Jong volwassenes wil graag 

onafhanklik wees, en dis belangrik dat jy dit respekteer. Jy kan eerder vir hulle iets soos hierdie sê: Ek 

het ’n paar idees oor wat jou beter kan laat voel. Laat my weet as jy daaroor wil praat. 

• Wanneer dit kom by oefening en jy sien hom of haar op die bed lê, moenie dan sê dat jy in hulle 

teleurgesteld is omdat hulle nie wil oefen nie. Ek weet jy wil dit sê, want jy kan nie verstaan hoekom 
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hulle nie iets sal wil doen wat hulle vir seker beter gaan laat voel nie. Die waarheid is dat hulle sekerlik 

ook teleurgesteld in hulself is en nie daaraan herinner wil word nie, want hulle wil nie so voel nie. 

Wanneer hulle wel oefen, sê iets positief daaroor. Oefen dalk saam. Sit sommer ’n Zumba-klas aan op 

die TV en geniet dit saam. Die kans is goed dat julle meer gaan lag as Zumba, maar dis fantasties. Lag 

is die beste medisyne ooit! 

• As ouer het jy ook ondersteuning nodig. Dit kan emosioneel en fisies uitputtend wees om kinders wat 

depressie het, te ondersteun. Familie en vriende kan waardevolle ondersteuning bied. Selfkennis oor 

die onderwerp is belangrik. Dit sal ouers help om hul dogter of seun se gedrag en die gepaardgaande 

terapie beter te verstaan. 

Die belangrikste van alles as ouer: Klou vas aan die Here. Jy gaan met tye wil skree, huil en gil. Jy wonder 

wat gebeur het met jou pragtige seun of dogter. Jy verstaan dit nie.  

Neem asseblief jou toevlug tot die Here. Huil, skree en gil in sy teenwoordigheid. Hy het die manier om 

ons te kalmeer, en ons te help om perspektief te kry en weer verder te gaan sodat ons saam met ons kind 

kan baklei.  

Sing selfs lofliedere kliphard in jou kar, al voel dit na die laaste ding waarvoor jy lus het. Doen dit net. Daar 

gebeur tog iets met ons. Hy bring vrede en kalmte in ons gemoed.  

In Habakuk 3: 17 en 18 lees ons: Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde 

wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe 

meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my 

Redder.  

Kom ons vertaal dit só: 

Al sou my kind worstel met depressie en dit nie lyk of daar ’n lig aan die einde van die tonnel is nie; al sou 

al my beste pogings in my gesig teruggegooi word en dit lyk of ons geen vordering maak nie; al huil ek 

nagte om en wonder wat van my kind gaan word en of hy of sy nie besig is om hul toekoms weg te gooi 

nie – nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder.  

Die Here my God gee vir my krag.  

Hy maak my voete soos dié van ’n 

ribbok, op hoë plekke laat Hy my 

veilig loop. 

Baie sterkte met jou reis met jou kind.  

Mag die Here julle toevou in sy liefde 

en mag julle ervaar hoe Hy die pad 

saam met julle stap en julle nooit 

alleen laat nie.  

Ek bid dat die donker wolk van 

depressie sal lig oor jul gesin en dat 

julle in die Lig kan lewe.  
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   Gesonde eetgewoontes – waar begin ek? 

          Mari-lizé Beukes 
 
Ons almal kan ons vereenselwig met die prentjie in jou kop wanneer jy dalk aan die einde van 
die week die papiere in jou kar weggooi en daar ’n paar wegneemeetplekke se papiere ook 
rondlê. Die realiteit tref jou tussen die oë: Ek het al weer die verkeerde afrit geneem wat my 
gesondheid betref! 
 
Volgens dieetkundiges is hierdie ’n normale verskynsel 
waarmee hulle elke dag te doen kry. Ons is almal op 
dieselfde pad, maar neem soms die verkeerde afritte en 
kom dan met ’n lang gesukkel weer op die regte pad.  Die 
vraag wat jy moet vra om jou weer op die regte pad te kry, 
is: Wat doen ek volgende? Watter padaanwysers moet ek 
volg? Waarheen is ek op pad? 
  
Moenie tob oor jou tydelike gemorskos-misstap nie 

Gedane sake is verby – ons bly nie in die truspieëltjie kyk nie. Kyk vorentoe.  Dit help nie om jou 
oë uit te huil oor die naweek se heerlik eet terwyl jy voor die TV snoesig al jou reekse gekyk het 
en heerlik saam geknibbel het aan alles wat lekker is nie. Jy bereik niks deur al die skuldgevoelens 
ook op jou bord te gaan skep nie. 

Ons almal kry fases waar ons nie reg eet nie weens werksdruk, verkeerde eetgewoontes tydens 
die pandemie, of sommer net heerlike dekadente geregte 
waarvoor jy net nie nee kan sê nie en wat jou die pad 
heeltemal byster laat raak. 

Volgens Kate Patton, ’n dieetkundige by Cleveland-kliniek 
in Ohio, een van die top navorsingshospitale in Amerika, 
geld die 80/20-beginsel. Wanneer jy 80% van die tyd eet 
wat jy veronderstel is om te eet, doen jy baie goed. Ons 
almal het so nou en dan ’n cheat meal, maar dit moenie die 
oorhand kry nie. 

Herstel jou gesonde eetgewoontes 

Ons almal ken die reset-knoppie wanneer ons en ons kinders ’n speletjie speel: Jy begin van nuuts 
af – van voor af met nuwe geleenthede. Die pad lê skoon voor jou uitgestrek! 

Moenie dat ’n enkele dag se verkeerde eetgewoontes ’n hele week van verkeerde eetgewoontes 
word nie.  

• Dink daaraan om etes vir die week vooruit te beplan om weer in jou gesonde roetine te kom.   

• Probeer iets nuut in jou weeklikse roetine, soos ’n nuwe resep. 
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• Koop gesonde vrugte en groente vir wanneer jy cravings het tussen maaltye. 

• Wanneer jy vasgevang is in ’n gejaagde leefwyse waar kitskos vir jou tyd spaar, moet jy vooraf 
die tyd gebruik om vir jou kos in te pak wanneer jy op die pad is. 

• Voorafbereide gesonde maaltye wat jy uit die vrieskas kan haal, spaar ook baie tyd. 

• Food tracking applikasies is nuwe tegnologie 
wat beskikbaar is om kalorieë te tel en jou 
eetgewoontes te monitor. 

Gee jouself tyd om te kou 

Ons gejaagde leefwyses veroorsaak dat ons kos 
heeltemal te vinnig eet – daar is partykeer net 
nie tyd vir eet nie. Ons ouers het êrens toe ons 
kinders was ook vir ons gesê: Kou jou kos 
ordentlik – moenie dit net sluk nie, want jy gaan 
maagpyn kry. 

Volgens gesondheidsnavorsing deur dr Haruhisa Fukuda wat in die British Medical Journal 
gepubliseer is, het mense wat stadig eet die laagste risiko vir oorgewig. Wanneer ons eet, beweeg 
honger impulse na ons brein, en dit neem 20 minute vir hierdie impulse om vir ons brein te sê 
dat ons nou versadig is. Wanneer jy te vinnig eet, eet jy meer kos in 20 minute as iemand wat 
stadig eet, en dan het jou brein te laat die impulse gekry dat jy versadig is, sodat jy jouself ooreet. 

Hoe kan ons die spreekwoordelike remme aanslaan tydens etes? 

• Kou elke happie 15 tot 30 keer, afhangend van die kos wat jy eet. 

• Sit jou mes en vurk neer tussen happies terwyl jy kou. 

• Neem slukkies water gedurende jou maaltyd – dit versadig jou ook. 

• Die ideale hoeveelheid tyd om ’n maaltyd te eet, is 30 minute – gesels met die mense om jou 
tafel. 

• Vermy om te eet terwyl jy TV kyk – jy besef nie hoe baie jy eet as daar ’n groot pak skyfies en 
eetgoed voor jou staan nie.  

Gesond eet as ’n langtermyndoelwit 

Wanneer ons ’n pap motorband langs die pad kry, fikseer ons nie oor die pap band en haak daar 
vas nie. Ons kry ’n oplossing, vervang die pap band en beweeg aan. Die pap band was net ’n 
tydelike probleem wat ons uit die weg kan ruim.  

So moet ons ook nie vashaak by daardie een maaltyd waar jy voel jy het uit die bus geval en 
jouself ooreet of te vinnig geëet of gemorskos geëet nie. Met jou volgende maaltyd kan jy kies 
om gesonder te eet. 

Om ’n gesonde leefstyl en eetgewoontes te kweek, word nie in ’n dag gedoen nie. Ons bereik nie 
ons bestemming in ’n oogwink nie. Die pad na ’n gesonde leefstyl is ’n roetekaart waarna ons 
elke dag nuut kyk om te sien of ons op die regte pad is.  

Ons moet langtermyndoelwitte skep wat uitloop op blywende roetines waarvan ons die vrugte 
kan pluk vir goeie leefstylgewoontes vir vandag en die toekoms. 


