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   Hoe kry ek my tiener deur die “dramajare”?  

         Ds Janine Bevolo-Manders 

As jy besluit het om hierdie artikel te lees, het jy waarskynlik ’n tiener in die huis. Die woord 

TIENER en die idee dat klein Kosie of klein Martie by dié elitegroep aansluit, maak dat jy in ’n 

koue sweet uitslaan en dat jou hare spontaan grys word. Ouers van tieners ervaar dikwels meer 

kopseer en hartseer as die tieners self. 

Om ’n tiener te hê, beteken nie jou lewe moet ’n konstante stryd wees nie. 

Glo dit as jy wil, maar jou kind se 

hoofdoel is nie om jou (of hul) 

lewe ondraaglik te maak nie. 

Nee, jou tiener en elke ander 

tiener se doel is om onafhanklik 

en suksesvol te word. 

Hier volg ’n paar wenke om jou 

te help om die “dramajare” van 

tienergeite beter te bestuur. 

SPAN ’N GRENS OM JOU BEKOMMERNIS 

Bekommernis kan goed wees, solank ek my net bekommer oor my eie aksies, dit wat ek self kan 

beheer. Die probleem is dat die meeste van ons bekommernisse nie gebaseer is op ons aksies 

nie.  

Ons bekommernisse is gebaseer op die aksies van ons kinders of (in baie gevalle) die gebrek aan 

aksie. Ons bekommer ons oor hoe hulle sal optree in ’n sekere situasie, of hulle sal gaan studeer 

of nie, ’n werk sal kry, sal trou en ’n gerespekteerde lid van die samelewing sal word. 

Selfs al dink ons ons kry dit goed reg om dit vir ons kinders weg te steek, sien hulle dit steeds. 

Buierige, emosionele tieners is geneig om ons bekommernis verkeerd te interpreteer.  

Hulle mag voel dat ons dink hulle is nie in staat om suksesvol te wees nie. Dit is vir seker nie die 

boodskap wat ons vir ons kinders wil stuur nie. 

Ons het nodig om ’n grens om ons bekommernis te span. As ons nie so ’n grens span nie, verloor 

ons beheer oor ons bekommernis, en miskien verloor ons beheer van ons kinders ook. 

MOENIE ALLES PERSOONLIK OPNEEM NIE 

Ek weet dis moeilik om nie alles persoonlik op te neem nie as jy kniediep in ’n oogrollende, 

voetstampende, deurtoeklappende en selfs meer gevaarlike situasie is. Maar weet net, dit gaan 

nie oor jou nie en dit is ook nie hormone nie.  

Daar gaan baie aan in hul liggame in hierdie stadium. 
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Die brein ontwikkel teen verskillende tempo’s. Byvoorbeeld, die prefrontale korteks ontwikkel 

eers teen 25 jaar oud ten volle. (Ag nee, dan eers!) Ander dele van die brein, soos die amigdala, 

lyk asof dit ten volle ontwikkel is wanneer puberiteit begin. Wetenskaplikes sê nou dat die verskil 

in breinvolwassenheid baie verduidelik omtrent tieners se gedrag. 

Die prefrontale korteks beheer gemoed/bui, aandag, impulsbeheer en die vermoë om abstrak te 

kan dink – wat insluit om vooruit te beplan en die vermoë om die gevolge te sien van iemand se 

gedrag. 

Die amidgala speel weer ’n rol in emosie, aggressie en instinktiewe response.  

So, nou verstaan jy hoekom jou tiener 

die heeltyd kwaad en impulsief lyk. 

Dis eenvoudig omdat daardie deel 

van die brein meer dominant is in dié 

stadium. 

Dus, die volgende keer as jou tiener 

skree Ek haat jou! en die deur 

toeslaan, onthou dis die prefrontale 

korteks en die amigdala wat praat! 

NEEM ’N TREE TERUG 

Dis nie maklik om terug te staan en te kyk hoe ons tieners probeer om iets te doen wanneer ons 

weet daar is beter en makliker en meer korrekte maniere om dit te doen nie. Dit is immers ons 

werk as ouers om te help, nie waar nie?  

Moet ons hulle nie help om die beste te wees en die beste te doen wat hulle kan nie? Maar hoe 

meer ons probeer, hoe meer opstandig word hulle. 

Soos wat ons kinders verander van tieners na jong volwassenes, moet ons ouerskapstyl ook 

verander. Ons werk is nie meer om die heeltyd in te spring en hulle te red en alles reg te maak 

nie.  

Ons nuwe rol is om terug te staan en op te tree as ’n “konsultant”. Ons het nodig om advies aan 

te bied, asook inligting en leiding, nie noodwendig hulp nie. 

Ons is daar om hulle te help en hulle te lei deur uitdagings, foute en hindernisse op ’n manier wat 

hulle sal help om te leer en selfstandig te word. Dit beteken dat hulle soms sal val en foute sal 

maak. 

Eerder as om alles vir hulle te doen, kan ons die tyd daaraan bestee om hulle te leer om 

verantwoordelik te wees vir hul eie dade; hoe om vir hulself (en ander) op te staan, en hoe om 

hul gereedskapkissies aan te vul met die regte gereedskap, wat hulle sal help deur die landmyne 

van die lewe. 



 

 

V
ro

u
ef

lit
se

 –
 S

o
m

er
 2

0
2

3 

4 

 

 

HERDEFINIEER SUKSES 

Ons wil almal hê ons kinders moet gelukkig, gesond, veerkragtig en suksesvol wees. Maar miskien 

is dit tyd dat ons die druk van ons kinders (en onsself) afhaal en herdefinieer wat dit beteken om 

suksesvol te wees. 

Goeie punte, prestasies in sport, beurse, goeie werkaanbiedinge, oorsese reise, mooi huise en 

luukshede is alles goed en wel, maar ons het nodig om seker te maak ons tieners verstaan dat dit 

nie daardie dinge is wat ’n mens gelukkig maak in die lewe nie. 

Dis nodig dat ons tieners besef dat sukses ook nie dieselfde lyk vir almal nie. Ons het nodig om 

hulle te leer dat sukses minder gaan oor wat ons doen en het, en meer oor WIE ons IS. 

Ons het nodig om dit by hulle in te prent dat ware sukses lê in die tevredenheid en satisfaksie 

wat jy aan die einde van die dag ervaar wanneer jy weet jy het ’n verskil gemaak.  

Sukses is om te weet jy het waarde toegevoeg tot ander se lewe.  

Sukses is wanneer hulle uit hul foute leer, beter keuses maak en in hulself glo. 

Kindersgrootmaak is nie maklik nie. Om kinders groot te maak wat ’n positiewe en blywende 

voetspoor sal laat, is selfs moeiliker.  

Maar as jy nog hier lees, is ek seker jy is reg vir die uitdaging. Ouers wat tieners grootmaak, is 

ware helde, maar jy mag dalk steeds nodig hê om daardie haarkleursel te koop! 
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Selfvertroue begin by selfondersoek 

          Mari-lizé Beukes 

Om jou selfvertroue en eiewaarde op te bou, klink baie keer na ’n uitdagende taak wat nie 

bereikbaar is sonder baie moeite en frustrasie nie. Ons is bang vir mislukkings in alle areas van 

ons lewens en kies die maklike uitweg sonder hindernisse en uitdagings wat jou uit jou 

gemaksone haal. Ons is bang vir die fokus wat dit op ons kan plaas en hoe ander mense ons 

gaan ervaar en sien. 

Die keerkant van die muntstuk is egter 

van groot waarde vir jou. 

Ongesonde gedagtes oor jouself moet 

uitgelig en verander word. 

Voortbou op jou suksesse is ’n prioriteit. 

Selfaanvaarding is ’n groter prioriteit as 

ander se aanvaarding. 

Daag ongesonde gedagtes oor jouself uit 

Elkeen van ons is daagliks met ’n interne dialoog met onsself besig, maar luister ons na wat ons 

elke dag vir onsself sê? Wanneer jy byvoorbeeld jou beursie by die huis vergeet, sê jy vir jouself 

jy is dom en onnosel sonder dat jy dit agterkom? Elke keer wanneer jy iets negatief aan jouself 

sê oor jouself, begin jy dit glo en word dit deel van hoe jy oor jouself voel. 

Om hierdie destruktiewe denkprosesse te verander, moet ons anders begin dink oor wat ons vir 

onsself sê. Fokus daarop om anders te begin dink oor jou foute. Dit was dalk ’n dom ding om te 

doen om jou beursie te vergeet. Wat jy eintlik sê, is dat jy nie dom is nie, maar ’n dom ding gedoen 

het. 

Jy was dalk onder geweldige spanning die afgelope ruk en jou gedagtes was nie waar dit moes 

wees nie. Erken die situasie vir wat dit was en gee jouself krediet, veral as dit iets is wat jy nie 

gewoonlik doen nie, soos om jou beursie te vergeet. 

Om te veralgemeen, beteken jy sal iets sê soos Ek vergeet alles in plaas van Ek het nou hierdie 

een keer my beursie vergeet; of jy kan ook sê Ek vergeet nooit my beursie nie of Ek onthou altyd 

my beursie. 

Vra ’n vriend of vriendin om jou elke keer te sê wanneer jy negatief raak – so raak jy al hoe meer 

bewus van jou optrede. 

Wees altyd bewus van jou gedagtes en probeer nuwe paaie bou in jou brein met positiewe 

denkprosesse om jou selfbeeld te bou. 
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Bou voort op jou suksesse 

Identifiseer jou sterk punte en gebruik die selfvertroue wat dit jou gee om jou minder sterk punte 

op te bou. As jy byvoorbeeld nie goed is in finansies en begrotings nie, maar jou 

menseverhoudings is baie goed, is dit jou beginpunt. 

Jy kyk nie vas teen die probleem nie, maar sien hoe jou sterk punte jou kan help om die situasie 

te verbeter. Gebruik jou people skills en vra mense met goeie finansiële kennis om jou deur die 

stappe te neem, in plaas daarvan om dit self te probeer uitwerk en te sukkel in die proses. 

Ander idees om op jou suksesse voort te bou: 

• Vra ander mense wat hulle dink jou sterk punte is – partykeer word jy verras deur hul 

waarnemings. 

 

• Gee hulp aan ander met iets waarin jy weer goed is, en bemagtig ander en bou hulle op. 

 

• Wanneer jy positiewe terugvoer ontvang oor iets wat jy suksesvol afgehandel het, doen 

nog ’n paar van dieselfde take, of vra waar jy met iets soortgelyk kan help. 

 

• Identifiseer die persoonlike waardes wat vir jou belangrik is en hoe dit jou dag-tot-dag-

take positief kan beïnvloed. 

Vind jou interne selfvertroue 

Wanneer jy toelaat dat ander mense se opinies jou gemoed beïnvloed en jou selfvertroue bepaal, 

kan dit die verkeerde uitwerking hê op jou selfbeeld.  

Ons brein is ingestel om eerste die slegte raak te sien 

in plaas van die goeie. 

Daarom moet ons daarop ingestel wees om die 

positiewe in elke situasie raak te sien. 

• Wanneer jy terugvoer kry oor byvoorbeeld ’n 

projek waarmee jy besig is, luister vir die 

positiewe terugvoer en skryf dit neer. Die 

leemtes wat daar mag wees, lyk anders 

wanneer jy dit uit ’n positiewe oogpunt 

analiseer en sien jy kans om dit op te los. 

 

• Begin elke dag met dankbaarheid: vir wat jy het en wie jy is en die suksesse wat bereik is. 

Hou ’n dankbaarheidsjoernaal byderhand en skryf elke dag drie dinge neer waaroor jy 

dankbaar is. Wanneer jy terugkyk na elke dag se seëninge uit God se hand, besef ‘n mens 

opnuut hoe bevoorreg jy is en dat jou eiewaarde en identiteit by God lê. 
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• Bederf jouself daagliks met klein beloninkies vir die moeite wat jy gedoen het en ook vir 

die take wat suksesvol afgehandel is. Gee klein treë en breek groot uitdagings en take op 

in kleiner dele wat makliker afgehandel kan word. Dit bou jou selfbeeld - afgehandelde 

take beteken jy het iets bereik – hoe klein ook al. 

 

• Terwyl jy besig is met ’n moeilike taak, moet jy jouself motiveer om by die einddoel uit te 

kom. Positiwiteit help jou brein om kalm te bly en te fokus, en verhoog jou kanse op 

sukses. Wanneer jy voel dat dit waarmee jy besig is te lank vat, rus ‘n bietjie en doen iets 

anders. ‘n Nuwe fokus op die moeilike taak bring nuwe idees en nuwe energie na vore. 

Om jou selfvertroue te bou en jou eiewaarde te erken, werk positief in op alle areas in jou 

lewe. 

Wanneer jy goed voel oor take wat jy suksesvol afgehandel het, bou dit selfvertroue en jou 

gesin, vriende en kollegas ervaar jou as tevrede met jouself en jy tree meer selfversekerd op. 

Jy sien kans vir uitdagende probleme en hanteer terugslae baie beter – jy bons terug en sien 

kans vir baie! 

Bou positiewe verhoudings en maak seker die mense in jou lewe is lief vir jou, respekteer jou 

en sien jou waarde raak. 

 


