
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
’n Nuwe tyd vra baie nuwe dinge, maar wat van OuErSkAp? 

 
• Hoe hanteer jy selfoon en internet gebruik in ’n nuwe generasie? 
• Hoe beskerm jy jou kinders teen al die invloede in ’n tyd waar hulle toegang tot 

alles het? 
• Hoe gee jy nie net vir jou kinders goeie waardes nie, maar ook die vaardighede om 

die waardes toe te pas en uit te leef? 
 

Ons nooi jou om in te skryf vir die Padlangs Ouerskap-kursus  
wat Ma - Wo 22 - 24 Oktober by Communitas in Stellenbosch aangebied word. 

 
Hierdie kursus begelei ouers om deur deelnemende, positiewe ouerskap ‘n veilige ruimte te skep waar 
elkeen in die gesin sy/haar volle potensiaal kan ontwikkel. Kinders word ook geleer om self 
verantwoordelikheid vir hulle gedrag te neem, om keuses te maak, en so leer hulle selfstandigheid. 
Die einddoel is ‘n plek waar almal in die gesin gelukkig en tevrede is.  
 
Inhoud van kursus 
Vaardighede en gereedskap wat deelnemers ontvang: 

• om die belangrikheid van kwaliteit-tyd te besef; 
• hoe om empaties te wees – hier word verskeie kommunikasie-vaardighede aangeleer soos 

om te eggo, hoe om kinders se emosies te erken, refleksiewe luister; 
• positiewe, geloofwaardige terugvoer; 
• nie-bedreigende kommunikasie; 
• ek-boodskappe; 
• dissipline en 
• hoe om ’n huisvergadering in te rig. 

 
Die kursus het die potensiaal om jou te help om net een keer met jou kinders te praat, minder 
bakleiery te hê; beter kommunikasie te hê (ook met tieners!) en ja, ook vir die huwelik te help! Meer as 
1000 egpare is die afgelope 3 jaar deur die kursus, en die getuienis is oorweldigend. 
Hierdie kursus word spesifiek so ingerig dat deelnemers toegerus word om die kursus self te gaan 
aanbied. 
 
Venue: Communitas, Stellenbosch  
Koste: R500pp (Padlangs en Dis Oukei boeke (60 +70) = R130 is hierby ingesluit) 
Skryf in teen 15 Oktober en stuur jou vorm na jeug@sun.ac.za 



Inskrywingsvorm 

 
Padlangs Ouerskap 

 

22 – 24 Oktober 2018 
Aanbieder: Jan van Zyl 
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Bankbesonderhede 
Rekeningnaam: Jeug 
Bank: Nedbank 
Rekeningnommer: 1135 900 264 
Takkode: 123 209  

Verwysing: 
Kursusnaam plus jou voorl+van   

(VOORBEELD: Padlangs A Blom) 
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Stuur asb. jou inskrywingsvorm tesame met die betalingsbewys na Maryke 
by jeug@sun.ac.za 
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