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Voorwoord 
Wanneer verskriklike dinge in ons gemeenskappe, lande en die wêreld gebeur, wil ons 'n helpende 
hand uitreik na diegene wat geraak word. Hierdie gids dek sielkundige noodhulp wat menslike, 
ondersteunende en praktiese hulp behels wat aan medemense wat deur ernstige nood rampe ly 
voorsien kan word. Dit is geskryf vir mense in 'n posisie om ander, wat 'n uiters ontstellende 
gebeurtenis beleef het, te help. Dit verskaf 'n raamwerk om mense te ondersteun op ‘n wyse wat hul 
waardigheid, kultuur en vermoëns in ag neem en respekteer. Die handboek bevat sielkundige 
noodhulp vir beide sosiale en sielkundige ondersteuning. 

Miskien word jy as 'n personeellid of vrywilliger geroep om hulp te bied, tydens in 'n groot ramp, of 
op ‘n ongeluk toneel waar mense beseer is. Of miskien is jy 'n onderwyser of gesondheidswerker wat 
met iemand uit jou gemeenskap praat wat pas die gewelddadige dood van 'n geliefde aanskou het. 
Hierdie gids sal jou help om te weet wat die mees ondersteunende bystand is vir mense wat 
getraumatiseerd is en hoe om hulle te benader. Dit sal jou ook inligting gee oor hoe om gevaarlike 
situasies vir jouself en ander te beveilig en om nie per ongelik skade te berokken deur jou optrede 
nie. 

Sielkundige noodhulp is aanbeveel deur baie internasionale en nasionale deskundige groepe, 
insluitend die Inter-Agency Staande Komitee (IASC) en die Sphere Project. Sielkundige noodhulp is 'n 
alternatief vir sielkundige ontlonting. In 2009 het die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) se 
mhGAP-riglyne-ontwikkelingsgroep die bewyse vir sielkundige noodhulp en sielkundige ontlonting 
geëvalueer. Hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat sielkundige noodhulp, eerder as sielkundige 
ontlonting, aan mense in ernstige nood gebied moet word nadat hulle  aan 'n traumatiese gebeurtenis 
blootgestel is. 

Met die ontwikkeling van hierdie gids is daar wyd ooreengekom oor sielkundige noodhulpmateriaal 
vir gebruik in lae- en middel inkomste lande. Die inligting wat ons hier gegee het, is slegs 'n model. Jy 
sal dit toepaslik moet aanpas by die plaaslike konteks en die kultuur van die mense wat jy sal help. 

Hierdie gids – wat deur baie internasionale agentskappe onderskryf word – weerspieël opkomende 
wetenskap en internasionale konsensus oor hoe om mense te ondersteun in die onmiddellike nasleep 
van uiters stresvolle gebeure. 
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In hIerdie Hoofstuk Bespreek ons: 

1.1 Hoe raak nood rampe mense? 

1.2 wat is SN? 

1.3 SN: wie, wanneer en waar? 

 

 

Hoe raak nood rampe mense? 
 

Verskillende soorte ontstellende insidente gebeur in die wêreld, soos oorlog, natuurrampe, 
ongelukke, brande en interpersoonlike geweld (byvoorbeeld seksuele of geslag gebaseerde 
geweld). Individue, gesinne of hele gemeenskappe kan geraak word. Mense kan hul huise of 
geliefdes verloor, van familie en gemeenskap geskei word, of kan geweld, vernietiging of 
dood aanskou. 
 

Alhoewel almal op een of ander manier deur hierdie gebeure geraak word, is daar 'n wye 
reeks reaksies en gevoelens wat elke persoon kan beleef. Baie mense voel dalk oorweldig, 
verward of baie onseker oor wat aan die gebeur is. Hulle kan baie bang of angstig voel, of 
selfs gevoelloos en afsydig. Sommige mense kan in die selfde omstandighede ligte reaksies 
hê, terwyl ander meer ernstiger reaksies beleef. Hoe iemand reageer, hang af van baie 
faktore, insluitend: 
 

» die aard en erns van die gebeurtenis(te) wat hulle ervaar;»  

» die ondersteuning wat hulle in hul lewe van ander het; 

» hul fisiese gesondheid; 

» hul persoonlike en familiegeskiedenis van geestes gesondheids probleme; 

» hul kulturele agtergrond en tradisies; 

» hul ouderdom (byvoorbeeld kinders van verskillende ouderdomsgroepe reageer 
verskillend). 
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Terwyl elke persoon die vermoëns besit om hulle te help om lewens uitdagings die hoof te 
bied is sommige mense egter besonder kwesbaar in 'n krisis situasie en het dalk ekstra hulp 
nodig om die krisis te oorkom. Dit sluit mense in wat in gevaar is of addisionele 
ondersteuning benodig as gevolg van hul ouderdom (kinders, bejaardes), of die wat ‘n 
geestelike of fisiese gestremdheid het, of omdat hulle aan groepe behoort wat benadeel of 
geteiken kan word vir geweld. Afdeling 3.5 verskaf leiding om kwesbare mense te help. 

 

 

WAT IS NS? 

 
Volgens Sphere (2011) en IASC (2007) beskryf sielkundige noodhulp (SN) 'n menslike, 
ondersteunende reaksie op 'n medemens wat ly en wie dalk ondersteuning nodig het. SN 
behels die volgende temas: 
 

» die verskaffing van sensitiewe praktiese sorg en ondersteuning; 
» om behoeftes en besorgdhede te assesseer; 

» om mense te help om basiese behoeftes aan te spreek (byvoorbeeld kos en water, 
inligting); 

» luister na mense, maar nie druk op hulle plaas om te praat nie; 

» om mense te vertroos en hulle te help om kalm te voel; 

» om mense te help om met inligting oor dienste en sosiale ondersteuning; 

» mense teen verdere skade te beskerm. (laat veilig voel) 

 

Dit is ook belangrik om te verstaan wat NS nie is nie: 

» Dit is nie iets wat net professionele mense kan doen nie. 

» Dit is nie ‘n professionele berading nie. 

» Dit is nie "sielkundige ontleding"1 nie, aangesien SN nie noodwendig 'n 
gedetailleerde bespreking van die gebeurtenis, wat die nood veroorsaak het, 
behels nie. 

» Dit is nie om iemand te vra om te ontleed wat met hulle gebeur het of om tyd 
en gebeure in volgorde te plaas nie. 

» Alhoewel SN wel insluit om beskikbaar te wees om na mense se stories te 
luister, gaan dit nie daaroor om mense te druk om vir jou hul gevoelens en 
reaksies op 'n gebeurtenis te vertel nie. 

 
 

1  WGO (2010) en Sphere (2011) beskryf sielkundige ontleding as die bevordering van ventilasie deur 'n persoon te vra om 

kortliks maar sistematies hul persepsies, gedagtes en emosionele reaksies tydens 'n onlangse stresvolle gebeurtenis te vertel. 

Hierdie ingryping word nie aanbeveel nie. Dit verskil van roetine-operasionele ontlonting van hulpwerkers wat deur 

sommige organisasies aan die einde van 'n sending of werkstaak gebruik word.

 



Sielkundige noodhulp: Gids vir veldwerkers 4  

SN is 'n alternatief vir "sielkundige ontleding" wat as ondoeltreffend gevind is. 
Daarteenoor behels SN faktore wat blykbaar baie nuttig is vir mense se langtermyn 
herstel (volgens verskeie studies en die konsensus van baie krisishelpers2). 

 Dit sluit in: 
 

» veilig voel, verbind met ander, kalm en hoopvol; 

» toegang tot sosiale, fisiese en emosionele ondersteuning te hê; en 

» instaat voel om hulself te help, as individue en gemeenskappe. 
 
 

 

SN: Wie, Wanneer en Waar? 
 

 

 

 

Vir wie is SN? 

SN is vir benoude mense wat onlangs aan ‘n ernstige nood ramp blootgestel is. Jy kan 
hulp verleen aan beide kinders en volwassenes. Maar nie almal wat ‘n nood ramp ervaar, 
sal SN nodig hê of wil hê nie. Moenie hulp op mense afdwing wat dit nie wil hê nie, maar 
stel jouself geredelik beskikbaar vir diegene wat dalk ondersteuning wil hê. 

 

 
2  Sien Hobfoll, et al. (2007) en Bisson & Lewis (2009) in Verwysings en Hulpbronne
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Daar kan situasies wees wanneer iemand baie meer gevorderde ondersteuning benodig as 
net SN. Ken jou grense en kry hulp van ander, soos mediese personeel (indien beskikbaar), 
jou kollegas of ander mense in die area, plaaslike owerhede of gemeenskap- en 
godsdiensleiers. In die volgende blokkie het ons mense gelys wat meer onmiddellike, 
gevorderde ondersteuning benodig. Mense in hierdie situasies benodig mediese of ander 
hulp as 'n prioriteit om lewens te red. 

 

 
 

Wanneer word SH verskaf? 
 

Alhoewel mense vir 'n lang tyd na 'n gebeurtenis toegang tot hulp en ondersteuning mag 
nodig hê, is SN daarop gemik om mense te help wat baie onlangs deur 'n nood ramp 
geaffekteer is. Jy kan SN verskaf wanneer jy die eerste keer kontak met baie benoude mense 
het. Dit is gewoonlik tydens of onmiddellik na 'n gebeurtenis, maar dit kan wel soms dae of 
weke daarna wees, afhangend van hoe lank die gebeurtenis geduur het en hoe ernstig dit 
was. 

 

 

»  

»  

» mense wat hulself kan seermaak 

» mense wat ander kan seermaak 
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Waar word SN verskaf? 

 
Jy kan SN verskaf waar dit veilig genoeg is vir jou om dit te doen. Dit is dikwels in 
gemeenskap omgewings, soos op die toneel van 'n ongeluk, of plekke waar mense in nood 
bedien word, soos gesondheidsentrums, skuilings of kampe, skole en verspreidings terreine 
vir kos of ander soorte hulp. Ideaal gesproke, probeer om SN te verskaf waar jy 'n mate van 
privaatheid kan hê om met die persoon te praat wanneer dit gepas is. Vir mense wat aan 
sekere soorte krisisse blootgestel is - gebeure, soos seksuele geweld, is privaatheid 
noodsaaklik vir vertroulikheid en om die persoon se waardigheid te respekteer.
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Om verantwoordelik te help, vereis vier hoofpunte: 

2.1 respekteer veiligheid, waardigheid en regte. 

2.2 pas wat jy doen aan om rekening te hou met die persoon se kultuur 

2.3 wees bewus van ander noodreaksie-maatreëls. 

2.4 kyk na jouself. 

 

Respekteer veiligheid, waardigheid 

en regte 
 

Wanneer jy die verantwoordelikheid aanvaar om te help in situasies waar mense deur ’n 
ontstellende gebeurtenis geraak is, is dit belangrik om op te tree op maniere wat die 
veiligheid, waardigheid en regte van die mense wat jy help, respekteer3. Die volgende 
beginsels is van toepassing op enige persoon of agentskap wat betrokke is by humanitêre 
reaksie, insluitend diegene wat SN verskaf: 

 
 
 

 

Veilig- 

heid 

» 

 
» 

Vermy om mense verder in gevaar te stel as gevolg van jou 
optrede. 

Maak seker, na die beste van jou vermoë, dat die volwassenes en 
kinders wat jy help veilig is en beskerm hulle teen fisiese of 
sielkundige skade. 

Waardig- 

heid 

» Behandel mense met respek en volgens hul kulturele en sosiale 
norme. 

Regte » Maak seker dat mense billik en sonder diskriminasie toegang tot hulp 
het. 

 » Help mense om hul regte op te eis en toegang tot beskikbare 
ondersteuning te kry. 

 » Tree slegs op in die beste belang van enige persoon wat jy teëkom. 

 

Hou hierdie beginsels in gedagte in al jou optrede en met alle mense wat jy teëkom, 
ongeag hul ouderdom, geslag of etniese agtergrond. Oorweeg wat hierdie beginsels in 
terme van jou kulturele konteks beteken. Ken en volg die gedragskodes van die 
agentskap vir wie jy werk of verteenwoordig.  

 
 

3  Sien die Sfeer beskermings-hoofstuk, Sfeer projek (2011) vir meer inligting 
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Ons bied die volgende Etiese Moets en Moenies as leiding om te voorkom dat die 
persone geen verdere skade lei nie en om die beste moontlike sorg te verskaf en om 
slegs in hul beste belang op te tree. 

 
 
 
 

 

» Wees eerlik en betroubaar. 

» Respekteer mense se reg om 
hul eie besluite te neem. 

» Wees bewus van en skuif jou 
eie partydigheid en 
vooroordele opsy. 

» Maak dit duidelik aan 
mense dat selfs al weier 
hulle nou hulp, hulle steeds 
in die toekoms toegang tot 
die hulp mag kry. 

» Respekteer privaatheid en 
hou die persoon se storie 
vertroulik. 

» Tree op met gepaste 
inagneming vir die 
persoon se kultuur, 
ouderdom en geslag. 

» Moenie jou verhouding uitbuit 
as 'n helper nie. 

» Moenie die persoon vir enige 
geld of guns vra om hulle te 
help nie. 

» Moenie valse beloftes maak 
of valse inligting gee nie. 

» Moenie jou vaardighede oordryf nie. 

» Moenie hulp op mense 
afdwing nie, en moenie 
indringerig wees nie. 

» Moenie mense druk om hul 
storie vir jou te vertel nie. 

» Moenie die persoon se storie 
met ander deel nie. 

» Moenie die persoon oordeel 
vir hul optrede of gevoelens 
nie. 

 
 
 
 

Pas wat jy doen aan om rekening te 

hou met die persoon se kultuur 
 
Wanneer daar 'n nood ramp is, is daar dikwels mense van verskillende kulturele agtergronde 
onder die benadeelde bevolking, insluitend minderhede of ander wat gemarginaliseer kan 
wees. Kultuur bepaal hoe ons met mense omgaan, en wat reg is en nie reg is om te sê en te 
doen nie. In sommige kulture is dit byvoorbeeld nie gebruiklik dat 'n persoon gevoelens met 
iemand buite hul familie deel nie. Of dit is dalk net gepas vir vroue om met ander vroue te 
praat, of dalk is sekere maniere om aan te trek of jouself te bedek. Dit is  baie belangrik om die 
verwagtinge te verstaan en te eerbied. 
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‘n Mens kan met mense werk met ander agtergronde as jou eie. As 'n helper is dit belangrik 
om bewus te wees van jou eie kulturele agtergrond en oortuigings sodat jy jou eie vooroordele 
opsy kan skuif. Bied hulp aan op maniere wat die geskikste en gemaklikste is vir die mense 
wat jy ondersteun. 
 
Elke krisis situasie is uniek. Pas hierdie gids aan by die konteks, met inagneming van 
plaaslike sosiale en kulturele norme. Sien die volgende blokkie vir vrae wat jy kan oorweeg 
om SN in verskillende kulture te verskaf. 
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Oorweeg die volgende vrae terwyl jy voorberei 
om sn in verskillende kulture aan te bied: 

Drag » Moet ek op 'n sekere manier aantrek om respekvol te wees? 

» Sal die slagoffers sekere klere-items benodig om hul 
waardigheid en gebruike te behou? 

 
 
Taal » Wat is die gebruiklike manier om mense in hierdie kultuur te groet? 

                                             »  Watter taal praat hulle?   
 

Geslag, 
Ouder-
dom en 
Gesag 

» Moet geaffekteerde vroue slegs deur vroulike helpers genader word? 

» Wie kan ek nader? (Met ander woorde, die hoof van die gesin 
of gemeenskap?) 

 

Aan-
raking en 
Optrede 

» Wat is die gewone gebruike rondom die aanraking van mense? 

» Is dit reg om iemand se hand vas te hou of aan hul skouer te raak? 

» Is daar spesiale goed om in ag te neem in terme van gedrag 
rondom bejaardes, kinders, vroue of ander? 

 

Geloof en 
Godsdiens 

» Watter verskillende etniese en godsdienstige groepe 
bestaan onder die geaffekteerde mense? 

» Watter oortuigings of praktyke is belangrik vir die mense wat 

 geaffekteer is? 

» Hoe kan hulle benader word sodat hulle mag verstaan of verduidelik 
wat gebeur het? 
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Wees bewus van ander noodreaksie-
maatreëls 

 

 

 

 

 

 
SN is ook deel van 'n breër reaksie op groot humanitêre noodgevalle (IASC, 2007). 
Wanneer honderde of duisende mense geraak word, vind verskillende soorte noodreaksie 
maatreëls plaas, soos soek-en-reddingsoperasies, nood-gesondheid sorg, skuiling, voedsel 
verspreiding en familie opsporing en verskeie beveiliging en beskermings aktiwiteite. 
Dikwels is dit uitdagend vir hulpwerkers en vrywilligers om presies te weet watter dienste 
waar beskikbaar is. Dit is veral waar tydens massa-rampe en op plekke wat nie reeds 'n 
funksionerende infrastruktuur vir gesondheid en ander dienste het nie. 
 
Probeer bewus wees van watter dienste en bystand beskikbaar kan wees sodat jy inligting 
kan deel met mense wat jy help en vir hulle kan vertel hoe om toegang tot praktiese hulp te 
kry.
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Dit is nie nodig om 'n "psigo-sosiale" agtergrond te hê om SN aan te bied nie. As jy egter in 
krisis-instellings wil help, beveel ons aan dat jy deur 'n organisasie of gemeenskap groep 
werk. As jy op jou eie optree, kan jy jouself in gevaar stel, dit kan 'n negatiewe uitwerking 
op koördinerings pogings hê, en dit is onwaarskynlik dat jy geaffekteerde mense sal kan 
verbind met die hulpbronne en ondersteuning wat hulle nodig het. 

 

 

Kyk na jouself 

 
Om verantwoordelik te help beteken ook om  
na jou eie gesondheid en welstand om te sien.  
As 'n helper kan jy geraak word deur wat jy in  
'n krisis situasie ervaar, of jy of jou gesin kan  
direk deur die gebeurtenis geraak word. Dit is  
belangrik om ekstra aandag aan jou eie  
welstand te gee en seker te wees dat jy fisies  
en emosioneel in staat is om ander te help. 
Sorg vir jouself sodat jy die beste vir ander  
kan sorg. As jy in 'n span werk, wees ook  
bewus van die welstand van jou medehelpers.  
(Sien Hoofstuk 4 vir meer oor die versorging  
van versorgers.) 

 
 
 
 

3  Sien die Sfeer beskermings hoofstuk, Sfeer projek (2011) vir meer inligting.

 

» volg die opdrag van relevante owerhede wat die krisis bestuur; 

» leer watter nood reaksies georganiseer word en watter 
hulpbronne beskikbaar is om mense te help, indien enige; 

» moenie in die pad van soek-en-redding of mediese noodpersoneel 
staan nie; en 

» ken jou rol en die grense van jou rol. 
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In hierdie hoofstuk sal ons die volgende bespreek: 

3.1 goeie kommunikasie met mense in nood. 

3.2 berei voor om te help. 

3.3 aksie beginsels van SN – kyk, luister en skakel. 

3.4 beëindig jou hulp. 

3.5 mense wat waarskynlik spesiale aandag nodig het in ‘n krisis situasie. 
 

 

Goeie kommunikasie 

 
Die manier waarop jy met iemand in nood kommunikeer, is baie belangrik. Mense wat deur 'n 
nood ramp is, kan baie ontsteld, angstig of verward wees. Sommige mense kan hulself blameer 
vir dinge wat tydens die krisis gebeur het. Om kalm te wees en begrip te toon, kan mense in 
nood help om meer veilig en geborge te voel, verstaan, gerespekteer en op gepaste wyse 
versorg. 

 
Iemand wat deur 'n ontstellende gebeurtenis is, wil dalk vir jou hul storie vertel. Om na iemand 
se storie te luister kan 'n goeie ondersteuning wees. Dit is egter belangrik om niemand te 
druk om jou te vertel waardeur hulle is nie. Sommige mense wil dalk nie praat oor wat gebeur 
het of hul omstandighede nie. Hulle kan dit egter waardeer as jy stil by hulle bly, hulle laat 
weet dat jy daar is as hulle wil praat, of praktiese ondersteuning bied soos 'n ete of 'n glas 
water. Moenie te veel praat nie; laat stilte toe. Om vir 'n rukkie stil te bly, kan die persoon 
ruimte gee en hom aanmoedig om met jou te deel as hulle wil. 

 
Om goed te kommunikeer, wees bewus van beide jou woorde en lyftaal, soos 
gesigsuitdrukkings, oogkontak, gebare en die manier waarop jy sit of staan in verhouding tot 
die ander persoon. Elke kultuur het sy eie spesifieke maniere van optree wat toepaslik en 
respekvol is. Praat en gedra op maniere wat die persoon se kultuur, ouderdom, geslag, 
gebruike en godsdiens in ag neem. 

 

H
o

o
fstu

k
 3

 



Sielkundige noodhulp: Gids vir veldwerkers 16  

Hieronder is voorstelle vir dinge om te sê en te doen, en wat om nie te sê en te doen nie. 
Belangriker nog, wees jouself, wees eg en wees opreg in die aanbied van jou hulp en sorg. 

 
 
 
 

 

» Probeer om 'n stil plek te vind om 
te praat, en verminder afleidings 
van buite tot die minimum. 

» Respekteer privaatheid en hou 
die persoon se storie vertroulik, 
indien dit gepas is. 

» Bly naby die persoon, maar hou 
'n gepaste afstand na gelang van 
hul ouderdom, geslag en kultuur. 

» Laat hulle weet jy luister; 
byvoorbeeld, knik jou kop of sê 
"hmmmm...." 

» Wees geduldig en kalm. 

» Verskaf feitelike inligting, as jy 
dit het. Wees eerlik oor wat jy 
weet en nie weet nie. “Ek weet 
nie, maar ek sal probeer om dit 
vir jou uit te vind.” 

» Gee inligting op 'n manier 
wat die persoon kan 
verstaan - hou dit eenvoudig. 

» Erken hoe hulle voel en enige 
verliese of belangrike 
gebeurtenisse waarvan hulle jou 
vertel, soos die verlies van hul 
huis of die dood van 'n geliefde. 
"Ek is so jammer. Ek kan my 
voorstel dit is baie hartseer vir 
jou.” 

» Erken die persoon se 
sterkpunte en hoe hulle 
hulself gehelp het. 

» Laat toe vir stilte. 

» Moenie iemand druk om hul 
storie te vertel nie. 

» Moenie iemand se storie 
onderbreek of haas nie (moenie 
byvoorbeeld op jou horlosie kyk 
of te vinnig praat nie). 

» Moenie aan die persoon raak as jy 
nie seker is dit is gepas om dit te 
doen nie. 

» Moenie oordeel wat hulle 
gedoen het of nie gedoen het 
nie, of hoe hulle voel nie. Moenie 
sê: "Jy moet nie so voel nie," of 
"Jy moet gelukkig voel jy het 
oorleef nie." 

» Moenie dinge opmaak wat jy nie 
weet nie. 

» Moenie terme gebruik wat te 
tegnies is nie. 

» Moenie vir hulle iemand anders se  
 storie vertel nie. 

» Moenie oor jou eie probleme praat nie. 

» Moenie valse beloftes of 
valse gerusstellings gee nie. 

» Moenie dink en doen asof jy 
al die persoon se probleme 
vir hulle moet oplos nie. 

» Moenie die persoon se krag en 
gevoel dat hy vir hulself kan 
sorg, wegneem nie. 

»  Moenie in negatiewe terme oor 
mense praat nie (moet hulle 
byvoorbeeld nie “gek” of “mal” 
noem nie. 
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Hou goeie kommunikasie in gedagte terwyl jy kyk, luister en skakel – die aksie beginsels 
van SN wat in die volgende bladsye behandel word. 

 

Wees voorbereid – leer oor die 

situasie 
 
 

 

 

 

 

 

 
Krisissituasies kan chaoties wees en benodig dikwels dringende optrede. Probeer egter waar 
moontlik om akkurate inligting oor die situasie te kry voordat u 'n krisis terrein betree. 
Oorweeg die volgende vrae:
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       Berei         » Kom meer te wete oor die nood ramp. 

    voor  » Kom meer te wete oor beskikbare dienste en ondersteunings. 
» Kom meer te wete oor veiligheids- en sekuriteits kwessies. 
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Leer oor die volgende voordat jy ‘n krisis 
terrein betree: 

 

 
 

Die krisis 
gebeurte-
nis 

Belangrike vrae 

» Wat het gebeur? 

» Wanneer en waar het dit plaasgevind? 

» Hoeveel mense sal waarskynlik geraak word en wie is hulle? 

 

Beskik-
bare 
dienste en 
onder-
steunings 

» Wie voorsien in basiese behoeftes soos mediese 
noodsorg, kos, water, skuiling of om familielede op te 
spoor? 

» Waar en hoe het mense toegang tot daardie dienste? 

» Wie help nog? Is gemeenskapslede betrokke by 
reaksie? 

 

Bekom-
mernisse 
oor 
veiligheid 
en 
sekuriteit 

» Is die nood ramp verby of gaan dit voort, soos 'n naskok 
van 'n aardbewing of voortdurende konflik? 

» Watter gevare kan in die omgewing wees, soos rebelle, 
landmyne of beskadigde infrastruktuur? 

» Is daar gebiede om te vermy omdat dit nie veilig is nie 
(byvoorbeeld ooglopende fisiese gevare) of omdat jy nie daar 
mag wees nie? 

 

 
Hierdie belangrike voorbereidings vrae kan jou help om die situasie te verstaan wat jy 
betree, om SN meer effektief aan te bied en om meer bewus te wees van jou veiligheid. 
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Aksie beginsels van SN – kyk, 
luister en skakel 

 
Die drie basiese aksie beginsels van SN is kyk, luister en skakel. Hierdie aksie beginsels sal help 
om te lei hoe jy 'n krisis situasie sien en veilig binnegaan, geaffekteerde mense benader en hul 
behoeftes verstaan, en hulle met praktiese ondersteuning en inligting te verbind (sien die tabel 
hieronder). 

 
 
 

 
        kyk 

 
» Wees op die uitkyk vir veiligheid. 

» Wees op die uitkyk vir mense met ooglopende 

 dringende basiese behoeftes. 

» Wees op die uitkyk vir mense met ernstige emosionele  

reaksies. 
 
 
 

 
       luister 

» Nader mense wat dalk ondersteuning nodig het. 

» Vra oor mense se behoeftes en besorgdhede. 

» Luister na mense en help hulle om kalm te voel. 
 

 

 
         skakel 

» Help mense om basiese behoeftes aan te spreek en 

 toegang tot dienste te kry. 

» Help mense om probleme te hanteer. 

» Gee inligting. 

» Verbind mense met geliefdes en sosiale steun. 
 
 
 

 

 

» Wees op die uitkyk vir veiligheid. 

kyk » Wees op die uitkyk vir mense met ooglopende,  

  dringende, basiese behoeftes nodig het. 
» Wees op die uitkyk vir mense met ernstige 
 emosionele reaksies. 
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Krisissituasies kan vinnig verander. Wat jy op die toneel kry, kan anders wees as wat jy 
geleer het voordat jy die krisis situasie betree het. Daarom is dit belangrik om tyd te 
neem – selfs 'n paar oomblikke – om rondom jou te “kyk” voordat jy hulp aanbied. As jy 
jouself skielik in 'n krisis situasie bevind sonder tyd om voor te berei, neem die 
omgewing en situasie vinnig waar. Hierdie oomblikke sal jou kans gee om kalm te wees, 
veilig te wees en te dink voordat jy optree. Sien die volgende tabel vir vrae om te 
oorweeg en belangrike boodskappe terwyl jy om jou “kyk”. 
 

kyk 
 
 

 vrae belangrike 

boodskappe 

Veiligheid » 
 
 
 
 
» 
 

Wat se gevare kan jy sien in die 
omgewing soos aktiewe konflik, 
beskadigde paaie, onstabiele 
geboue, brand of oorstromings? 
 
Kan jy daar wees sonder 
waarskynlike skade aan jouself of 
ander? 
 

As jy nie seker is oor die 
veiligheid van die krisisterrein 
nie, moenie gaan nie. Probeer 
hulp kry vir mense in nood. 
Indien moontlik, kommuni-
keer met mense in nood vanaf 
'n veilige afstand. 

Mense met 
ooglopende, 
dringende 
basiese 
behoeftes 

» 
 
 
 
» 
 
 
 
 
» 
 
 
 
 
» 
 
 
 
 
 
» 

 

Lyk dit of iemand ernstig beseer 
is en nood mediese hulp nodig 
het? 
 
Lyk dit of iemand redding nodig 
het, soos mense wat vasgekeer is 
of in onmiddellike gevaar 
verkeer? 
 
Het iemand ooglopende 
dringende basiese behoeftes, 
soos beskerming teen die weer, 
geskeurde klere? 
 
Watter mense het dalk hulp 
nodig in terme van toegang tot 
basiese dienste en spesiale 
aandag om teen diskriminasie en 
geweld beskerm te word? 
 
Wie anders is beskikbaar om my 
om te help? 
 

Ken jou rol en probeer om 
hulp te kry vir mense wat 
spesiale bystand benodig of 
wat duidelike dringende 
basiese behoeftes het. Verwys 
kritiek beseerde mense na 
mediese personeel 
of ander opgelei in fisiese 
noodhulp. 

Mense met 
ernstige nood 
reaksies 

» 

 
 
 
 
» 

 

Is daar mense wat uiters ontsteld 
voorkom, nie op hul eie kan 
beweeg nie, nie op ander reageer 
nie, of in skok is? 
 
Waar en wie is die mense wat die 
meeste benoud is? 
 

Oorweeg wie kan baat by SN 
en hoe jy die beste kan help. 
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Mense kan op verskeie maniere op ‘n krisis reageer. 
Enkele voorbeelde van noodreaksies word hieronder 
gelys: 

 
 

» fisiese simptome (byvoorbeeld bewing, 
hoofpyn, baie moeg voel, verlies aan 
eetlus, pyne en pyne) 

» huil, hartseer, depressiewe bui, hartseer 

» angs, vrees 

» om "op die hoede" of "skrikkerig" te wees 

» bekommerd dat iets regtig erg gaan 
gebeur 

» slapeloosheid, nagmerries 

» prikkelbaarheid, woede 

» skuld, skaamte (byvoorbeeld omdat hulle 
oorleef het, of omdat hulle nie ander gehelp 
of gered het nie) 

» verward, emosioneel gevoelloos, of 
onwerklik of verdwaas voel 

» teruggetrokke of baie stil voorkom (nie 
beweeg nie) 

» reageer nie op ander nie, praat glad nie 

» disoriëntasie (byvoorbeeld om nie hul 
eie naam te ken nie, waar hulle vandaan 
kom of wat gebeur het nie) 

» nie in staat is om vir hulself of hulle families 
te sorg nie (byvoorbeeld nie eet of drink nie, 
nie in staat is om eenvoudige besluite te 
neem nie) 

 
Sommige mense is dalk net effens benoud of toon geen 
reaksie nie. 
Die meeste mense sal mettertyd goed herstel, veral as hulle hul basiese behoeftes kan herstel 
en ondersteuning kan ontvang soos hulp van diegene rondom hulle en/of SN. Mense met óf 
ernstige óf langdurige nood reaksies kan egter meer ondersteuning benodig as SN alleen, 
veral as hulle nie in hul daaglikse lewe kan funksioneer nie of as hulle 'n gevaar vir hulself of 
ander is. Maak seker dat mense wat ernstig benoud is nie alleen gelaat word nie, en probeer 
om hulle veilig te hou totdat die reaksie verbygaan of totdat jy hulp van gesondheids-
personeel, plaaslike leiers of ander gemeenskapslede in die area kan kry. 

 
Soek ook mense onder die geaffekteerde bevolking wat waarskynlik spesiale aandag sal 
benodig vir hul sorg en veiligheid:
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Mense wat in ‘n krisis waarskynlik spesiale aandag  sal 
benodig (see afdeling 3.5): 

» Kinders en die jeug – veral dié wat van hul versorgers geskei is, kan 
beskerming teen mishandeling en uitbuiting nodig hê. Hulle sal waarskynlik 
ook sorg van diegene rondom hulle nodig hê en help om in hul basiese 
behoeftes te voorsien. 

» Mense met gesondheidstoestande of fisiese en geestelike gestremdhede kan 
spesiale hulp nodig hê om by 'n veilige plek uit te kom, beskerm te word 
teen mishandeling en toegang tot mediese sorg en ander dienste te verkry. 
Dit kan verswakte bejaardes, swanger vroue, mense met ernstige geestes 
versteurings of mense met visuele of gehoor probleme insluit. 

» Mense wat die risiko loop van diskriminasie of geweld, soos vroue of mense 
van sekere etniese groepe, kan spesiale beskerming 

 nodig hê om veilig te wees in die krisis omgewing 
 en ondersteuning om toegang tot beskikbare hulp  
 te verkry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Om behoorlik te luister na mense wat jy help, is dit noodsaaklik om hul situasie en behoeftes te 
verstaan, om hulle te help om kalm te voel en om toepaslike hulp te kan bied. Leer om te luister met 
jou: 
 

» Oë ››  gee die persoon jou onverdeelde aandag 

» Ore ››  om werklik hul besorgdhede te hoor 

» Hart   ››  wys dat jy omgee en hulle respekteer 

 
» Nader mense wat dalk ondersteuning nodig het. 

 » Vra oor mense se behoeftes en besorgdhede. 

» Luister na mense en help hulle om kalm te voel. 
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1. Benadering van die wat ondersteuning nodig het: 

» Benader mense met respek en volgens hul kultuur. 

» Stel jouself voor by naam en organisasie. 

» Vra of jy hulp kan verleen. 

» Indien moontlik, vind 'n veilige en stil plek om te praat. 

» Help die persoon om gemaklik te 
voel; bied byvoorbeeld water aan as 
jy kan. 

» Probeer die persoon veilig hou. 

» Verwyder die persoon uit 
onmiddellike gevaar, indien dit 
veilig is om dit te doen. 

» Probeer om die persoon te 
beskerm teen blootstelling aan 
die media vir hul privaatheid 
en waardigheid. 

» As die persoon baie benoud is, 
probeer om seker te maak hulle is 
nie alleen gelaat nie. 

 

2. Vra oor mense se behoeftes en besorgdhede: 

» Alhoewel sommige behoeftes 
voor die hand liggend kan wees, 
soos 'n kombers of ander 
bedekking vir iemand wie se 
klere geskeur is, vra altyd wat 
mense nodig het en wat hulle 
besorgdhede is. 

» Vind uit wat op hierdie oomblik 
vir hulle die belangrikste is, en 
help hulle om hul prioriteite te 
identifiseer. 

 

3. luister na mense en help hulle om kalm te voel: 

» Bly naby die persoon. 

» Moenie die persoon druk om te praat nie. 

» Luister vir ingeval hulle wil 
praat oor wat gebeur het. 

» As hulle baie benoud is, help hulle 
om kalm te voel en probeer seker 
maak hulle is nie alleen nie. 
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Help mense om kalm te voel 

Sommige mense wat 'n krisis situasie ervaar, kan baie angstig of ontsteld wees. 
Hulle kan verward of oorweldig voel, en kan sekere fisiese reaksies hê soos 
bewing of bewing, moeilike asemhaling of voel hoe hul hart klop. Die volgende is 'n 
paar tegnieke om baie benoude mense te help om kalm te voel in hul gees en 
liggaam: 

 

» Hou jou stemtoon rustig en sag.  

» As dit kultureel toepaslik is, probeer om oogkontak met die persoon te 
behou terwyl jy met hulle praat. 

» As dit kultureel toepaslik is, probeer om oogkontak met die persoon te 
behou terwyl jy met hulle praat. 

» As iemand onwerklik voel of ontkoppel voel van hul omgewing, kan dit hulle 
help om kontak te maak met hul huidige omgewing en hulself. Jy kan dit 
doen deur hulle te vra om dit te doen: 

 
» Plaas en voel hul voete op die vloer. 

» Tik hul vingers of hande op hul skoot. 

» Let op na sommige nie-ontstellende dinge in hul omgewing, 
wat hulle kan sien, hoor of voel. Laat hulle jou vertel wat 
hulle sien en hoor. 

» Moedig die persoon aan om op hul asemhaling te fokus 
en stadig asem te haal. 
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Alhoewel elke krisis situasie uniek is, benodig mense wat geraak word dikwels die dinge wat 
in die volgende blokkie gelys word. 

 

 

 

Mense kan kwesbaar, geïsoleer of magteloos voel na 'n ontstellende gebeurtenis. In 
sommige situasies word hul daaglikse lewe ontwrig. Hulle kan dalk nie toegang tot hul 
gewone ondersteuning kry nie, of hulle kan skielik in stresvolle toestande leef. Om mense 
met praktiese ondersteuning te verbind is 'n groot deel van SN. Onthou dat SN dikwels 'n 
eenmalige ingryping is en jy mag dalk net vir 'n kort tydjie daar wees om te help. 
Geaffekteerde mense sal hul eie hanteringsvaardighede moet gebruik om op langtermyn 
te herstel. 
Help mense om hulself te help 
en om beheer oor hul situasie 
te herwin. 

 

» Help  mense om basiese behoeftes aan te spreek en 
toegang tot dienste te kry. 

» Help mense om probleme te hanteer. 

» Gee inligting. 

» Verbind mense met geliefdes en sosiale onder-
steuning. 
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» Basiese behoeftes, soos skuiling, kos, en water en sanitasie. 

» Gesondheidsdienste vir beserings of hulp met chroniese langtermyn) mediese 
toestande. 

» Verstaanbare en korrekte inligting oor die geleentheid, geliefdes en 
beskikbare dienste. 

» Om geliefdes, vriende en ander sosiale ondersteunings te kan kontak. 

» Toegang tot spesifieke ondersteuning wat verband hou met 'n mens se kultuur of 
godsdiens. 

» Word geraadpleeg en betrokke by belangrike besluite. 
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1. Help mense om basiese behoeftes en toegang tot dienste 

aan te spreek 

Oorweeg die volgende om mense te help om basiese behoeftes aan te spreek: 
 

» Probeer onmiddellik na 'n nood ramp die persoon in nood help om in die basiese 
behoeftes te voorsien wat hulle versoek, soos kos, water, skuiling en sanitasie. 

» Leer watter spesifieke behoeftes mense het – soos gesondheidsorg, klere of 
items om klein kinders te voed (koppies en bottels) – en probeer om dit te 
verbind met die hulp wat beskikbaar is. 

» Maak seker dat kwesbare of benadeelde mense nie oor die hoof gesien word nie 
(sien Afdeling 3.5). 

» Volg mense op as jy voel dat dit nodig is. 

 

2. Help mense om probleme te hanteer 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

'n Persoon in nood kan oorweldig voel met besorgdhede en vrese. Help hulle om hul mees 
dringende behoeftes te oorweeg, en hoe om dit te prioritiseer en aan te spreek. 
Byvoorbeeld, jy kan hulle vra om te dink oor wat hulle nou moet aanspreek, en wat tot later 
kan wag. Om te begin werk aan hulle eie lewe, sal die persoon 'n groter gevoel van beheer 
in die situasie gee, en hul eie vermoë om dit te hanteer, versterk.  
 
Onthou om: 

» mense te help om ondersteuning in hul lewe te identifiseer, soos vriende of 
familie, wat hulle in die huidige situasie kan help; 

» praktiese voorstelle vir mense te gee om in hul eie behoeftes te voorsien 
(verduidelik byvoorbeeld hoe die persoon te werk kan gaan om te registreer 
om voedsel, hulp of materiële bystand te kan ontvang); 

» die persone te vra om na te dink hoe hulle moeilike situasies in die verlede 
hanteer het, en bevestig hul vermoë om die huidige situasie te hanteer; 

» die persoon te vra wat hulle  beter laat voel. Moedig hulle aan om positiewe 
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hantering strategieë te gebruik en vermy negatiewe hantering strategieë (sien 
die volgende tabel) 

 

Hantering 

Almal het natuurlike vermoë om krisisse te hanteer. Moedig mense aan om hul eie 
positiewe hantering strategieë te gebruik, terwyl negatiewe strategieë vermy word. 
Dit sal hulle help om sterker te voel en 'n gevoel van beheer te herwin. Jy sal die 
volgende voorstelle moet aanpas om rekening te hou met die persoon se kultuur en 
wat moontlik is in die spesifieke krisis situasie. 

 

Moedig 
positiewe 
hantering-
strategieë aan 

» Kry genoeg rus. 

» Eet so gereeld as moontlik en drink water. 

» Praat en spandeer tyd saam met familie en vriende. 

» Bespreek probleme met iemand wat jy vertrou. 

» Doen aktiwiteite wat jou help om te ontspan 
(stap, sing, bid, speel met kinders). 

» Doen fisiese oefening. 

» Vind veilige maniere om ander in die krisis te help 
en raak betrokke by gemeenskapsaktiwiteite. 

 

Ontmoedig 
negatiewe 
hantering-
strategieë 

» Moenie dwelms neem, rook of alkohol drink nie. 

» Moenie heeldag slaap nie. 

» Moenie heeltyd werk sonder enige rus of ontspanning nie. 

» Moenie heeltyd werk sonder enige rus of ontspanning nie 

» Moenie basiese persoonlike higiëne verwaarloos nie. 

» Moenie gewelddadig wees nie. 
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3. Verskaf inligting 
 
Mense wat deur 'n nood ramp geraak word, sal akkurate inligting wil hê oor: 
 

» die gebeurtenis 

» geliefdes of ander wat geraak word 

» hulle veiligheid 

» hulle regte 

» hoe om toegang te verkry tot die dienste en dinge wat hulle benodig 
 

Dit kan moeilik wees om akkurate inligting te kry na 'n nood ramp. Die situasie kan verander 
soos inligting oor die nood ramp bekend word en verligtingsmaatreëls ingestel word. 
Gerugte kan oorvloedig en onakkuraat wees. Jy het dalk ook nie al die antwoorde op enige 
gegewe oomblik nie, maar waar moontlik: 
 

» vind uit waar om korrekte inligting te kry, en wanneer en waar om op hoogte van 
sake te bly; 

» probeer om soveel inligting as moontlik te kry voordat jy mense nader om 
ondersteuning te bied; 

» probeer om op hoogte te bly van die toestand van die krisis, veiligheids-
kwessies, beskikbare dienste, en die verblyfplek en toestand van vermiste 
of beseerde mense; 

» maak seker dat mense vertel word wat gebeur en van enige planne; 

» indien dienste beskikbaar is (gesondheidsdienste, gesinsopsporing, skuiling, 
voedsel verspreiding), maak seker dat mense daarvan weet en toegang daartoe 
het; 

» voorsien mense met kontakbesonderhede vir dienste, of verwys hulle direk; 

» maak seker dat kwesbare mense ook weet van bestaande dienste (sien Afdeling 3.5). 

3
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 In die verskaffing van inligting aan geaffekteerde mense: 
 

» verduidelik die bron van die inligting wat jy verskaf en hoe betroubaar dit is; 

» sê net wat jy weet – moenie inligting opmaak of valse gerusstellings gee nie; 

» hou boodskappe eenvoudig en akkuraat, en herhaal die boodskap om seker te 
maak dat mense die inligting hoor en verstaan; 

» dit kan nuttig wees om inligting aan groepe geaffekteerde mense te gee, sodat 
almal dieselfde boodskap hoor; 

» laat mense weet of jy hulle op hoogte sal hou van nuwe ontwikkelings, 
insluitend waar en wanneer. 

 
Wanneer jy inligting gee, wees bewus daarvan dat die helper 'n teiken kan word van die 
frustrasie en woede wat mense mag voel wanneer hul verwagtinge van hulp nie deur jou of 
ander voldoen word nie. Probeer in hierdie situasies kalm bly en begrip hê. 

 

4. Kom in kontak met geliefdes en sosiale 

ondersteuning 

Daar is getoon dat mense wat voel hulle het goeie sosiale ondersteuning gehad ná 'n 
krisis beter opgewasse is as diegene wat voel hulle is nie goed ondersteun nie. As gevolg 
hiervan is die verbinding van mense met geliefdes en sosiale ondersteuning 'n belangrike 
deel van SN. 

 

» Help om gesinne bymekaar te hou, en hou kinders by hul ouers en geliefdes. 

» Help mense om vriende en familielede te kontak sodat hulle 
ondersteuning kan kry; bied byvoorbeeld 'n manier vir hulle om 
geliefdes te bel. 

» As iemand jou laat weet dat gebed, godsdiensbeoefening of ondersteuning van 
godsdiensleiers vir hulle nuttig kan wees, probeer om hulle met hul geestelike 
gemeenskap te verbind. Sien die volgende kassie vir voorstelle oor krisissituasies 
en geestelikheid. 

» Help om geaffekteerde mense bymekaar te bring om mekaar te help. Vra byvoorbeeld 
mense om te help om bejaardes te versorg, of skakel individue sonder familie in by 
ander gemeenskapslede. 
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Krisis en geestelikheid 
 
In krisis situasies kan 'n persoon se geestelike of godsdienstige oortuigings baie 
belangrik wees om hulle deur pyn en lyding te help, betekenis te verskaf en 'n gevoel 
van hoop te gee. Om te kan bid en rituele te beoefen kan 'n groot troos wees. Die 
ervaring van krisis – veral in die lig van verskriklike verliese – kan egter ook 
veroorsaak dat mense hul oortuigings bevraagteken. Mense se geloof kan deur 
hierdie ervaring uitgedaag, versterk of verander word. Hier is 'n paar voorstelle oor 
die geestelike aspekte van sorg en vertroosting na 'n ontstellende gebeurtenis: 

 

» Wees bewus van en respekteer die persoon se godsdienstige agtergrond. 

» Vra die persoon wat hom gewoonlik help om beter te voel. Moedig hulle aan 
om dinge te doen wat hulle help om die hoof te bied, insluitend geestelike 
roetines as hulle dit noem. 

» Luister met respek, en sonder om te oordeel, na geestelike oortuigings of 
vrae wat die persoon mag hê. 

» Moenie jou oortuigings, of geestelike of godsdienstige interpretasies van die 
krisis, op die persoon afdwing nie. 

» Moenie saamstem met of 'n geestelike oortuiging of interpretasie van die 
krisis verwerp nie, selfs al vra die persoon jou om dit te doen. 

 
 
 

Beëindig jou hulp 

 
Wat gebeur volgende?  
Wanneer en hoe jy ophou om hulp  
te verskaf, sal afhang van die 
konteks van die krisis, jou rol en  
situasie, en die behoeftes van die  
mense wat jy help. Gebruik jou  
beste oordeel oor die situasie,  
die persoon se behoeftes en  
jou eie behoeftes. Indien toepaslik, 
verduidelik aan die persoon dat jy  
weggaan, en indien iemand anders  
hulle van daardie punt af sal help, probeer  
om hulle aan daardie persoon voor te stel. As jy die persoon met ander dienste verbind 
het, laat hulle weet wat om te verwag en maak seker dat hulle die besonderhede het om 
op te volg. Ongeag van jou ervaring van die persoon, kan jy nog op 'n positiewe manier 
totsiens sê deur hulle sterkte toe te wens. 
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Mense wat spesiale aandag 
nodig het 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mense wat moontlik kwesbaar is en spesiale 
hulp in ‘n krisis benodig, sluit in: 

1. Kinders, insluitend jeug. 

2. Mense met gesondheidstoestande of gestremdhede. 

3. Mense wat die risiko loop van diskriminasie of geweld. 

 
 

Onthou dat alle mense hulpbronne het om die krisis die hoof te bied, insluitend 
diegene wat kwesbaar is. Help kwesbare mense om hul eie hanterings hulpbronne 
en -strategieë te gebruik. 

 

1. Kinders, insluitend Jeug 

Baie kinders – insluitend jeug – is veral kwesbaar in 'n krisis situasie. Nood rampe 
ontwrig hul bekende wêreld, insluitend die mense, plekke en roetines wat hulle veilig laat 
voel. Kinders wat deur 'n krisis geraak word, kan die risiko loop van seksuele geweld, 
mishandeling en uitbuiting. Die gedrag  neig meer algemeen te wees in die chaos van 
groot krisis situasies. Jong kinders is dikwels besonder kwesbaar aangesien hulle nie in 
hul basiese behoeftes kan voorsien of hulself kan beskerm nie, en hul versorgers kan 
oorweldig word. Daar kan met kinders handel dryf word, seksueel uitgebuit word of in 
gewapende magte gewerf word. Meisies en seuns het dikwels ietwat verskillende risiko's. 
Gewoonlik loop meisies die grootste risiko van seksuele geweld en uitbuiting, en diegene 
wat mishandel is, kan gestigmatiseer en geïsoleer word. 
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Hoe kinders reageer op die ontberinge van 'n krisis (byvoorbeeld om groot skaal se 
verwoesting, besering of dood te aanskou, om aan die elemente blootgestel te word, 'n 
gebrek aan kos en water) hang af van hul ouderdom en ontwikkelingstadium. Dit hang ook 
af van die maniere waarop hul versorgers en volwassenes om hulle optree. Jong kinders 
kan byvoorbeeld nie ten volle verstaan wat rondom hulle gebeur nie, en het veral 
ondersteuning van versorgers nodig. Oor die algemeen hanteer kinders dit beter as 
hulle 'n stabiele, kalm volwassene by hulle het. 

 

 
Kinders en jongmense kan soortgelyke nood reaksies as volwassenes ervaar 
(sien Afdeling 3.3). Hulle kan ook van die volgende spesifieke nood reaksies hê4: 

 

» Jong kinders kan terugkeer na vroeëre gedrag (byvoorbeeld, bednatmaak of 
duimsuig), hulle kan aan versorgers vasklou en hul spel verminder of 
herhalende spel gebruik wat verband hou met die ontstellende gebeurtenis. 

»  Kinders van skoolgaande ouderdom kan glo dat hulle slegte dinge laat gebeur het, 
nuwe vrese ontwikkel, minder liefdevol wees, alleen voel en behep wees met die 
beskerming of redding van mense in die krisis. 

» Jeug kan "niks" voel nie, kan anders voel as, 
of geïsoleer voel van hul vriende, of hulle 
kan risiko-neem gedrag en negatiewe 
houdings toon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Sien Pynoos, et al. (2009) in Verwysings en hulpbronne. 
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Familie en ander versorgers is belangrike bronne van beskerming en emosionele 
ondersteuning vir kinders. Diegene wat van versorgers geskei is, kan hulle tydens 'n 
nood ramp op onbekende plekke en rondom onbekende mense bevind. Hulle is dalk baie 
bang en kan dalk nie die risiko's en gevaar rondom hulle behoorlik beoordeel nie. ’n 
Belangrike eerste stap is om geskeide kinders – insluitend jeug – met hul gesinne of 
versorgers te herenig. Moenie probeer om dit op jou eie te doen nie. As jy foute maak, sal 
dit die kind se situasie vererger. Probeer eerder om dadelik met 'n betroubare kinder 
beskermings agentskap te skakel wat die proses kan begin om die kind te registreer en te 
verseker dat hulle versorg word. 

 
Wanneer kinders by hul versorgers is, probeer om die versorgers te ondersteun in 
die versorging van hul eie kinders. Die volgende blokkie gee voorstelle vir hoe hulle 
kinders van verskillende ouderdomme en ontwikkelingstadium kan ondersteun. 

 

Dinge wat versorgers kan doen om kinders 

te help 
 

Babas » Hou hulle warm en veilig. 

» Hou hulle weg van harde geluide 
en chaos. 

» Gee omhelsings en drukkies. 

» Hou 'n gereelde voedings- en slaap 
skedule, indien moontlik. 

» Praat in 'n kalm en sagte stem. 
 

Jong 
kinders 

» Gee hulle ekstra tyd en aandag. 

» Herinner hulle dikwels dat hulle veilig is. 

» Verduidelik aan hulle dat dit nie 
hulle skuld is vir slegte dinge wat 
gebeur het nie. 

» Vermy om jong kinders van 
versorgers, broers en susters en 
geliefdes te skei. 

» Hou soveel as moontlik by 
gereelde roetines en 
skedules. 

» Gee eenvoudige antwoorde oor 
wat gebeur het sonder 
skrikwekkende besonderhede. 

» Laat hulle toe om naby jou te bly as hulle bang of vas klouerig is. 
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Dinge wat versorgers kan doen om kinders te help 

(vervolg) 
 

Jong 
kinders 

 

 

Ouer 
kinders en 
jeug 

» Wees geduldig met kinders wat begin om gedrag te toon wat 
hulle gedoen het toe hulle jonger was, soos om hul duim te      
suig of die bed nat te maak. 

» Gee 'n kinders kans om te speel en te ontspan, indien moontlik. 

 

» Gee hulle jou tyd en aandag. 

» Help hulle om gereelde roetines te handhaaf. 

» Gee feite oor wat gebeur het en verduidelik wat nou 
aan die gang is. 

» Laat hulle toe om hartseer te wees. Moenie verwag dat hulle    
taai sal wees nie. 

» Luister na hul gedagtes en vrese sonder om veroordelend te 
wees. 

» Stel duidelike reëls en verwagtinge. 

» Vra hulle oor die gevare wat hulle in die gesig staar, 
ondersteun hulle en bespreek hoe hulle die beste kan 
voorkom dat hulle benadeel word. 

» Moedig hulle aan en laat 
geleenthede toe om behulpsaam te 
wees. 

 
 
 
 

 

As hulle versorger beseer is, uiters ontsteld is of andersins nie vir hul kinders kan sorg 
nie, kan jy reël om hulp vir die versorger te kry en om die kinders te versorg. Betrek 'n 
betroubare  agentskap of -netwerk, waar moontlik. Hou kinders en hul versorgers 
bymekaar, en probeer om nie toe te laat dat hulle geskei word nie. Byvoorbeeld, as die 
versorger iewers heen vervoer word vir mediese sorg, probeer om die kinders by hulle te 
hou of neem die besonderhede van waar die versorger geneem word af sodat hulle 
herenig kan word. 

 
Hou ook in gedagte dat kinders rondom 'n krisis-omgewing kan saamdrom en aaklige 
gebeure kan aanskou, selfs al word hulle of hul versorgers nie direk deur die gebeurtenis 
geraak nie. In die chaos van 'n krisis, is volwassenes dikwels besig en hou hulle dalk nie 
noukeurig dop wat kinders in die omgewing doen of wat hulle sien of hoor nie. Probeer om 
hulle te beskerm teen ontstellende tonele of stories. 
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Dinge om vir kinders te sê en te doen 
 

Bly saam 
met 
geliefdes 

» Hou hulle saam met hul versorgers en familie waar 
moontlik. Probeer om hulle nie te skei nie. 

» As hulle nie vergesel word nie, verbind hulle met 'n 
betroubare kinderbeskermings netwerk of -agentskap. 
Moenie die kind sonder toesig los nie. 

» Indien geen kinderbeskermings agentskap beskikbaar is nie, 
neem self stappe om hul versorgers te vind of om ander 
familie te kontak wat vir hulle kan sorg. 

 

Bly veilig » Beskerm hulle teen blootstelling aan enige grusame tonele, 
soos beseerde mense of verskriklike verwoesting. 

» Beskerm hulle teen ontstellende stories oor die gebeurtenis. 

» Beskerm hulle teen die media of teen mense wat 'n onderhoud 
met hulle wil voer wat nie deel is van die noodreaksie nie. 

 

Luister, 
praat en 
speel 

» Wees kalm, praat sag en wees vriendelik. 

» Luister na kinders se sienings oor hul situasie. 

» Probeer om op hul oogvlak met hulle te praat en gebruik 
woorde en verduidelikings wat hulle kan verstaan. 

» Stel jouself by die naam voor en laat hulle weet dat jy 
daar is om te help. 

» Vind uit wat hul naam is, waar hulle vandaan kom, en enige 
ander moontlike inligting om te help om hul versorgers en 
ander familielede te vind. 

» Wanneer hulle by hul versorgers is, ondersteun die 
versorgers in die versorging van hul eie kinders. 

» As jy tyd saam met kinders spandeer, probeer om hulle 
by speel aktiwiteite of eenvoudige gesprekke oor hul 
belangstellings te betrek, volgens hul ouderdom. 

 
 

 

Onthou dat kinders ook hul eie hulpbronne het vir die hantering daarvan. Leer 
wat dit is en ondersteun positiewe hantering strategieë, terwyl jy hulle help om 
negatiewe hantering strategieë te vermy. Ouer kinders en jeug kan dikwels mekaar help 
in krisissituasies. AS jy vir hulle veilige maniere te vind waar hulle positief in die 
situasie kan bydra, kan hulle grootliks help om waardevol en in beheer te voel. 
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2. Mense met gesondheids-, liggaamlike of 
verstandelike gestremdhede toestande 

 

Mense met chroniese (langtermyn) gesondheidstoestande, met fisieke of verstandelike 
gestremdhede (insluitend ernstige geestesversteuring), of wat bejaard is, kan spesiale 
hulp nodig hê. Dit kan hulp insluit om by 'n veilige plek uit te kom, om met basiese 
ondersteuning en gesondheidsorg te skakel, of om vir hulself te sorg. Die ervaring van 'n 
nood ramp kan verskillende tipes gesondheidstoestande vererger, soos hoë bloeddruk, 
hart kwale, asma, angs en ander gesondheids- en geestes versteurings. Swanger en 
sogende vroue kan ernstige stres ervaar as gevolg van die krisis wat hul swangerskap, of 
hul eie en hul baba se gesondheid kan beïnvloed. Mense wat nie op hul eie kan beweeg 
nie, of wat probleme ondervind om te sien of te hoor, kan probleme ondervind om 
geliefdes te vind of toegang tot die beskikbare dienste te kry.. 

 
Hier is 'n paar dinge wat jy kan doen om mense met gesondheidstoestande of 
gestremdhede te help: 

 

» Help hulle om by 'n veilige plek uit te kom. 

» Help hulle om in hul basiese behoeftes te voorsien, soos om te kan eet, drink, 
skoon water kry, vir hulself sorg, of om skuiling te bou teen materiaal wat deur 
agentskappe uitgedeel word. 

» Vra mense of hulle enige gesondheidstoestande het, en of hulle kroniese  
medikasie neem. Probeer om mense te help om hul medikasie te kry of toegang 
tot mediese dienste te kry, wanneer beskikbaar. 

» Bly by die persoon of probeer seker maak dat hulle iemand het om hulle te 
help as jy moet vertrek. Oorweeg dit om die persoon met 'n beskermings-
agentskap of ander relevante ondersteuning te verbind, om hulle op die langer 
termyn te help. 

» Gee vir hulle inligting oor hoe om toegang tot enige beskikbare dienste te kry. 
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3. Mense wat risiko van diskriminasie of geweld loop 

 
Mense wat aan die risiko van diskriminasie of geweld blootgestel is, kan vroue, mense uit 
etniese of godsdienstige groepe, en met verstandelike gestremdhede wees. Hulle is 
kwesbaar omdat hulle dalk: 

 

» oorgesien is wanneer basiese dienste verskaf word; 

» oorgesien is van besluite oor hulp, dienste of waarheen om te gaan; en 

» geteiken is vir geweld, insluitend seksuele geweld. 

 
Mense wat die risiko loop van diskriminasie of geweld kan spesiale beskerming 
nodig hê om veilig te wees in 'n krisis situasie, en kan ekstra hulp nodig hê om hul 
basiese behoeftes aan te spreek en toegang tot beskikbare dienste te kry. Wees 
bewus van hierdie mense en help hulle deur: 

 

» hulle te help om veilige blyplekke te vind; 

» hulle te help om met hul geliefdes en ander betroubare mense in verbinding te kom;  

» hulle te voorsien van inligting oor beskikbare dienste en hulle te help om direk 
met daardie dienste te skakel wanneer nodig. 
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In hierdie hoofstuk sal ons bespreek hoe om: 

4.1 Gereed te maak om te help. 

4.2 Stres: gesonde werk- en lewensgewoontes te handhaaf. 

4.3 Te rus en refleksie toe te pas. 

 
 

Jy of jou gesin kan direk deur die krisis situasie geraak word. Selfs as jy nie direk betrokke is 
nie, kan jy geraak word deur wat jy sien of hoor terwyl jy help. As 'n helper is dit belangrik 
om ekstra aandag aan jou eie welstand te gee. Sorg vir jouself, sodat jy die beste vir ander 
kan sorg! 

 

Gereed te maak om te help 

 
Oorweeg hoe jy die beste kan voorberei om 'n helper in krisis-omgewings te wees.  
Wanneer moontlik: 
 

» Leer oor krisis situasies, en rolle en 
verantwoordelikhede van 
verskillende soorte helpers. 

» Neem jou eie gesondheid, 
persoonlike of gesin situasies in ag, 
wat ernstige stres kan veroorsaak 
terwyl jy 'n helpende rol vir ander 
aanneem. 

» Neem 'n eerlike besluit of jy gereed 
is om in hierdie spesifieke krisis 
situasie en op hierdie spesifieke tyd 
te kan help. 
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Handhaaf stres- 
gesonde werk- 
en lewens-
gewoontes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'n Hoofbron van stres vir helpers is daaglikse werk stres, veral tydens 'n krisis.  
Lang werksure, oorweldigende verantwoordelikhede, gebrek aan 'n duidelike 
posbeskrywing, swak kommunikasie of bestuur, en werk in areas wat nie veilig is nie, 
is voorbeelde van werkverwante stres wat nood helpers negatief kan affekteer.  

 
As 'n helper voel mens verantwoordelik vir ander se veiligheid en sorg. Jy kan 
verskriklike dinge aanskou of selfs direk ervaar, soos verwoesting, besering, dood of 
geweld. Jy kan ook stories van ander mense se pyn en lyding hoor. Al hierdie ervarings 
kan jou en jou medehelpers negatief beïnvloed. 

 
Oorweeg hoe jy jou eie stres die beste kan bestuur, om jou medehelpers te ondersteun en 
self ondersteun te word. Die volgende voorstelle kan nuttig wees om jou stres te bestuur. 

 

» Dink na oor wat jou in die verlede gehelp het om stres te hanteer en wat jy 
kan doen om sterk te bly. 

» Probeer om tyd te neem om te eet, te rus en te ontspan, selfs vir kort rukkies. 

» Probeer om redelike werksure te hou sodat jy nie te uitgeput raak nie. Oorweeg 
byvoorbeeld om die werklading onder helpers te verdeel, in skofte te werk 
tydens die akute fase van die krisis en gereelde rusperiodes te neem. 

» Mense kan baie probleme hê ná 'n nood ramp. Jy mag dalk onvoldoende 
of gefrustreerd voel wanneer jy nie mense met al hul probleme kan help 
nie. Onthou dat jy nie verantwoordelik is om al die mense se probleme op 
te los nie. Doen wat jy kan om mense te help om hulself te help. 

» Beperk jou inname van alkohol, kafeïen of nikotien en vermy nie-
voorskrifmedisyne. 

» Loer in by medehelpers om te sien hoe dit met hulle gaan, en laat hulle by jou 
inloer. Soek maniere om mekaar te ondersteun. 

» Praat met vriende, geliefdes of ander mense wat jy vertrou vir ondersteuning. 

 



41 Sielkundige noodhulp: Gids vir veldwerkers 

Sielkundige noodhulp: Gids vir veldwerkers 
 

Rus en refleksie 

 
Om tyd te neem vir rus en nadenke is 'n belangrike deel van die beëindiging van jou 
helpende rol. Die krisis situasie en behoeftes van mense wat jy ontmoet het, was dalk 
baie uitdagend, en dit kan moeilik wees om hul pyn en lyding te dra. Nadat u in 'n krisis 
situasie gehelp het, neem tyd om self oor die ervaring na te dink en om te rus. Die 
volgende voorstelle kan nuttig wees vir jou eie herstel. 

 

» Praat oor jou ervaring van hulp in die krisis situasie met 'n toesighouer, 
kollega of iemand anders wat jy vertrou. 

» Erken wat jy in staat was om te doen om ander te help, selfs op klein maniere. 

» Leer om na te dink en te aanvaar oor wat jy goed gedoen het, wat nie baie goed 
gegaan het nie, en die beperkings van wat jy in die omstandighede kon doen. 

» Neem 'n bietjie tyd, indien moontlik, om te rus en te ontspan voordat jy weer 
met jou werk en lewenspligte begin. 

 
As jy jouself met ontstellende gedagtes of herinneringe oor die gebeurtenis vind, baie 
senuweeagtig of uiters hartseer voel, sukkel om te slaap, of baie alkohol drink of 
dwelms gebruik, is dit belangrik om ondersteuning te kry van iemand wat jy vertrou. 
Praat met 'n gesondheidswerker of, indien beskikbaar, 'n geestesgesondheid spesialis 
as hierdie probleme vir langer as een maand voortduur. 
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Die volgende scenario’s is voorbeelde van nood 
rampe wat u moontlik in u rol as ‘n helper kan tee 
kom. Soos jy hierdie scenario’s lees, stel jou voor: 

1. Wat sal jy die dringendste nodig hê as so iets met jou gebeur? 

2. Wat sou jy die mees nuttigste vind? 

 
Hou die SN-aksie beginsels van kyk, luister en skakel in gedagte terwyl jy jou voorstel 
hoe jy in elke scenario op mense sal reageer. Ons het 'n paar belangrike vrae ingesluit 
om jou te help dink oor wat om te oorweeg en maniere om te reageer. 

 
 

 

Scenario 1: Natuur ramp 
 

 

 

 

 

Jy hoor ’n groot aardbewing het skielik die stad getref in die middel van die werksdag. 
Baie mense is getref en geboue het ineengestort. Jy en jou kollegas het die skudding 
gevoel, maar is ongedeerd. Die omvang van die skade is onduidelik. Die agentskap 
waarvoor jy werk, het jou en jou kollegas gevra om oorlewendes te help, en om enige 
ernstig geaffekteerde mense wat jy teëkom te ondersteun. 
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Terwyl jy voorberei om te help, vra jouself die volgende vrae: 
 

» Is ek gereed om te help? Watter persoonlike besorgdhede kan belangrik wees? 

» Watter inligting het ek oor die krisis situasie? 

» Sal ek alleen of saam met kollegas reis? Hoekom of hoekom nie? 
 

 

 
 

Waarna moet jy soek terwyl jy deur die stad beweeg? 
 

» Is dit veilig genoeg om by die ramp terrein te wees? 

» Watter dienste en ondersteuning is beskikbaar? 

» Is daar mense met ooglopende dringende basiese behoeftes? 

» Is daar mense met ooglopende ernstige emosionele reaksies? 

» Wie dalk spesiale hulp nodig het? 

» Waar kan ek SN voorsien? 
 

Soos jy mense benader, hoe kan jy die beste na hulle besorgdhede luister en vertroosting 
gee? 

 

» Watter basiese behoeftes kan mense wat geraak word hê? 

» Hoe sal ek myself identifiseer en voorstel om ondersteuning te bied? 

» Wat beteken dit in hierdie situasie om te help om geaffekteerde mense teen skade te 
beskerm? 

» Hoe sal ek mense uitvra oor hul behoeftes en besorgdhede? 

» Hoe kan ek die geaffekteerde mense die beste ondersteun en vertroos? 

 

» Wanneer jy in ’n krisis situasie gaan help – veral onmiddellik ná ’n massa 
ramp – oorweeg die voordele daarvan om in ’n span of in pare te werk. Om 
in spanne te werk, sal jou help om ondersteuning en rugsteun te hê in 
moeilike situasies en is belangrik vir jou veiligheid. Jy kan ook meer 
effektief in 'n span wees. Een persoon kan byvoorbeeld by iemand bly wat 
benoud is, terwyl die ander persoon kan fokus op spesiale hulp soos 
mediese sorg, indien nodig. Indien moontlik, probeer om 'n "vriend-stelsel" 
te hê waar jy en 'n medehelper bymekaar kan inskakel vir ondersteuning en 
hulp. 

» Sommige agentskappe kan jou dalk ondersteuning gee, soos voorrade, 
vervoer, kommunikasietoerusting, opgedateerde inligting oor die situasie 
of sekuriteit kwessies, en koördinering met ander spanlede of dienste. 
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Voorbeeld van gesprek met ‘n ontstelde volwassene 

In hierdie gesprek het die helper op 'n vrou afgekom wat buite die puin van 'n 
ineengestorte gebou staan. Sy huil en bewe, al lyk dit of sy nie fisies beseer is nie. 

 
Helper: Hallo my naam is __. Ek werk met die agentskap __. Mag ek met jou praat? 

 
Vrou: Dis verskriklik! Ek was in die gebou toe dit begin skud! Ek verstaan nie wat 
gebeur nie! 

 
Helper: Ja, dit was 'n aardbewing en ek kan my voorstel dit was verskriklik vir jou. 
Wat is jou naam? 

 
Vrou: Ek is J S. Ek is baie bang! [bewend, huilend] Ek wonder of ek daar moet 
ingaan en my kollegas moet probeer vind? Ek weet nie of hulle ongedeerd is nie! 

 
Help: Mev S, dit is glad nie veilig om nou in die gebou in te gaan nie, jy kan dalk 
seerkry. As jy wil, kan ons net daar oorkant gesels waar die area veiliger is en ek kan 'n 
rukkie by jou sit. Hoe kan ek jou bystaan? 

 

Vrou: Ja asseblief. [Jy beweeg na 'n stiller plek 'n entjie weg van die toneel van die 
ineengestorte gebou waar reddings- en mediese mense werk.] 

 

Helper: Kan ek vir jou water kry? [Indien beskikbaar, bied praktiese troos soos water of 'n 
kombers.] 

 
Vrou: Ek wil net 'n oomblik hier sit. 

 
[Jy sit twee tot drie minute lank in stilte naby die vrou, totdat sy weer begin praat.] 

 
Vrou: Ek voel verskriklik! Ek moes in die gebou gebly het om mense te help! 

 
Helper: Ek kan dit verstaan. 

 
Vrou: Ek het na buite gehardloop. Maar ek voel so sleg vir die ander mense! 

 
 Helper: Dit is moeilik om te weet wat om te doen in 'n situasie soos hierdie. Maar dit klink 
asof jy op goeie intuïsie opgetree het toe jy uit die gebou gehardloop het. Anders kon jy 
beseer gewees het. 

 
Vrou: Ek het gesien hoe hulle ’n lyk uit die puin haal. Ek dink dit was my vriend! 
[huilend] 

 
Helper: Ek is so jammer. Daar is 'n redding span aan die werk, en ons sal later 
uitvind hoe dit met die mense gaan wat in die gebou was. 

H
o

o
fstu

k
 5

 



Sielkundige noodhulp: Gids vir veldwerkers 46  

 
 

Let op in hierdie voorbeeld gesprek dat die helper: 
» hom/haar by die naam voorgestel het en vir die persoon gesê vir watter agentskap 

jy werk; 

» die persoon gevra het of sy wil praat; 

» die persoon op haar naam aangespreek en die van met respek gebruik het; 

» die benoude persoon teen verdere skade beskerm het deur na 'n veiliger plek te 
beweeg; 

» die bedroefde persoon 'n mate van vertroosting gebied het (byvoorbeeld 'n bietjie 
water); 

» geluister en naby die persoon gebly het, sonder om haar te dwing om te praat; 

» ‘n juiste weergawe gegee het aan die persoon op wyses waarop sy gepas opgetree 
het; 

» die tyd geneem het om te luister; 

» die persoon se behoeftes en besorgdhede geïdentifiseer het; 

» die persoon se kommer oor die moontlike verlies van kollegas herken het; 

» aangebied het om te help om die persoon met haar familielede te verbind. 
 

Wat kan jy doen om mense met inligting en praktiese ondersteuning te verbind? 
» Watter uitdagings kan daar in hierdie situasie wees om uit te vind oor 

beskikbare hulpbronne (voedsel, skuiling, water) of dienste vir geaffekteerde 
mense? 

» Watter besorgdhede en aangeleenthede kan in mense se gedagtes wees? Watter 
praktiese voorstelle kan ek gee om hulle te help om hul probleme aan te spreek? 

» Watter inligting sal geaffekteerde mense wil hê? Waar sal ek opgedateerde en 
betroubare inligting oor die nood ramp kry? 

» Wat kan ek doen om mense met hul geliefdes of dienste te verbind? 
Watter uitdagings kan daar wees? 

» Wat kan kinders en jongmense of mense met gesondheidstoestande nodig hê? 
Hoe kan ek help om kwesbare mense met geliefdes en dienste te verbind? 

 

[Die gesprek duur nog 10 minute voort met jou wat na die vrou se storie luister en na 
haar behoeftes en bekommernisse vra. Die gesprek loop soos volg af:] 

 

Vrou: Ek moet uitvind of my gesin ongedeerd is, maar ek het my foon verloor toe die 
skudding begin het, en ek weet nie hoe om by die huis te kom nie. 

 
Helper: Ek kan jou help om jou familie te bel, en dan kan ons saam uitvind hoe jy by 
hulle kan uitkom. 

 

Vrou: Dankie. Dit sal baie help. 
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Scenario 2: geweld en verplasing 
 

 
Vlugtelinge word in vragmotors na 'n nuwe plek gebring en vertel dat hulle in hierdie nuwe 
plek gaan woon. Hulle is verskuif weens die oorlog in hul vorige gebied. Terwyl hulle van 
die vragmotors afklim, huil sommige van hulle, sommige lyk baie bang, sommige lyk 
gedisoriënteerd, terwyl ander sug van verligting. Die meeste is bang en twyfelagtig oor 
hierdie nuwe plek, en het geen idee waar hulle sal slaap, eet of gesondheidsorg ontvang 
nie. Sommige lyk bang wanneer hulle enige harde geluid hoor, en dink hulle hoor weer 
geweervuur. Jy is 'n vrywilliger by 'n agentskap wat voedselitems versprei en is gevra om 
by verspreidings terreine te help. 

 
 

Terwyl jy voorberei om te help, oorweeg wat jy graag oor hierdie situasie wil weet: 
 

» Wie is die mense wat ek gaan help? Wat is hul kulturele agtergrond? 

» Is daar enige gedragsreëls of gebruike wat ek moet volg? Is dit byvoorbeeld meer 
gepas vir vroue helpers om met vroulike vlugtelinge te praat? 

» Hoe ver het hulle gereis? Wat weet ek van die konflik wat hulle ervaar het? 

» Watter dienste word gelewer in die plek waar die vlugtelinge ontvang word? 

»  As ek in 'n span werk, hoe sal ons onsself organiseer om in hierdie situasie te help? 
Watter take sal elke persoon aanneem? Hoe sal ons met mekaar en met ander 
groepe helpers wat daar mag wees koördineer? 

 
 

Wanneer jy die groep vlugtelinge teëkom, waarna moet jy kyk? 
 

» Wat sal die meeste van die vlugtelinge nodig hê? Sal hulle honger, dors of 
moeg wees? Is iemand beseer of siek? 

» Is daar gesinne of mense van dieselfde dorpie binne die vlugteling groep? 

» Is daar enige onbegeleide kinders of jongmense? Wie anders het dalk 
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spesiale hulp nodig? 

» Dit lyk asof individue in die vlugteling groep verskillende soorte reaksies op die 
krisis het. Watter soort ernstige emosionele reaksies sien jy? 

 
 

Soos jy mense onder die vlugteling groep nader, hoe kan jy die beste na hul besorgdhede 
luister en vertroosting gee? 

 

» Hoe sal ek myself voorstel om ondersteuning te bied? 

» Mense wat geweld ervaar of gesien het, kan baie bang wees en onveilig voel. 
Hoe kan ek hulle ondersteun en help om kalm te voel? 

» Hoe kan ek uitvind wat die behoeftes en besorgdhede is van mense wat dalk 
spesiale hulp nodig het, soos vroue? 

» Hoe sal ek onbegeleide kinders en jongmense nader en help? 
 

 

Voorbeeld van gesprek met ‘n onbegeleide kind 

Aan die kant van die vlugteling groep sien jy 'n seun van ongeveer 10 jaar oud wat 
alleen staan en baie bang lyk. 

 
Jy [kniel af op een knie op ooghoogte van die kind]: Hallo my naam is ___. Ek is by 
___agentskap en ek is hier om te help. Wat is jou naam? 

 
Kind [kyk af en praat sag]: Adam. 

 
Jy: Hallo Adam. Jy het net 'n lang rit gehad om hier te kom. Is jy dors? [Bied iets aan om te 
eet of te drink of 'n ander praktiese troos soos 'n kombers as jy dit het.] Waar is jou gesin? 

 
Kind: Ek weet nie. [begin huil] 

 
Jy: Ek kan sien jy is bang, Adam. Ek sal probeer om jou te help deur jou in aanraking 
te bring met mense wat sal help om jou familie op te spoor. Kan jy vir my sê wat jou 
van is en waar jy vandaan kom? 

 
Kind: Ja, ek is Adam Duvall. Ek kom van __ dorp. 



49 Sielkundige noodhulp: Gids vir veldwerkers 

Sielkundige noodhulp: Gids vir veldwerkers 
 

Jy: Dankie, Adam. Wanneer laas het jy jou gesin gesien? 
 

Kind: My ouer suster was daar toe die trokke ons hierheen gebring het. Maar nou 
kan ek haar nie kry nie. 

 
Jy: Hoe oud is jou suster? Wat is haar naam? 

 
Kind: Haar naam is Rose. Sy is 15. 

 
Jy: Ek sal probeer om jou te help om jou suster te vind. Waar is jou ouers? 

 
Kind: Ons het almal uit die dorp gehardloop toe ons die geweerskote hoor. Ons het 
verdwaal van my ouers. [huilend] 

 
Jy: Ek is jammer, Adam. Dit moes vir jou skrikwekkend gewees het, maar jy is nou   
veilig. 

 
Kind: Ek is bang! 

 
Jy [op 'n hartlik, natuurlike manier]: Ek verstaan. Ek wil jou graag help. 

 
Kind: Wat moet ek doen? 

 
Jy: Ek kan 'n rukkie by jou bly, en ons kan probeer om jou suster te vind. Sal jy daarvan hou? 

 
Kind: Ja, baie dankie. 

 
Jy: Is daar enigiets anders wat jou bekommer of enigiets wat jy nodig het? 

 
Kind: Nee. 

 
Jy: Adam, dit is belangrik dat ons met die mense daar oorkant praat wat kan help om jou 
suster of ander familie op te spoor. Ek sal saam met jou gaan om met hulle te praat. [Dit is 
noodsaaklik om die kind te help om by 'n betroubare familie opsporing- of kinderbeskerming 
organisasie te registreer, indien beskikbaar.] 

 

 
Let in hierdie voorbeeld gesprek op dat jy: 

 

» 'n onbegeleide kind in die skare vlugtelinge gesien het; 

» gekniel het op ooghoogte van die kind om met hom te praat; 

» kalm en vriendelik met die kind gepraat het; 

» inligting oor die kind se familie uitgevind het, insluitend die naam van sy suster; 

» by die kind gebly het terwyl 'n betroubare gesins opsporings organisasie 
geïdentifiseer is wat 'n veilige plek vir die kind kan reël om te bly totdat sy 
gesin gevind word. 
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Wat kan jy doen om mense met inligting en praktiese ondersteuning te verbind? 
 

» Watter basiese behoeftes kan mense hê? Watter dienste weet ek is beskikbaar? 
Hoe kan mense toegang daartoe kry? 

»   Watter akkurate inligting het ek oor die planne vir die versorging van hierdie 
vlugtelinge? Wanneer en waar kan mense meer inligting kry oor wat aan die gebeur 
is? 

» Hoe kan ek help om kwesbare mense, soos vroue of onbegeleide kinders, teen 
verdere skade te beskerm? Hoe kan ek help om kwesbare mense met geliefdes 
en dienste te verbind? 

» Watter spesiale behoeftes kan mense hê, insluitend diegene wat aan geweld 
blootgestel is? 

» Wat kan ek doen om mense met hul geliefdes of dienste te verbind? 
 
 

Scenario 3: ongeluk 
 
 

 
 

Jy reis op 'n besige pad in 'n veilige deel van die land wanneer jy vorentoe 'n ongeluk sien. 
Dit blyk 'n man wat saam met sy vrou en jong dogter die pad oorgesteek het, is deur 'n 
verbygaande motor getref. Die man lê op die grond en bloei en beweeg nie. Sy vrou en dogter 
is naby hom. Sy vrou huil en bewe, terwyl sy dogter roerloos stilstaan. Sommige dorpenaars 
drom op die pad naby die ongelukstoneel saam. 
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Jy moet vinnig reageer in hierdie situasie, maar neem 'n oomblik om kalm te bly en neem 
die volgende in ag  terwyl jy voorberei om te help: 

 

» Is daar enige veiligheids kwessies vir my of ander? 

» Hoe kan ek die situasie aanspreek? 

» Wat dringend gedoen moet word, veral vir die man wat ernstig beseer is? 

 
 

Wat is belangrik om na te kyk? 
 

» Wie het hulp nodig? Watter soort bystand het hulle nodig? 

» Watter bystand ekself kan bied en watter spesiale hulp benodig word? 

» Wie kan ek vra om my te help? Watter hulp kan die mense verskaf wat rondom 
die werf saamdrom? Op watter maniere kan hulle inmeng of nie nuttig wees nie? 

 
 

Hoe kan jy die beste luister terwyl jy kontak maak met die mense wat by die ongeluk 

betrokke is, en vertroosting verskaf? 
 

» Hoe sal ek myself identifiseer en bekendstel om ondersteuning te bied? 

» Hoe kan ek help om mense teen verdere skade te beskerm? Is daar spesiale 
kommer vir die dogter wat haar pa se besering aanskou het en verdwaas en 
geskok voorkom? Kan haar ma haar in hierdie tyd versorg en troos? 

» Waar kan ek SN verskaf wat veilig en relatief stil is? 

» Hoe sal ek mense uitvra oor hul behoeftes en besorgdhede? 

» Hoe kan ek geaffekteerde mense vertroosting gee en hulle help om kalm te voel? 
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Terwyl jy 'n vinnige waarneming van die ongeluk maak, kyk jy om seker te maak jy 
kan die ongelukstoneel veilig nader. Die pad is 'n besige pad en daar is steeds 
verkeer wat verby die geaffekteerde mense en die omstanders gaan. Jy is ook 
bekommerd die pa kan ernstig beseer word. 

 
Jy: Het iemand dalk 'n ambulans gebel? 

 
Dorpsbewoners:  

 
Jy [aan ‘n nabye dorpsbewoner]: Kan jy asseblief dadelik 'n ambulans bel? 

 
Dorpsbewoner: Ja, ek sal! 
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Jy [aan ander toeskouers]: Ons moet probeer om die verkeer te herlei. Kan jy asseblief 
hiermee help? 

 
[Sommige dorpenaars gaan om die verbygaande motors te vertraag en die verkeer te 
herlei.] 

 
[Soos jy die geaffekteerde mense nader, merk jy een van die dorpenaars is op die punt 
om die beseerde man te skuif.] 

 
Jy: Moet hom asseblief nie skuif nie! Hy het moontlik 'n besering aan sy nek. ’n 
Ambulans is ontbied. 

 
[As jy of iemand naby opgelei is om dit te doen, gee fisiese noodhulp aan die beseerde 
man. Kontroleer of vra iemand om jou om te help om seker te maak die vrou en 
dogter is nie beseer nie. Sodra die beseerde man behoorlik versorg is, en jy seker is 
dat die ander geaffekteerde mense nie ernstig beseer is nie, kan SN verskaf word.] 

 
Jy [aan die vrou]: My naam is ___. ’n Ambulans is ontbied. Is jy of jou dogter beseer? 

 
Vrou [snikkend en bewerig]: Nee.  Ek is nie beseer nie. 

 
Jy [aan die vrou, kalm en hartlik]: Wat is jou naam? 

 
Vrou [huilend]: Hanna, jy kan my Hanna noem…O, my man! My man! 

 
Jy: Hanna, ek verstaan jy is baie bang. ’n Ambulans is ontbied om jou man te help. 
Ek sal 'n rukkie by jou bly. Het jy en jou dogter enige ander behoeftes of 
besorgdhede op die oomblik? 

 
Vrou : Is alles reg met my dogter? 

 
Jy: Dit lyk nie of jou dogter beseer is nie. Kan jy vir my sê wat haar naam is sodat ek 
met haar kan praat? 
 
Vrou [reik uit na haar dogter se hand]: Dit is Sara. 

 
Jy [hartlik en op kind se ooghoogte]: Hallo Sara. My naam is ___. Ek is hier om 
jou en jou ma te help. 

 
[Die gesprek gaan voort en jy leer dat die dogter nie praat nie. Die ma sê dit is 
ongewoon vir haar dogter, maar bly gefokus op haar man. Die ma sê ook sy wil saam 
met die pa hospitaal toe gaan om by hom te bly. Die dogter loop die risiko om die 
aand alleen by die huis deur te bring.] 
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Jy: Hanna, dit sal baie beter wees as jou dogter by jou of by iemand wat jy vertrou 
bly. Dit lyk of sy baie bang is vir wat gebeur het en dit is die beste vir haar om nie 
nou alleen gelaat te word nie. Is daar iemand wat jy vertrou wat by haar kan bly? 

 
Vrou: Ja, my suster kan help. Sara hou baie van haar. 

 
Jy: Kan ek jou help om jou suster te bel? 

 
Vrou: Ja, asseblief! 

 
[Jy help die vrou om haar suster te kontak en daar word gereël dat die dogter vir die 
aand by haar tannie sal wees. Jy raai ook die ma aan om die dogter na 'n 
gesondheids kliniek te bring as sy stilbly oor die komende dae.] 

 
Jy: Wanneer die ambulans opdaag, sal ek uitvind waarheen hulle jou man sal neem en 
jou laat weet of jy en jou dogter saam met hulle kan gaan. 

 
[Wanneer die ambulans opdaag, vind jy uit hoe die gesin bymekaar gehou kan word 
wanneer die beseerde man hospitaal toe geneem word.] 

 

In hierdie voorbeeld van gesprek en aksies, let op dat jy: 
 

» eers vinnig die krisissituasie waargeneem het om seker te maak dit is veilig om 
binne te gaan en om te sien wie ernstig beseer is; 

» seker gemaak dat 'n ambulans onmiddellik vir die beseerde man ontbied 
word, en verhoed dat hy verskuif en moontlik verder beseer word; 

» probeer om op 'n manier te werk wat verdere skade of gevaar vir ander 
voorkom (byvoorbeeld om versigtig te wees vir die verkeer in die pad); 

» respekvol en hartlik met die vrou en dogter gepraat het; 

» die kind op haar ooghoogte aangespreek het; 

» die vrou gehelp het om gepaste reëlings te tref om na haar dogter om te sien; 

» stappe geneem het om die gesin te help om bymekaar te bly toe die beseerde man 
hospitaal toe geneem is. 

 
Wat kan jy doen om mense met inligting en praktiese ondersteuning te verbind? 

 

» Watter basiese behoeftes kan die nie-beseerde, benoude mense in hierdie krisissituasie 
hê? 

» Watter besorgdhede en bekommernisse kan in die gedagtes van die verskillende mense in 
hierdie scenario wees? 

» Watter inligting sal hulle wil hê? 

» Wat kan ek doen om mense te verbind met hul geliefdes wat kan help om hulle te 
ondersteun? 
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Wat is SN? 

Sielkundige noodhulp (SN) beskryf ‘n mens-
like ondersteuning reaksie op ‘n medemens 
wat ly en wat dalk ondersteuning nodig het.  

Om SN verantwoordelik te voorsien, beteken: 

1. Respek, veiligheid, mens waardigheid en regte. 

2. Pas wat jy doen aan om rekening te hou met die persoon se kultuur. 

3. Wees bewus van ander nood diens maatreëls en aksies. 

4. Beskerm jouself. 
 
 

 
  berei voor 

» Kom meer te wete oor die nood ramp. 

» Kom meer te wete oor beskikbare dienste en bystand. 

» Kom meer te wete oor veiligheids- en sekuriteit kwessies. 
 
 
 

NS aksie beginsels: 
 

 

 
kyk 

» Wees op die uitkyk vir veiligheid. 
» Wees op die uitkyk vir mense met ooglopende   
 dringende basiese behoeftes. 
» Wees op die uitkyk  vir mense met ernstige  
 nood reaksies. 

 

 
  luister 

» Nader mense wat dalk ondersteuning nodig het. 

» Vra oor mense se behoeftes en besorgdhede. 

» Luister na mense en help hulle om kalm te voel. 

 

 
     skakel 

» Help mense om basiese behoeftes aan te spreek en  
toegang tot dienste te kry. 

» Help mense om probleme te hanteer. 

» Gee inligting. 

» Verbind mense met geliefdes en sosiale ondersteuning. 



 

Etiek: 
Etiese moet en moenies word aangebied as leiding om te verhoed dat die persoon 
verdere skade berokken, om die beste moontlike sorg te verskaf en om slegs in die 
slagoffers se beste belang op te tree. Bied hulp aan op maniere wat die geskikste en 
gemaklikste is vir die mense wat jy ondersteun. Dink aan wat hierdie etiese leiding 
beteken in terme van jou kulturele konteks. 

 
 
 
 

 

» Wees eerlik en betroubaar. 

» Respekteer mense se reg om 
hul eie besluite te neem. 

» Wees bewus van en skuif jou 
eie partydigheid en 
vooroordele opsy. 

» Maak dit duidelik aan 
mense dat selfs al weier 
hulle nou hulp, hulle steeds 
toegang tot hulp kan kry in 
die toekoms. 

» Respekteer privaatheid en 
hou die persoon se storie 
vertroulik, indien dit gepas 
is. 

»   Tree gepas op deur die 
persoon se kultuur, 
ouderdom en geslag in 
ag te neem. 

» Moenie jou verhouding uitbuit 
as 'n helper nie. 

» Moenie die persoon enige geld 
of guns vra om hom te help nie. 

» Moenie valse beloftes maak 
of valse inligting gee nie. 

» Moenie jou vaardighede oordryf nie. 

» Moenie hulp op mense 
afdwing nie, en moenie 
indringerig of opdringerig 
wees nie. 

» Moenie mense druk om hul 
storie vir jou te vertel nie. 

» Moenie die persoon se storie 
met ander deel nie. 

» Moenie die persoon oordeel 
vir hul optrede of gevoelens 
nie. 

Mense wat meer as net SN nodig het: 

Sommige mense sal baie meer as SN alleen nodig hê. Ken jou perke en vra hulp van 
ander wat mediese of ander bystand kan verskaf om lewe te red. 

 

Mense wat meer gevorderde ondersteuning  

onmiddellik benodig: 

» Mense met ernstige, lewensgevaarlike beserings wat nood mediese sorg benodig. 

» Mense wat so ontsteld is dat hulle nie vir hulself of hul kinders kan sorg nie. 

» Mense wat hulself kan seermaak.   

» Mense wat ander kan seermaak. 
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