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Vir een en almal is oud word en die aanpassing by die werklikhede van 
bejaardheid 'n bron van nuwe probleme en uitdagings. Volgens die Wet op Ouer 
Persone (nr 13 van 2006) word 'n "ouer persoon" gedefinieer as 'n persoon wat, in 
die geval van 'n man, 65 jaar oud of ouer is, en, in die geval van 'n vrou, 60 jaar 
oud of ouer is. Navorsing dui daarop dat ons in 'n tyd lewe waar mense se 
lewensverwagting al hoe hoër word. 'n Verdere probleem lê daarin dat die 
gesindheid teenoor bejaardes in die samelewing dikwels negatief is en dat 
bejaardes nie as belangrik geag word nie. 

Studies toon aan dat indien jy 60 jaar oud was in die 1980's, het jy 'n 50% kans 
gehad om 80 jaar oud te word en 'n 16% kans gehad om 90 te word. As jy vandag 
egter 60 jaar oud is, het jy 'n 67% kans om 80 te word en 'n 36% kans om 90 te 
word! Vir 'n getroude paar wat vandag albei 60 jaar oud is, is die kans 80% dat 
een van hulle 90 jaar oud sal word! 

Hieruit is dit duidelik dat ons nuut sal moet dink oor die versorging van ons 
bejaardes.  

Veranderings 

Ouerwording by die mens gaan noodwendig gepaard met liggaamlike en 
geestesverswakking en dit is belangrik dat hierdie aspek prioriteitsaandag geniet 
tydens beplanning vir aftrede. Die ouer persoon se liggaam word om verskeie 
redes afgetakel. Die samelewing lê egter geweldig klem op die uiterlike en so 
word ouer persone se eiewaarde en gevoel van geborgenheid beïnvloed wanneer 
hulle uiterlike voorkoms begin versleg. Dikwels lei dit daartoe dat hulle ook nie 
meer die nodige aandag kan gee aan hulle voorkoms nie, en word die gedagte 
dat hulle oud en afgeleef is net versterk. Die sensoriese veranderings wat in die 
liggaam plaasvind gebeur nie oornag nie, maar dit veroorsaak wel probleme in die 
persoon se vermoë om oor die weg te kom en vrylik te kom en gaan. Die fisiese 
agteruitgang kan ook lei na ipekonders wat veroorsaak dat die persone later nie 
meer ernstig opgeneem word wanneer hulle fisiese klagtes het nie. 
Huweliksprobleme begin ook dikwels kop uitsteek wanneer daar seksuele 
veranderings plaasvind en die persone hulle begin distansieer van hulle 
huweliksmaat. Die fisiese nabyheid van die ander persoon is steeds belangrik, en 
word 'n groot probleem wanneer hulle dan hulself van hulle huweliksmaat onttrek. 

Verlies 

Deel van die ouerwordende persoon se lewe is verskeie vorme van verlies wat 
hanteer moet word. Vir die persoon wat jare lank in die arbeidsmark gestaan het, 



kan dit traumaties wees om uit diens te tree en gevoelens van waardeloosheid 
kan ontstaan. Gevoelens van verlies kan ook ervaar word wanneer die 
ouerwordende persoon na 'n kleiner woning verhuis. Ook wanneer die bejaarde 
sy/haar lewensmaat aan die dood moet afstaan kan dit gebeur dat hy/sy daarna 
verlore voel of nie oor die innerlike kragte beskik om hom- of haarself te handhaaf 
nie. 

Maatskaplike perspektief 

Daar is twee kern sake wat in oënskou geneem moet word wanneer ons die 
maatskaplike perspektief van bejaardesorg ondersoek: 

1. Uitbuiting en mishandeling van bejaardes 

Soos bejaardes verswak is hulle nie meer fisies in staat om hulleself te verdedig 
nie en vanweë die realiteit dat hulle dikwels nie meer goed hoor of sien nie, staan 
hulle ook weerloos teenoor ander vorms van misbruik. Wanneer daar geestelike, 
fisiese of finansiële mishandeling van bejaardes plaasvind,is hulle nie altyd in 
staat om hulleself te verdedig of die saak aan te meld nie. Mishandeling en 
uitbuiting van bejaardes vind nie net plaas in hulle eie huise nie, maar ook waar 
hulle versorg word of soms in huise van hulle naasbestaandes. Die hartseer is 
selfs groter wanneer kinders of ander afhanklikes diegene is wat vir die 
mishandeling verantwoordelik is, en ook diegene waarvan die bejaarde afhanklik 
is. Mishandeling en uitbuiting vind gewoonlik plaas deur iemand wat nie omgee 
nie of 'n oorwerkte versorger.  

2. Sekuriteit en die bejaarde 

Die sekuriteit van die bejaarde behels meer as net die veiligheid van bejaardes in 
die geval van misdaad, dit behels ook voorkoming van moontlike beserings. Baie 
beserings vind plaas in primêre areas van die huis: die slaapkamer; badkamer en 
gang. Dit is belangrik om na alle areas te kyk en die risikofaktore te elimineer wat 
kan bydra tot die val van die bejaarde; die beweeglikheid van die bejaarde beperk 
of beperkte toegang veroorsaak tot sekere terreine. Hierdie sekuriteitaspekte sluit 
nou aan by die derde aspek, naamlik wat moet vooraf gedoen word wanneer 
bejaardes by hulle kinders of elders sou gaan woon. Dit is dan veral belangrik om 
ook aan hierdie die volgende aspekte aandag te gee. 

 Vloere 

 Daar moet verkieslik nie enige los drade, papiere of klere rondlê nie 
 Indien die bejaarde skuifel of van 'n loopraam gebruik maak, kan 

beweeglikheid bevorder word deur die drumpels tussen kamers te 
verwyder 



 Dit is makliker as die oppervlakte konstant bly. Bejaardes sien moeiliker 
wanneer die vloer na mat verander of na 'n ander soort teël, en dit kan 
hulle maklik laat struikel 

 Plak los matte vas sodat dit nie kan gly nie 
 Indien vloere gepolitoer word, moet daar nie sokkies gedra word wat 

maklik gly nie. Daar moet eerder matte wat nie kan gly nie, bo-oor 
gegooi word of die bejaarde moet pantoffels met goeie sole dra. 
 

 Beligting 

 Vermy lae beligting. Dit dra by tot depressie en kan die bejaarde 
makliker laat val 

 Nagligte is sinvol, veral in die gang of vanaf die slaapkamer na die 
badkamer. 

 Badkamer 

 Laat relings aanbring in die stort, bad en naby die toilet sodat die 
bejaarde daaraan kan vashou. Maak ook seker dat daar 'n rubber 
bekleedsel in die bad is wat nie maklik kan gly nie 

 Hou die bejaarde se lengte in ag wanneer relings opgesit word. 

 Algemene veiligheid 

 Noodnommers moet byderhand en sigbaar wees 
 'n Draagbare telefoon of selfoon (verkieslik aan hul sy) indien hulle hulp 

moet ontbied 
 Deure en vensters moet te alle tye gesluit wees en nie oopgelaat word 

nie 
 Geen spaarsleutels moet êrens weggesteek word of buite, naby 'n oop 

venster of ander bereikbare plek van buite af gehou word nie 
 Vra vir identifikasie 
 Moenie persoonlike inligting gee nie. 

 

Vervoerbehoeftes van bejaardes 

Ideale vervoer 

Die ideale vervoer vir ouer persone sal die volgende eienskappe hê: 

 Dit sal beskikbaar wees soos en wanneer benodig 
 Dit sal die bejaarde vervoer na al die plekke waar 'n bejaarde graag wil 

wees, dws verskeie bestemmings 
 Dit sal betroubaar en betyds wees 
 Dit sal veilig wees 
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 Dit sal gerieflik wees 
 Dit sal goedkoop/bekostigbaar wees. 
 Dit sal toeganklik en maklik wees om te gebruik. 

Alhoewel omstandighede van bejaardes verskil, is daar by die meeste van hulle 'n 
behoefte om by die onderstaande plekke uit te kom: 

 Kinders, familielede, vriende 
 Kerk, en ander geleenthede by die kerk 
 Dokter, apteek, hospitaal, gehoortoetse 
 Haarkappery, droogskoonmaker, wasssery 
 Markte en kruideniersvoorsieners, bakkerye, slaghuise 
 Afdelingswinkels 
 Betaling van rekeninge 
 Banke 
 Vermaaklikheidsplekke soos bingo, flieks en teaters 
 Sport: swem, gholf, rolbal, hengel 
 Stokperdjies 

In die lig van bostaande, blyk dit dat 'n eie motor die beste oplossing is, maar 
waar die bejaarde nie meer 'n eie voertuig het nie, kan ander opsies oorweeg 
word. 

Openbare vervoer 

Openbare vervoer in dorpe en op die platteland bestaan vir praktiese doeleindes 
nie. In stede is daar egter wel busse, treine en huurmotors beskikbaar. Soos in die 
geval van private vervoer, sal openbare vervoer ook aan bostaande eienskappe 
moet voldoen. 

Hierdie maatreëls is van die uiterste belang wanneer van openbare vervoer 
gebruik gemaak word: 

 Moenie openbare vervoer gebruik wanneer dit reeds donker is nie. 
 Laat iemand die bejaarde vergesel na die halte en weer ontmoet wanneer 

die persoon by sy/haar bestemming aankom. 
 Sit naby die bestuurder. 
 Moenie alleen in 'n treinwa of kompartement sit nie. Staan op en gaan sit in 

een waar daar ook ander mense is. 
 Wanneer 'n persoon wat twyfelagtig lyk, langs jou kom sit, staan op en gaan 

sit elders by iemand anders. 
 Moenie 'n saamrygeleentheid van iemand aanvaar terwyl jy staan en wag op 

die bus/trein nie. 
 Wees altyd bedag op die omgewing wanneer jy na en van openbare vervoer 

loop. Vermy plekke wat gevaarlik kan wees. 
 Moenie kortpad vat deur parke, parkeerareas, agterstraatjies ens nie. 



 Moenie talle pakkies dra nie. 
 Dra gemaklike klere en skoene 
 Moenie dat straatverkopers jou voorkeer nie. 
 Moenie kosbare juwele, handsakke, ens dra nie en moenie groot bedrae geld 

in kontant by jou hou nie. Hou jou selfoon en sleutels buite sig. 
 Hou 'n afskrikmiddel byderhand soos 'n sambreel, kierie of pepersproei. 

 
Eie vervoer 

'n Eie motor is vir baie bejaardes die simbool van hulle onafhanklikheid en met 
goeie voorsorg kan hulle dit nog vir lank gebruik. Die feit is egter dat die motor die 
mees algemene ongeluksoorsaak van dood in die ouderdomsgroep 65 tot 74 is. 

Instandhouding van voertuie 

Alhoewel ouer persone minder gereeld hulle voertuie gebruik, is dit steeds van 
uiterste belang om die voertuig in stand te hou sodat veiligheid verseker word. Die 
geskeduleerde versienings van die motor moet volgehou word. Vir ouer motors is 
dit nog belangriker dat die motor gereeld versien word. Wanneer versienings nie 
op datum gehou word nie, kan dit aansienlike koste meebring wanneer iets 
onklaar raak of in die geheel vervang moet word terwyl dit met gereelde aandag 
bloot herstel sou kon word. 

Finansiële probleme 

Die hoër lewensverwagting plaas ongelooflike druk op die tradisionele vorms van 
aftreebeplanning. Pensioene en uittreeannuïteite kan gewoon nie voorsien in die 
groterwordende vraag nie. Gevolglik sal voordele moet verlaag en sal ons 
bejaardes jaar vir jaar armer word. Pensioenarisse wat hulle lewe lank gewerk 
het, sal binne so min as vyf jaar probleme ontwikkel ten opsigte van hulle 
finansies. Twintig jaar na aftrede kan hul pensioen glad nie meer in hul 
lewenskoste voorsien nie. (‘n Onafhanklike studie beweer dat slegs 7% mense in 
Suid-Afrika kan bekostig om finansieel onafhanklik af te tree.) Die gevolg is dat 
pensioenarisse meer en meer moet teruggaan werk toe, of by hulle kinders gaan 
woon en deur hulle kinders versorg moet word. Die kerk sal nuut moet dink oor 
hoe om hierdie probleem die hoof te bied, terwyl dié van ons wat nog werk, nuut 
sal moet dink oor aftreebeplanning. 'n Totale kopskuif is nodig. 

Is daar 'n oplossing? 

Vir dié wat nog tien jaar of langer gaan werk, is daar oplossings. Hulle moet nuut 
begin dink oor aftrede-voorsiening en nie staatmaak op pensioenfondse, uittree-
annuïteite, finansiële beleggings en polisse nie. Hierdie is slegs hulpmiddels. 



Vir bejaardes wat finansiële probleme het, is daar weinig oplossings. Dit is 'n 
groterwordende uitdaging vir die kerk om hierdie mense by te staan. Die fokus 
moet dus verskuif na hulpverlening. 

ALLES IS DAREM NIE VERLORE NIE 

Erkenning word gegee vir wat u in die gemeente beteken en kan beteken. U wat 
nog aktief in die gemeente is se geestelike wysheid moet ingespan kan word en 
na gevra kan word. Die rol van gebed, ook vir die bejaarde wat nie aktief betrokke 
kan wees nie, is kardinaal: die bejaardes kan die gemeente, die familie, die gesin 
dra in gebed. 

God ken u harte. Dit beteken dat sou u nie eredienste kan bywoon nie en wel oor 
die radio daarna kan luister, dat God nog met u is. God word nie beperk deur ons 
swakhede nie. Die bediening van die nagmaal aan u wat tuisgebonde is, is uiters 
belangrik ook vir ons. 

Bejaardheid in die Bybel (die seën van 'n lang lewe) 

Eerstens dui die Bybelse gegewens daarop dat God in sy genade die ouer mens 
in die kategorie van voorwerp vir barmhartigheid plaas.  Vandaar die voortdurende 
oproep om om te sien na die weduwees. God erken die ouderdom van mense as 
deel van sy skeppingsorde en maak voorsiening vir die respek, waardering en 
versorging van die bejaardes. So word telkens gesê dat die jonger mens uit 
eerbied vir God aan die bejaardes eer moet betoon en hulle met die nodige 
respek behandel. 

Dat die ouderdom met agteruitgaan van die liggaam en liggaamlike funksies 
gepaard gaan, word duidelik in die Bybel aangedui. Dit word veral treffend in 
Prediker 12 geïllustreer. In hierdie Skrifgedeelte word die klem op die 
lewenskragtige begin van die mens geplaas met die geleidelike agteruitgang 
totdat die uiteinde, naamlik die dood, intree. Paulus praat in 2 Kor 4 van die 
kleipot wat maklik breek en uiteindelik finaal tot niet gaan en van die tentwoning 
wat op die lange duur afgebreek word. In Prediker 12 word die ouderdom 
gelykgestel aan die triestige nat winter van Palestina terwyl die jeug aan die lente 
herinner waarvan ons in Hooglied 2:11–13a lees. 

Dit alles dui daarop hoe weerloos die mens word wanneer die ouderdom toeneem 
en al hoe meer van ander mense se barmhartigheid vir hulp en versorging 
afhanklik raak. Kinders speel uiteraard 'n belangrike rol maar met hulle eie 
huishoudings in ag geneem, kan hulle nie altyd die ondersteunende versorging 
van die bejaarde oorneem nie.  Daarom is die kerk daar en wil ons in die 
gemeente u ook van hulp wees vir so vêr ons kan. 
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