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W a t  s ê  ‘ n  m e n s  v i r  j o u  v r i e n d  a s  j y  
h o m  m o e t  o n d e r s t e u n  n a d a t  s y  s e u n  
s y  l e w e  g e n e e m  h e t ?  

Goeie vriende. ‘n Gelukkige kind. 'n Stabiele familie.
Ouers wat baie liefde en aandag aan hulle drie
kinders gee.  

"



Vrydagmiddag ry ek na sy huis om te gaan kyk hoe dit met hulle gaan nadat ek gehoor het dat 
hulle oudste seun Woensdagnag geknak het. 

Ek weet ek sal daar aankom en ‘n huis vol mense kry, want my vriend en sy gesin is baie 
aangename mense met baie vriende en familie wat nie ver bly nie. Daar aangekom, is dit ook so. 
Mense wat ek nog nooit gesien het nie en skoolkinders wat die hele tyd kom en gaan. Almal om 
medelye te kom betoon. Kort-kort emosionele uitbarstings. Sommige gesinslede wat 
uitdrukkingloos sit en staar, totaal afgemat van die afgelope paar dae se skok en warboel van 
gebeure. 

Ek kry ‘n kans om met my vriend te praat. Hy gryp my vas en begin snik. Hy babbel deurmekaar, 
praat van die kere wat ons en die seuns saam gaan rugby kyk het en die pret wat ons by Atlantis 
op die duine gehad het toe ons die seuns met die Land Cruisers leer bestuur het. Ek wil iets 
bemoedigend sê, maar kan nie aan iets dink nie. Ek besef dat ek nie lus het om hom op te beur nie, 
want nou is nie die tyd om beter te voel nie, nou is die tyd om hartseer te wees, pyn te voel. Hy 
vra my om vir hom te bid en ek doen dit terwyl ons mekaar steeds vashou tussen die ander mense. 
Ek bid net vir genade om hulle deur die tyd te dra voor my emosies ook die oorhand oor my kry en 
ek dit nie meer kan terughou nie. 

Die jong seun was vanjaar in matriek, net so oud soos my seun. Hy is by Stellenbosch ingeskryf om 
beleggingsbestuur te gaan studeer, net soos my seun. ‘n A-kandidaat in ‘n privaatskool. ‘n 
Gelukkige kind. Stabiele familie. Ouers wat baie liefde en aandag aan hulle drie kinders gee. 
Goeie vriende. Die enigste teken by die matrikulant was angstigheid en stres oor sy skoolwerk. 
Hulle het dit aangespreek en die huisdokter gaan sien. Wat hy voorgeskryf of aangeraai het, weet 
ek nie. Ek weet net dat hulle nie die regte hulp/raad gekry het nie. 

Ek besef net weer hoe nodig dit is dat kinders moet weet dat hulle met iemand moet praat as 
hulle die druk voel. Ek besef dat ons kinders meesters geword het om hulle emosies weg te steek 
uit vrees om op sosiale media en in hulle vriendekringe emosioneel geboelie te word. Ek dink dat 
hulle so goed daarmee raak om gevoelens weg te steek, dat hulle hulself naderhand oortuig dat 
hulle dit alleen kan hanteer. Hulle weet eenvoudig later nie meer hoe om die masker waaragter 
hulle wegkruip, af te haal nie, selfs nie eers by die huis nie, en dan kom die punt waar selfdood die 
enigste uitweg blyk te wees ... 




