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Hierdie boek is vir jou – die versorger. Dit gee jou raad oor
hoe om ’n gelukkige, gesonde kind groot te maak. Kinders
moet goed groei en ontwikkel, en daarvoor benodig hulle:
1.

Goeie voeding

2.

Baie liefde, speel en geselskap

3.

Beskerming teen siektes en beserings

4.

Gesondheidsorg wanneer hulle siek of beseer is

5.

Ekstra sorg en ondersteuning wanneer hulle dit nodig het

Lees hierdie boek van die begin tot einde om uit te vind hoe jy jou
kind kan help om te groei en te ontwikkel.
Onthou, wanneer jy na ’n kliniek of hospitaal gaan of wanneer
’n gemeenskapgesondheidswerker jou by die huis kom besoek,
kan jy jou gesondheidswerker enige tyd vra oor jou kind se
gesondheid, groei en ontwikkeling. Jou gesondheidswerker is
daar vir jou, en is besorg oor jou en jou kind se gesondheid. Praat
met jou gesondheidswerker as daar enigiets is waaroor jy
bekommerd is.

Onthou!
Hierdie boek vervang nie die Pad na Gesondheidsboekie
nie. Bêre altyd jou Pad na Gesondheidsboekie op ’n veilige
plek en neem dit elke keer saam met jou wanneer jy jou
kind na ’n kliniek, hospitaal, dokter of ander
gesondheidsfasiliteit neem.

Hierdie is woorde wat jy dalk nie so mooi verstaan nie.
Die betekenis van hierdie woorde word agter in die
boek verduidelik.
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Gevaartekens!
Neem jou kind na die naaste kliniek as jy enige van die volgende sien:

Kind hoes en haal vinnig
asem (meer as 50
asemhalings per minuut)

Kind het diarree , die oë is
diep in die kop en die fontanel
(sagte plekkie) is gesink

Kind onder 2 maande
oud het koors of wil nie
drink nie

Kind ruk
(stuiptrekkings)

Kind beweeg nie of
word nie wakker nie

Kind bring alles op (gooi
op).

Kind het tekens van
wanvoeding
(enkels en voete is geswel)

Jou kind kan nie
borsvoed nie
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Goeie voeding vir groei en gesondheid
Jou kind het die regte kos nodig om gesond te wees en goed te kan
groei. Vra jou gesondheidswerker of jou kind goed groei en praat
met hulle as jy oor enigiets bekommerd is.

Geboorte tot 6 maande
l
l

l
l

l

Borsvoeding is die beste manier om jou baba te voed. Borsmelk is die
ideale kos vir jou baba om te groei, te ontwikkel en gesond te wees.
Gee vir jou baba NET borsmelk vir die eerste ses maande van sy/haar lewe.
Moenie pap, water, tee of enige ander vloeistof gee nie. Moenie enige ander
tuisgemaakte of tradisionele medisyne gee nie. Gee vir jou baba net
medisyne wat jy vir jou baba by die kliniek of hospitaal gekry het.
Borsvoed so dikwels as wat jou baba wil drink, dag en nag.
Borsvoed jou baba gereeld ten minste 8 keer in 24 uur. Hoe meer jou
baba aan jou drink, hoe meer borsmelk sal jy maak. Omtrent alle ma’s
kan genoeg borsmelk vir hulle babas maak sodat hulle vir die eerste ses
maande niks anders nodig het nie.
Jy kan borsmelk uitmelk sodat ander versorgers dit vir jou baba kan voer
wanneer jy nie by jou baba is nie. Hulle moet ’n skoon koppie gebruik, en
nie ’n bottel nie. Bêre die uitgemelkte borsmelk in ’n skoon glas of
plastiek koppie wat met ’n deksel kan toemaak. Gevriesde borsmelk moet
ontdooi word in ’n yskas of by kamertemperatuur oor ’n tydperk van
12 uur of deur dit in water te laat staan. Moet dit nie kook of in die
mikrogolfoond sit nie.
Vir hoe lank kan uitgemelkte borsmelk veilig gebêre word?
Temperatuur
Kamertemperatuur. Kies die koelste plek
in jou huis.
Yskas
Vrieshokkie in die yskas
Vrieskas (-18oC)

l

l
l

Tydperk
Tot 8 uur lank
Tot 6 dae lank
3 maande
3-6 maande

Dit is die beste om nie bottels of tiete (fopspene) te gebruik nie. Dit is vir
sommige babas moeilik om aan die bors te suig nadat hulle aan ’n
fopspeen gesuig het. Dit is ook moeilik om bottels skoon te maak en dit
kan kieme bevat wat jou baba kan siek maak.
As jy MIV-positief is, moet jy altyd onthou om jou MIV- of antiretrovirale
behandeling te gebruik. Dit maak borsvoeding veilig.
Ma’s wat borsvoed, moet gesonde kos eet. Hulle moenie alkohol drink,
rook of dwelms gebruik nie.
3
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a

b

Laat jou baba se kop effens agteroor
leun sodat jy sy/haar bolip teen jou tepel
kan voel.

Bring jou baba na die bors en
moenie vooroor leun en jou bors
strek om dit in jou baba se mond
te kry nie. Ondersteun jou baba
se kop en nek.

c

d

Maak seker dat jou baba sy/haar
mond wyd oopmaak met sy/haar
tong na onder. Jy kan jou baba
aanmoedig om dit te doen deur jou
baba se bolip saggies te streel.
Jou baba moet ’n groot gedeelte
van jou bors – die tepel sowel as
’n groot gedeelte van die areola
(donker area rondom die tepel) – in
sy/haar mond neem.

Sit jou duim waar die donker ring om jou
tepel aan jou bors raak en sit jou vingers
op dieselfde plek onder jou tepel. Om melk
uit te melk moet jy jou wysvinger en jou
duim saamdruk. Maak seker dat jou hand
jou bors na, en nie weg van jou liggaam af
druk nie.

Onthou!
Voordat jy besluit dat jy nie gaan borsvoed nie, moet jy dit eers met ’n
gesondheidswerker bespreek. As jy regtig nie kan borsvoed nie, moet jy
leer hoe om baba formule veilig te gebruik.
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Hoekom moet ek vir die eerste ses maande van lewe net
borsmelk gee?
l
l
l

l
l

l

Borsmelk bevat al die voedingstowwe wat jou baba vir die eerste 6
maande van sy/haar lewe nodig het.
’n Baba se maag (derms) is voor 6 maande nog nie reg vir enige ander
kos, water of ander vloeistowwe nie.
Babas kan diarree , hardlywigheid , infeksies en allergieë kry as
ander kos of vloeistowwe – insluitende water – voor 6 maande vir die baba
gegee word.
Borsmelk bevat genoeg water om jou baba se dors, gedurende die eerste
6 maande van lewe, te les, selfs in warm weer.
Borsmelk bevat spesiale eienskappe wat jou baba gesond hou.
Borsvoeding verminder die kanse dat jou baba longontsteking en diarree
kan kry.
As jy ander kos gee voor jou baba ses maande oud is, sal dit veroorsaak
dat jy minder borsmelk maak en jou baba sal nie al die voedingstowwe kry
wat hy/sy nodig het vir groei en ontwikkeling nie.
5
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6 maande tot 5 jaar
Jou kind se
ouderdom
6 – 8 maande

Watter kos om te gee
Hou aan om te borsvoed wanneer die
baba wil. Borsvoed eers, en gee dan
ander kos.
Jou baba het kos nodig wat yster bevat
(droë boontjies, eier, maalvleis, vis sonder
grate, hoender of hoenderlewer, gemaalde
mopaniewurms). Hierdie kos moet gaar en
fyngemaak word om dit sag te maak sodat
jou baba dit maklik kan sluk.

Hoeveel?
Begin met 1-2 teelepels, twee
keer per dag.
Vermeerder die hoeveelheid en
gereeldheid van kos geleidelik.

Gee ook vir jou baba:
l Stysels (soos gefortifiseerde mieliepap,

fyngemaakte soetpatat of fyngemaakte
aartappels)
l Fyngemaakte, gaar groente (soos
pampoen, botterskorsie, wortels)
l Sagte vrugte sonder pitte (soos avokado,
piesang, papaja, gekookte appels)

Gee gereeld vir jou baba skoon en veilige
water uit ’n koppie.

9 – 11 maande

Hou aan om te borsvoed wanneer die
baba wil. Borsvoed eers, en gee dan
ander kos.

l Omtrent ¼ koppie, en

vermeerder tot ’n halwe koppie
teen 12 maande.
l 5 klein maaltye per dag.

l Kos wat yster bevat, is baie belangrik vir
jou baba se groei

l Vermeerder die hoeveelheid en

verskeidenheid (verskillende soorte) kos

l Kos hoef nie meer so glad te wees
soos in vorige maande nie

l Gee vir jou kind klein stukkies kos
wat hy/sy kan vashou en eet
(piesangs, brood, gaar wortels)
l Vermy klein, harde kos soos
grondboontjies wat ’n kind
kan laat verstik
l Gee gereeld vir jou baba skoon
en veilige water uit ’n koppie
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Jou kind se
ouderdom
12 maande tot
op 5 jaar

Watter kos om te gee

Hoeveel?

Hou aan om te borsvoed vir solank as wat
jou kind wil drink, vir 2 jaar of langer.
Gee eers kos en dan borsmelk.

l Omtrent een vol koppie
l 5 klein maaltye per dag (’n kind

l Gee ’n verskeidenheid (verskillende
l

l
l
l
l

l

het ’n klein maag, en hulle kan
dus nie genoeg eet om hulle vir
baie ure vol te hou nie)

soorte) kos – kos wat yster bevat, stysels,
groente en vrugte
Gee kos wat ryk is aan vitamien A
(lewer, spinasie, pampoen, geel patats,
veselperske (mango), papaja,
volroommelk, maas)
Gee kos wat ryk is aan vitamien C
(lemoene, naartjies, koejawels, tamaties)
Sny kos op in klein stukkies sodat jou kind
dit op sy/haar eie kan eet
Sit langs jou kind en moedig hom/haar
aan om te eet
As jy nie borsvoed nie, kan jy begin om
gepasteuriseerde volroom koeimelk/maas
of jogurt te gee. Opvolg babaformule is nie
nodig nie
Gee vir jou baba gedurende die dag
skoon, veilige water uit ’n koppie

Onthou!
l

l
l
l

l
l

l
l

Vanaf 6 maande, gee vir jou baba gedurende die dag skoon, veilige
drinkwater uit ’n koppie. Kook die water en koel dit af voordat jy dit vir
jou kind gee.
Sit altyd langs jou kind terwyl hy/sy eet.
Hou kos en kombuis toerusting baie skoon om diarree te voorkom.
Was altyd jou eie en jou kind se hande met seep en water voordat jy kos
maak, voordat julle eet en nadat jy die toilet gebruik het of jou baba se
doek omgeruil het.
Dit is nie nodig om babakos of babagraankos te koop nie. Tuisgemaakte
kos is goed genoeg.
Moenie vir jou kind rooibostee of enige ander tee, koffie, verromers,
kondensmelk, meelbol water, suikerwater en koeldrank gee nie. Hierdie
kos en drinkgoed bevat nie enige voedingstowwe nie en sal nie jou kind
help om te groei nie.
Moenie vir jou kind ongesonde kos soos aartappelskyfies, lekkers, suiker
en gaskoeldrank gee nie.
Babaformule verhoog die risiko dat jou baba diarree, allergieë en
asemhalingsprobleme kan kry.
7
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Vir gesonde ontwikkeling benodig
jou kind liefde, speel en geselskap
Jong kinders het ’n veilige omgewing en liefdevolle versorgers
nodig wat hulle kan help om die wêreld om hulle te verken.
Algemene, liefdevolle dinge wat jy kan doen om te help met jou
kind se groei en ontwikkeling is om jou kind vas te hou, met jou
kind te praat en te speel en vir hulle te lees.
Daar is ’n paar basiese dinge wat jy kan doen om jou kind te help
om te ontwikkel en te leer:
l

l

l

l

l

l

Wees daar vir jou kind. Jy is die belangrikste persoon in jou kind
se lewe. Alle kinders wil veilig voel en hulle wil voel dat iemand
hulle liefhet en vir hulle versorg.
Vorm ’n band met jou kind. Hou jou baba soveel as moontlik
teen jou vas gedurende die eerste weke van sy/haar lewe.
Dit sal help om jou baba kalm te maak en help om goed
te slaap, groei en goed te voed.
Reageer op jou kind. Skenk aandag aan jou kind se
belangstellings, emosies en dinge waarvan jou kind hou of
nie hou nie – dit sal jou help om jou kind beter te verstaan
en sodoende kan jy op die beste manier in jou kind se
behoeftes voorsien.
Jou baba leer van geboorte af. Hou jou baba vas, sing en praat
met hom/haar, veral gedurende voedingstyd en wanneer jy hom/
haar bad en aantrek.
Kinders leer deur te speel, verkenning en interaksie met ander.
Gee jou kind die kans om in ’n veilige plek rond te beweeg en te
verken. Gee jou kind net skoon veilige huishoudelike voorwerpe
(soos plastiek koppies) of speelgoed om mee te speel.
Lees en vertel jou kind stories.. Praat oor die prentjies, laat hulle
vrae vra, laat hulle vir jou ’n storie vertel of laat hulle jou vertel
wat in die storieboek gebeur terwyl jy dit lees.
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Vra altyd vir ’n gesondheidswerker oor jou kind se ontwikkeling as jy oor enige
van die volgende bekommerd is:
Oogprobleme:
l
l

l
l

’n Wit pupil/kolletjie op die
pupil
Oë kan nie op ’n bewegende
voorwerp soos ’n vinger of ’n
speelding fokus of dit volg nie
Een of albei oë is groter of
kleiner as gewoonlik
Gekruisde oë of die een oog
kyk in ’n ander rigting
(skeel oë)

l

l

l

l
l
l
l
l
l

Gehoorprobleme:
¡ Gehoorverlies
¡ Reageer nie op harde geluide
nie
¡ Lyk of kind sommige geluide
hoor en ander nie
Jou kind kan nie meer die takies
verrig wat hulle voorheen kon
doen nie
Jou kind kommunikeer nie deur
spraak of handgebare op die
ouderdom van 18 maande nie
Loop nie op 18 maande nie
Kop lyk groot
Kop lyk klein
Gebruik nie albei kante van die
liggaam/arms en bene eweveel nie
Stywe arms en bene
Slap arms en bene
9
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Beskerming teen voorkombare
kindersiektes en beserings
Kinders MOET NIE net na die kliniek geneem word wanneer hulle
siek is nie. Jy moet ook jou kind neem vir die volledige reeks
immunisasies/inentings en roetinebehandelings volgens die skedules
in jou Pad na Gesondheidsboekie.
l

Immunisasie is gratis. Dit beskerm jou baba teen algemene
kindersiektes. Maak seker jou baba kry al sy of haar inentings.

l

Gaan na die kliniek vir opvolgbesoeke vir jou en jou baba binne ses
dae na geboorte en weer wanneer jou baba ses weke oud is.

l

Maak seker dat jy weet wanneer jou baba na die kliniek moet kom
vir immunisasie en ander sorg. As jy die datum van jou
kliniekbesoek mis, moet jy seker maak dat jy so gou as moontlik
weer gaan.

l

As jy MIV-positief is, moet jy jou baba by geboorte en op 10 weke
vir MIV laat toets.

l

Alle kinders tussen 6 maande en vyf jaar moet elke ses maande
vitamien A supplementasie en ontwurmingsmedisyne kry. Dit help
om hulle gesond te hou.

l

Onthou om jou hande te was nadat jy die toilet gebruik het, doeke
omgeruil het, voordat jy etes voorberei en jou kinders kos gee. Was
jou hande deeglik – was met seep en skoon water aan albei kante
van jou hande, tussen jou vingers en jou gewrigte.

l

Talle ernstige beserings kan vermy word as ouers en ander
versorgers goed toesig hou oor jong kinders en hulle omgewing
veilig hou.

l

’n Kind moenie sonder toesig of alleen gelos word nie. Maak seker
dat daar altyd ’n verantwoordelike volwassene is wat jou kind
oppas en dat jy te alle tye weet waar jou kind is.

l

Beskerm jouself ook. Besluit op ’n voorbehoedmiddel van jou
keuse en gebruik ook manlike en vroulike kondome om onbeplande
swangerskap en seksueel oordraagbare infeksies te verhoed
(tweeledige beskerming).

l

Goeie mondgesondheid sal help dat jou kind se tande sterk en
gesond bly en onnodige pyn en ongerief help voorkom.
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Beskerm jou kind se tande:
l
l
l

l
l
l

l

Gebruik ’n klein, skoon lappie om jou baba se tandvleis
gereeld skoon te maak voordat die eerste tande begin verskyn.
Begin om jou baba se tande skoon te maak sodra die eerste
tand uitkom.
Wanneer die tande begin uitkom, moet jy ’n klein, sagte
tandeborsel en ’n klein bietjie kindertandepasta, so groot
soos ’n klein vingernael, gebruik om die baba se tande te
borsel.
Borsel die tande en die tandvleis twee keer per dag; soggens
en saans voor die baba gaan slaap.
Moenie vir jou baba soet eet- en drinkgoed gee nie – veral nie
tussen etenstye nie.
Kyk gereeld in jou kind se mond om vroeë tekens van
tandbederf waar te neem en gaan na ’n tandarts of ander
gesondheidswerker as jy enigiets sien wat nie normaal lyk nie.
Moet nooit dat jou baba met ’n bottel gaan slaap nie (onthou
dat borsvoeding of voeding uit ’n koppie altyd beter is as
bottelvoeding).

11
RTHB Afrikaans.indd 11

2018/06/28 3:06 PM

Gesondheidsorg vir siek kinders
Kinders het gesondheidsorg nodig wanneer hulle siek is. Let op vir die
gevaartekens wat hier onder genoem word. Neem jou kind dadelik na die
naaste kliniek as jy enige van die volgende tekens in die lys waarneem.
l

l

l
l

l

As jou kind siek is en nie kan drink of borsvoed nie, alles opbring of
stuiptrekkings (rukkings) het, moet hy/sy dadelik na die kliniek of hospitaal
geneem word.
Jong babas (veral die wat jonger as twee maande oud is) kan baie vinnig
baie siek raak. As jou jong baba nie behoorlik drink nie of koors het, neem
hom/haar dadelik na die kliniek toe.
As jou kind diarree het (loperige maagwerking) moet jy vir hom/haar ’n
suiker-en-sout-mengsel gee om te drink elke keer nadat die maag gespoel het.
As jou kind diarree het of sleg drink of as jou kind se oë diep in die kop sit
of daar bloed in die maagwerking is, moet jy hom/haar dadelik na die
kliniek toe neem.
As jou kind hoes of ’n verkoue het en vinnig of moeilik asemhaal, moet
hy/sy dadelik na die kliniek toe geneem word.

Hoe om ’n suiker-sout-mengsel vir kinders met diarree te gebruik

+
1 litre of cooled
boiled water
l
l

l
l
l

+
8 level teaspoons
of sugar

half a teaspoon
of salt (level)

Gee ’n suiker-sout-mengsel, saam met die kind se normale kos of
borsvoeding.
Gee die suiker-sout-mengsel ná elke loperige maagwerking, en gee
gereelde klein slukkies uit ’n koppie.
¡ ’n Halwe koppie vir kinders onder 2 jaar.
¡ 1 koppie vir kinders van 2-5 jaar.
As jou kind die mengsel opbring, moet jy 10 minute wag en dan
weer probeer, maar gee die mengsel stadiger.
As jou kind meer wil hê as wat aangedui word, gee hulle meer.
Hou aan om jou kind te voed.

12
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Spesiale sorg vir kinders wat ŉ
bietjie meer hulp nodig het
Jou baba se ontwikkeling, groei en gesondheid hang af van baie meer as net
goeie gesondheidsorg. Dit hang af van die daaglikse sorg en beskerming
wat jy en jou familie vir die baba vanaf die oomblik dat hy of sy gebore word
(om die waarheid te sê, selfs wanneer jou baba nog in die baarmoeder is en
selfs voordat jy swanger geraak het met jou baba) gee.
MIV – As jy MIV-positief is, moet jy seker maak dat jy die behandeling kry wat
jy en jou baba nodig het om gesond te kan bly. As jy onseker is oor wat jou
status is, moet jy die gesondheidsorgwerker vra vir MIV-berading en vra dat jy
en jou baba vir MIV getoets word.
TB – TB kom algemeen voor. Sê vir die verpleegster by die kliniek as jy ’n hoes
het wat langer as twee weke aanhou, gewig verloor of in die nag baie sweet, of
as iemand in julle huis TB het. As dit so is, moet jou baba vir ses maande
lank medisyne kry om te voorkom dat jou baba TB kry.
Ernstige beserings – Talle ernstige beserings kan verhoed word as jy
sorgvuldig na jou kind kyk en hom/haar omgewing veilig hou.
Toesig – Jou kind moenie alleen, op hulle eie of sonder toesig gelos word nie.
Maak seker dat daar altyd ’n verantwoordelike volwassene is wat na jou kind
kyk en dat jy te alle tye weet waar jou kind is.
Gebrek – Kinders met verstandelike en fisiese gebreke het ekstra sorg nodig.
As jou baba ’n gebrek het, sal jy ondersteuning nodig hê om vir jou baba te
sorg en jou baba te beskerm. Sê vir jou gesondheidswerker daarvan sodat
hulle jou kan verwys na ’n maatskaplike werker vir ouer-ondersteuning. Dit is
goed om by ’n ondersteuningsgroep aan te sluit sodat julle julle ondervindinge
met mekaar kan deel.

13
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Risiko’s ten opsigte van jou kind se ontwikkeling
Daar is sommige huislike omstandighede wat ’n risiko kan wees vir die
gesondheid en welstand van jou kind. Dit kan wees dat hierdie omstandighede
jou vermoë beperk om vir jou kind te sorg en jou kind te kan beskerm. As jy
enige van die volgende situasies ondervind, moet jy vir jou
gemeenskapgesondheidswerker, verpleegster of dokter daarvan sê, en hulle
sal vir jou raad gee en jou na die regte ondersteuningsvoorsiener verwys.
l

l

l

l

As jy ’n tienerma of ’n ouma of oupa is wat na ’n jong kind kyk, is dit
belangrik dat jy vir jou gesondheidswerker daarvan sê sodat hulle jou na
iemand kan verwys vir ekstra ondersteuning as jy dit nodig het.
As jy blootgestel is aan geweld of mishandeling in jou huis, moet jy vir jou
gesondheidswerker daarvan sê. Hulle kan jou verwys na ’n
maatskaplikewerker en indien nodig na die polisie om jou en jou baba teen
fisiese gevaar te beskerm.
As jy of jou metgesel dwelms of alkohol gebruik, is dit ’n risiko vir jou
baba. Sê vir jou gesondheidswerker daarvan sodat hulle jou vir
ondersteuning kan verwys.
As dit voel of jy die lewe nie kan hanteer nie, as jy spanning ervaar of vir ’n
lang tydperk hartseer (depressief) voel, moet jy vir jou
gesondheidswerker daarvan sê sodat hulle jou raad kan gee oor wat jy
moet doen of jou kan verwys vir ekstra sorg en ondersteuning.
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Registreer jou baba se geboorte

ONTHOU:
Volgens wet moet jou

Dit is belangrik om seker te maak dat jou
baba se geboorte
baba ’n geboortesertifikaat het sodra hy
geregistreer
word voordat hy/
of sy gebore is. Alle babas het die reg
sy een maand oud is. Neem
tot ’n geboortesertifikaat, al is jy nie ’n
jou en die baba se pa se ID
Suid-Afrikaner nie. Die Pad na
na die hospitaal waar jy
Gesondheidsboekie is nie ’n bewys van
geboorte
gaan gee. Baie
identiteit nie; elke kind het die reg om by
hospitale het ’n
geboorte geregistreer te word en ’n
geboortesertifikaat te kry. As jy vir jou kind
geboorteregistrasiediens.
’n geboortesertifikaat kry, help dit jou kind om
toegang te kry tot dienste en ondersteuning.

Ondersteuning- en sorgtoelae
l

l

l

As jy nie werk nie of as jy nie genoeg geld verdien om elke maand vir jou
kind kos, klere en vervoer te bekostig nie, kwalifiseer jy dalk vir ’n
Kindersorgtoelaag (KST). As jy daarvoor kwalifiseer, kan jy die KST ontvang
vandat jou baba gebore word. Dit is belangrik om dit so vroeg as moontlik
te kry, want dit sal jou help om voorsiening te maak dat jou kind goed
ontwikkel in die eerste maande van sy/haar lewe.
As jy ’n gestremdheid (gebrek) het, of as jou baba ’n gestremdheid het,
gee die regering òf vir jou ’n Ongeskiktheidstoelaag òf vir jou baba ’n
Sorgafhanklikheidstoelaag om die koste te help dek van die addisionele
sorg wat nodig is. Vra jou gesondheidswerker of ’n maatskaplike werker
oor hierdie toelaag.
As jy ’n kind in jou pleegsorg het, kan jy eis vir ’n Pleegsorgtoelaag om jou
te help met die koste om vir die kind te sorg.
15
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Lys van moeilike woorde
allergie

wanneer jou baba ’n reaksie het op dinge om
jou wat onskadelik is vir die meeste mense,
soos kos, medisyne, troeteldiere, stuifmeel en
insekte

hardlywigheid

wanneer jy sukkel dat jou maag werk, dit lank
neem voordat jou maag werk en/of jou
maagwerking baie hard is

stuiptrekkings

die liggaam begin skielik onbeheers skud, die
persoon raak gewoonlik flou en val op die
grond neer

depressie

’n probleem met jou buie, wanneer jy hartseer
voel en dikwels nie belangstel in die lewe nie

diarree

as jy ten minste drie keer elke dag los of
vloeibare maagwerking het

wanvoeding

wanneer jou liggaam nie genoeg gesonde goed
uit jou kos kry nie omdat jy nie die regte kos
eet nie of as daar ’n probleem is met hoe jou
liggaam die kos gebruik wat jy eet

voedingstowwe

die dinge in kos wat jou liggaam nodig het om
te groei en gesond te bly
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Health services
Your local clinic
Your doctor
AIDS Helpline

0800 012 322

Depression/Mental Health
helplines

0800 12 13 14/011 262 6396, sms
31393

Emergency ambulance

10177
From a mobile: 112

Poison information centre

0861 555 777

MomConnect

*134*550#
Birth registration and identity documents

Home Affairs Toll Free helpline

0800 601 190

Child protection and safety
Police emergency number

10111

Childline toll free

0800 055 555
0800 123 321
Grants

SASSA Toll Free helpline

0800 601 011
0800 600 160
GrantEnquiries@sassa.gov.za
Child care and education

Your local ECD centre, creche, preschool, child minder

Other numbers
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Gevaartekens!
Neem jou kind na die naaste kliniek
as jy enige van die volgende sien:

Kind hoes en haal
vinnig asem (meer
as 50 asemhalings
per minuut)

Kind het diarree, die oë
is diep in die kop en die
fontanel (sagte plekkie)
is gesink

Kind onder 2
maande oud het
koors of wil nie
drink nie

Kind ruk
(stuiptrekkings)

Kind beweeg nie of
word nie wakker nie

Kind bring alles op
(gooi op).

Kind het tekens van
wanvoeding
(enkels en voete
is geswel)

Jou kind kan nie
borsvoed nie
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