
Die Voortrekkers bied jou kind 

 

Die kind word gelei om 'n positiewe selfbeeld te vorm deur voortdurend moeiliker uitdagings binne die kind se vermoë te 

bied en die kind te help om dit te bemeester.  Op hierdie wyse ontwikkel hulle die gevoel dat hulle beheer het oor die dinge 

wat met hulle gebeur 

 

Die Voortrekkers is ’n omgewing waar positiewe waardes wat vloei uit konsekwente Christenskap, moderne Afrikanerskap 

en positiewe Burgerskap, deurweef is in die Grondslag, Doelstellings, Kode en leerplanne. 

 

In Die Voortrekkers leer kinders empatie, simpatie en vriendskapsvaardighede aan deur ervarings 

saam met sy of haar span. Die kinders leer mekaar ken onder alle omstandighede, wat lei tot lang vriendskappe.   

Kinders leer in Die Voortrekkers om gevaarlike situasies te identifiseer en vermy deur program waar fisiese en geestelike 

weerbaarheid aktief geleer, geoefen en getoets word. Die nie geweldadige hantering van konflik is deel van die leerplanne. 

Praktiese ervaring in konflikhantering is ’n onvermydelike deel van Die Voortrekkers, aangesien kinders reeds van kleins af  

verantwoordelikhede as ’n span aanvaar. 

 

Die onderwerpe wat in die leerplanne van Die Voortrekkers aangespreek word is wyd uiteenlopend om voorsiening te maak 

vir verskillende belangstellings en om elke kind se belangstelling in ’n wye reeks velde te prikkel. 

Aangesien baie van hierdie kennis prakties oorgedra word, word kinders aangemoedig om fyn waarnemers te word en dinge 

te ondersoek. 

 

 

Keuses bepaal die rigting wat jou lewe verloop. Hoe ouer kinders word, hoe makliker kan hulle in ’n oomblik ’n keuse maak 

wat die koers wat hul lewe inslaan verander. By Die Voortrekkers oefen ons en word ons fiks om waarde-gebaseerde 

besluite te neem. Hierdie waardes is Bybels-gefundeer. 

 

 



’n Lewe tot eer van God, in diens van volk, land en medemens is deel van die belofte wat elke Voortrekker aflê. 

Dit is in hierdie lig wat die Voortrekkers se programme saamgestel word om ’n kind te leer en te laat oefen om ’n leier te 

wees. Die leier se verantwoordelikheid is om die groep se doelwitte te bereik.  

Kinders kry reeds van kleins af die geleentheid om leiding te neem. 

 

 

’n Wen-wen mentaliteit vereis nie-kompeterende gedrag. Dit is die mentaliteit wat in die samelewing in die meeste plekke 

benodig word. Die Voortrekkers is waarskynlik die enigste aktiwiteit waar ’n kind verplig word om in ’n span saam te werk 

sonder dat daar ’n kompetisie element is. Kinders kompeteer nie teen mekaar vir ’n plek in die span nie. Kinders word nie 

deel van die span omdat hulle oor ’n spesifieke talent beskik nie. 

Dit beteken dat die kinders leer om saam te werk en op mekaar se talente staat te maak. Op hierdie  wyse leer hulle nie net 

van kleins af ’n wen-wen mentaliteit aan nie. Hulle ontwikkel ook hulle eie talente beter omdat die span daarop staatmaak. 

Speel-speel ontwikkel die kinders dus die vermoë om sinergie in ’n groep te bewerkstellig. 

Die Voortrekkers ontwikkel in jou kind 

 

Kinders leer en oefen praktiese vaardighede soos noodhulp, brandbestryding, handwerk,fietse in stand hou, verkeersreëls 

en kos maak om maar net ’n paar te noem..Kreatiwiteit word in Die Voortrekkers ontgin en aangemoedig. Kinders ervaar op 

’n informele wyse die vreugde van musiek, drama, kuns en vele meer. 

 

Die Voortrekkers se programme bestaan uit aktiwiteite wat vaardighede en kennis wat pas by die kind se ouderdom, in die 

kind vestig. Die kennis en vaardighede wat aangebied word is oor 80 jaar ontwikkel en word nog steedsaangepas om by 

veranderende behoeftes van die kind aan te pas. 

’n Jaarprogram dek altyd ’n sekere hoeveelheid voorgeskrewe kennis en vaardighede vir die graadgroep, maar daar is ook 

’n verskeidenheid van spesialisasies wat die kinders jaarliks kan voltooi in velde waarin hulle meer belangstel. 

 

Navorsing het bewys dat dit vir ’n kind voorsprong in die lewe gee as die kind drie of meer volwassenes in sy of haar lewe 

het, wat nie die kind se ouers is nie, maar omgee, die kind aktief ondersteun en ’n verhouding met die kind bou. 

Die Voortrekkers bied volwassenes wat vrywillig daar is spesifiek vir hierdie doel.  

Die span waarin die kind ontwikkel, word oor die jare baie goeie vriende wat mekaar deur-en-deur 

ken, vir mekaar omgee en dikwels lewenslange vriende bly. Hierdie kinders help mekaar deur die skoolloopbaan. 



 

Avontuur  vorm ’n baie belangrike element van Voortrekkeraktiwiteite. Terwyl die kinders klein is, word die avontuur 

hoofsaaklik gebied deur ’n oorslaap en uitstappies. Soos die kinders groter word begin kampe in die natuur ’n al hoe groter 

rol speel. Teen die tyd wat die kind die hoërskool bereik, bied Die Voortrekkers aktiwiteite soos stap, rotsklim, roei, seil, 

bergfietsry, perd ry, oorlewing en vele meer as keuses wat die kind kan beoefen. 

 

Volwassenes in Die Voortrekkers het hoë verwagtinge van die kinders in hul spanne en hul gedrag. 

Omdat die volwassene saam met die kind beweeg, is dit  makliker om die kind se gedrag tussen sy maats te moniteer en 

kan die gedrag doelbewus beïnvloed word. Op hierdie wyse leer kinders aanvaarbare gedrag baie vinniger aan. 

Die kinders word geleer hoe om groepsdruk te hanteer en positiewe groepsdruk toe te pas. 

Spanmaats gebruik dan positiewe groepsdruk op mekaar 

 

Pret is die belangrikste kenmerk van Voortrekkeraktiwiteite vir die kinders. Ons is veronderstel om die lewe te geniet en in 

Die Voortrekkers geniet ons die lewe soos God wil hê ons dit moet geniet. 

Die gesonde pret is heel waarskynlik die belangrikste kenmerk van Voortrekkers wat volwasse lede vir dekades in Die 

Voortrekkers hou. 

 

Die Voortrekkers bestaan vir die kinders. Dit bied ’n omgewing waar kinders gekoester en waardeer word. 

Kinders vervul reeds van kleins af rolle in Die Voortrekkers. Dit ontwikkel hulle selfvertroue en verantwoordelikheidsin. 

Die selfvertroue word versterk deur die verskeidenheid vaardighede wat die kinders aanleer en dan op ander plekke kan 

gebruik. Gemeenskapsdiens en diensvaardigheid deel van Die Voortrekkers se programme en leerplanne. 

 Diens aan volk, land en medemens is deel van die belofte wat elke Voortrekker tydens inlywing aflê. 

 

 

 


