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Bekommerd: Dale Horne sê daar moet opgetree word. FOTO VERSKAF 
 

 
onnodig: Te veel kinders is die slagoffer van boelies op skool. Foto: huffingtonpost.com 
 

 



DIS nodig dat kanale ingestel word vir oopvlekking (whistle blowing) in Suid-Afrikaanse skole. 

Daar kom al hoe meer bewerings oor seksuele misbruik, afknouery deur boelies en 
dwelmmisbruik in skole na vore. 

Die gevaarligte moet vir ouers, onderwysers en skoolbeheerliggame flikker, sê Dale Horne, 
direkteur van die groep Whistle Blowers. 

Horne sê: “Asof koerantberigte nie genoeg is nie, wys studies ook daarop dat talle gevare in SA 
institusies dit nodig maak dat ons oopvlekkers moet kry om ons kinders te beskerm.” 

Luidens ’n verslag wat reeds in 2006 deur die Menseregtekommissie bekend gemaak is, gaan 
leerders al hoe meer die slagoffers word van aanranding en diefstal. 

Toe reeds het aanranding 26% van die leerders geraak terwyl 52.4% die slagoffer van diefstal 
was. 

Afknouery is die algemeenste vorm van geweld in skole. 

Horne waarsku hieroor nadat ’n onlangse video skokgolwe deur die land gestuur het. Dit wys hoe 
’n boelie ’n ander leerder aanrand terwyl die onnie handjies gevou sit. Baie kinders verkeer in 
groot gevaar. 

Navorsers skilder ook ’n donker prentjie. ’n Studie genaamd Progress in International Reading 
Literacy lig in statistiek uit dat SA leerders van die hoogste vlakke van afknouery in die wêreld 
trotseer. 

’n Unisa-opname uit 2012 het bevind 55% van alle SA kinders is op skool geboelie. 

Die opnamemaatskappy Pondering Panda het onlangs vasgestel twee derdes van alle kinders is 
bekommerd dat hulle geboelie sal word. 

Vir 52% beteken boelie jy word geterg en lelike woorde toegesnou. Vir 26% beteken dit jy word 
gestamp en geslaan. 

Altesame 2 064 kinders tussen die ouderdom van 13 en 21 is ondervra en 1 015 familielede het 
ook deelgeneem. 

Daar is bevind 68% van die kinders is bang dat hulle fisiek aangerand of met ’n wapen gedreig 
sal word. Volgens 56% van die kinders het ander leerders al vuurwapens en messe skool toe 
gebring. 

 


