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Adashe* is deur sy onderwyseres na my verwys omdat sy bekommerd was oor sy duimsuigery en veral omdat hy meer 

dikwels ‘n toeskouer as deelnemer was.  Tydens aktiwiteite sou hy eerder verkies om eenkant te sit en die ander dop 

te hou, terwyl hy duimsuig. Sy juffrou het ook genoem, hoe sy ookal probeer het om iets te verduidelik of gewys het, 

hy steeds gesukkel het  om die mas op te kom. 

Na die oueronderhoud en assessering was dit gou duidelik dat                                                     

hy baie verwese  en gedisoriënteerd voorkom. Uit sy selfskets 

kon ek aflei dat hy nie baie bewus is van sy eie lyfie nie en  hy  

nog ‘n baie swak liggaamsbeeld het.  Ek het ook gevra dat hy 

die oneindigheidssimbool teken en selfs nadat hy dit eers 

geoefen het met sy vinger op die tafel en ook op ‘n doodle 

bord, kon hy slegs ‘n strepie op die papier weergee.  

 

Die Mororefleks se oefeninge is aan die mamma gedemonstreer, met voorstelle van speletjies en ander 

pretaktiwiteite, onder meer touspring, bonesakkies gooi, borrels blaas, paddaspring, huppel en galop.  Omdat die 

seuntjie ook SOS tekens van emosionele onvolwassenheid getoon het (duimsuig, heeltyd agter mamma weggekruip, 

dromertjie) het ek beklemtoon hoe belangrik dit is dat mamma en pappa die aktiwiteite sáám met hom doen, om so 

‘n gevoel van eiewaarde by hom te skep. ‘n Afspraak by ‘n opvoedkundige sielkundige is ook gereël. 

 

Ses weke later kon ek die vordering skaars glo. As voortoets het 

ek Adashe 30 sekondes gegee om te kyk hoeveel keer hy met die 

“Trap my Vang” die bonesakkie kon vang, en het hy dit 2 keer 

reggekry.  Met die na-toets het dit verdubbel na 4 keer/30 

sekondes.  Uit die selfskets en oneindigheidsteken kan mens ook 

‘n groot verskil sien. Sy mamma en juffrou het bevestig dat hy nou 

selde duimsuig, en dat hy selfs saam met mamma gaan draf!  

 

Wat vir my veral treffend was, was hoeveel meer selfvertroue hy gehad het, en die keer was hy duidelik baie trots 

daarop dat hy sy naam  mooi kon skryf . 

Vir eers het ek  voorgestel om  steeds voort te gaan met die Mororefleks se oefeninge en ander pretaktiwiteite soos 

kruiwa-loop en  stoei met pappa, om hom meer bewus te maak van sy lyfie en spiertonus te versterk. 

Ek deel graag die ouer se terugvoer:  

 7/3/16 

 

 

14/4/16 
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 Ek glo met die ouers se volgehoue toewyding, gaan Adashe nog groot hoogtes bereik! 

 

Olga Gouws 
Gevorderde Mind Moves Instrukteur 
Steelpoort 
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