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Mediasie bied ’n alternatief tot ’n traumatiese skeiding 

Soms bereik paartjies ’n doodloopstraat, en besluit dat ’n skeiding die enigste uitweg is. Skeiding of 

egskeiding kan egter ’n komplekse wetlike proses wees, en kan ook met konflik en trauma 

gepaardgaan. Families South Africa (FAMSA) Potchefstroom bied mediasie aan waartydens paartjies 

deur ’n skeiding begelei word. Volgens FAMSA is mediasie ’n proses wat gebruik word om wen-wen 

oplossings van geskilpunte te bereik tydens die voorbereiding vir egskeiding, en selfs daarna. 

Mediators neem nie besluite namens die paartjie nie, maar moedig samewerking en 

verantwoordelike besluitneming aan. Die mediator deel belangrike wetlike inligting met die paartjie, 

verduidelik die emosionele impak van ’n egskeiding op die partye en hul kinders en skep geleentheid 

vir gesprek en ’n groter wedersydse begrip. 

Paartjies kan kies om vrywillig vir mediasie aan te meld, of hulle kan wetlik verplig word, 

byvoorbeeld deur die Kinderhof. Die Kinderwet (Wet 38 van 2005) stipuleer mediasie as die 

voorkeur-metode vir die oplossing van geskilpunte tussen ouers wat mede-verantwoordelikheid en –

regte teenoor hul kinders het. 

Mediasie behels dat die paartjie deur verskillende fases, gewoonlik ses tot agt sessies, werk. Tydens 

die sessies kry die betrokkenes geleentheid om binne ’n veilige omgewing te onderhandel oor 

belangrike aspekte soos geldsake en toesig oor kinders. Aan die einde van die mediasie-proses teken 

beide partye ’n mediasie-ooreenkoms. Hierdie ooreenkoms kan dan tydens die wetlike proses 

gebruik word as ’n egskeidingsooreenkoms. ’n Verdere uitkoms van mediasie is ’n ouerskapsplan, 

naamlik ’n skriftelike ooreenkoms tussen die ouers oor hulle spesifieke verantwoordelikhede en 

regte as ouers. Tydens die ontwikkeling van hierdie ooreenkoms word die veiligheid en belang van 

die kind/kinders as standaard gebruik. 

Melindi van Rooyen, sowel as ’n aantal kollegas by FAMSA, het onlangs opleiding in mediasie by 

Family Life in Johannesburg voltooi. Volgens haar bied FAMSA Potchefstroom reeds meer as ’n jaar 

mediasie aan, met positiewe uitkomste. Om meer bewustheid oor mediasie te skep het Melindi, 

saam met die Direkteur van FAMSA, Marietha Oelofse, op Donderdag, 14 April, ’n inligtingsessie oor 

mediasie aangebied. Die inligtingsessie is deur verskillende rolspelers, naamlik maatskaplike 

werkers, bedryfsielkundiges, sielkundiges en regslui bygewoon. Uit die reaksie van die gehoor het dit 

geblyk dat mediasie as ’n waardevolle tegniek beskou word, en dat die belang van 

verwysingsnetwerke tussen die rolspelers opnuut besef is. Melindi en Marietha moedig rolspelers in 
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Potchefstroom aan om hulle te kontak vir meer inligting 

en vir verwysing van paartjies. Persone in die 

gemeenskap kan FAMSA ook direk kontak. Hul 

kontakbesonderhede is: 

Tel en Faks: 018 293 2272 / 018 297 1316 

E-pos: potch@famsa.org.za 

Foto: Marietha Oelofse en Melindi van Rooyen tydens die 

inligtingsessie oor mediase 


