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'n boelie?
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Boelies hoef nie noodwendig lelik te wees nie. Hulle lyk nie
anders as ander mense nie. Baiekeer was die boelie jou

maatjie op ‘n tyd. 

Boelies?



Maar mens kry natuurlik
ook die boelie wat maar

net soos ‘n boelie in
prentjies lyk.



Hulle is vol vuilgoed
en hulle soek ‘n 

 persoon op wie hulle
hierdie vuilgoed kan

afgooi. 
 

Boelies is soos

Vullistrokke!



JY!



Al die goed
waarvan die

boelie dus
ontslae wil raak
in sy lewe gooi

hy/sy oor jou uit. 



Maar hoe lyk al
die vuilgoed?

 



Dit kan 
vloekwoorde 

wees.  

Dit kan ‘n
spottery wees. 



Dit kan vernederende
woorde wees.
Dit kan skinder wees.

Dit kan afsondering wees.

Dit kan jaloesie wees.



Dit kan vuishoue wees.
Dit kan klappe wees.



‘n Boelie se wapens 
bestaan uit goed wat 

 jou laat sleg voel 
oor jouself. 

 



Boelies hou daarvan om in
groepe op te tree. As hulle

alleen is, is hulle gewoonlik
lafhartig en het nie die moed
om dieselfde dinge vir jou te
sê soos wanneer maats om

hulle is nie. 



     Boelies hou daarvan as ander om
hulle saamlag vir iemand om

hom/haar vernederd 
te laat voel.

    
 



     
  MAAR, die lekkerste vir ‘n boelie is

wanneer hy ‘n woede-reaksie 
van jou kant af kry.

  
 

As jy terugskree.
    As jy terugslaan.

        As jy terugvloek.



     
 Dit gee die boelie die geleentheid om
dan voor sy maats te wys hoe hy jou

op jou plek gaan sit.
 
 



     
 Hoe hanteer ek ‘n boelie?

 Staan op vir jouself, maar moet nie terug
veg/slaan nie.
Moenie kwaad word nie.
Kry die boelie jammer.
Kyk na die boelie en sien die vullistrok.

 



Boelies dra baie swaar aan hulle vuilgoed. 
Dink daaraan: 

As die boelie sy vuilgoed op jou uitgooi help jy
hom / haar daaraan dra. 

Onthou, dat al gooi hy sy vullis op jou, dit
nie van jou ‘n vuil mens maak nie.

 



Die groot geheim!!!



 Jy het ‘n sambreel.



Al wat jy doen is, 
jy maak die sambreel oop 

en die vuilgoed val nie 
op jou nie.





Jou sambreel het 'magic' 
woorde

 wat jy kan gebruik 
teen die boelie soos:



Ek voel so seergemaak.

Ek is nou baie hartseer.

Jy het my hart nou so
seergemaak.
 Ek is jammer dat ek jou
so laat voel.



‘n
Le

ëhart het baieplek.
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