
	  

	  

 
HUWELIKSGELUK IN ’N SAAMGESTELDE GESIN 
©Kopiereg: Gustav & Elna Muller van ‘Keys 4 marriage’ en ‘Beter Verhoudings’ 
083 4549 622 ..... gustavmuller@mweb.co.za ..... ook op Facebook 
 
Ook op die Beter Verhoudings webwerf: 
• Volledige Kursusse oor verskeie areas van die huwelik/verhoudings wat jy per epos 

ontvang en self deurwerk. 
• Geselsriglyne oor verskeie areas van die huwelik/verhoudings, 
• Videos oor verskeie areas van 

die huwelik/verhoudings, 
• Verskeie Evaluasies as jy 

spesifieke areas van jou 
huwelik/verhouding wil 
evalueer, 

• PDF boeke oor verskeie areas van die huwelik/verhoudings en 
• MP3 praatjies oor verskeie areas van die huwelik/verhoudings. 
 
 
 
’n Gelukkige huwelik kan die 
beste ervaring aan hierdie 
kant van die hemel wees.  
Maar, om ’n huwelik te laat 
werk is nie kinderspeletjies 
nie, veral nie ’n huwelik in ’n 
saamgestelde gesin nie.  Wat 
is ’n saamgestelde gesin?  
Wanneer twee mense trou en 
een of beide van hulle het 
kinders uit ’n vorige huwelik 
of verhouding, vorm ’n 
saamgestelde gesin.  Dit word ook soms ’n hersaamgestelde gesin of 
stiefouergesin genoem. 
 
Sukses in ’n eerste huwelik hang nogal baie af van twee mense se vermoë 
om belangrike verhoudingsboublokke in plek te kry en suksesvol te onderhou.  
Kommunikasie, konflikhantering, liefdesbetoning, romanse, seksuele intimiteit, 
geestelike intimiteit, bevrediging van mekaar se kernbehoeftes en spanwerk is 
maar ’n paar van hierdie belangrike verhoudingsboublokke.  In ’n 
saamgestelde gesin is hierdie verhoudingsboublokke ook nodig maar, daar 
kom vier baie belangrike adisionele verhoudingsboublokke by wat nie geld vir 
’n eerste huwelik nie.  Hierdie vier ekstra verhoudingsboublokke wat nodig is 



	  

	  

vir huweliksgeluk in die saamgestelde gesin is: 
• Die hantering van kinders in ’n saamgestelde gesin. 
• Die hantering van mekaar se ‘ekse’ en ‘ekse’ se familielede. 
• Die hantering van finansiële uitdagings eie aan ’n saamgestelde gesin. 
• Die hantering van emosionele bagasie. 
 
Statistiek in meeste westerse lande sê dat die egskeidingsyfer vir eerste 
huwelike ongeveer 60% is.  Vir tweede huwelike is dit nader aan 75% en vir 
derde huwelike is dit byna 85%.  Ons glo dat die waarskynlikheid vir 
egskeiding toeneem as gevolg van die vier adisinele verhoudingsboublokke 
wat suksesvol gevestig en onderhou moet word.  Huweliksmaats wat 
belangstel huweliksgeluk in ’n saamgestelde gesin sal dus nie skroom om 
moeite te doen met hierdie vier ekstra verhoudingsboublokke nie. 
 
Een manier om te begin om huweliksgeluk in ’n saamgestelde gesin te 
verbeter is deur ons Saamgestelde Gesin Evaluasie te doen (kyk gerus op 
ons Beter Verhoudings webwerf in die ‘winkel’ opsie). 
Die evaluasie sal jou help om te bepaal watter een van die vier belangrike 
verhoudings-boublokke eie aan saamgestelde gesinne die swakker skakel 
in die verhouding is en dit gee ook ’n plan van aksie wat help om 
huweliksgeluk op die regte manier te begin verbeter. 
 
Aan die einde van hierdie kort artikel wat die inleiding vorm tot ons volledige 
“Huweliksgeluk in ’n Saamgestelde Gesin” kursus wil ons jou nooi om te 
registreer vir ons e-kursusse sodat jy die volledige kursus (en verskeie 
ander) per epos kan ontvang en op jou eie tyd kan deurwerk. 
 
Die volledige kursus bestaan uit vier lesse.  In elke les bied ons perspektiewe, 
antwoorde op vrae, wenke, huiswerk en Bybelstudie.  Na die kursus sal julle 
weet hoe om huweliksgeluk ’n werklikheid te maak. 
LES 1:  HOE OM KINDERS IN DIE SAAMGESTELDE GESIN TE 
HANTEER:  In hierdie les kyk ons na verlies en aanpassing en hoe dit 
hanteer moet word.  Ander aspekte wat hanteer word sluit in die hantering 
van verskillende ouerskapstyle, konflik wat gereeld herhaal, dubbele 
standaarde, wie dissipline moet toepas en hoe om te besluit wie prioriteit is. 
LES 2:  HOE OM MEKAAR SE ‘EKSE’ EN ‘EKSE’ SE FAMILIES TE 
HANTEER:  Vorige huweliksmaats en hulle ouers hou dikwels nie by die 
ooreenkomste wat die kinders aanbetref nie, hulle meng dikwels in en vertel 
vir die kinders negatiewe goed oor jou en jou nuwe maat.  In hierdie les gee 
ons wenke wat help om hierdie uitdagings te hanteer. 
LES 3:  HOE OM FINANSIËLE KWESSIES TE HANTEER:  As jy wil weet 



	  

	  

hoe om geld te praat veral wat betref onderhoud, hoe en wanneer geld op 
kinders gespandeer moet word en as die begroting opgestel moet word is 
hierdie les spesiaal vir jou. 
LES 4:  HOE OM EMOSIONELE BAGASIE TE HANTEER:  In hierdie les 
vertel ons jou wat emosionele bagasie is, wat die impak daarvan op ’n nuwe 
verhouding of huwelik kan wees en ons gee 4 wenke wat help om dit te 
hanteer. 
 
Sluit sommer nou aan, kry hierdie en verskeie ander kursusse, werk dit 
deur en gee julle verhouding nuwe woema. 
 
 
 


