 Die reg om in ŉ omgewing te woon
wat veilig en aanpasbaar vir ons
veranderde vermoëns is.

3. Deelname:
 Die reg om te werk en ŉ inkomste te
verdien en om deel te neem aan
besluite oor aftrede;
 Die toegangsreg tot onderrig- en
opleidingsprogramme,
kulturelespirituele- en ontspanningfasiliteite;
 Die reg tot inligting en deelname aan
die samelewing, besluitneming en
raadpleging oor beleid wat ons
welstand beïnvloed;
 Die reg om te assosieer en om kennis
en vaardighede met jonger generasies
te deel;
 Die reg om ons eie taal (insluitend
gebaretaal) te gebruik, en deelname
aan die kultuur van ons keuse;
 Die geleentheid om as vrywilligers
diens aan die samelewing te lewer na
aanleiding van ons belangstellings en
vaardighede.

C. DIE REGTE VAN OUER
MENSE WAT IN RESIDENSIËLE
FASILITEITE WOON
1.

Versorging:
 Die reg om, afhangende van behoefte,
versorging en hulp te ontvang;
 Die reg om deur opgeleide en deernisvolle versorgers versorg te word;
 Die reg om deur ons eie geneeshere
behandel te word, indien ons dit kan
bekostig;

si

2. Verteenwoordiging:

 Die

reg om ŉ verteenwoordiger aan te
stel om namens ons op te tree, indien
nodig as vrywilliger, of pro bono.

3. Deelname:
Die reg op besoeke deur familie en
vriende;
Die reg om ingelig te word oor die
finansiële toestand van die fasiliteite en
veranderinge in die bestuur;
 Die reg op deelname aan sosiale-,
godsdienstige en samelewings- aktiwiteite soos verkies.

Die Handves van SuidAfrikaanse Ouer Persone
Die Handves van Suid-Afrikaanse Ouer
Persone is deur die SA Ouer Persone
Forum opgestel. Dit is gebaseer op
ervarings en eise van ouer persone van
oor die land heen.

4. Respek:
 Die reg op voldoende kennisgewing van
ŉ voorgestelde verskuiwing of ontslag;
 Die reg op privaatheid en om persoonlike besittings te hou en te gebruik;
 Die reg om ten alle tye deur die personeel
en bestuur met respek behandel te word.

5. Veiligheid en sekuriteit:
 Die reg op beskerming teen mishandeling en geweld;
 Die reg op beskerming teen fisiese
bedreigings, insluitend brande en vloede.
Kontak ons :

Die Wes-Kaapse Ouer Persone Forum
(WKOPF)
NPO 086-770 NPO

7de Vloer, “36-On-Long”
Langstraat 36, Kaapstad 8001
Posbus 3465, Kaapstad 8000
Telefoon: (021) 422-4398;
Faks: (021) 424-5479
Epos: info@wcopf.org.za

Die Handves is op 15 April 2011 deur die
Minister van Maatskaplike Ontwikkeling
van stapel gestuur.

INLEIDING

A. DIE REGTE VAN ALLE OUER
MENSE

 Ons, die senior burgers van Suid-Afrika,
het tot die ontwerp van hierdie handves
bygedra. Ons is die ergste deur ons
moeilike verlede benadeel. Die doel van
hierdie handves is om regte te verbeter
en te sorg dat toekomstige geslagte die
verdeling en diskriminasie waaronder
ons moes ly, gespaar word.

1. Gelykheid:
 Die reg op gelykheid voor die Reg;
 Die reg om nie, bloot op grond van
ouderdom, teen gediskrimineer te word
nie;
 Die reg om ons optimale vlak van
welstand te bereik.

 Onder Apartheid is ons volgens ras en
stam verdeel. Die meeste van ons is
behoorlike onderrig, dienste en poste
ontsê. Baie is met geweld uit hul huise
verwyder. Ons het onnoembare verliese
en leed ervaar.
 Party van ons is siek en gestrem, maar
ons almal is daarop geregtig om met
respek behandel te word en geen verdere
vorm van diskriminasie te ervaar nie.
Ons wil aan die bou van ’n vrye SuidAfrika deelneem. Ons is skakel met ’n
lang lyn voorgeslagte. Ons is ’n
belangrike pilaar in die samelewing.

 Ons doen ’n beroep op alle SuidAfrikaners om hulle te wy aan die
beskerming en instandhouding van ons
basiese regte soos dit in die Grondwet
van Suid-Afrika bepaal word. Hierdie
regte moet nagekom word op alle vlakke
van
regering,
politieke
partye,
jeugvleuels en organisasies, vakbonde,
tradisionele leiers en kerke.

2. Respek:
 Die reg op respek en ’n plig om andere te
respekteer;
 Die reg op privaatheid en die beskerming
van ons huise en besittings;
 Die reg om deur die staatsamptenare en
professionele persone wat ons bedien
met respek en regverdigheid behandel te
word;
 Die reg op respek vir ons geloof en
kulturele waardes.
3. Vryheid:
 Die reg op vryheid van gewete, taal en
opvattinge;
 Die reg op vryheid van uitdrukking en
assosiasie;
B. DIE REGTE VAN OUER MENSE WAT IN
DIE SAMELEWING WOON
1. Dienste:
 Die reg op maatskaplike sekuriteit of
bystand indien ons nie in staat is om
onsself of ons afhanklikes te onderhou nie;
 Die reg op gemak en skuiling terwyl ons
op ’n openbare diens wag;
 Die reg op toegang en behandeling by
gesondheidsfasiliteite, en rehabilitasie om
ons maksimum fisiese en geestelike
welstand te handhaaf;

 Die verskaffing van ‘n minimum
hoeveelheid gratis water en krag en
toegang tot korting op eiendomsbelasting;
 Die reg op ‘n huis wat weersomstandighede op bewoonbare grond
kan weerstaan;
 Die reg op voldoende inkomste om kos,
water en skuiling te voorsien;
 Die reg tot bekostigbare en toeganklike
vervoer;
 Toeganklikheid tot openbare geboue en
die voorsiening van ondersteunende
toestelle, indien nodig;
 Die reg om tuis versorg te word indien
ons nie buite-versorging kan verkry nie;
 Gepaste huishoudelike versorging indien
nodig, onafhanklik van finansiële status;
 Toegang tot maatskaplike- en regsdienste
wanneer nodig, insluitend opleidingsprogramme en aflosversorging indien
ons na iemand anders omsien.
2. Beskerming:
 Die reg op die volle beskerming onder
die Reg;
 Die reg op beskerming teen uitbuiting,
mishandeling, geweld, teistering en
viktimisasie;
 Die reg om nie sonder ‘n hofbevel uitgesit
te word nie;
 Die reg op streng veiligheids- en
sekuriteitsmaatreëls by pensioen betaalpunte;
 Die reg om nie van bates of eiendom
ontneem te word nie, behalwe in terme van
die Reg;
 Die reg om nie gedwing te word om, bloot
op grond van ouderdom, af te tree nie;
 Die reg om ‘n dispuut waaroor ‘n hof moet
besluit tydens ‘n regverdige openbare
verhoor, of in camera te laat beslis, indien
versoek.

