
Dis nie maklik om ‘n aktiewe drinker te 

hanteer nie, veral as die aktiewe drinker jou 

broer is nie. Wanneer ek hom besoek, voel ek 

altyd sleg om te sien hoe sy drinkery hom 

raak. Ek probeer altyd om met hom te  

kommunikeer, maar wanneer hy nugter is,  

vermy hy my meestal. Die enigste keer  

wanneer hy met my praat, en dan is hy baie 

spraaksaam, is wanneer hy onder die invloed 

is. Die probleem is dat hy die volgende dag 

skaars kan onthou waaroor ons gepraat het, en 

dan sal hy weer enige gesprekke tussen ons 

vermy. Partykeer drink hy aaneen - vir dae en 

soms weke. 

Maar in Al-Anon het ek egter hoop gevind. Ek 

het geleer dat my broer aan ‘n siekte ly:  

alkoholisme. Dit was baie nuttig om oor die 

eienskappe van hierdie siekte te lees, en om te 

onthou dat sy reaksie op sekere goed verband 

hou met sy siekte, en nie om omdat hy nie vir 

my lief is nie. Ek het geleer dat ek nie die siekte 

veroorsaak het nie, dat ek dit nie kan beheer 

of genees nie. Ek het ook geleer dat ek vandag 

keuses het oor hoe ek teenoor sy gedrag 

reageer - dronk of nugter. Ek kan hom met  

respek, meegevoel en begrip behandel, of ek 

kan probeer om hom te beheer of om hom te 

berispe. Die eerste keuse verg moed en baie 

gemoedskalmte. Ek weet egter dat indien ek 

op ‘n negatiewe wyse reageer, ek binnekort 

wrokkig, skaam en skuldig sal voel.  

In Al-Anon het ek frases geleer wat ek kan  

gebruik om grense vir my broer neer te lê op 

‘n ferm, dog liefdevolle manier. Alhoewel  

dit moeilik is om hulle te onthou in ‘n  

konfrontasie of in ‘n moeilike situasie, help dit 

my om ‘n reaksie op sy gedrag te vermy. Ek 

het ook geleer om nie vir hom iets te doen 

wat hy vir homself moet doen nie, soos om te 

sorg vir sy geldelike verantwoordelikhede nie. 

Maar wanneer ek egter met hom praat, laat ek 

hom verstaan dat ek net ‘n oproep ver is,  

ingeval hy enigiets benodig wat ek moontlik 

vir hom kan doen. Hierdie grens is ‘n baie dun 

lyn waarvoor ek baie versigtig moet wees om 

dit nie oor te steek nie, en om dit te handhaaf 

is soms baie moeilik. Maar om oor my  

gevoelens met mede-lede te praat, en om na 

hulle ondervinding te luister, gee my die moed 

en help my om te onthou dat ek nie alleen is 

nie.  

Wanneer ek op myself fokus, in plaas van  

op my broer, kan ek sien dat alkoholisme ‘n 

familie-siekte is want ek kan sien hoe dit my 

geraak het. Die goeie nuus is dat ek die 

hulpmiddels wat Al-Anon my gegee het, kan 

gebruik om myself te verbeter en om gesond 

te word. Ek weet nou dat my broer sal ophou 

drink wanneer hy gereed is om hulp te vra. 

Intussen kan ek of ly, of positief bly oor my 

genesing en my eie lewe . 
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Kontak asb. vir Annalise by die kantoor  

Ma.-Vr. tussen 9vm.-1vm. Sy sal graag  

Al-Anonboeke en -pamflette aanbeveel wat 

aan u behoeftes sal voldoen. 
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  Goodwood, 7460 

Tel: 021 595 4517 

Faks: 086 523 3030 

E-pos:  alanonct@iafrica.com 

Vrywillige donasies betaal die koste van hierdie 

briewe. As jy ‘n donasie wil stuur, is ons  

bankbesonderhede: 

ABSA Bank (Lopende rekening) 

Rekeningno: 407 321 5579 

Takkode: 632 005 

Net vir vandag . . . 

• Sal ek in gedagte hou dat daar ‘n 

groter plan is waarvan ek ‘n  

waardevolle deel is ... 

• Sal ek vir die mooiheid in elkeen 

soek ...  

• Sal ek dankbaar wees teenoor die 

mense wat vir my waardevolle lesse 

in die lewe geleer het … 

Toe die Voorsitter aankonding dat die 

onderwerp op die Saterdag-oggend se  

Al-Anonvergadering, BEHEER sou wees, het ek 

agteroor in my stoel gesit, en vir myself gesê 

dat ek nie hoef te deel, of om selfs aandag te 

skenk nie, want BEHEER was nie my probleem 

nie. Het ek dan nie myself berus by elke wens 

van my eggenoot nie? Ek het nooit probeer 

om hom te beheer nie. Wat hy ook al wou hê, 

was in die haak met my. Om iets vir myself te 

wou hê, het ek jare gelede laat vaar. Dit was 

net nie die moeite werd in my huwelik nie, 

want elke keer as ek iets gevra het wat ek wou 

hê, of om selfs te praat oor ‘n boek wat ek 

lees, of ‘n grappige storie by die werk, sou my 

eggenoot of op my begin skreeu, of hy sou my 

verkleineer of my gevoelens bespot. 

Maar vir ‘n rede wat ek nie kon verstaan nie, 

het ek in die begin van daardie vergadering - 

daardie vergadering waaraan ek nie aandag 

hoef te skenk nie - onbedaarlik begin huil. ‘n 

Vriend het langs my gesit, en het aanhoudend 

papiersakdoeke in my hand gesit omdat ek so 

hard gehuil het. In die laaste paar minute voor 

die einde van die vergadering, het ek uitein-

delik gedeel. Deur die trane het ek gesê dat ek 

nie verstaan nie. Ek het gesê dat ek nooit 
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probeer het om my eggenoot te beheer nie. 

Hy kon nog altyd doen wat hy wou. Ek het 

nooit probeer om hom te dwing om enigiets 

te doen nie. Ek was so verward.  

Na die vergadering, het ‘n ander vriendin na 

my toe gekom en my ‘n drukkie gegee, en iets 

gesê wat uiteindelik my verwarring verduidelik 

het. Sy het gesê sy het gehuil sodat almal in die 

huis kon stilbly, en sodat haar volwasse seun 

nie moet drink nie. In Al-Anon het sy besef hoe 

vergeefs dit was. Haar seun sou drink ten spyte 

van die vrede in die huis, want hy was ‘n  

alkoholis. Ek het uiteindelik verstaan dat ek 

dieselfde ding in my huwelik gedoen het - om 

te probeer om my eggenoot se woede te  

beheer deur gedurig met hom saam te stem en 

om nooit iets vir myself te wil hê nie. Ek het 

voortgegaan hiermee, al het sy drinkery en sy 

woede vererger, soos die jare aangegaan het. 

Ek het stadigaan begin ophou om in vrees te 

lewe oor hoe my eggenoot sou reageer. Ek 

kon nie sy woede, en nog minder sy drinkery 

beheer. Ek het geleer om te doen wat reg is vir 

my.  
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