
Tik is nie vir my nie!  

 

Oppas vir Tik! Dis dodelik gevaarlik. 

Jy het seker al van Tik gehoor? Dit is ’n baie gevaarlike dwelmmiddel met die 

chemiese naam Metamfetamien. Dit word ook crystals, speed, straws en globes 

genoem. Dit lyk meestal soos wit, halfdeurskynende glasstukkies of ’n poeier. Dit 

word soms in kort stukkies koeldrankstrooitjies of 

banksakkies verkoop en dan in ’n gloeilamp of spesiaal 

gemaakte glaspypie gerook. 

 

Al is Tik een van dié gevaarlikste dwelmmiddels, is dit 

nie moeilik om in die hande te kry nie. Selfs baie jong 

kinders kry dit redelik maklik in die hande. As jy eers 

eenmaal daarvan gebruik het, kan jy dadelik daaraan 

verslaaf raak. En dan sal jy enigiets doen om dit in die 

hande te kry. 

Wat gebeur as jy Tik gebruik? 

As jy Tik gebruik het, voel jy vir ’n rukkie baie ‘lekker’; 

• jy praat baie – alles voel excited, jy voel wakker; 

• jy kan nie stilsit nie; 

• jy voel baie selfversekerd, slim en sterk; 

• jy sukkel om te slaap en bly selfs vir dae lank wakker; 

• jy raak nie eintlik honger nie. 

En as die Tik eers “uitgewerk” is? Dan begin jy baie sleg voel: 

• jy soek met almal moeilikheid; 

• jy is senuweeagtig en skrik maklik; 

• jy is geïrriteer, klein dingetjies ontstel jou baie; 



• jy raak gou-gou baie kwaad; 

• jy voel ongelukkig en depressief; 

• jy wil sommer net lê en niks doen nie. 

En dan begin die bose kringloop maar weer. Jy raak weer lus vir Tik, net om beter 

te kan voel. Maar elke keer as die Tik uitgewerk is, voel jy slegter as die vorige 

keer. Jy het al hoe meer Tik nodig om beter te voel. 

Verslawing is ’n krag wat jou hele lewe verwoes 

Tik is verslawend. Wat beteken verslawing? Dit beteken jy kan nie ophou Tik gebruik 

nie. Selfs al probeer jy hoe hard om op te hou, jy kry dit nie reg nie. Jy het meer 

en meer Tik nodig om dieselfde gevoel as die eerste keer te kry. Jy begin leuens 

vertel; jy vat jou gesin se goed skelm; jy steel geld om Tik mee te koop. Later 

beroof jy mense; jy gebruik geweld; jy maak mense seer. Jou hele gesin raak 

ongelukkig; jy verloor jou vriende. Dinge loop skeef by die skool; jy kry nie meer 

jou werk gedoen nie en jy bly weg van die skool. Wanneer jy Tik gebruik voel dit 

die heeltyd asof daar insekte onder jou vel is en jy krap jouself aanmekaar. Jy krap 

jouself later stukkend en dit word groot, stukkende plekke en lelike sere. Jou 

liggaam ly skade, jy kry siektes, jou tande word vrot, jou vel lyk lelik, jy ruik sleg, 

jou brein werk nie meer lekker nie – jy word ’n regte tik-kop. Uiteindelik beland jy 

in groot moeilikheid, selfs in die tronk. Verslawing is soos ’n krag wat al hoe groter 

en al hoe sterker word en waarteen jyself nie kan veg nie. 

Kan iemand wat Tik gebruik gehelp word? 

Natuurlik kan verslaafdes gehelp word om sonder Tik klaar te kom. Maar, as mense 

eers verslaaf is, is dit baie moeilik om op te hou en nog moeiliker om alleen te 

probeer 

ophou. Die goeie nuus is dat daar mense en organisasies is wat Tik-verslaafdes kan 

help om op te hou. Praat met ’n onderwyser, die mense by die daghospitaal of ’n 

predikant wat sal weet waar en hoe om so iemand te help. 

 



Ouers moet vir hulle kinders wat Tik gebruik lief bly en hulle probeer versorg, 

hulle probeer verstaan, by hulle betrokke bly, vir hulle bly bid. Maar dit beteken 

nie ouers moet hulle oë sluit vir die probleem nie. Sien dit raak, erken dit en 

doen iets daaraan! Meestal is dit vir ouers baie moeilik om self die probleem op 

te los. Daarom moet ouers liewer ook so gou as moontlik hulp soek, by ’n 

maatskaplike werker, ’n leraar, ’n dokter, die polisie. Soms vra liefde juis dat ons 

ferm optree, iets drasties begin doen! 

 

Onderaan hierdie pamflet is ’n lys van organisasies met opgeleide personeel wat 

mense met ’n Tikprobleem kan help. Skakel hulle gerus en maak ’n afspraak. 

 

Ons moet ook vir die Here vra om ons te help. Hy kan regtig help! En Hy wil graag: “Neem 

al die dinge waaroor julle julle bekommer of wat julle omkrap na God toe, want Hy self is 

die Een wat vir julle sorg.” 1 Petrus 5:7 

 

Wat kan ons doen om Tik-verslawing te voorkom? 

Daar is ’n ou, maar baie waar gesegde: Voorkoming is werklik beter as genesing. 

Ons moet liewer keer voor ons of ons kinders verslaaf raak.  

 

Kinders moet nooit eers begin om Tik of enige ander dwelm te gebruik nie! 

• Sê nee as ’n maatjie of iemand anders jou uitdaag om dit die eerste 

keer te probeer. Jy is nie chicken of ’n lafaard as jy nee sê nie – dis dapper 

om nee te sê. 

• Bly weg van mense wat Tik gebruik. Bly weg van plekke of partytjies 

waar mens dwelms kry. 

• Ons moet wakker wees en gevare betyds raaksien 

• Ons moet ons ouers vertel van ons vriende of van ander mense wat 

dwelms uitdeel.  



• Ons moet omgee vir mekaar en mekaar help waar ons kan 

 

Ouers moet probeer om goeie waardes in hulle gesinne te bou: liefde vir mekaar, 

respek vir mekaar, eerlikheid en harde werk, tyd saam met mekaar, stel ’n goeie 

voorbeeld, volg Jesus se voorbeeld. Vaders moet betrokke by hul gesin wees. Bid 

saam, bid vir mekaar. Luister wat sê die Woord oor gesonde gesinne met goeie 

waardes. 

 

Deuteronomium 6:4-9 – Israel, onthou altyd dat die Here en net die Here alleen ons God 

is. Jy moet die Here jou God met alles binne-in jou, ja, met jou hele wese liefhê. Al die 

woorde wat ek jou vandag leer, moet jy in jou hart bêre en altyd daaraan dink. Jy moet 

ook jou kinders daarvan vertel en jy moet oral daaroor praat. Of jy nou in jou huis sit, of 

jy op pad is, of jy ’n bietjie gaan lê of weer opstaan, jy moet altyd dink oor wat die Here 

van jou vra. Maak sy voorskrifte aan jou arms vas en bind dit styf vas om jou voorkop. 

Skryf dit op jou huis se deurkosyne en op die groot hekke van die stad.  

 

 

Efesiërs 6:1-4 – Vir die kinders wil ek die volgende sê: as Christene moet julle na julle 

ouers luister. Dit is wat God van julle vra. Die Skrif sê: “Jy moet jou pa en ma respekteer” 

– kyk mooi hoe gaan hierdie gebod verder, want dit is die eerste gebod waarin God iets 

beloof – “sodat dit goed met jou sal gaan en jy ’n lang en gelukkige lewe mag hê. Vir die 

pa’s wil ek dit sê: moenie julle kinders so behandel dat hulle nie meer na julle wil luister 

en rebels raak nie. Maak hulle liewer groot soos die Here van julle verwag. Leer hulle wat 

om te doen en help hulle op die regte pad, al moet julle soms streng optree. 

 

Kolossense 3:18-21 – Vroue, erken die gesag wat mans in die gesin dra. Die Here verwag 

dit. Mans, wees lojaal en liefdevol teenoor vroue. Moenie geïrriteerd raak met hulle nie. 

Kinders, luister na wat julle ouers sê. Daarvan hou die Here. Pa’s, moenie te veel druk op 

julle kinders sit nie. Netnou verloor hulle moed omdat hulle voel dat julle nooit tevrede is 

nie.”  



 

Psalm 145:14: “Die Here sorg vir almal  wat seerkry. Hy tel elkeen op wat swaarkry.” (Die 

Boodskap) 

 

Kry hier hulp: 

• SANCA: 0861 4 SANCA (0861 472 622) WhatsApp 076 535 1701 

• SADAG: 0800 121314, SMS 32312. 

• Narcotics Anonymous: 083 900 (083 900 69 62) 

• ChildLine: 080 0055 555 

• Praat met ’n onderwyser, leraar, maatskaplike werker of iemand wat jy 

vertrou  
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