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WAT IS DIE #HELPHETTA-PROJEK?
Solidariteit Helpende Hand het die karakter Hetta geskep om elke meisie wat die probleem
van ’n gebrek aan sanitêre ware ervaar, te verteenwoordig.
Hetta is ’n tienermeisie, soos enige ander meisie, maar Hetta kom uit ’n arm gesin en haar
ouers het nie altyd genoeg geld om alles te koop wat sy nodig het nie. Haar maandelikse
sanitêre produkte is een van die goed waarvoor haar ouers nie altyd fondse het nie. Gelukkig
het Solidariteit Helpende Hand reeds in 2015 begin om sanitêre ware aan behoeftige meisies
uit te deel.
Die #HelpHetta-projek is geloods om verligting aan meisies te bring en om meisies te help
om gemaklik met hulle menstruasiesiklus te word, want vir Helpende Hand is dit belangrik
dat meisiewees gemaklik moet wees vir ieder en elke meisie.
DOEL VAN DIE NAVORSING
Die doel van die navorsing was om die effektiwiteit van die projek te bepaal en om meisies se
ervarings van hulle siklus van naderby te beskou.

NAVORSINGSMETODE
Gedrukte vraelyste is saam met die Mei 2018-versending van sanitêre ware na die 3 200
meisies wat by die projek baat, gestuur. Die vraelyste het uit 14 oop en veelvoudigekeusevrae
bestaan. Die vraelyste van 459 meisies is ontvang en elektronies verwerk.
BEVINDINGE
Demografie van meisies
Die gemiddelde ouderdom van die meisies wat deel is van die #HelpHetta-projek is 15 jaar.
Die meerderheid van die meisies (43%) is tussen die ouderdom van 13 en 15 jaar, terwyl 39%
tussen 16 en 18 jaar oud is. Daar is 13% wat 12 jaar en jonger is en die oorblywende 5% is
ouer as 18 jaar.
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Grafiek 1: Meisies se ouderdom
Die meisies is verder gevra wanneer hulle begin menstrueer het. Die meerderheid van die
meisies (73%) het tussen die ouderdom van 11 en 13 jaar begin menstrueer, met ’n verdere
16% wat tussen die ouderdom van 14 en 15 begin menstrueer het. 8% van die meisies het
begin menstrueer voor hulle 10 jaar oud was. Die gemiddelde ouderdom was 12 jaar, wat met
die Wêreldgesondheidsorganisasie se syfers ooreenstem.
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Grafiek 2: Ouderdom wanneer menstruasie begin het
Daar is ook vir die meisies gevra hoe gereeld hulle siklus is. Volgens die
Wêreldgesondheidsorganisasie se inligting is die gemiddelde siklus tussen 28 en 35 dae lank,
wat beteken dat meisies in hierdie tydperk menstrueer. Die meerderheid van meisies (38%)
beskryf hulle siklus as min of meer in lyn met hierdie tydperk, met ’n verdere 29% wat getuig
dat hulle siklus baie presies is. Die oorblywende 33% beskryf hulle siklus as ongereeld.
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Grafiek 3: Die meisies se sikluspatrone
Die meisies is verder gevra om aan te dui watter sanitêre ware hulle gebruik en ook watter
produk volgende hulle die beste is. Die meerderheid van die meisies (87%) het aangedui dat
hulle sanitêre doekies gebruik, terwyl 13% tampons gebruik. Die syfer word vermoedelik
skeefgetrek deurdat die #HelpHetta-projek meisies hoofsaaklik van sanitêre doekies voorsien
word.
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Grafiek 4: Tipe sanitêre ware deur meisies gebruik
Wanneer daar verder ondersoek ingestel word oor die gebruik van sanitêre ware per
ouderdomsgroep, is dit duidelik dat hoewel die meerderheid van die meisies sanitêre doekies
gebruik, tampons in sekere ouderdomsgroepe meer gewild is. Die 13- tot 15-jariges gebruik
die minste tampons, gevolg deur die groep wat ouer is as 18 jaar. In die groep meisies tussen

16 en 18 jaar gebruik ’n kwart van die meisies tampons, en 20% van die meisies jonger as 12
jaar gebruik tampons.
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Grafiek 5: Tipe sanitêre ware per ouderdomsgroep
Daar is ook probeer om vas te stel watter tipe sanitêre ware die meisies wat deel van die
#HelpHetta-projek is, verkies. Hulle is dus gevra om aan te dui watter tipe sanitêre ware hulle
as die beste beskou. Weereens is daar ’n duidelike tendens dat die meisies sanitêre doekies
verkies. Tot 85% van die meisies glo sanitêre doekies is beter en 15% verkies tampons.
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Grafiek 6: Beste sanitêre ware vir meisies
Ingesteldheid van meisies teenoor hulle siklus
Die meisies beskryf hulself met betrekking tot gemaklikheid met hul siklus as gemiddeld tot
effe ongemaklik. Meer as die helfte van die meisies blyk gemaklik met hulle siklus te wees,
met 47% wat hulle vlak van gemak as gemiddeld beskryf en ’n verdere 17% wat hulleself as
baie gemaklik beskryf. Die oorblywende 35% beskryf hulleself as ongemaklik.
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Grafiek 7: Meisies se vlak van gemak met siklus
Om die meisies se verwysingsraamwerk ten opsigte van menstruasie na te speur, is daar
gekyk na hulle verhouding met hulle voogde en of hulle gemaklik genoeg is om hulle siklus
met ander te bespreek. Minder as die helfte van meisies (48%) het aangedui dat hulle met
hulle voogde oor hulle siklus kan gesels. 20% van die meisies voel dit is miskien moontlik om
met hulle voogde te gesels, terwyl 21% gesê het dit is nie moontlik nie en ’n verdere 11% gesê
het dit is glad nie moontlik nie.
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Grafiek 8: Word menstruasie met voogde bespreek
Meisies se houding teenoor menstruasie is ook gemeet. Net meer as ’n derde van die meisies
(37%) het positiewe gevoelens oor hulle siklus. Hierdie positiewe gevoelens sluit in dat hulle
bly is hulle is gesond, hulle aanvaar dit is deel van ’n vrou se lewe en ’n groot aantal het
aangedui dat dit normaal is. Die meerderheid van die meisies (63%) het aangedui dat dit nie
’n aangename ervaring vir hulle is nie. Ongemaklikheid en haat is die twee gevoelens wat
uitgespreek is, gevolg deur selfbewustheid en vrees.
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Grafiek 9: Meisies se gevoelens oor hulle siklus
Die #HelpHetta-projek
Die #HelpHetta-projek verskaf sanitêre ware aan meer as 3 200 skoolmeisies in sowat 110
skole regoor die land. Helpende Hand-hoofkantoor voorsien elke meisie vier maal per jaar van
’n Hetta-pakkie, terwyl Helpende Hand se landswye vrywilligertakke deurlopend produkte in
hul gemeenskappe insamel en dit aan die Hetta-skole versprei.
Die meisies is gevra wat die invloed van die projek op hulle lewens is. Die meerderheid (67%)
het aangedui dat dit hulle lewe baie makliker maak, met ’n verdere 26% wat voel die projek
bring bietjie verligting. Vir 3% van die meisies het die projek geen daadwerklike verskil gemaak
nie. Die oorblywende 3% voel die projek maak hulle lewens makliker. Hierdie vraag het die
potensiaal gehad om verkeerd geïnterpreteer te word. Meisies het vermoedelik aangeneem
die vraag probeer die invloed van hulle maandelikse siklus op hulle lewens vasstel en het dus
negatief geantwoord. Vanuit die kommentaar wat die meisies in hierdie gevalle gelewer het,
is dit duidelik dat hulle nie die vraag goed begryp het nie.
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Grafiek 10: Invloed van HelpHetta op meisies se lewens
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Tydens Vrouemaand 2015 het Solidariteit Helpende Hand navorsing bekend gemaak wat
onder Afrikaanse skoolmeisies gedoen is:


49% van skoolmeisies is nie gemaklik is om die onderwerp van menstruasie met hulle
skoolmaats te bespreek nie.



Meer as 10% van skoolmeisies meen dat hulle nie genoeg sanitêre produkte vir ’n
maand het nie.



’n Verdere 7% het aangedui dat hulle skool mis vanweë ’n tekort aan hierdie produkte.
Na aanleiding van dié skokkende statistiek is die #HelpHetta-projek begin.

Hierdie navorsing bou voort op die vorige studie en wou weer ondersoek instel om te bepaal
of daar steeds ’n behoefte aan sanitêre ware is. Die meisies is dus gevra of hulle soms nie
sanitêre ware het nie en 43% van die meisies het aangedui dat hulle van tyd tot tyd nie
genoegsame sanitêre ware het nie.
Die vraelys het nie voorsiening gemaak vir meisies om aan te dui in watter omstandighede
hulle hulself tydens die tekort aan sanitêre ware bevind het nie. maar dit het na vore gekom
dat slegs 21% van dié wat nie genoeg sanitêre ware het nie op ’n ander manier sanitêre ware
in die hande kon kry. Dit sluit in dat hulle by vriendinne leen, om hulp by die skool vra, of hulle
ouers kon dit koop. Die oorblywende 78% het alternatiewe vir sanitêre ware gebruik wat onder
andere toiletpapier en lap ingesluit het.
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Grafiek 11 Voorkoms van tekort aan sanitêre ware
Die meisies is ook gevra om aan te dui of hulle skool mis omdat hulle nie sanitêre ware het
nie. 36% van die meisies het bevestig dat hulle as gevolg van ’n tekort aan sanitêre ware al
skool gemis het.
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Grafiek 12: Mis meisies skool as gevolg van hulle siklus?
Beide syfers wat in 2018 opgeteken is, is meer as dié in 2015. Die rede hiervoor is dat die
vraelyste in 2015 aan die hele skool se meisies uitgedeel is, terwyl in 2018 daar vraelyste
slegs aan meisies wat deur die skool as behoeftig geïdentifiseer is, uitgedeel is.
Vanuit die navorsing het dit ook duidelik geword dat daar verwarring was oor die vraag
aangaande skool wat gemis word. By verdere ondersoek is gevind dat 54 van die 149 meisies
wat aangedui het hulle mis skool, ook aangedui het dat hulle genoegsame sanitêre ware het.
Dus was daar ’n ander rede waarom hulle skool gemis het. Verdere studie kan gedoen word
om te bepaal wat die rede hiervoor is, maar dit blyk dat die ongemaklikheid van die meisies
se siklus (en of pyn wat hulle ervaar) die rede is waarom van die meisies skool mis.
GEVOLGTREKKINGS
Die #HelpHetta-projek het ’n positiewe uitwerking op die lewens van die meisies wat deel
uitmaak van die projek. Tot 93% van meisies wat deel is van die projek, voel die produkte
maak ’n positiewe verskil in hulle lewens.

Meisies bly egter ongemaklik met die idee van hulle siklus; tot 63% van die meisies is
ongemaklik met hulle siklus, en meer as die helfte (52%) van meisies voel nie gemaklik om
hulle siklus met hulle ouers te bespreek nie.
Volgens die navorsing het 43% van die meisies het al ’n tekort aan sanitêre ware self beleef,
maar dit was egter nie duidelik waarom hulle ’n tekort gehad het nie. Sommige meisies het
wel aangedui dat dit hulle huisgesin se finansiële las verlig.

