
 

HETTA-VRAELYS 
 
Goeiedag Hetta. Baie dankie dat jy die tyd neem om hierdie vraelys te voltooi. Die HelpHetta-projek wil graag al 
ons Hettas beter leer ken, sodat ons beter in jul behoeftes kan voorsien.  
 
Die vraelys is anoniem. Vul asb. elke vraag noukeurig in en merk jou antwoorde met ’n kruisie. (X) 

1. In watter graad is jy?  
o Graad 4 
o Graad 5  
o Graad 6  
o Graad 7 
o Graad 8  
o Graad 9  
o Graad 10 
o Graad 11 
o Graad 12 

 
 

2. Watter van die volgende elektroniese toestelle gebruik jy om te kommunikeer? (Merk almal van 
toepassing.) 

□ Selfoon 
□ Slimfoon 
□ Tablet 
□ Rekenaar 
□ Skootrekenaar 

 
3. Watter sosiale media gebruik jy? (Merk almal van toepassing.) 
□ Facebook 
□ WhatsApp 
□ Instagram 
□ Pinterest 
□ Snapchat 

 
4. Oor watter van die volgende temas sal jy graag meer inligting wil ontvang? (Merk almal van 

toepassing.) 
□ Selfbeeld en waarde 
□ Mishandeling 
□ Verslawing 
□ Verhoudings 
□ Voorbehoeding 
□ Geestelike ontwikkeling 
□ Ware lewensverhale van ander Hettas/inspirerende vroue 

 
 



 

 
5. Watter van die volgende dienste het jy ’n behoefte aan vanaf die #HelpHetta-projek /ander 

diensverskaffer? (Merk almal van toepassing.) 
□ Selfverdedigingsklasse 
□ Motiveringspraatjies 
□ Bemoedigende dagstukkies en video’s 
 
6. Het jy al voorheen ’n Hetta-pakkie ontvang? 
o Ja 
o Nee 
 
7. Het jy ’n behoefte om deel te wees van ons WhatsApp Broadcast-groep waar ons op ’n gereelde 

basis motiveringsboodskappe en dagstukkies aanstuur?  
o Ja 
o Nee 

 
Indien ja, skryf asb. jou selfoonnommer hier in: ............................... 
 

8. Wie is jou ondersteuningsnetwerk? (Merk almal van toepassing.) 
□ Ouers 
□ Enkelma 
□ Enkelpa 
□ Grootouers (Oupa en Ouma) 
□ Familielede 
□ Skool (Onderwysers) 
□ Kerk 
□ Maats 
□ Maatskaplike werker 

 
9. In watter tipe behuising woon jy? 
o Woon in ’n huis  
o Woon op ’n plot 
o Woon op ’n plaas 
o Woon in ’n koshuis  
o Woon in ’n Wendy-huis in ’n erf 
o Woon in ’n informele nedersetting 
o Woon in ’n karavaan ot tent in ’n karavaanpark 
o Ander: __________________ 
 
10. Wat is jou stokperdjies of talente? 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Baie dankie dat jy die vraelys ingevul het. Sal jy die voltooide vraelys asb. vir jou Hetta-verteenwoordiger 
by jou skool gee om vir ons te stuur. 


