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Die doel van hierdie werkboek is om as 'n bewaarplek te dien vir  familiegeskiedenis.

Dat hierdie werkboek as 'n lewende databasis van geslag tot geslag sal oorhandig en verder uitgebou word sodat die familie-identiteit 

daardeur uitgebou kan word.

Die Werkboek bevat die volgende dele:

3) Jaareindes: Lewensperspektiewe aan die einde van elke jaar : terugkyk en vorentoe kyk aan die hand van 'n klompie belangrike 

parameters. Hierdie is 'n gedissiplineerde poging om jaarliks terug en vorentoe te kyk,en om indrukke daaroor neer te skrywe.

1) Familiedoelwitte: Opsomming van belangrike lewensdoelwitte en lewensbeginsels wat as grondslag dien / gedien het vir die familie.

4) Indeks: 'n Indeks wat saamgestel is om die relatiewe welstand/ welsyn van die familie aan te teken gesien teen die lig van 'n aantal 

faktore wat 'n invloed op  die familie uitoefen. Dit probeer die vraag antwoord: "Hoe goed gaan dit met die familie?" Die syfer is nie 'n 

absolute waarde nie,maar kan eerder gebruik word om van jaar tot jaar  die familie welsyn te vergelyk.

Dat een persoon op wie se hart die passie is hierdie werkboek sal neem en verder sal ontwikkel om  hul eietydse familiegeskiedenis te 

bewaar, en dit daarna aan die volgende geslag oor te dra.

2) Lewensgebeurtenisse : Chronologies gerangskikte lyste van belangrike lewensgebeure. Elke familie kan binne die raamwerk hul eie 

belangrike gebeure aandui, en datums wat vir hulle irrelevant is uitvee. Insidente kan ook  met 'n indikator gemerk sodat soortgelyke info 

maklik  bymekaar geselekteer kan word.

6 Vertroulikheid

7 Lewensmotto van 
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Die werkboek bevat familiegeskiedenis wat hier en daar vertroulike inligting mag behels. Handel dus asseblief verantwoordelik 

daarmee.
You only live once, but if you live right - once is enough!


