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INLEIDING 

 

Hierdie verslag beskryf die aktiwiteite van die ATR sedert die vorige direksievergadering 

(Kwartaal III).  

 

SLEUTELDATUMS EN OPERASIONELE KALENDER 

 

SLEUTELDATUMS 

8 September Internasionale Geletterheidsdag 

24 September Erfenisdag 

30 September Internasionale Vertalersdag 

30 September – 8 Oktober Skoolvakansie 

November Kokertoekennings 

November Direksievergadering IV van 2017 

6 Desember Skole sluit 

16 Desember Versoeningsdag 

 

 

OPERASIONELE KALENDER: KWARTAAL IV 2017 

14 Augustus Afrikaansdag: Bewusmaking via die media 

21 Augustus Kommunikasiebeplanning saam met Afrikaans.com 

22 Augustus Werksessie: Boodskap oor die ekonomiese waarde van 

Afrikaans saam met Afrikaans.com en taalkundiges. 

26 Augustus Taalmaandvieringe: Herkoms van Afrikaans  

(vennote: ATM & Afrikaans.com) 

30 Augustus Byeenkoms van die stigtinge  

31 Augustus Khoisan-seminaar (vennote: FAK en Solidariteit) 

September  

(datum word bepaal) 

Ouervoorligting by Somerset-Wes Primêr 

6 September Suidoosterfees: Netwerkgeleentheid 

8 September ATKV-Woordveertjies 

9 September TAO-pyplynbyeenkoms oor Afrikaanse onderrig 
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23 September Seminaar: Ekonomiese waarde van Afrikaans  

– ter viering van Afrikaans as gedeelde taalerfenis 

(vennote: ATM & Afrikaans.com) 

24 September Radio KC (Paarl): Viering van 21ste bestaansjaar met 

Afrikaanse skole 

29 September – 1 Oktober Werksessie met matrikulante oor Afrikaans as onderrigtaal 

(vennote: Fedsas, Afrikaans.com en VVA) 

28 Oktober IVA-byeenkoms 

Oktober Meertalige Moedertaalinisiatief 

November  

(datum word bepaal) 

Kokerfunksie op Upington  

(vennote: Afrikaans.com, ATKV en ander lidorganisasies) 

November  

(datum word bepaal) 

Operasionele beplanningswerksessie voor 

direksievergadering IV van 2017 

Februarie Bekendstelling van nuwe webwerf 

 

 

ALGEMENE JAARVERGADERING EN TAALBERAAD 

GEWONE BESLUITE 

Die volgende beleidsvoorstelle is as mosies ingedien vir bekragtiging deur die AJV  

(gewone besluite): 

• Reglement van die ATR-direksie 

• Reglement van die ROK 

• Reglement van die Bemarkingskomitee 

• Reglement van die Menslikehulpbronnekomitee 

• Reglement van die Vergoedingskomitee 

• Reglement van die Etiekkomitee 

 

SPESIALE BESLUITE 

Die volgende voorstelle is ingedien vir goedkeuring deur die AJV (spesiale besluite): 

• Reglement van die Nominasiekomitee 

• Verandering van artikel 6 van die Akte (kategorisering van lede en toekenning van 

stemregte) 

• Die lidmaatskap van politieke partye (SBA) 
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UITSTAANDE KWESSIES 

Besluite oor die aanstel van ’n ouditeur: 

• Die AJV moet ŉ verduideliking kry oor hoekom die vorige jaar se besluit oor die 

aanstel van ’n nuwe ouditeur nie deurgevoer is nie. 

• Die direksie moet ’n voorstel aan die AJV doen oor die aanstel van ’n ouditeur vir 

2017/18 (gewone besluit). 

 

TAALBERAAD 

Die tema van die Taalberaad wat op die AJV volg, is “Afrikaans as geloofstaal” (die program 

is aangeheg). Die doel van die seminaar is om ’n taalperspektief by geloofsorganisasies tuis 

te bring en die Katolieke Kerk se aktiewe bevordering van Afrikaans te gebruik as ’n 

voorbeeld van wat gedoen kan word. Nog ’n doel is om ’n gesprek oor Afrikaans en die 

hantering van taalkwessies in geloofskontekste te begin, onder meer in aansluiting by die 

Moedertaalinisiatief.  

 

KOMITEEVERSLAE 

RISIKO- EN OUDITKOMITEE 

 

FINANSIËLE STATE EN BEGROTING  

Die finansiële state is gekwalifiseerd goedgekeur omdat die ouditeurs nie kan bepaal of 

lidorganisasies die korrekte bedrae vir lidmaatskap betaal nie. Uitgawes teen begroting sal 

by die direksievergadering bespreek word. 

 

FINANSIËLE ADMINISTRASIE 

Ondanks minstens drie vergaderings met die ATKV se finansiële funksionarisse het dit moeilik 

gebly om die ATR se boeke op datum te hou. Daarbenewens het die ATKV se personeel 

duidelik laat blyk dat die ATR se boeke nie vir hulle ’n prioriteit is nie en dat die administrasie 

in ieder geval gedupliseer word. Teen die begin van Augustus was die boekhouding drie 

maande agter en kon daar steeds geen bepaling van uitgawes teen begroting gemaak 

word nie. 

 

Die vaagheid verbonde aan die gedeelde verantwoordelikhede en moeisame 

kommunikasie het dit moeilik gemaak om spesifieke mense verantwoordelik te hou sonder 

om forensies te werk te gaan.  
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Ná ’n gesprek met ATKV se finansiële hoof is ooreengekom dat die verantwoordelikhede 

duideliker geskei moet word en dat die ATR meer administratiewe verantwoordelikhede 

moet oorneem. Die voorgestelde verdeling van verantwoordelikhede is:  

 

ATKV Skakeling met die SAID 

 Betaling van salarisse en LBS 

 Uitreik van IRP5-vorms 

ATR Boekhouding en hantering van betaalorders  

(moontlike derde party as diensverskaffer) 

Grant Thornton Oudit 

 Hernuwing van CIPS-registrasie 

 

 

VORDERING MET BELANGRIKE TAKE 

Aansoek om lopende rekening en 

kredietkaart 

Wag op terugvoering van bank (swak diens) 

Sertifikaat van ATR se SAID-nommer Fooie is betaal en sertifikaat word ingewag 

OWO-status Benodig bogenoemde sertifikaat 

Registrasie by DSD Benodig bewys van OWO-status 

 

 

FONDSINSAMELING 

Dagbreek Trust • R372 500 en R525 000 van R1 750 000 

• Befondsing van R350 000 vir ’n bykomende 

projekbestuurder is goedgekeur 

• Bykomende R200 000 is aangebied vir dokumentêre prent 

en Afrikaanskamp (moet nog gefinaliseer word) 

ATKV • R106 000 van 2016 is betaal 

• R123 000-faktuur vir 2017 is ingedien 

• Befondsing word nie in 2018 hernu nie “weens befondsing 

deur DT” 
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Sanlam • R159 000 vir 2016 is inbetaal 

• Befondsing word soos verwag nie vir 2017 hernu nie 

• Die moontlikheid van befondsing vir spesifieke projekte 

bestaan nietemin1 

Het Jan Marais Nationale 

Fonds 

• Aansoek vir R275 000 is ingedien; die moontlikheid 

bestaan dat dit nie goedgekeur sal word nie  

Vlaamse 

Verteenwoordiger 

• Aansoek om ondersteuning van ATR-projekte in 2017 is 

ingedien 

• Dit lyk asof die VV tans sterk op omgewingsake fokus en 

befondsing is nie seker nie  

Naspers-voorsittersfonds • Voorafgesprekke is reeds per telefoon gevoer 

• ’n Vergadering met Koos Bekker vind in Augustus plaas 

GivenGain • Die ATR het nou ’n Afrikaanse befondsingblad op 

GivenGain; die blad sal minstens in Duits vertaal word, 

waarna die skakel aktief geadverteer sal word 

 

 

BEMARKINGSKOMITEE 

 

PROJEKKOMMUNIKASIE EN AFRIKAANS.COM 

Die DT se aanbod dat die ATR Afrikaans.com kan oorneem, is “herposisioneer”, deels 

vanweë ’n nuwe bemarkingsveldtog. Die ATR se reaksie hierop in ’n vergadering met die DT 

was dat baie nouer samewerking met Afrikaans.com van veel groter belang vir die ATR is as 

beheer oor die webwerf, iets waaroor reeds met Afrikaans.com in gesprek getree is.  

 

Die tweede Afrikaans.com-veldtog vind byvoorbeeld direk aansluiting by die ATR se fokus op 

sogenaamde negatiewe narratiewe oor Afrikaans wat as ’n struikelblok vir identifikasie met 

die taal dien. Twee temas is op grond hiervan vir 2017/18 geïdentifiseer, naamlik die herkoms 

van die taal en die ekonomiese waarde van Afrikaans, wat albei in samewerking met die 

ATM aangepak word. Veral laasgenoemde tema vind direkte aansluiting by die 

Afrikaans.com-veldtog wat in September van stapel gestuur word. 

                                                      
1 Sanlam (en ander maatskappye) se ondersteuning word onder meer aan bande gelê deur bepalings 

waarvolgens 75% of meer van hulle befondsing swart Afrikane as bevoordeeldes moet hê. Die moontlikheid van 

befondsing vir spesifieke ATR-projekte is nietemin aan hulle voorgelê. Sanlam stel daarin belang om finansiële 

opleiding aan gemeenskappe te gee. Die ATR kan toegang tot die regte vennote vir Sanlam bewerkstellig, maar wil 

nie self daarby betrokke raak nie omdat dit buite die ATR se fokusgebiede val. 
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Afrikaans.com en die ATR vergader in Augustus om kommunikasie ten opsigte van hierdie 

temas te koördineer en te sorg dat die benutting van kanale soos radio en drukmedia by 

mekaar aansluiting vind.  

 

Die ATR verskaf ook tegniese ondersteuning aan Afrikaans.com met die ontwikkeling van die 

boodskap oor die ekonomiese waarde van Afrikaans, onder meer deur die reël van ŉ 

werksessie met die deelname van Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, Christo van der 

Rheede van die AHI, Wannie Carstens, die ATR se Anne-Marie Beukes en ander. 

 

WEBWERF  

Die bestaande webwerf is gebruik om ATR-geleenthede te adverteer. Etlike vergaderings is 

ook met IT-kundiges van Solidariteit gehou oor die herontwikkeling van die webwerf. Die 

Bemarkingskomitee is dit eens dat die ontwerp en kleure van die webwerf die ATR duidelik 

van Afrikaans.com, die ATKV, die FAK en ander moet onderskei. 

 

As deel hiervan moet afstand gedoen word van die kleurskema wat ’n “oranje-blanje-blou”-

konnotasie het en misverstaan kan word. Die kleurskema van die jaarverslag kan ook as ŉ 

opsie vir verdere ontwikkeling van die webwerf dien.  

 

Uiteindelik moet die ontwerp en kleure help om die ATR vir teikengehore toeganklik te maak. 

Die nuwe webwerf behoort teen die einde van September gereed te wees en kan in 

Februarie 2018 by ’n geleentheid in Pretoria bekendgestel word. 

 

FACEBOOK (GAVRIETBOEK) EN ANDER SOSIALEMEDIA-PLATFORMS 

 

Heelwat aandag is aan kommunikasie deur Faceboek gegee 

(volgens die kommunikasieplan wat by Direksievergadering II 

bespreek is). Die blad het onder meer ŉ vars baadjie gekry wat 

goed ontvang is.  

 

’n Goeie keuse van nuusbrokkies en ’n reeks meme’s het gesorg 

dat die ATR se Facebookblad minstens 1 000 mense per week 

bereik. Die blad se aanhangers het sedert Direksievergadering II 

met nog 200 gestyg tot net onder 2 000.  
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Kyk gerus ook na ’n videobydrae oor Afrikaans deur Willa Boezak as ’n goeie voorbeeld van 

aktiwiteite op die blad en die rigting wat die komitee met kommunikasie wil inslaan  

(https://youtu.be/_k-Dwvo1-Cs). 

 

ATR-plasings lok egter ook negatiewe kommentaar uit, soos die volgende stukkie uit Australië 

oor die ATR en ATM se gesamentlike Taaldagvieringe en ’n seminaar oor die herkoms van 

Afrikaans: “Hier gaan natuurlik weer die polities-gedienstige Capey-vleiende taalnarratief 

aangebied word.”  

 

ATR-profiele is ook op LinkedIn, YouTube en Twitter oopgemaak of weer geaktiveer. Hierdie 

platforms sal eers voluit saam met die nuwe webwerf gebruik word. 

 

 

DIE KOKER 

Die Koker word steeds elke kwartaal uitgestuur met opsommings van die ATR se aktiwiteite. 

Dit is ’n goeie instrument vir kommunikasie met lidorganisasies en daar word beplan om die 

gehalte daarvan aansienlik te verbeter en dit met die ATR se sosialemedia-platforms te 

integreer. 

  

https://youtu.be/_k-Dwvo1-Cs
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ARTIKELS EN MEDIAVERKLARINGS 

RO en CS 24/5 Mediavrystelling oor Afrikadag: 

“Harvesting the demographic dividend 

through investments in youth” 

 

Volksblad 

RO en CS 29/5 Artikel: 

Afrikaweek – investeer in die jeug deur taal. 

 

LitNet 

RO en CS 6/6 Mediavrystelling: 

Noord-Kaapse SAPD se taalbeleid onder 

skoot 

 

LitNet 

RO  31/7 Mediavrystelling:  

Taaldag 2017 

Afrikaans.com en 

verskeie koerante 

RO en CS 1/8 Mediavrystelling:  

Taaldag 2017 

 

LitNet 

AMB 11/8 Artikel:  

Kom ons vier Afrikaans 

 

Landbouweekblad 

 

 

MENSLIKEHULPBRONNEKOMITEE 

Die komitee het die advertensie vir die nuwe projekbestuurder gefinaliseer en uitgestuur. Die 

raamwerk vir die prestasieooreenkoms van die hoof is ook hersien. 

 

 

OPERASIONELE AKTIWITEITE EN KWESSIES 

INLEIDING 

Die ATR se operasionele aktiwiteite is in verskillende kategorieë verdeel, maar vind almal 

aansluiting by mekaar.  

 

Aktiwiteite onder die vaandel van die Moedertaalinisiatief vind byvoorbeeld aansluiting by 

aktiwiteite onder Afrikaans op universiteitsvlak. Inisiatiewe onder die hofie “Versoening en 

alliansiebou” kan weer aansluiting vind by aktiwiteite onder Afrikaans op beleidsvlak of die 

Moedertaalinisiatief ondersteun. Geen projek vind in isolasie plaas nie.  
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LEDESAKE 

 

SAMEWERKING MET LIDORGANISASIES 

Die ATR het sedert die vorige direksievergadering nog meer werk gemaak van samewerking 

met lidorganisasies.  

 

• Uitstekende sinergieë is byvoorbeeld met die ATM ontwikkel. Ná ’n eerste gesamentlike 

gemeenskapseminaar word minstens twee gesamentlike geleenthede oor die 

geïdentifiseerde temas beplan. Die moontlikheid van gesamentlike kleiner seminare 

wat veral op lidorganisasies in die streek gerig is, word ook bespreek.  

• Die Khoisan-seminaar wat aan die einde van Augustus in Pretoria plaasvind, word in 

samewerking met die FAK en Solidariteit gereël.  

• Die Moedertaalinisiatief se voorstel is in samewerking met Fedsas gefinaliseer en 

bevorder reeds samewerking met onder meer SAOOT, die SAOU, die VVA, die SBA, 

WOW!, die ATKV, AfriForum en Solidariteit Helpende Hand. 

• Die ATR se seminaar by die Gerwel-gesprekreeks behels samewerking met die 

Suidoosterfees. Dit word stelselmatig verdiep en besorg die ATR hopelik binnekort ’n 

nuwe lidorganisasie. 

• VivA, die VVA, die SBA en die ATKV is by die eerste byeenkoms van die XhosAfrika-

netwerk betrek, asook partye soos die provinsiale kantoor van PanSAT. 

 

Samewerking soos dié demonstreer die konkrete en praktiese waarde wat die ATR kan 

toevoeg. Nietemin is die pad besaai met duwweltjies en moet samewerking met sommige 

lede stappie vir stappie benader word. 

 

AANSOEKE OM LIDMAATSKAP 

DAK, Akademia, PEN Afrikaans en die Hessekwastam van die Khoi stel daarin belang om 

lede van die ATR te word.  

 

PEN Afrikaans het verlede jaar reeds aangedui dat hulle wil aansluit, hoewel die direksie die 

aansoek nog nie formeel goedgekeur het nie. Hulle doelwitte (aangeheg) vind aansluiting 

by dié van die ATR, dus behoort hulle aansoek goedgekeur te word. Die Hessekwastam se 

formele aansoek word nog ingewag. 

 

 

  



 10 

 

DIE SBA EN DIE POLITIEKE PARTYE 

Gesprekke met die SBA deur partye soos Wannie Carstens en die DT sal waarskynlik help keer 

dat die SBA van die TR wegbreek. Nietemin bly die lidmaatskap van politieke partye ’n 

netelige kwessie en verskillende standpunte word daaroor ingeneem. 

 

Pieter Mulder en Pieter Groenewald van die Vryheidsfront Plus is nie vir uitsluiting te vinde nie 

en sou veel eerder die regerende party by die ATR wou betrek (afhangend van wat in 

Desember by die ANC se nasionale konferensie gebeur). Ander partye was van mening dat 

die uitbreiding van politieke partye se deelname die ATR aan moeilike politiek sal blootstel. 

 

Mulder sou bly wees indien die SBA bereid sou wees om direk met die Vryheidsfront Plus oor 

hierdie kwessie te praat.  

 

AFRIKAANS OP SKOOLVLAK 

 

MOEDERTAALINISIATIEF SE VOORSTEL EN BEGROTING 

ŉ Finale byeenkoms is met Fedsas gehou om die voorstel en die begroting van die 

Moedertaalinisiatief (MI) te finaliseer (aangeheg). Die MI sal onder die vaandel van SAOOT 

en grotendeels deur lidorganisasies geïmplementeer word.  

 

Die ATR se bydrae is die ontwikkeling van kommunikasieprodukte vir spesifieke gehore en die 

monitering van die implementering. Die begroting van sowat R4 miljoen per jaar maak 

voorsiening vir die aanstel van ŉ bykomende intern en ŉ deeltydse fasiliteerder wat sommige 

van die ATR se bydraes tot die MI sal hanteer. Indien die DT die voorstel aanvaar, sal die 

kapasiteit geskep kan word om die MI op groot skaal te implementeer. 

 

VOORLIGTING BY SKOLE 

Die ATR het deelgeneem aan ŉ 

bekendstellingsbyeenkoms by Irista Primêr in 

Kuilsrivier naby Kaapstad, waartydens die 

voorligtingsmateriaal oor moedertaalonderrig, 

wat in samewerking met Afrikaans.com 

ontwikkel is, uitgedeel is.  

 

 

Afrikaans.com se muur by Irista Primêr 



 11 

 

Die ATR het opgevolg met 'n 

ouervoorligtingsdag by Irista Primêr waartydens 

die musikante Riku en Jackie Lätti en Churchil 

Naudé opgetree het. Die toepassing van die 

voorligtingsmodel in hierdie konteks is getoets 

en sal verder in samewerking met die 

musikante verfyn word.  

 

Irista Primêr se ontvangskomitee 

 

’n Alternatiewe benadering vir die aanbied van voorligting sal in die komende kwartaal ook 

gedurende ’n oueraand by Somerset-Wes Primêr getoets word. 

 

MI-NAVORSING 

Goeie vordering word met die verwerking van die navorsingsdata vir die Moedertaalinisiatief 

gemaak, hoewel dit langer neem as wat verwag is. Die dataverwerking behoort in die 

komende kwartaal voltooi te word. 

 

JEUGBYEENKOMS 

Die ATR fasiliteer tussen 29 September en 1 Oktober ŉ byeenkoms van Wes-Kaapse jeugleiers 

(matrikulante) om oor Afrikaans as onderrigtaal te praat. Ons vennote is Fedsas/SAOOT en 

die VVA. Die doelwit is om hierdie geleentheid in samewerking met meer lidorganisasies tot ŉ 

jaarlikse instelling uit te brei, iets wat afhang van die onderskeie organisasies se eie doelwitte 

ten opsigte van byeenkomste van hierdie aard. 

 

AFRIKAANS OP TERSIÊRE VLAK 

 

INTERNASIONALE VERENIGING VIR AFRIKAANS 

’n Groep jong dosente het die opname oor dosente en hulle spesialiteite voltooi; dit is 

inligting wat op die webwerf aangebring sal word. Hulle het nou ook die ontwikkeling van 

die webwerf aangepak en sal senior dosente hierby betrek.  

 

Die IVA-deelnemers, studenteverteenwoordigers inkluis, sal in die vierde kwartaal weer 

vergader. Hulle sal gevra word om ’n voorsitter uit eie geledere te kies wat die jong dosente 

kan bystaan met die verdere ontwikkeling van die IVA. Wanneer hierdie stap voltooi is, sal 

die IVA ook aansoek om ATR-lidmaatskap kan doen. 
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’N BESTEPRAKTYK-BELEIDSRAAMWERK VIR MEERTALIGHEID OP TERSIÊRE VLAK  

Die ATR mik na die ontwikkeling van ’n bestepraktyk-beleidsraamwerk vir meertaligheid op 

tersiêre vlak. Tersiêre instansies sal daarmee hulle taalbeleid en -praktyke teen internasionale 

standaarde kan meet en met mekaar kan vergelyk.  

 

Die ATR is gevra om ’n bydrae oor ’n bestepraktyk-raamwerk by ’n werksessie/seminaar oor 

taalbeleid by die Potchefstroomkampus van die NWU te lewer. Die doel van die werksessie is 

om die verdere ontwikkeling van meertaligheid by die NWU te ondersoek, wat aansluiting 

vind by die ATR se eie Meertalige Moedertaalinisiatief (kyk onder Versoening en 

Alliansiebou). 

 

JAKES GERWEL-GESPREK: SEMINAAR OOR AFRIKAANS OP UNIVERSITEITSVLAK 

Die ATR het vir die eerste keer tot die Jakes Gerwel-gesprekreeks by die Suidoosterfees 

toegetree met 'n belangwekkende paneelbespreking oor die stand van Afrikaans aan 

universiteite, gelei deur Freek Robinson.  

 

Die bestuur van die Suidoosterfees het die ATR genader om voortaan jaarliks by die Jakes 

Gerwel-gesprekreeks in te skakel, wat ’n goeie platform daarstel om negatiewe narratiewe 

oor Afrikaans aan te pak. 

 

 

Hendrik Theys, Ria 

Olivier en Conrad 

Steenkamp van die 

ATR saam met van 

die deelnemers aan 

die Jakes Gerwel-

gesprek: Rufus Gouws 

van die US, die 

gesprekleier Freek 

Robinson, Angelique 

van Niekerk van die 

UV en Steward van 

Wyk van UWK. 
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STUDENTEBYEENKOMSTE 

Die Federasie vir Afrikaans by Maties (FAM) het ’n optog met die naam “Parade” en die 

tema “Afrikaans my taal” georganiseer. Die ATR, die FW de Klerk-stigting en ander 

organisasies is op die pamflet aangegee as partye wat die optog ondersteun, hoewel die 

ATR se ondersteuning nie gevra of gegee is nie.  

 

 

 

Dit is onduidelik watter 

partye agter FAM steek. 

Dit is nie AfriForum Jeug 

nie, wat die vermoede 

laat ontstaan dat dit 

Praag kan wees, of iets 

wat die DT ondersteun en 

wat bloot swak 

gekommunikeer is.  

 

Die beplande optog is 

nie goed ontvang nie, 

onder meer omdat die 

skole nie daaraan wou 

deelneem nie.  

 

Meer inligting oor die 

groep word ingewag, 

waarna besluit sal word 

oor die wenslikheid van 

samewerking.  

 

 

 

Die ATR beplan ’n Afrikaanskamp in Februarie 2018 met die doel om aan studente voorligting 

te gee oor die US se taalbeleid, wat hulle kan verwag ten opsigte van taalpraktyke en wat 

hulle opsies is ten opsigte van Afrikaans as onderrigtaal. Bykomende befondsing van die DT 

sal hiervoor beskikbaar gemaak word.  
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OPVOLGPRENT VAN DIE ANDER KANT  

Verskeie gesprekke is gevoer met René van Rooyen, vervaardiger van Die Ander Kant, ’n 

dokumentêre prent oor Afrikaans by die US, en die aanbieder, Mercy Kannemeyer, om die 

konsep vir ’n opvolgprent te ontwikkel. ’n Geskikte regisseur is geïdentifiseer en die begroting 

word tans gefinaliseer.  

 

AfriForum Jeug is bereid om taalgebruik in lesings te moniteer om bewys van die taalpraktyke 

by die universiteit vir die dokumentêr te lewer. Moontlike bykomende navorsingstegnieke 

word ondersoek. Die DT het aangebied om die dokumentêr te befonds. Danie Marais van 

PEN Afrikaans ondersoek bykomende opsies vir befondsing. 

 

 

 

 

 

 

 

Die vervaardiger René van Rooyen en Danie 

Marais van PEN Afrikaans gesels oor die 

dokumentêre prent. 

 

VERSOENING EN ALLIANSIEBOU 

 

DT-GESPREKKE OOR AFRIKAANS 

Conrad Steenkamp, Ria Olivier en Hendrik Theys van die ATR en Michael Jonas van die ATM 

het aan nog ’n DT-gesprek oor Afrikaans deelgeneem. Frans Cronjé het scenario’s bespreek 

wat vir strategiese beplanning gebruik kan word. ’n Werksessie wat dit verder sal ondersoek, 

word vir Desember beplan.   

 

 

 

 

 

 

Hendrik Theys, Michael Jonas en ŉ belangrike 

maar geheimsinnige en dus naamlose derde 

party by die première van die rolprent Krotoa. 
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WERKSESSIES EN SEMINARE 

Die ATR het in samewerking met die ATM ’n gemeenskapswerksessie in die Paarl gefasiliteer, 

met die doel om deelname aan taaldebatte te verdiep. Die ATR mik die afgelope tyd na die 

identifisering van sogenaamde negatiewe narratiewe oor Afrikaans wat mense se persepsies 

en derhalwe deelname aan taaldebatte beïnvloed. Persepsies oor die herkoms van 

Afrikaans (wit taal of apartheidstaal) en die (lae) ekonomiese waarde van Afrikaans is 

geïdentifiseer as twee van die belangrikste kwessies wat mense keer om met die taal te 

identifiseer.  

 

Twee verdere inisiatiewe word as uitvloeisel van die gemeenskapsgesprek in vennootskap 

met die ATM beplan. Die eerste hanteer die herkoms van Afrikaans (uitnodiging aangeheg) 

en vind op 26 Augustus plaas. Die tweede hanteer die ekonomiese waarde van Afrikaans en 

vind in September plaas. Laasgenoemde sluit aan by Afrikaans.com se bemarkingsveldtog 

oor die voordele van Afrikaans-moedertaalonderrig. Albei seminare en die kommunikasie 

daaroor word met Afrikaans.com gekoördineer om die impak te maksimaliseer. 

 

Hendrik Theys en Ria Olivier van die ATR het op 21 Julie saam met die innoveringsaktivis 

Conrad Sidego, ’n voormalige burgemeester van Stellenbosch, deelgeneem aan 'n 

paneelbespreking met die tema Maatskaplike uitdagings binne gemeenskappe en hoe 

radiostasies kan help om dit aan te spreek. Die bespreking was deel van Maroela Media se 

gemeenskapsradiostasieseminaar “My taal, jou tal, ons stasie”, gefasiliteer deur Coenie de 

Villiers. Die uitkoms was dat verteenwoordigers van gemeenskapsradiostasies van heinde en 

verre hulle daartoe verbind het om die ATR te help om negatiewe narratiewe oor Afrikaans 

uit die weg te ruim. 

 

 

 

 

 

Conrad Sidego, Ria Olivier, Coenie 

de Villiers (fasiliteerder) en Hendrik 

Theys by Maroela Media se 

gemeenskapsradiostasieseminaar. 
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EERSTE BYEENKOMS VAN DIE XHOSAFRIKA-NETWERK 

 

’n Byeenkoms van die XhosAfrika-netwerk is in 

samewerking met VivA, die VVA, die SBA, die ATKV, 

PanSAT-verteenwoordigers en andere gehou. VivA het 

aangebied om die XhosAfrika-netwerk te help met die 

ontwikkeling van ’n platform soortgelyk aan dié vir 

Afrikaans, en ’n voorsettingskomitee is in die lewe 

geroep. Die doel van hierdie inisiatief is om versoening 

oor taalgrense te bevorder en om samewerking met betrekking tot die Meertalige 

Moedertaalinisiatief te versterk.   

 

Verteenwoordigers van 

lidorganisasies – Gerhard van 

Huysteen (VivA), Amanda de 

Stadler (VVA), Karien Brits (ATKV) en 

Nelmari Kemp (SBA) – saam met 

Ria Olivier en Conrad Steenkamp 

van die ATR. Links staan Nomfundo 

Mali van PanSAT Wes-Kaap en 

Lungi Ngondo van die WKOD. 

 

PUBLIKASIES 

ATR-publikasies word in vennootskap met lidorganisasies aangepak en mik na die 

herposisionering van Afrikaans en die bou van vennootskappe vir die taal.  

 

Publikasies waaraan tans gewerk word, sluit in: 

• Die bygewerkte uitgawe en vertaling van So kry ons Afrikaans sal vroeg in die vierde 

kwartaal drukkers toe gaan. Hoewel hierdie uitgawes begroot is, is Sanlam gevra om 

dit te borg (antwoord uitstaande). 

• Die 2011-Jeugberaadpublikasie, Soweto 1976 – 35 jaar later, is reeds in Engels vertaal. 

Die volgende stap is om ’n kwotasie vir die uitleg van die Afrikaanse en Engelse 

weergawe te kry sodat dit elektronies gepubliseer kan word. Die kommunikasie-

konsultant stel voor dat korter samevattings van die dokumente vir populêre gebruik 

saamgestel word en dat die volledige weergawes bloot as agtergrondmateriaal op 

die webwerf geplaas word.  
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Twee bykomende publikasies wat in samewerking met lidorganisasies onderneem kan word, 

word tans oorweeg. Daar word ook gekyk na ouer ATR-publikasies met die doel om hierdie 

dokumente ten minste in elektroniese formaat beskikbaar te stel. Daar sal opnuut hiervoor 

begroot moet word of befondsers sal geïdentifiseer moet word. 

 

MEERTALIGE MOEDERTAALINISIATIEF 

XhosAfrika was deel van die Meertalige Moedertaalinisiatief wat verlede jaar gehou is met 

deelname van taal- en onderwyskundiges landswyd. Die verslag van die Meertalige 

Moedertaalkonferensie wat verlede jaar gehou is, is na die deelnemers gestuur (aangeheg). 

Baie positiewe reaksie is ontvang en ’n opvolgbyeenkoms met ’n sterker fokus op 

gemeenskaplike optrede word vir die vierde kwartaal beplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From: Sihawukele Ngubane [mailto:Ngubanes@ukzn.ac.za]  

Sent: Wednesday, 09 August 2017 5:00 PM 

To: susann@afrikaansetaalraad.co.za 

Cc: ria@afrikaansetaalraad.co.za; conrad@afrikaansetaalraad.co.za 

Subject: RE: Report of the 2016 Mother Tongue Conference 

 

Good day Susann 

Thank you for sharing the report. The report is well written and it captures 

the conference proceedings in its best quality. Recommendations are 

clearly tabulated and I think it is about time that we involve more 

relevant individuals in implementing our ideas. The Ghana experience 

was useful. I have nothing to add to the document. 

 

Kind regards 

 

Professor Sihawukele Ngubane PhD (Natal) 

Professor of IsiZulu and  

Head African Languages, Linguistics and Development Modules      

School of Arts 

University of KwaZulu-Natal 

mailto:Ngubanes@ukzn.ac.za
mailto:susann@afrikaansetaalraad.co.za
mailto:susann@afrikaansetaalraad.co.za
mailto:ria@afrikaansetaalraad.co.za
mailto:conrad@afrikaansetaalraad.co.za
mailto:conrad@afrikaansetaalraad.co.za
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AFRIKAANS OP BELEIDSVLAK 

Gedurende ’n gesprek met Jeremy Vearey, ’n senior polisiebeampte in die Wes-Kaap, is 

twee moontlike inisiatiewe geïdentifiseer: 

• ŉ Byeenkoms van Afrikaanse beleidsnavorsers van die verskillende partye, iets wat 

kan help om beweging op beleidsvlak te bewerkstellig. Hy stel met ander woorde sy 

politieke netwerk tot ons beskikking.  

• Die deurvoer van ŉ taaloudit van die polisie in die Wes-Kaap, wat in samewerking 

met die Wes-Kaap Taalkomitee aangepak sou kon word. 

 

Albei idees word tans opgevolg. Vearey het self ’n taalagtergrond en is ’n kampvegter vir 

Afrikaans en veral Kaaps. 

 

Bogenoemde idees vind aansluiting by die Dialooginisiatief van die politieke stigtinge 

waaraan die ATR ook deelneem. Die volgende geleentheid is op 30 Augustus in Kaapstad.  

 

TAALKENNIS EN -DATA 

Die IRR het bestaande data oor taal vir die ATR verwerk (aangeheg). ’n Aktuariële 

wetenskap-student het ’n oorsig gedoen van alle moontlike databronne oor Afrikaans en 

taal. Dit is nog nie volledig nie, maar is ’n goeie begin. Die doelwit is om uiteindelik 

verskillende databronne oor taal te kan saamvoeg om so ’n statistiese prentjie van die 

taallandskap te kry wat so volledig as moontlik is.   

 

 

 

 

 


