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Beste lede en vriende van die ATR
Die ATR takel steeds die uitdagings vir ons taal, onder meer deur bestaande netwerke
te versterk en nuwes te vestig. Samewerking met ons ledeorganisasies en
medewerkers ter bevordering van ons gedeelde strewe vir Afrikaans bly ’n prioriteit.
Die noordelike herkomsseminaar, in samewerking met die Afrikaanse Taalmuseum en monument, die Erfenisstigting en Afrikaans.com, asook die onlangse werksessie oor
ondersteuning aan skole is voorbeelde van sodanige netwerkskepping, gerig op
handevat-aksies vir Afrikaans. Die ATR fokus sterk op die ontwikkeling van
vennootskappe met die ander inheemse tale van die land teen die agtergrond van die
ongunstige klimaat vir al ons inheemse tale, Afrikaans ingesluit. Die ATR het nuwe lede
begin werf om die diversiteit van ons lidmaatskap verder uit te bou. Intussen
verwelkom ons die WAT, wat formeel ’n lid geword het.

Die Koker III van 2018 I Nuusbrief van die Afrikaanse Taalraad

Die Koker III van 2018 I Nuusbrief van die Afrikaanse Taalraad

Die Moedertaalprojek
Die Moedertaalprojek (MP), onder die vaandel van
SAOOT en met samewerking deur die ATR, het
aanvanklik op vier gebiede in die Kaapse
noordelike stadsgebiede gefokus, maar begin
geleidelik uitbrei. Klinieke, kleuterskole, laerskole,
hoërskole, geloofsinstellings en
gemeenskapsorganisasies ontvang voorligting oor
die herkoms van Afrikaans, die belangrikheid van
Afrikaans as kultuur- en onderrigtaal, en die belang
van meertaligheid. Die MP begin al sukses toon,
met ouers van graad 1-leerders wat besluit het om
van Engels na Afrikaans oor te skakel.

Die Moedertaalspan – Lukas Hanekom (links),
Chareldine van der Merwe (Vriende van Afrikaans) en David
Jantjies (projekkoördineerder) – praat oor die waarde van
moedertaalonderrig op Radio Kaapse Kansel.
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Afrikaans as geloofstaal
Daar is tans talle uitdagings met
betrekking tot taal in geloofsinstansies,
sê drs. Hendrik Theys, die ATR se
navorsingsgenoot wat spesifiek met
Afrikaans as geloofstaal gemoeid is.
Weens die beduidende verskuiwing na
Engels by veral jonger kerkgangers moet
daar meermale in veral kinder- en
jeugdienste na Engels oorgeskakel word,
wat prediking benadeel. ’n Byeenkoms
vir geloofsleiers om beste praktyke te
deel en oor taaluitdagings en oplossings
daarvoor te besin word vir vroeg in
Februarie volgende jaar beplan. Die
geloofstaalinisiatief skakel ten nouste
met die Moedertaalprojek.

David Jantjies, Rashieda Lewis (onderwysstudent
by KSUT in Mowbray), Hendrik Theys en Lukas
Hanekom by Stephen Road Primêre Skool.

Lees meer oor die geloofstaalinisiatief:
https://www.afrikaansetaalraad.co.za/die-geloofsinisiatief-tenopsigte-van-moedertaalonderrig-in-die-kerk/
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Die Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA)
Die IVA, wat gestig is met die doel om die posisie van Afrikaans as akademiese taal en vak te versterk, het pas die verening
se derde AJV op Stellenbosch gehou. Die IVA se webwerf is ontwikkel en ’n databasis van bykans alle Afrikaansdosente
plaaslik en in Namibië word tans verder uitgebrei om ook studente in te sluit. ’n Kollokwium oor die bydrae van
Afrikaansdepartemente tot onderwys en hulle verhouding met onderwysdepartemente, moontlik in samewerking met die
Afrikaanse Onderwysnetwerk (AON) en die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, word in die vooruitsig gestel. Gesprekke
oor die vestiging van ’n Afrikaansdepartement by die private hoëronderwysinstelling Akademia is ook aan die gang.

Lees meer oor die IVA:
www.iva.org.za

Die IVA se logo (foto: Litnet)
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Herkomsseminaar
Tydens die noordelike herkomsseminaar op 20 Oktober, aangebied in vennootskap met die Afrikaanse Taalmuseum en monument en die Erfenisstigting, is Afrikaans se wortels bekyk en ’n toekomsblik op Afrikaans gebied. Die bydraes, wat
Afrikaans se diverse oorsprong belig het, is gekomplementeer deur die kleurvolle uitstalling Afrikaans aan die praat.
Christo van Rensburg se boek Van Afrikaans gepraat en die
Engelse weergawe Finding Afrikaans, uitgegee deur LAPA,
is ook bekendgestel. Die geleentheid is opgedra aan die
skrywer, wat onlangs oorlede is, en is bygewoon deur sy
familielede, asook dié van die vertaler, wyle Marion Boers.

Lees meer oor die herkomsseminaar:
https://www.litnet.co.za/herkomsseminaar-afrikaanssonder-grense/
https://afrikaans.com/taalnuus/atr-herkomsseminaar2018-kyk-vars-na-afrikaans-dit-bring-ons-nader-aanmekaar/

Die paneellede by die herkomsseminaar:
prof. Hans du Plessis (NWU), dr. Donovan
Lawrence (UWK) en prof. Jac Conradie (UJ).
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Koördinering van ondersteuning aan skole
Die werksessie het op 9 en 10 November by
SASNEV plaasgevind en is bygewoon deur
verteenwoordigers van nagenoeg veertig
organisasies uit die burgerlike samelewing,
en van universiteite en provinsiale
onderwysdepartemente en die nasionale
onderwysdepartement. Daar is begin met
die kartering van konteksspesifieke
onderwysbehoeftes asook bestaande
ondersteuninginisiatiewe, waarna ’n
koördineringstruktuur saamgestel is. Daar
word gemik op die implementering van ’n
veelfasettige onderwysondersteuningsmodel
in 2020, waarby die ander inheemse tale ook
sal kan baatvind.
’n Deel van die nagenoeg veertig verteenwoordigers van verskillende instansies wat die
ATR se onderwyswerksessie in November bygewoon het. (foto: Izak de Vries)
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Kokertoekennings 2018
Die jaarlikse toekenningsfunksie waartydens die Afrikaanse Taalraad aan mense
uit verskeie agtergronde Kokers toeken vir verdienstelike bydraes om Afrikaans te
bevorder, te beskerm en sprekers van Afrikaanse te bemagtig, is op 16 November
in Pretoria gehou. Sue Pyler van RSG, self ’n vorige Kokerwenner, was die
seremonieleier. Tim du Plessis, hoof van aktuele sake by kykNet en die genooide
spreker, het gewys op die belangrike rol van die ATR as ruimte vir die verkenning
van die gemeenskaplikheid van bruin, swart en wit Afrikaans.

Die ATR spreek ons opregte dank en waardering uit teenoor vanjaar se
bekroondes vir hul onvermoeide ywer in die belang van Afrikaans en al
die sprekers van die taal.

Agter: Sakkie Kotze, Nico Scheepers, Heindrich
Wyngaard; Voor: Sonia Elie, Yoma, prof. Ina
Wolfaardt-Gräbe; Afwesig: Vader Vernon Macaskill
Meyer (verteenwoordiger van die Oratorium van
Sint Filip Neri in Oudtshoorn)

Lees meer oor die Kokertoekennings:
https://www.afrikaansetaalraad.co.za/afrikaanse-taalraad-vereer-taalvoorstanders/
https://afrikaans.com/taalnuus/die-atr-kokers-ontsluit-die-potensiaal-van-joumoedertaal/
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Dekadeboek
Ter viering van die Taalraad se tiende bestaansjaar is ’n
dekadeboek, waarin verskeie rolspelers hul ervaring van
die ATR-landskap oor die afgelope dekade deel, by die
Kokergeleentheid bekendgestel. Die boek kyk terug op die
afgelope tien jaar se hoogtepunte en uitdagings, maar ook
op vordering met alliansiebou en jongmense se
begeesterde liefde vir hul moedertaal. Buiten die
terugskouing, roep die boek die leser op om saam met die
ATR die uitdagings van die volgende tien jaar aan te pak.

Lees die ATR se dekadeboek, of laai dit in PDF-formaat af:
https://www.afrikaansetaalraad.co.za/dekadeboek-2018/
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Alliansies met ander inheemse tale
Die ATR streef daarna om netwerke met Suid-Afrika se ander
inheemse tale te vestig ten einde meertaligheid en
moedertaalonderrig te bevorder. Gesprekke oor samewerking met
verteenwoordigers van die ander inheemse vind deurlopend
plaas. ’n Werksessie oor die moontlikheid van 'n meertalige forum
vir inheemse tale word vir Januarie 2019 beplan.
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Feesgroete
Die ATR is ’n span en ’n netwerk wie se harde werk en
welwillendheid deurslaggewend is in alles wat ons bereik en
waarna ons streef. Ons wens al ons ledeorganisasies, borge
en medewerkers ’n vreugdevolle en veilige feesseisoen toe.
Hartlike groete

Conrad Steenkamp
Uitvoerende hoof van die Afrikaanse Taalraad
Selfoon: +27 (0)82 613 6725
conrad@afrikaansetaalraad.co.za
www.afrikaansetaalraad.co.za
Aksie van die burgerlike samelewing: Saam die toekoms in met Afrikaans
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