Die Koker I van 2019
Nuusbrief van die Afrikaanse Taalraad

Beste lede en vriende van die ATR
Die ATR fokus in 2019 sterk op die bou van wyer samewerking met die ander inheemse
tale van die land en op skakeling op owerheidsvlak. Soos etlike lede met interessante
inisiatiewe wys, kan Afrikaans nie in isolasie bevorder word nie en bevind die taal hom
uiteindelik saam met al die ander inheemse tale van die land in dieselfde bootjie.
Die ATR sit ook sy betrokkenheid by taalkwessies op skool- en universiteitsvlak voort. In
samewerking met lede en belanghebbers op gemeenskapsvlak, wil ons sorg dat ouers
voldoende voorligting oor die implikasies van taalbesluite het. Te veel ouers glo steeds
dat hulle hulle kinders ’n guns bewys deur hulle enkeltalig Engels groot te maak of in ’n
Engelse klas te sit. Hulle onderskat ook die sosiale, kulturele en emosionele breuk wat
hierdeur veroorsaak word.
Op universiteitsvlak wil die ATR sorg dat voornemende studente weet waar hulle nog
steeds in Afrikaans kan studeer en hoe om beurse en toegang tot hulpbronne te kry.
Ons wil sorg dat Afrikaanse ruimtes binne universiteite op ’n positiewe wyse gehandhaaf
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word en dat konflik oor alledaagse taalgebruik vermy word. Die ATR sal ook aanhou
om taal as ’n waardevolle hulpbron aan universiteite te bemark en hulle probeer
oortuig om eerder die pad van ware meertaligheid in te slaan.
Die ATR herbevestig voorts ons doelwit om die lidmaatskap van die ATR verder uit
te bou en mik hier veral op gemeenskapsorganisasies. In hierdie verband kan ons
reeds die !ALOM Streekraad van Stellenbosch as nuwe lid van die ATR verwelkom.
Hierdie groep bevorder Nama as die “vadertaal”, deur die “moedertaal” Afrikaans.
In die loop van 2019 wil die ATR graag samewerking met lede verder verdiep en ons
sien uit na gesamentlike inisiatiewe en sterker sinergie tussen Afrikaanse
organisasies. Geniet die terugvoering oor ons aktiwiteite!
Hartlike groete

Conrad Steenkamp
Hoof van die ATR
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Perspektief: Afrikaans as inheemse taal
Suid-Afrika is vinnig op pad na ’n talige bedeling met ’n enkele dominante taal – in weerwil van die grondwetlike
verskansing van die ontwikkeling van ons inheemse tale (IT’s) en verskeie wette en positiewe beleidsverklarings wat
meertaligheid sou bevorder. Drie domeine ervaar besondere druk, naamlik onderwys, die regstelsel en belangrike
openbare dienste soos gesondheid.
Die maklike regverdigings wat vir die afskaffing van meertaligheid gegee word, ignoreer dan ook die posisie van belangrike
internasionale liggame soos UNESCO oor meertaligheid, moedertaalonderrig en die waarde van die IT’s. Enkeltaligheid

UNESCO se Internasionale Jaar vir Inheemse Tale
bevorder moedertaalonderrig en meertaligheid in die
inheemses tale van die wêreld. Taal word veral as
waardevolle hulpbron bevorder.

ondermyn gelyke toegang tot kwaliteitonderrig, die
effektiwiteit van die regstelsel en die aanbied van mediese
dienste. Die implikasies strek egter wyer as dit: sonder
meertaligheid word dit onmoontlik om die volle
ekonomiese potensiaal van die land te bereik of om
inklusiewe groei te bewerkstellig. Sonder meertaligheid sal
’n ingeligte, deelnemende demokrasie ook ‘n hersenskim
bly.
Taal is dus nie ’n probleem nie, maar eerder ’n waardevolle
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hulpbron wat tot almal se voordeel ontgin kan word. So lui
die vertrekpunt van UNESCO se Internasionale Jaar vir
Inheemse Tale (IJIT).
Die UNESCO-veldtog verleen internasionale legitimiteit aan
die strewe na meertaligheid en die bevordering van die
IT’s, Afrikaans inkluis. Dit bevorder onder andere die
aktiewe gebruik van IT’s vir onderwys en die skep van
informasie en kennis. Dit bevorder ook toegang tot nodige
materiaal en veral IT-ondersteuning.
Sommige Afrikaanse organisasies het al baie gedoen om
strategiese samewerking oor taalgrense heen te bevorder.
Hulle sal ook hierdie veldtog as geleentheid aangryp in die
wete dat Afrikaans nie meer in isolasie bevorder kan word
nie. Dit is ook duidelik dat geen vinnige resultate verwag
moet word nie.

Die Internasionale Jaar vir Inheemse Tale skep geleenthede
vir die bevordering van Afrikaans in samewerking met die
ander inheemse tale van die land.
Lees UNESCO se Aksieplan by https://en.iyil2019.org/
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Aksieforum vir Inheemse Tale (AIT)
Indigenous Languages Action Forum (ILAF)
ILAF se loodswerkswinkel het na twee jaar se gesprek uiteindelik op 23
Februarie in Gauteng plaasgevind. Dié netwerk se sowat 30 taalpraktisyns,
akademici en NRO-verteenwoordigers is almal betrokke by die
bevordering van die land se IT’s, Afrikaans en Nama inkluis.
ILAF beplan ŉ veldtog om positiewe beleidsrigtings in domeine soos
onderwys en die regsisteem te ondersteun, druk uit te oefen waar nodig
en publieke debat oor meertaligheid te bevorder. ILAF wil ook
samewerking tussen tale en toegang tot informasie oor kreatiewe
meertalige inisiatiewe bevorder.
Aan die einde van die werkswinkel het ILAF UNESCO se Aksieplan vir die
Internasionale Jaar van Inheemse Tale (IJIT) eenparig onderskryf. Die ATR
tree voorlopig as ILAF se sekretariaat op.

Vind meer uit oor ILAF by:
Agter: Sakkie Kotze, Nico Scheepers, Heindrich
Wyngaard; Voor: Sonia Elie, Yoma, prof. Ina
Groepfoto:
ILAF-deelnemers
die loodswerkswinkel.
Wolfaardt-Gräbe;
Afwesig:byVader
Vernon Macaskill
Die taalentoesiasme
was aansteeklik.
Meyer (verteenwoordiger
van die Oratorium van

https://youtu.be/Dry5QDzVb1U
https://www.litnet.co.za/loodsing-van-die-aksieforum-vir-inheemse-tale/
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Die nuwe Afrikaanse program “Barakat”
Die ATR en Radio 786 het begin Maart ’n
splinternuwe Afrikaanse inbelprogram by
hierdie andersins Engelse radiostasie
geloods.
“Barakat” wil jonk en oud betrek om die
lewenskragtigheid van die Afrikaans wat
in die Bo-Kaap gepraat word te bevorder.
LitNet sal ’n maandelikse bydrae oor die
besondere taalerfenis van die Bo-Kaap
maak om belangstelling te prikkel en
deelname te bevorder. Ewe interessante
gassprekers sal ook by Barakat optree.
By voorbaat, baiang tramakassie!
Die ATR skakel reeds met ander Engelse
radiostasies oor soortgelyke inisiatiewe.

Van links na regs: Adiela Fortune (aanbieder), Faieza
Isaacs (Radio 786), Fatima Allie (ATR-ondervoorsitter),
Conrad Steenkamp (ATR-hoof), en antie Koelie en antie
Flori (skrywers van “Kook saam Kaaps”).

Luister die eerste Sondag van elke maand tussen 17:00 en 18:00 na
die informasie-en-klets-program “Barakat”, Radio 786
https://radiosa.org/786-cape-town/
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Jeugafrikaans in die kollig by US Woordfees
’n ATR-jeugpaneel, bestaande uit vier besielende jong Afrikaanssprekers, het op 9 Maart onder gespreksleiding van
René Arendse van Afrikaans.com, besin oor jeugafrikaans: of daar so ’n taalvorm bestaan, waaraan dit gekenmerk
word, die kontekste waarin dit gebruik word, en - belangrik – of dit skeppend is of ’n bedreiging vir Standaardafrikaans
inhou. Kwessies waaroor saamgestem is, sluit in: die noodsaak vir die omarming en verwelkoming van Afrikaans in sy
volle diversiteit: die stel van grense vir die ontwikkeling van die taal; en die vaardigheid om kontekstueel gepaste
taalgebruikskeuses te kan maak.
Ander kwessies waaroor die paneellede sterk gevoel het,
was die waarde van meertaligheid en die noodsaak van
moedertaalonderrig. Drs Hendrik Theys, navorsingsgenoot
en voormalige ATR-ondervoorsitter: “... ek slaap nou
rustiger wetende dat Afrikaans in die hande van jongmense
soos julle sál gedy en voortbestaan.”
Volg die jeuggesprek by:
https://www.afrikaansetaalraad.co.za/us-woordfees-2019jeugafrikaans-einde-of-toekoms-van-die-taal/

Gespreksleier: René Arendse (links); paneellede (van
links na regs): Tian Alberts, Perry-Winkley Xengana,
Giselle Botha en Achmat Jack.
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Koördinering van steun aan die onderwyssektor deur die
uitvoerende kunste
’n Koördineringsessie, ’n eerste van sy soort, het op 16 Maart met
die ondersteuning van die Afrikaanse Onderwysnetwerk by
SASNEV plaasgevind. Dit is bygewoon deur sentrale rolspelers uit
die onderwys en kunste, asook etlike ATR-ledeorganisasies.
Daar is begin met ’n bestekopname van onderwysbehoeftes,
huidige ondersteuninginisiatiewe asook
samewerkingsmoontlikhede – alles gemik op die gebruik van die
uitvoerende kunste as voertuig vir die landswye ondersteuning van
skole, ook in afgeleë of gemarginaliseerde gemeenskappe.
Beoogde uitkomstes sluit in:

Die uitdaging: ’n skuif vanaf STEM tot STEAM met die kunste as
vername faktor in die ontwkkeling van 21ste-eeuse vaardighede. Lees
meer hieroor by https://educationcloset.com/steam/what-is-steam/

• Die totstandkoming van gefokusde gespreksforums en
verbeterde samewerking; en
• ontwikkeling van ’n werkbare samewerkingsmodel aan die hand
van ’n inisiatief gekoppel aan die KKNK (Kunste Onbeperk).
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Ons nuwe projekbestuurder
Ons verwelkom Merlyn van der Rheede se aanstelling as ATRprojekbestuurder, met ingang van 1 Maart 2019. Sy is van
oorsprong ’n Bolander, maar woon al lank in Pretoria. Merlyn het
’n Hoër Onderwysdiploma aan die voormalige Onderwyskollege
Bellville verwerf, ’n Verdere Diploma in Onderwys met
spesialisasie in E-leer aan die Universiteit Pretoria, en ’n B.Phil. in
rekenaargesteunde onderrig en leer aan die Universiteit
Stellenbosch. Haar wye ervaring met bestuursopleiding vir skole,
rekenaargesteunde onderrig en projekbestuur, ook in die
sakesektor, is vir die ATR baie waardevol. Met ’n onblusbare
passie vir Afrikaans, en eg Afrikaanse hartlikheid, is Merlyn
gereed om die ATR se voetspoor in die noorde van die land uit te
brei en om met lede en belangstellendes te skakel.
Luister na ’n onderhoud met Merlyn op die televisieprogram Die
Groot Ontbyt by: https://youtu.be/9ZlyeBUB-kA en skryf gerus
aan haar by merlyn@afrikaansetaalraad.co.za.
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Die pad vorentoe
Aktiwiteite oor die komende weke:
• 23 Maart: Bekendstelling van die !AL-OM Stellenbosch se
AFRI-KWé-loodsprojek, in samewerking met !AL-OM en
die US se departement Afrikaans en Nederlands.
• 27 April: ATR-jeuggesprek by die Suidoosterfees in
samewerking met Jakes Gerwel-stigting.
• Verskeie skoolprojekte in die Wes-Kaap en Gauteng.

Navrae:
Marekyn Kruger-Evert
+27 (0)82 370 8226
marekyn@afrikaansetaalraad.co.za
www.afrikaansetaalraad.co.za

• Die ATR kondig binnekort ook ’n spesiale AJV vir ’n
tegniese verandering aan die Akte aan.
Aksie van die burgerlike samelewing: Saam die toekoms in met Afrikaans
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