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’n Jong taal wat wil
uitreik, versoen en bou
Voorwoord deur Japie Gouws, voorsitter

Uit watter hoek ook al gesien, is Afrikaans ’n jong taal. Die
geskiedenis en oorspronge van die taal word meer en meer ontgin,
maar daar is nog baie wat vertel en opgeteken moet word.
Op talle gebiede is Afrikaans een van die mees gevestigde tale in
Suid-Afrika, maar dit word onder druk geplaas vanweë praktiese
sowel as politieke redes. Die laaste amptelike sensus het opnuut
bevestig dat Afrikaans ’n wesenlike deel van die Suid-Afrikaanse
bevolking se moedertaal is. Dit toon verder aan dat Afrikaans
een van die mees gebruikte en mees verstane tale onder alle
bevolkingsgroepe in Suid-Afrika is.
Versoening en maatskaplike kohesie is vir die ATR ’n belangrike
instrument – eerstens om Afrikaanse gemeenskappe saam te snoer en
tweedens om meertaligheid onder alle Suid-Afrikaners te bevorder.

Die ATR het ten doel om ’n spreekbuis vir Afrikaanse
taalbelange te wees en sodoende beleid ten opsigte
van Afrikaans, meertaligheid en moedertaalonderrig
te beïnvloed. Die Taalraad wil Afrikaans in die
volle diversiteit van die taal verteenwoordig en
herposisioneer. Sprekers van ander inheemse tale
beskou die ATR ál meer as ’n vennoot, en hierdie
samewerking raak die spilpunt vir die aanmoediging en
bevordering van moedertaalonderrig.
Suid-Afrika se veelbewoë geskiedenis het baie kinkels.
Die vorige bewind het veroorsaak dat Afrikaans nie
vir alle mense aanvaarbaar was nie. Daarenteen is
die huidige regering nou vir 25 jaar aan die stuur van
sake en het helaas weinig vordering gemaak met die
opheffing van ander inheemse tale. Die implementering
van taalregte waarop ons ingevolge die Grondwet
geregtig is, asook die Wet op die Gebruik van Amptelike
tale wat staatsdepartemente en semi-staatsinstellings
verplig om taalbeleide met inagneming van die
demografie van Suid-Afrikaners op te stel, laat veel te
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wense oor. Die aanslag op die taalbeleide van skole
en tersiêre instellings die afgelope jare skep nie ’n
rooskleurige prentjie oor die toekoms van Afrikaans nie.
Die toekoms van Afrikaans hoef egter nie duister
te wees nie. Daarvan getuig die talle suksesse wat
ondanks al die bedreigings bereik word. Dit verg
egter deursettingsvermoë van alle Suid-Afrikaners om
verantwoordelikheid te neem vir hulle geskiedenis,
erfenis, taal en kultuur. Almal moet aangemoedig word
om hulle stories te vertel en ook na ander s’n te luister.
Dit is hoe ons nasiebou gaan bevorder, sonder die
prysgawe van wat eie aan ons is.
Suid-Afrika se landsleuse, !ke e: /xarra //ke, beteken
eenheid in diversiteit. As ons hierdie leuse wil waar
maak, beteken dit dat almal mekaar se diversiteite
moet aanvaar. Elkeen moet bereid wees om haar of sy
eie geskiedenis, erfenis, taal en kultuur se stories te
verstaan, te vertel en op te skryf, maar ook om ander
landgenote s’n te respekteer en daarna te luister.

Die ATR glo aan ’n inklusiewe benadering tot tale en
kultuurbeoefening. Meertaligheid, die ontginning van kultuurgoedere
wat almal van ons dalk nie eens weet bestaan nie, die uitreiking
na ander kultuurgroepe, die bemarking van Suid-Afrika se
verskeidenhede, is kernaspekte om hierdie land te laat werk.

Die wel en wee van almal in Suid-Afrika was nog altyd en is
steeds vol kruispaaie. Afrikaanssprekendes het veral die wil om
die geleenthede raak te sien om ’n roete by hierdie kruispaaie te
kan kies. Keuses moet inklusief gemaak word. Die toekoms moet
ontwerp en geskep word sonder om iemand te na te kom en
sonder uitsluiting van ander tale en kulture. Afrikaans het ’n jong
geskiedenis, maar het reeds bewys wat met ’n taal vermag kan
word ten opsigte van onderrig, vermaak, inlig en kommunikeer.
Afrikaanssprekendes kan ’n groot rol speel in die bemagtiging van
mense wat Afrikaans praat, maar ook van al die ander taal- en
kultuurgroepe in Suid-Afrika. Afrikaanssprekendes het kreatiewe
vermoëns wat onder die beste ter wêreld getel kan word. Dit is nie
net beperk tot die skeppende en uitvoerende kunste nie; dit sluit
ook die waardevolle en gerekende toevoeging tot navorsing en die
akademie in.
Moedertaalonderrig bly vir die ATR een van die belangrikste
sleutels tot die oplossing van ’n groot deel van die probleme in
die onderwysstelsel. Uiteraard is Afrikaans by skole vir die ATR
belangrik, is behoorlik opgeleide onderwysers onontbeerlik, en
is skoolhoofde wat goeie bestuurders is en dissipline kan afdwing
ononderhandelbaar, maar dat kinders van vroeg af in hul
moedertale kan skoolgaan, is deurslaggewend tot die sukses
van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel.
Die ATR glo aan ’n inklusiewe benadering tot tale en
kultuurbeoefening. Meertaligheid, die ontginning van kultuurgoedere
wat almal van ons dalk nie eens weet bestaan nie, die uitreiking
na ander kultuurgroepe, die bemarking van Suid-Afrika se
verskeidenhede, is kernaspekte om hierdie land te laat werk.
Die ATR is daarop ingestel om nie deurlopend te kritiseer nie. Die
Taalraad is ’n verantwoordelike landsburger wat ’n bydrae wil lewer
ten einde Suid-Afrika suksesvol te maak.
Die ATR glo aan vennootskappe en handevat en belê graag in dit
waarvoor die organisasie staan – nie noodwendig met geld en
goedere nie, maar ook met kapasiteit en passie.

2018 - 2019
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Beheer en bestuur van
die Afrikaanse Taalraad
Die direksie vir 2019 is soos volg saamgestel:
Japie Gouws

Fatima Allie

Voorsitter en lid van die dagbestuur

Ondervoorsitter en lid van die
bemarkingskomitee

Anne-Marie Beukes

Flip Buys

Lid van die bemarkingskomitee

Lid van die risiko- en ouditkomitee

Annelise de Vries

Louis du Plessis

Lid van die mensehulpbronnekomitee

Voorsitter van die risiko- en ouditkomitee
en lid van die dagbestuur

Michael Jonas
Voorsitter van die mensehulpbronnekomitee
en lid van die dagbestuur

Willa Boezak
Reëlingskomitee oor die Geloofstaalinisiatief
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Sinki Mlambo
Voorsitter van die bemarkingskomitee

Die dagbestuur bestaan uit die voorsitters van
die direksie, die mensehulpbronnekomitee en
die risiko- en ouditkomitee.

Die volgende

direksievergaderings
is sedert die algemene
jaarvergadering van 2018 gehou:

16 NOVEMBER 2018
Direksievergadering IV

22 FEBRUARIE 2019
Direksievergadering I

17 MEI 2019
Direksievergadering II

14 SEPTEMBER 2019
Direksievergadering III

2018 - 2019

MORGENSON,
PRETORIA

ARCADIA,
PRETORIA

VIRTUEEL
Akademia-leersentrums in
die Paarl, op George en in
Centurion

GARSFONTEIN,
PRETORIA
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Personeel en
medewerkers
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Conrad
Steenkamp

Ria
Olivier

Uitvoerende hoof

Programbestuurder

Merlyn
van der Rheede

Marekyn
Kruger-Evert

Noordelike
projekbestuurder

Sekretaris en kommunikasiebeampte

Nico
Botha

Hendrik
Theys

Senior genoot:
Geloofstaalinisiatief

Senior genoot:
Geloofstaalinisiatief

David
Jantjies

Esra
Plaatjies

Koördineerder: FEDSASMoedertaalinisiatief

Vrywillige jeugkoördineerder
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Finansies
SizweNtsalubaGobodo
Grant Thornton het die
ATR se finansiële state
van 2018/19 geoudit.

+5,7%

Die inkomste van
2018/19 beloop
R3 091 330,
teenoor
R2 922 472 in
2017/18.

Die hoofborge van die ATR sluit in die Dagbreek
Trust, Het Jan Marais Nationale Fonds, Naspers se
Voorsittersfonds en die Vlaamse Verteenwoordiger.
Bykomende fondse kom uit ledegeld en verdienste
uit rente. Die ATR bedank almal vir hulle ondersteuning ten spyte van druk op verdienste in die
finansiële markte.
Die ATR wil die finansiële basis van die organisasie
stelselmatig uitbrei. Befondsingsaansoeke vir
strategiese inisiatiewe word tans in samewerking
met lede-organisasies ontwikkel.

Ledesake
Die aantal lede van die ATR het vanaf 34 (2018)
tot 40 (2019) aangegroei. Nuwe lede sluit
in die Hessekwa-kultuurraad, die Griekwakoningshuis, die !ALOM Tradisionele Inheemse
Raad, die Afrikaanse Onderwysnetwerk en die
Stichting Afrikaans in de Lage Landen. Die CJ
Langenhovengedenkfonds en die Buro van die
Woordeboek van die Afrikaanse Taal het hulle
lidmaatskap heraktiveer. Omdat die meeste
van hierdie organisasies in die suide gesetel is,
verwag ons hulle deelname by die AJV van 2020.
Sommige organisasies het aangedui dat
lidmaatskapfooie vir hulle ’n struikelblok is. Die ATR
bedank dus die DAK-Netwerk vir hulle vriendelike
aanbod om sommige lede se fooie eenmalig te
betaal.
Die ATR se individuele lede het van 4 (2018) tot 12
(2019) aangegroei. Individuele lede sluit tans die
volgende persone in: Japie Gouws, Hendrik Theys,
Wannie Carstens, Michael le Cordeur, Karen de Wet,
Joris Cornelissen, Mandie Ehlers, Driekie Grobler,
Anneke Bronkhorst, Chrisna Beuke-Muir, André
Stolz en Rehana Mohamed. Die ATR wil individuele
lede waar moontlik by projekaktiwiteite betrek.
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’n Strategie vir
moedertaal én vadertale
Perspektief deur Willa Boezak,
ATR-direksielid en skrywer
Die bevordering van die Khoi-Santale deur Afrikaans skep
nuwe energie vir ’n gedeelde erfenis en is derhalwe ’n
belangrike strategie vir Afrikaans. Die Internasionale Dag
van die Wêreld se Inheemse Volkere is 9 Augustus. SuiderAfrika se Khoi-San omarm dan in gees hulle susters en
broers reg oor die aardbol.

Bredekamp. Die tema van daardie oorlegplegende
konferensie was ≠Gui !nâgusib /guisib !nâ – diversiteit in
eenheid.
Suid-Afrika is ’n komplekse, veeltalige, multikulturele
land waarin almal die grondwetlike reg het om
moedertaalonderrig in ’n amptelike taal van hulle keuse
aan ’n openbare instelling te ontvang. Geen Khoi-Santaal
is egter in die lys van 11 ampstale ingesluit nie. Tog bepaal
die eerste bladsye van die Grondwet (Wet 108 van 1996,
hoofstuk 1) dat die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT)
die Khoi-, Nama- en Santale moet bevorder omdat die
meeste van daardie oertale, bv. die Griekwa se Xri (Gri),
die San/Boesmans se /Xam en !Korana feitlik nie meer
bestaan nie. (Terloops, sommige Sangemeenskappe,
soos die ‡Khomani-San van die Kalahari, verkies om as
Boesmans aangespreek te word.)
PanSAT het ’n spesiale Khoi-Santaalraad op die been
gebring en selfs ’n CD uitgereik om die byna uitgestorwe
N/u-Santaal te bewaar. Bejaardes wat nog die tong kon
klap, was ’n waardevolle bron. Op dorpe soos Steinkopf
is Nama ’n skoolvak in laer- sowel as hoërskole. Informele
lesse is by die Universiteit van Stellenbosch beskikbaar,
terwyl die Universiteit van Kaapstad formele kursusse
aanbied.
In 2001 het sowat 600 afgevaardigdes van verskeie
Khoi-Sangroepe op grond van die Verenigde Nasies se
beginsel van selfidentifikasie op Oudtshoorn byeengekom.
Dit was op inisiatief van die historikus prof. Henry (Jatti)
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’n Stamhoof het só na Afrikaans verwys: ”Die vorming
van die Kaapse Kolonie het voltooiing bereik... en die
vermenging van tale, met ’n sterk invloed van Hollands en
Khoekhoegowab, het gelei tot die vorming van ’n nuwe
taal – Afrikaans. Die Kaapse Khoekhoe het begin om hul
moedertaal te verloor, veral omdat koloniale wetgewing
hulle verhoed het om dit te gebruik. Hul kultuur is amptelik
verbied en as ‘heidense praktyke’ beskou.”
Blykbaar word Afrikaans hier as ’n produk van koloniale
onderdrukking beskou. Ongelukkig is hierdie mening
versterk deur die rol van die destydse Genootskap van
Regte Afrikaners (GRA), wat gesien word as ’n instansie
wat Afrikaans in die 1800’s as ’n “wit taal” gekaap het.
Die vervreemding tussen die Khoi-San en Afrikaans is
as gevolg daarvan aansienlik vergroot omdat hulle geen
erkenning gekry het as die eerste sprekers daarvan nie.
Voorts is onnodige spanning tussen Afrikaanssprekendes
geskep met dwaashede uit die apartheidsera wat tot
Soweto ’76 gelei het.
Hierdie negatiewe siening is egter te simplisties en
die storie het ’n ander kant. Die groeiende gevoel van
herwonne mede-eienaarskap van Afrikaans onder die
Khoi-San het veel te make met die maklik verstaanbare
publikasies van wyle prof. Christo van Rensburg: So kry

Die ATR help tans met uitreikaksies om daardie
historiese spanning te verlig en om die omhelsing van
die Khoi-San se nuwe moedertaal, Afrikaans, én hul
vadertale (die oorspronklike moedertale) aan te wakker.

ons Afrikaans in 2012 en ’n bygewerkte weergawe,
Van Afrikaans gepraat, wat die Afrikaanse Taalraad en
LAPA in 2018 uitgegee het. Hierdie boek verduidelik
hoe Khoi-vissersgemeenskappe teen die einde van
1500 al sukkelend ’n marktaal met verbygaande
Nederlandse seevaarders ontwikkel het; dat daardie
babatreë gegroei het tot loop-en-val Khoi-Afrikaans
in moeisame pogings om in 1647/8 met Hollandse
skipbreukelinge te kommunikeer; en later as
onderhandelingstaal (Hottentot-Hollands).
Die ATR help tans met uitreikaksies om daardie
historiese spanning te verlig en om die omhelsing
van die Khoi-San se nuwe moedertaal, Afrikaans,
én hul vadertale (die oorspronklike moedertale) aan
te wakker. Die Khoi-San se geleidelike verlies van
hierdie moedertale was nie soseer ‘n rassekwessie
nie, maar het eerder te doen gehad met mag en ’n
bepaalde ideologie. Nadat die Franse Hugenote in
die laat 1600’s amnestie gekry het, is hulle in die
omgewing van Franschhoek hervestig. Ook hulle
moes hul moedertaal prysgee. Die koloniseerders
wou en het beter beheer uitgeoefen deur
onderdruktes in húlle taal te manipuleer.
Prof. Rodolfo Stavenhagen, die VN se spesiale
rapporteur oor die fundamentele vryhede en regte
van inheemse mense, het Suid-Afrika in 2005
besoek. Die Khoi-San se grondverlies gedurende
die koloniale era het nie net hulle aansien geknou
nie, maar ook hulle leierskapstrukture vernietig en
bykans tot kultuuruitwissing gelei. Weens daardie
stelselmatige ontheemding kan met reg gevra word:
Watter kulturele erflating moet dan hier bevorder,
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bewaar en ontwikkel word? Stavenhagen het deeglik
daarvan kennis geneem dat die Khoi-Santaal as een
van die kernkwessies beskou word.
Gedurende openbare verhore van die SuidAfrikaanse Menseregtekommissie tien jaar later was
taal weer een van die belangrikste temas vir die KhoiSan. Ja, hulle wil Afrikaans, hul (nuwe) moedertaal,
tot op tersiêre vlak bevorder, maar begeer ook om
hul oorblywende vadertale, N/u en Khoekhoegowab,
te bewaar. Laasgenoemde is eintlik Nama, ’n taal
wat steeds deur vele ouer mense in Namakwaland
gepraat word en die huistaal van derduisende mense
in Namibië is. Intussen is kulturele restante soos die
riel en die verwerking van boegoe en rooibostee op
afgeleë plase en in gemeenskappe soos Elandskloof
en Wuppertal aan die gang gehou.
Vandag vind ons variasies van Khoi-Afrikaans soos
Gariep-, Karoo-, Overberg- en Nama-Afrikaans. Prof.
Hans du Plessis se navorsing oor Griekwa-Afrikaans
is deeglik gedokumenteer, en ons lees ook van die
oud-Hessekwa op Genadendal wat al in die middel1800’s Afrikaanse nuusbriewe en maandblaaie
uitgegee het – nogal met hul eie drukpers. Meer
nog, toe lord Charles Somerset vanaf 1822 Engels
as enigste skooltaal probeer deurdruk het, het die
Genadendallers hulle daarteen verset. Ditto die
imams by hul madrassas.
Daarom is Afrikaans, ondanks negatiewe historiese
bybetekenis, ’n pragtige, integrale deel van die KhoiSan se kultuurgoed en is die status as amptelike taal
’n trotse baken vir hierdie gemeenskap.
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Vrouemaandfokus
Hoogtepunte uit bydraes in pas met die VN se
#BalanceForBetter-veldtog
Die VN se tema van vanjaar se Internasionale Vrouedag was
#BalanceForBetter, met aktiwiteite wat oor die hele jaar strek. In pas
hiermee, het die ATR vir Suid-Afrika se Vrouemaand in Augustus ’n aantal
vroue genooi om ons op reis te neem na ’n begeerde eindbestemming: ’n
meer geslagsgelyke samelewing gemik op ’n beter Suid-Afrika. Sommige
bydraes het na die rol van die vrou gekyk, terwyl ander gefokus het op
bepaalde kragte in die samelewing wat geslagsgelykheid belemmer.

Hier is ons nou, in 2019. Apartheid is ‘n
aaklige, vae herinnering. Daar is vroue
in magsposisies, vroue beklee waardige
poste en voeg waarde toe tot ons
samelewing. Tog voel ek dat ‘n gebrek
aan respek vir vroue steeds die botoon
voer. Hoe stel ’n mens hierdie eeue-oue
wanbalans reg? Ek glo onwrikbaar dat dit
begin by opvoeding – seuntjies moet van
kleins af leer om vroue te respekteer en
te eer. Waarom moet ons net Augustus
as Vrouemaand vier? Waarom is elke dag
van elke jaar nie gelaai met respek en
bewondering vir vroue nie? Belangriker
nog – vroue moet glo in hulleself. Jy is
waardig, jy is edel, jy is ’n rots.
Amanda Strydom –
sanger/aktrise/skrywer

Ek het glad
nie ’n politieke,
ekonomiese of
filosofiese antwoord
vir die uitdagings
waardeur soveel vroue in die
gesig gestaar word nie. My antwoord
is miskien net té eenvoudig. Ek haal
Quinton Adams van The Shackbuilder
aan: “Dis doeners wat die wêreld
verander.” Al dóén ek en jy net deur te
luister na die vrou wat langs jou in die
ry in die winkel staan, die vrou wat jou
naels doen, die een wat die kantoor
skoonhou wat al 04:00 moes opstaan en
eers vanaand 20:00 by haar huis instap.
As ons na mekaar se stories gaan begin
luister, gaan ons soveel meer empatie
met mekaar hê en ook miskien raaksien
waar jy ‘n rots kan wees vir ‘n vrou wat
voel sy verkrummel.
Annelize Brits –
bedryfsbestuurder by Maroela Media
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As vroue moet ons ons eie maatstawwe
vir sukses definieer en onsself daarteen meet.
Die vrou moet poog om alle aspekte van haar lewe
te integreer, maar bowenal is dit belangrik om jou tyd
en energie as skaars en kosbare bronne te sien en
dit te prioritiseer. Sukses beteken dat jy geniet wat jy
doen, dat dit oor ’n leeftyd bewerkstellig word, en dat
jy deurgaans die reis geniet. Lei soos ’n vrou; besef
die waarde van samewerking en pas dit toe. Streef
na inklusiewe samewerking – met mans én vroue – in
die werkplek, gryp geleenthede aan en vra hulp indien
nodig. Leiding deur ’n vrou het nie ten doel om ander
(mans of vroue) te onderdruk nie, maar eerder om jou
eie groei asook die groei van medewerkers te bevorder.

Dit is belangrik dat
ons as vroue moet
besef dat ons vir
niemand hoef terug
te staan nie. Ons is
die gom in ons families
en gemeenskappe. Ons
is brugbouers in elke sin
van die woord. Ons moet
ons dogters leer om na hulleself om
te sien. Ons moet vroue wat nie so
bevoorreg soos ons is nie inspireer en
help om beter mense te word en ’n goeie
voorbeeld vir ons kinders te stel sodat
ons beter gemeenskappe kan word. Ons
moet geleenthede gebruik om onsself te
verbeter deur onderwys en opleiding in
ons moedertaal, sodat ons aanspraak
kan maak op posisies wat saak maak.
My droom is dat ons kinders, veral ons
dogters, na ons sal opsien en sal weet dat
hulle enigiets kan word indien hulle droom
en hard werk. Hulle moet ook besef dat
‘n mens nooit ophou leer nie en dat daar
altyd ruimte vir verbetering is.
Chareldine van der Merwe –
projekorganiseerder by Vriende van Afrikaans

2018 - 2019

Dr. Karin Baatjes
– hoof van die afdeling Anatomie
en Histologie by die Universiteit
van Stellenbosch

Opvoeding verander lewens, skep
geleenthede en maak nuwe wêrelde
oop. Dit is wat jong vroue én mans se
vooruitsigte vir ewig verander. Want
meer as die kans om te leer, kry jy die
geleentheid om te groei as mens – as
leier op universiteit, op die sportveld,
iemand wat ’n positiewe bydrae tot
die samelewing kan maak. Afrikaans
is ’n Afrikataal, saamgevoeg deur
soveel invloede uit vele kontinente.
En dis vervolmaak tot ’n hartstaal, en
vir sommiges die enigste taal waarin
hulle hul drome, ambisies en emosies
kan verwoord. Kom ons ondersteun
vroue. Kom ons belê in opvoeding
en mentorskap. Kom ons fokus op
moedertaalonderrig – in al 11 amptelike
tale van ons land. Nie ten koste van
mekaar nie, eerder in belang
van mekaar. Vir balans in
ons mooie land SuidAfrika. En vir ál ons
mense.

Zahn Hulme –
uitvoerende trustee van
die Atterbury Trust
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Charlyn Dyers –
emeritusprofessor in linguistiek aan die UWK

Om die voortgaande wanbalans tussen
geslagte in die samelewing te help ophef,
is dit nodig om reeds vanaf voorskoolse
vlak bewustheid te skep van vroue
se gelyke status in die samelewing.
Jong dogters moet geleer word dat
hulle ongeag hindernisse hulself in die
samelewing kan laat geld. By skole
moet bewusmaking oor die gelyke rol
van vroue in die samelewing deel van
die lewensvaardighede vorm waarmee
leerders toegerus word. Ook moet jong
moeders ingelig word oor die waarde van
die moedertaal vir hul kinders, onder wie
uiteraard hul dogters, se onbelemmerde
groei en ontwikkeling om hul plekke in
die samelewing te kan volstaan.
Siobhan Samuel –
fotograaf en vriend
van die SBA

Vir my bly hierdie mars (van 1956) die kern van Vrouedag,
wat liewer deur vroueaksie ten bate van ander vroue
gekenmerk moet word, in plaas van ’n rusdag met ’n paar
aangename byeenkomste. Die lot van talle vroue in hierdie
land is maar ’n bitter een, gekenmerk deur armoede,
werkloosheid, wreedheid en hopeloosheid. En tog dra
vroue hierdie land op hulle geletselde rûe en speel hulle
die grootste rol in die grootmaak van ons kinders. Sonder
ingrypende strukturele veranderinge in die lewens van
ons dogters en vroue wat heersende patriargale tradisies
aandurf, sal talle vroue in ’n wrede kringloop van armoede
en beperkte horisonne vasgevang bly.

Daar is beslis
vordering gemaak
met betrekking tot
die bevordering
van geslagsgelykheid,
maar die uitdagings is
ongelukkig meer en dringend.
Indien ons die weelde sou hê om met ’n soort
prioriteitslys te werk, meen ek een van die
grootste uitdagings is hoe vroue gesien word,
nie net deur ander nie, maar ook deur hulself.
Vroue word dikwels nie as gelyk in terme van
menswees gesien nie, en daarom word hulle
behandel soos objekte en besittings van veral
mans. Dít is waar daar groot werk lê. Hoe ons
mense sien, bepaal hoe ons hulle behandel en
wat ons van hulle verwag. Geslagsongelykheid
is natuurlik ingebed in ander maatskaplike
uitdagings soos werkloosheid, armoede en
partriargie, en moet dus nooit in isolasie
daarvan gesien en aangepak word nie.
Laastens is ek van mening dat vroue en mans
met mekaar in gesprek gebring moet word
oor die kwessie, want ons moet saam
oplossings vir die probleem vind en mekaar
daarvoor aanspreeklik hou.
Prof. Anita Cloete – verbonde aan die departement
Praktiese Teologie en Missiologie aan die
Teologiefakulteit by die Universiteit van Stellenbosch

14

Jaarverslag van die Afrikaanse Taalraad

Martelize Brink –
omroeper en regisseur by RSG

Gedurende my leeftyd het ek al keer op keer onderdrukking ervaar,
spesifiek weens my geslag. Soos met alle situasies in die lewe, is dit
altyd jou persoonlike reaksie op hierdie situasies wat pertinent is. Mans
moet deel van die gesprek wees. Ek glo om ’n omgewing te “infiltreer” is
veel meer effektief as om jou kop te stamp teen ’n sisteem wat moeilik
aanpas en verander. Ons as vroue moet ook die verantwoordelikheid op
onsself neem om mekaar met meer respek te behandel en op te staan,
te praat en gehoor te word. Vroue staan steeds terug en kom nie na vore
om hul eie stempel af te druk nie. Selfs wanneer jy na inbelprogramme
luister of opinies oor aktuele sake in koerante lees, is dit duidelik dat die
oorgrote meerderheid van opinies deur mans gelewer word. My vraag is:
hoekom? Waar is die gewone vroue op die straat se stemme?

Ons as vroue moet ’n
kopskuif maak en
sonder vrees en
huiwering ons eie vry
denke beoefen. Ons
moet besef dat ons
soveel meer is as dit wat
in sosiale media uitgebeeld
word. Ons moet proaktief en
selfgeldend die wêreld invaar en
die regering asook organisasies
en maatskappye beveg wat
toelaat dat vroue gemarginaliseer
word. Ons vier die mylpale van
vroeëre heldinne, maar het soveel
meer om te vermag, te beveg
en te bevorder voordat ons
van werklike geslagsgelykheid
kan praat. ’n Belangrike taak
vir ons vroue is om die talige
ontmagtiging van ons studerende
jeug, onder wie ’n groot
persentasie vroue, met dieselfde
rotskrag as die vroue van
1956 te beveg.

Dis belangrik vir vroue om daarop
te let dat ons soms self die grootste
aandeel daaraan het om ons
geslagsgenote te misken of selfs te
benadeel. As ons regtig ’n verskil wil
maak, behoort ons mekaar op elke
vlak te ondersteun en ons bydraes
te erken en aan die groot klok te
hang. As dit nie was vir die dapper
Suid-Afrikaanse vroue wat meer
as sestig jaar gelede opgestaan
het en opgemars het Pretoria
toe as beswaar teen die uiters
diskriminerende paswette
nie, sou daar gewis geen
verandering plaasgevind het nie.
As jy vroue se rol as gewetes vir
die samelewing naspeur, is dit nie
moeilik om hulle te erken vir wat
hulle nog altyd was en vandag nog
is nie: agente vir verandering
en vooruitgang.

Martie Pansegrouw –
redakteur van Rooi Rose

Sharné Hendricks –
opvoeder

2018 - 2019
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Ten spyte van talle pogings deur
vroueregteorganisasies regoor die wêreld,
bly die ongelykheid van vroue ’n enorme
uitdaging vir lande wêreldwyd en het dit
’n impak op armoedeverligting, opleiding
en ontwikkeling, die benutting van
sakegeleenthede en die volhoubaarheid
van die omgewing. Kenners is dit eens dat
ontwikkeling slegs volhoubaar is indien
beide mans en vroue voordeel daaruit kan
put. Bevordering van vroueregte kan dus
slegs ’n realiteit word indien dit integraal
deel word van pogings om die planeet
te bewaar en verseker dat alle mense
met waardigheid en respek behandel
word. ’n Studie deur UN Women oor die
implementering van die 2030-agenda vir
volhoubare ontwikkeling dui aan dat die
gaping tussen mans en vroue groter word.
Die grootskaalse onttrekking van natuurlike
hulpbronne, klimaatsverandering en die
agteruitgang van die omgewing teen ’n
ongelooflike pas bedreig die bestaan
van miljoene vroue in ontwikkelende
lande. #BalanceforBetter is inderdaad ’n
dringende prioriteit, ook vir Suid-Afrika
– natuurlik met inageneming van die
bemagtigende rol van die moedertaal.
Beverly Farmer –
uitvoerende hoof van Women in Wine
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In Suid-Afrika bied Vrouedag of
-maand aan ons die geleentheid
om rolmodelle van die verlede en
hede te herdenk, hulle aan die vroue
van môre voor te hou en op te tree
waar daar steeds op grond van
geslag gediskrimineer word. Die
fokus val veral op die vroueoptog
van 9 Augustus 1956, maar in
die strewe na ’n gebalanseerde
geskiedkundige benadering moet
die optog van 1915 ook ingesluit
word. Drienie Joubert, weduwee van
generaal Piet Joubert, het ’n vroueprotesoptog na die Uniegebou gereël
om druk op die regering te plaas om
veroordeelde rebelle te begenadig.
Tussen 2 500 en 6 000 vroue het
daaraan deelgeneem en 65 000
vroue landwyd verteenwoordig. Vroue
het hierna toenemend polities aktief
geraak en later onder meer sterk
standpunt vir Afrikaanssprekers se
taalregte ingeneem. Dié voorbeeld
het deelnemers aan die 1956-optog
geïnspireer, hoewel dit hierdie keer oor
die stryd teen paswette gegaan het.
Steeds is daar veel vir Suid-Afrikaanse
vroue om te doen. Ons moedertale
word afgeskeep. Ons gesinne loop
deur onder geweld. Ons kan die vroue
van 1915 en 1956 in herinnering roep
en uit hulle daadkragtige optrede
moed skep vir die aanpak van
ons uitdagings.

Alana Bailey –
adjunk- uitvoerende
hoof van AfriForum

Die voorskrifte van wat vroue moet, mag en nie mag
nie moet vervang word deur individualisering in die sin
dat elke vrou ’n keuse kan uitoefen in haar eie situasie.
’n Onderhandelde skikking met mans, gesinslede,
werkgewers, regerings en veral met jouself oor wat werk vir
jou, wat werk vir die groter geheel en wat streef na sosiaal
gesonder gemeenskappe wat tans lyk soos ’n stormsee.
Die tyd van “one size fits all” is verby en vroue moet
geleer word dat wat en hoe jy werk en leef ’n persoonlike
verantwoordbare reis is. Mense is gras in die wind en
sterstof – alles en een. Daarom is Vrouedag slegs van
waarde as vroue dit in nederigheid en aanspreeklikheid
vier, met trots en in selfversekerdheid die rolle van
vrouwees onderhandel en gesamentlik die orde in hierdie
teenstrydige en traumatiese land terugneem deur in
selfrespek vrouwees op te eis en uit te leef. Elkeen volgens
eie oortuigings en beperkings... tot voordeel van onsself,
hierdie land en die mense: verantwoordbaar.
Deidré Eigelaar –
entrepeneur met ’n passie vir Afrikaans,
landbou, Suid-Afrika en ons mense
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ATR-aktiwiteite:
Gefokus op sinergie
Die ATR se aktiwiteite oor die afgelope jaar het sterk op samewerking en
sinergie gefokus. Hiermee ’n kort oorsig oor die belangrikste inisiatiewe.

Kokertoekennings
Die 2018-Kokerfunksie op 16 November 2018 in Pretoria het puik afgeloop. Die bemagtigingstoekenning het gegaan aan
vader Vernon Macaskill Meyer as verteenwoordiger van die Oratorium van Sint Filip Neri van Oudtshoorn, wat die Afrikaanse
Taalapostolaat van die Konferensie van Suider-Afrikaanse Katolieke Biskoppe onder die vaandel van die Afrikaanse Taal
Pastorale Streek bedryf. Die TV-aanbieder en joernalis Heindrich Wyngaard het as voorstander van vriendelike en inklusiewe
Afrikaans die bevorderingskoker ontvang. Die Koker in die beskermkategorie het aan prof. Ina Wolfaardt-Gräbe gegaan, vir
haar werk by die Tydskrif vir Geesteswetenskappe, die enigste Afrikaanse akademiese tydskrif met internasionale aansien.
’n Spesiale Kokertoekenning is
oorhandig aan Sakkie Kotze vir sy
lewenslange bydrae tot Afrikaans deur
die bevordering van gehalteonderwys
en onderwysleierskap. Drie jeugtoekennings is ook gemaak – aan
Sonia Elie, wat ’n boekwinkel uit haar
huis bedryf en sodoende ’n leeskultuur
bevorder, aan die dramaturg/regisseur
Nico Scheepers, wat innoverende
tienertoneel skep, en aan die rymkletser
Yoma (Claudia Witbooi), wat met haar
album Moedertaal ’n wye bewustheid
van die belangrike rol van Afrikaans
as moedertaal onder veral jong vroue
geskep het.

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, Oudtshoorn)
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Dekadeboek
Ter viering van die Taalraad se tiende
bestaansjaar in 2018 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 (steil hellings, diep slote
en ontwrigtende padversperrings), 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.

Laai die ATR se dekadeboek in PDF-formaat af
by https://www.afrikaansetaalraad.co.za/
dekadeboek-2018/

Afrikaanse Taalraad

DIE EERSTE
DEKADE
2008 – 2018

Namataal en Afrikaans
Agter: Andries Visagie, Helga
Fraser, Bradley van Sitters,
Estelle le Keur, Kenneth
Makatees; Middel: Moses Rutsa,
hoofman Karel King, Ria Olivier,
Kerry Jones, Pedro Dausab;
Voor: Pieter Gal, Timo Gonnema,
Conrad Steenkamp

Die ATR het in die loop van 2018 ’n Nama-inisiatief van rolspelers uit die Khoi-Sangemeenskap ondersteun.
Dit het gelei tot die loods van die Afri-Kwê-taalprojek in Maart 2019, ’n gesamentlike inisiatief van die ALOM!
Inheemse Tradisionele Raad en die departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Stellenbosch. Die
inisiatief bied informele Namaklasse by die departement aan en plaas Nama-onderrig deur Afrikaans in die kollig.
Wedersydse ondersteuning en positiewe skakels tussen Nama en Afrikaans is van groot belang vir albei tale en die
ATR mik vir die komende jaar op wyer samewerking met Namagroeperings.

2018 - 2019
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Afrikaans as vak
Die ATR het in November 2018 en Maart 2019 drie koördinasiewerksessies in samewerking met die
Afrikaanse Onderwystrust, die ATKV en SASNEV gefasiliteer, met die doel om ’n verskeidenheid
rolspelers se insette tot slypskole vir Afrikaansonderwysers beter te koördineer. Nagenoeg
40 verteenwoordigers van NRO’s, universiteite en onderwysdepartemente het hieraan deelgeneem.
Die AON is uiteindelik aangewys om hierdie proses verder te neem en mik vir 2020 op ’n veelsydige
onderwysondersteuningsmodel waarby die ander inheemse tale ook baat sou kon vind.

Nog ’n reeks byeenkomste in Maart en Julie 2019 het daarop gemik om die bydrae van die uitvoerendekunstesektor
tot Afrikaansonderrig op skoolvlak beter te koördineer en is uiteindelik deur die ATKV verder geneem. Die resultaat is ’n
samewerkingsinisiatief tussen die KKNK, die ATKV, die Universiteit van Stellenbosch en ander rolspelers, gemik op die
ontwikkeling van ’n vyfjaarplan vir die bevordering van entrepreneurskap deur die kunste. Ander Afrikaanse kunstefeeste
sal geleidelik ingeskakel word.
ATR-ondersteuning aan die Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA), wat Afrikaans as vak bevorder, is ook voortgesit.
Die IVA se 2018-AJV is op Stellenbosch gehou en vind vanjaar in Pretoria plaas. ’n Gesprek met die tema Die behoud en uitbou
van Afrikaans as wetenskap- en onderrigtaal: ’n strategie vind in September in samewerking met die SA Akademie vir Wetenskap en
Kuns plaas. Die IVA se webwerf is nou goed ontwikkel en ’n databasis van bykans alle Afrikaansdosente plaaslik en in
Namibië word tans uitgebrei om ook studente in te sluit.

Verteenwoordigers van organisasies by die eerste byeenkoms vir onderwysrolspelers by SASNEV.
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Moedertaalinisiatief
Die Moedertaalinisiatief (MI) is in Junie 2018 in die Kaapse Metropool onder die vaandel van FEDSAS/SAOOT geloods
met die doel om Afrikaans as familie- en onderrigtaal te bevorder in buurte wat onder taaldruk verkeer. Die inisiatief
behels taalvoorligting aan jong ouers (selfs swanger vroue in klinieke), asook aan onderwysers en veral skoolhoofde
by kleuter-, laer- en hoërskole.

FEDSAS/SAOOT dien as die MI se tuiste, met tegniese ondersteuning
van die ATR en die betrokkenheid van organisasies soos die Vriende van
Afrikaans, Doen en Leer en die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Die ATR se
Geloofstaalinisiatief help om skakeling tussen skole en kerke te verbeter.
Die ATR het in Junie en April 2019 skole in Eersterust en Danville in
Pretoria besoek en onder die indruk gekom van die verengelsingsdruk
op hierdie Afrikaanse gemeenskappe. ’n Opname onder kleuterskole
in Eersterust het duidelike tekens van taalverskuiwing gelewer en dit
blyk dat Afrikaanse kinders by Engelse skole soms verbied word om
Afrikaans op die skoolterrein te praat. Die ATR beskou hierdie toedrag
van sake as ’n noodsituasie en moedig die betrokkenheid van Afrikaanse
organisasies by die oorblywende Afrikaanse skole sterk aan.
Befondsing word tans gesoek om die MI na Gauteng en die Oos-Kaap
uit te brei.

Lukas Hanekom en David Jantjies (MI) by Dokka
Swart (Doen en Leer) en Chareldine van der
Merwe (ATKV/Vriende van Afrikaans).

Francois van Wyk, skoolhoof van Irista Primêr in Kuilsrivier,
saam met ouers tydens ’n aanbieding van die MI.
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Leerderverryking
’n Reeks skryfskole is in samewerking met die FEDSAS-Moedertaalinisiatief, PEN Afrikaans en
WOW (Woorde Open Wêrelde) by laerskole in Delft en Belhar in die Wes-Kaap gereël. Skrywers
soos EKM Dido, Diana Ferrus en Leonie Timmet het hieraan deelgeneem, en die leerders se eie
verhale sal by die WKOD se meertalige skryfkompetisie, Uit die pen van die leerder, ingesluit word.
Die ATR het saam met die ATKV ook skole in Eersterust en Danville naby Pretoria besoek en
leesbevorderingsessies aangebied.

Lukas Hanekom van die MI praat met leerders in
Delft oor die waarde van moedertaalonderrig.

Die ATR se derde leerderberaad met die tema Dink, praat
en leer in Afrikaans! het in Junie 2019 by die Hoërskool
Stellenbosch afgeskop, in samewerking met vennote
soos die FEDSAS-Moedertaalinisiatief, SAOOT, ATKV,
Vriende van Afrikaans, WOW en Afrikaans.com. Sowat
70 toppresterende graad 11- en 12-leerders uit ’n
verskeidenheid van skole het oor twee dae deelgeneem
aan besprekings oor kwessies soos moedertaalonderrig,
die herkoms en ekonomiese waarde van Afrikaans,

Afrikaanse studieplekke en beurse, Afrikaanse taal- en
kultuurorganisasies, lees-, dink- en skryfvaardighede.
Die leerders het die beraad met harte vol Afrikaans
verlaat, deel van ’n netwerk wat hulle ook op
universiteitsvlak sal ondersteun.
Die ATR ondersoek tans opsies om die leerderberade
in vennootskap met lede-organisasies verder te integreer
en na ander streke uit te brei.

WOW
Die gehoor en
gesprekspaneel tydens
die ATR se leerderberaad.
Voor, van links na regs, is
Carla Barnard, PerryWinkley Xengana, Toyer
Hefca en die gesprekleier,
Tracey Lange.
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Geloofstaalinisiatief
Hierdie inisiatief, onder die leiding van twee senior genote van die ATR – Hendrik Theys en Nico Botha – wil leraars
help om Afrikaans as ’n belangrike hulpbron te gebruik en om taalkonflik in hulle gemeentes beter te hanteer. Die
skakel tussen taal, families, onderwys en gemeenskapsontwikkeling word ook belig.
Drie byeenkomste oor Afrikaans in die kerk het vanjaar in Eersterust en die Kaapse Metropool plaasgevind en verdere skakeling
met kerke is reeds aan die ontwikkel. Die twee genote is ook besig met ’n bestekopname van taal in geloofsinstansies wat
’n vorige ATR-studie van Afrikaans binne kerkverband sal aanvul.

Deelnemers aan die ATR se
Geloofstaalinisiatief in Eersterust.

Radio 786 se splinternuwe Afrikaanse inbelprogram, Barakat, het in Maart 2019 die lig gesien by hierdie andersins
Engelstalige radiostasie. Onder leiding van die ATR se ondervoorsitter, Fatima Allie, is LitNet betrek om bydraes oor
die besondere taalerfenis van die Bo-Kaap vir hierdie maandelikse program te ontwikkel. Die program word die eerste
Sondag van elke maand tussen 17:00 en 18:00 uitgesaai.
Adiela Fortune (aanbieder
van Barakat), Faieza Isaacs
(Radio 786), Fatima Allie
(ATR-ondervoorsitter), Conrad
Steenkamp (ATR-hoof), en antie
Koelie en antie Flori (skrywers
van Kook saam Kaaps).
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Jeugaksies
Die ATR het by wyse van jeuggesprekke by die US Woordfees en die Suidoosterfees ’n platform
gebied vir Afrikaanse jongmense om hul standpunte te lug oor die gebruik van Afrikaans. Gedurende
die Woordfeesgesprek oor Jeugafrikaans in Maart vanjaar is saamgestem oor die noodsaaklikheid
daarvan om Afrikaans in die volle diversiteit van die taal te omarm en dat taalgebruik by konteks
aangepas moet word. Die ATR se Jakes Gerwel-gesprek by die Suidoosterfees in April het gefokus
op jongmense se gedagtes oor of Afrikaans ’n taal vir almal is of kan wees.

Woordfeesgesprek: Die gesprekleier, Rene Arendse, en die paneellede, Tian Alberts,
Perry-Winkley-Xengana, Gisellle Botha en Achmat Jack.

Suidoosterfeesgesprek: Die gesprekleier, Tracey Lange, en die deelnemers,
SZ Minnaar, Carla Barnard en Esra Plaatjies.
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Die loods van ’n nuwe jeuggroep met
die naam Afrikaans leef! en ’n Afrikaanse
radioprogram, Afrikaans is tops!, by Radio
KC in die Paarl tel onder die uitvloeisels
van die ATR se fokus op die jeug. Onder
leiding van Esra Plaatjies, ’n vrywillige
jeugkoördineerder van die ATR, betrek
Afrikaans leef! studente aan die US,
UWK en KSUT en is daar reeds drie
Afrikaansdae by skole in die Kaapse
metropool gehou. ’n Voorbeeld hiervan
was ’n geleentheid by die Christian
David Morawiese Skool in Steenberg
– die laaste oorblywende Afrikaanse
laerskool in ’n oorwegend Afrikaanse
gemeenskap. Die radiostasie is ’n
inisiatief van ’n matrikulant aan die
Hoërskool New Orleans in die Paarl,
William Sezoe.

Herkomsseminare
FEDSAS en die ATR se navorsing dui op ’n verband tussen die
besluite wat ouers oor Afrikaans as familie- en onderrigtaal neem en
wanpersepsies oor die herkoms en ekonomiese waarde van die taal.
Die ATR bied dus seminare oor hierdie temas aan in samewerking
met vennote soos die Afrikaanse Taalmonument en -museum, die
Erfenisstigting en die Jakes Gerwel-stigting.
Die herkomsseminare wentel grootliks om die inhoud van prof. Christo
van Rensburg se boek, So kry ons Afrikaans, en die bygewerkte Van Afrikaans
gepraat, wat deur die ATR en LAPA Uitgewers uitgegee is. Dit is ook in
Engels beskikbaar, as Finding Afrikaans, en is deur Marion Boers vertaal.
Die boek gee erkenning aan die rol van die Khoi in die ontstaan van
Afrikaans en belig die vele variëteite van die taal.

Proff. Hans du Plessis (NWU), Jac Conradie
(UJ) en dr. Donovan Lawrence (UWK).

Die Herkomsseminaar is in Oktober 2018 in Pretoria aangebied. Dit
vind vanjaar in September in Eersterust plaas en sal in 2020 by die
Suidoosterfees aangebied word. Die seminare maak tasbare energie en
entoesiasme vir Afrikaans los.

Indigenous Languages
Action Forum (ILAF)

Van Afrikaans gepraat deur prof. Christo van
Rensburg en die Engelse weergawe, Finding
Afrikaans (Foto: Izak de Vries: LAPA).

Gesprekke oor samewerking met verteenwoordigers
van die ander inheemse tale, wat sedert 2016 gevoer
word, het gekulmineer in die stigtingsvergadering
van die Indigenous Languages Action Forum (ILAF)
op 23 Februarie vanjaar in Gauteng, met die deelname
van 33 taalpraktisyns, akademici en NRO’s.
Hierdie rolspelers is almal betrokke by die bevordering van
meertaligheid en die land se inheemse tale, Afrikaans en
Nama inkluis. Dit behels onder meer noue skakeling met die
African Language Association of Southern Africa (ALASA) en
die Community of Practice for the Teaching and Learning of
African Languages (CoPAL). Laasgenoemde het die behoorlike
implementering van die taalbeleid vir hoër onderwys as doel
en help ook om nuwe geleenthede vir Afrikaans te skep.
ILAF het UNESCO se Aksieplan vir die Internasionale Jaar
van Inheemse Tale (IJIT) eenparig onderskryf (die aksieplan
is beskikbaar by https://en.iyil2019.org/) en beplan om
positiewe meertaligheid in domeine soos onderwys en die
regstelsel te ondersteun, druk uit te oefen waar nodig en
openbare gesprekvoering te bevorder.
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Deelnemers aan die ILAF-stigtingsbyeenkoms in Gauteng.
Die eerste ILAF-inisiatiewe is reeds met tydelike befondsing
van die Konrad Adenhauerstigting aangepak. Dit sluit in
’n gespreksessie met skoolhoofde en onderwysers van
Mamelodi en kollokwiums by die Universiteit van die
Noorde en die Universiteit van Johannesburg. Totdat ’n
permanente koördineerder aangestel word, tree die ATR
voorlopig as ILAF se sekretariaat op.
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Die pad vorentoe
Perspektief deur Conrad Steenkamp, uitvoerende hoof
Operasionele aktiwiteite word steeds op die ATR se
vyf strategiese doelwitte tot 2021 gerig. In die loop van
die jaar is toenemende klem op vennootskappe met
lede-organisasies geplaas, juis omdat die doelwitte
net op hierdie basis bereik kan word. Hierdie fokus
op gesamentlike inisiatiewe sal oor die volgende jaar
verder verskerp word.

Etlike lede-organisasies speel reeds ’n beduidende
rol in owerheidskakeling. ’n Belangrike bydrae wat die
ATR in hierdie verband kan maak, is om Afrikaans se
onderhandelingsposisie oor die algemeen te versterk, veral
ten opsigte van Afrikaans op skool- en universiteitsvlak.

Veral twee dimensies is hier van belang:

1

Die ATR moet gesien en beleef word as ’n organisasie wat versoening bevorder en Afrikaans in die volle
diversiteit van die taal verteenwoordig. Veral die versoeningsdimensie is belangrik en die ATR stort baie
energie in inisiatiewe wat samewerking tussen Afrikaanssprekendes oor die hele spektrum bevorder. Die
positiewe groei van die ATR se lede-organisasies kan as ’n aanduiding hiervan beskou word; so ook die
groeiende deelname van jongmense aan ATR-aktiwiteite.

2

Die bou van vennootskappe tussen Afrikaans en die ander inheemse tale van die land is net so belangrik.
Dit is ’n kwessie waarmee die ATR die afgelope jaar baie vordering gemaak het. Net so belangrik is
skakeling tussen Afrikaans en die Khoi-Santale, soos Willa Boezak in sy strategie-bydrae noem.

In die komende jaar sal meer aandag aan versoening en
vennootskappe gegee word, spesifiek oor taal op skoolen tersiêre vlak. Aandag sal ook gegee word aan die
ATR se vermoë om taalkundige vaardighede en kennis in
samewerking met lede-organisasies beter te mobiliseer
en in die praktyk aan te wend. Verwag dus inisiatiewe
wat skakeling met akademici en toegang tot navorsing
verbeter.
Die ATR is stadig maar seker besig om sterker
internasionale bande te ontwikkel, soos deur die huidige
skakeling met die Taalunie aangedui. ’n Proses is aan die
gang om skakeling met soortgelyke taalorganisasies in
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ander lande uit te bou, met die uitwisseling van idees en
wedersydse ondersteuning voor oë.
Die ATR se groeiende span sien uit na samewerking met
al die lede en vriende van die Afrikaanse Taalraad oor die
volgende jaar.
Vriendelike groete

CONRAD STEENKAMP
Uitvoerende hoof: ATR

Strategiese doelwitte van die ATR (2016 – 2021)

1

Die ATR dien as effektiewe spreekbuis vir Afrikaanse belange en beïnvloed regeringsbeleid ten
gunste van Afrikaans, meertaligheid en moedertaalonderrig.

2

Die ATR het binne en buite die Afrikaanse taalgemeenskap geloofwaardigheid as ’n
organisasie wat die volle diversiteit van Afrikaans en die belange van alle Afrikaanssprekendes
verteenwoordig. Dit word geassosieer met die suksesvolle herposisionering van Afrikaans.

3

Die ATR word deur die sprekers van ander inheemse tale as ’n natuurlike vennoot ten opsigte van
meertaligheid beskou en dien as ’n spilpunt vir ’n wyer moedertaalbeweging in die onderwys.

4

Die ATR het geloofwaardigheid as ’n effektiewe hoëprofielorganisasie met besondere taalkundige
vaardighede en kennis.

5

Die ATR se bande met nasionale en internasionale organisasies lewer toenemend rendemente vir
Afrikaans en die belange van Afrikaanssprekendes.

2018 - 2019
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Suid-Afrika se landsleuse, !ke e: /xarra //ke,
beteken eenheid in diversiteit. As ons hierdie leuse
wil waar maak, beteken dit dat almal mekaar se
diversiteite moet aanvaar. Elkeen moet bereid
wees om haar of sy eie geskiedenis, erfenis,
taal en kultuur se stories te verstaan,
te vertel en op te skryf, maar ook
om ander landgenote s’n te
respekteer en daarna
te luister.

Saam die toekoms in met Afrikaans

atr@afrikaansetaalraad.co.za

www.afrikaansetaalraad.co.za
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