
Die agste hersiene uitgawe van 'n baie 
beroemde uitgawe van die Nederlandse 
handboek, Leren Communiceren (vry 
vertaal as Leer om te Kommunikeer) 
het pas verskyn. Hierdie handboek 
word wyd gebruik omdat almal in elke 
beroep goed moet kan kommunikeer, 
mondeling en skriftelik. Dit het in 1979 
verskyn en daar is rofweg al sowat 250 
000 eksemplare verkoop.

In Hoofstuk 3 (Argumenteren en 
overtuigen) van die agste hersiene 
uitgawe word die boektrommelprojek as 
voorbeeld gebruik van hoe ons patos, 'n 
eeue oue Griekse oortuigingstegniek, 
ingespan het om geld in die hande te 
kry vir boeke. Hoe het dit gebeur? Drie 
van die skrywers van hierdie publikasie 
ken die boektrommelprojek en het 
sedert 2004 gereeld skenkings gegee 
en/of ander mense oortuig om te help 
om ons kinders aan boeke bloot te stel. 
Daarvoor sal die VVA altyd aan hulle 
dank verskuldig bly.

Lees gerus die ingeslote Nederlandse 
paragrawe uit Leren Communiceren. 
Dis insiggewend, en lekker ook sommer 
dat die VVA se werk steeds in Nederland 
eggo.

Amanda de Stadler

Nuusbrief van die 
Vriende van Afrikaans

Jaargang 26: Nommer 2: Mei 2021

Sonderlinge eer vir die boektrommelprojek

Die uittreksel oor die VVA se boektrommelprojek wat in 
Leren Communiceren verskyn.
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Meer as 400 gelukkige kinders kan nou die wêreld van 
lees ontdek nadat die Vriende van Afrikaans (VVA), 
’n divisie van die ATKV, boektrommels aan skole en 
naskoolsentrums geskenk het.

“Die VVA se boektrommelprojek wil kinders so 
vroeg as moontlik aan die wêreld van woorde en 
stories blootstel,” sê Chareldine van der Merwe, 
projekbestuurder by die VVA.

Die skenkings is moontlik gemaak deur die Dagbreek 
Trust en AON.

Die skole wat boektrommels ontvang het, is: St. Vincent 
Primêr, Koelenhof en Nieuw Sion Nasorgsentrum 
in Simondium, Bronaar Nasorgsentrum in Ceres, 
Simondium Primêr, Goedgedacht Kleuterskool 
in Riebeek-Kasteel en Emmanuel Dagsorg & 
Naskoolsentrum en Die Heuwel Speelskool in 
Oudtshoorn.

Die foto’s is geneem op 18 April 2013 toe Carel Jansen en sy vrou, Marijke Meijer Drees, boektrommels op Stellenbosch kom oorhandig het 
aan Jessie Keet, Kleine Diamantjies, Jakkerland, ACVV, Petite Pre-Primêr, St’ Josephs, Babin en Kylemore Creche.

400 kinders ontdek die 
wêreld van lees danksy 
boektrommels

Hierdie artikel van 4 Mei 2021 verskyn op die 
ATKV se webtuiste.
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“Die kinders en opvoeders is baie opgewonde en dankbaar oor 
die boeke,” sê Chareldine.

Saam met die skenkings het die VVA ook ’n voorleeswerkswinkel 
in Oudtshoorn aangebied wat deur 31 graad R-onderwysers 
bygewoon is.

“Die doel van die werkswinkel was om onderwysers te herinner 
dat lees ’n vaardigheid is en dat dit ontwikkel moet word. 
Voorlees en lees ontwikkel ’n kind se verbeelding, brei sy 
woordeskat uit en ontwikkel ’n kind se taalvermoëns.

“Boeke is nie ’n luukse is nie. Dit is ’n noodsaaklikheid vir ons 
kinders se toekoms en ongelukkig kan baie skole en mense nie 
altyd boeke bekostig nie.”

Die boektrommels is die VVA se vlagskipprojek.

“Die boektrommels, vol heerlike boeke wat aan skole en 
kleuterskole geskenk word, help dat ons voorlees en die 
belangrikheid daarvan by elke huis en klas kan tuisbring.

“Met hierdie uitgebreide boektrommelprojek wil die VVA jaarliks 
probeer om ’n groter impak te maak tot die ontwikkeling van 
’n leeskultuur in gemeenskappe landwyd sodat kinders in 
woordryke omgewings met toegang tot die regte boeke kan 
grootword.”

Die VVA wil deur sy boektrommelprojek verseker dat kinders blootgestel word aan lekker en geskikte boeke 
om so vroeg as moontlik 'n liefde vir lees te ontwikkel. Ons wil hierdeur 'n leeskultuur skep en hopenlik van 
kinders lewenslange lesers maak. Die VVA het vroeg in Mei in samewerking met Hoopsig Sentrum boektrommels 
oorhandig aan skole in Paternoster, Saldanha, Velddrif, Vredenburg en St Helenabaai. Tydens die oorhandiging 
word daar stories voorgelees en oor die hantering en die waarde van boeke gesels. Chareldine van der Merwe 
en Shemone Bokhary het saam met 'n student uit Duitsland (Fabia Bruner), die skole besoek. Daar word later 
vanjaar ‘n leeskonferensie vir opvoeders en ouers beplan vir die Weskus.

LAPA Uitgewers het ook van hul Keegan en Samier-boekies vir die skole geskenk.

Die Weskus is dankbaar vir boektrommels
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Wat begin het as ’n nederige leesgroepie met vyf kinders 
het gou in ’n leesrevolusie ontaard toe Trudie Swanepoel 
besluit het om kinders in haar omgewing te leer lees.

Trudie Swanepoel, voorsitter van die ATKV-damestak 
Despatch, het in Maart verlede jaar – net voor die 
grendeltydperk – besluit sy wil kinders in die Despatch-
omgewing leer lees en het ’n leesgroepie begin.

“Ek het vyf gr.1-leerders wat deel is van my 
Voortrekkergroep en ek het besef hulle sukkel verskriklik 
om te lees,” sê Trudie.

“Ek ken die uitdagings wat met lees gepaardgaan. Ek het 
self as kind gesukkel om te lees.”

Sy het van die Tippie leer my lees-reeks, wat deur 
Reinette Palmer geskryf is, te hore gekom en besluit die 
kinders moet met dié boeke leer lees.

Die Tippie-boeke bestaan uit vier reekse van tien boeke 
elk wat kinders se woordeskat verbreed en hulle speel-
speel leer lees.

ATKV-TAKLID BEGIN ’N LEESREVOLUSIE

Regs: Trudie Swanepoel van die ATKV-damestak Despatch, by die 
boektrommel wat die VVA geskenk het, lees vir die kinders stories.

Die VVA handig boektrommels oor aan verskeie Weskus-skole.
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Beste Chareldine

Baie dankie vir die pragtige nuusbrief. Ek het elke 
artikel geniet.

Liefdegroete vanuit die Tsitsikamma.

Desiree C Mey

Prinsipaal

Johan Huss Primer

Chareldine

Soos altyd lekker om te lees wat julle doen. En om 
die terugvoer te sien van julle suksesse. Soos die 
Hollanders sê: Doe zo voort!

Groete

Prof Wannie Carstens

Dankie vir hierdie lekker-lees en voel-goed nuusbrief! 
Jy doen uitstekende werk en hou daarmee vol.

Groete,

Merlyn

Briewe

“Die Tippie-boeke lees baie maklik en is ideaal vir kinders wat leesprobleme ervaar.”

Ouers het gou aan Trudie se deur kom klop en teen die einde van verlede jaar het sy 12 kinders gehad wat 
by haar leeslesse kom ontvang het.

“Ons het sowat ’n uur sessie met die kinders en ek lees saam uit die boek sodat hulle nie alleen hoef nie. 
Dit skep vir hulle meer selfvertroue om te lees.”

Teen Januarie vanjaar het haar leesgroep uitgebrei tot ’n allemintige 24 kinders.

“Dit het so baie geword dat ek ’n rooster moes opstel vir wanneer elke kind vir leeslesse moet kom.

“Dit verg baie geduld en ek weet nie altyd waar my geduld vandaan kom nie, maar dit is lekker om die 
kinders te sien groei as lesers.”

Reinette, wat die Tippie-reeks geskryf het, het van Trudie se leesgroep gehoor en vir haar ’n reeks van 
die boeke gestuur.

Vriende van Afrikaans het ook onderneem om vir Trudie ’n boektrommel te stuur.

“Ek het regtig nie gedink my leesgroep gaan so baie aandag trek nie, maar dit is baie bevredigend om ’n 
verskil in hierdie kinders se lewens te maak.”
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Koopdinge in Afrikaans

DIE VOLGENDE ITEMS IS BY DIE KANTOOR TE KOOP:

1. Dubbel-CD: Ou Vriende van Afrikaanse 
kunstenaars soos Laurika Rauch, Lucas Maree en 
bekende kore teen R100

2. Voetslaankaart van Tafelberg in Afrikaans 
geskep deur Peter Slingsby teen R20

3. Pieter van der Westhuizen-huldigingsbundel 
(277 pp. bladmusiek van gewyde musiek) teen R160

4. CD: Vespers van Rachmaninof in Afrikaans teen 
R120

5. Basic Afrikaans – the top 1000 words and 
phrases teen R135

6. Joernaal van Jorik – in klank (toonsetting deur 
Roelof Temmingh) teen R120

7. Die Nagbiblioteek deur Amanda de Stadler, ‘n A3-
formaat voorleesboek vir kinders onder 8 jaar teen 
R120

(R65 posgeld per bestelling moet ongelukkig gehef 
word)


