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Chareldine van der Merwe is vanaf
1 Oktober 2018 die projekbestuurder 
van die VVA.

LEES BINNE

400 kinders kry 
splinternuwe boeke

Maak ’n knoop in jou oor!

Boektrommels

Besoek deur Ubuntu 
Stichting 

Bedankings

KERSBOODSKAP
Vir die Vriende van 
Afrikaans kom Kersfees 
meer gereeld as vir 
gewone mense

Deur ons boektrommel- en leesondersteuningsprojek ervaar die 
VVA baie vreugde. Dié projekte wat deur baie vennootskappe, 
skenkings en borge moontlik gemaak word, maak die werk van 
die VVA baie opwindend en baie lekker. Wat kan dan nou lekkerder 
wees as om te sien hoe kinders se gesigte ophelder wanneer hulle 
die boeke sien of uiteindelik kan lees? Die vreugde is legio!

Vir die VVA is hierdie ervaring baie positief, aangesien ons land in ’n 
leeskrisis is. Om dié rede voel dit elke keer soos Kersfees.

Wanneer ons aan Kersfees dink, is dit gewoonlik met aangename 
herinneringe: familie en kinders rondom ’n Kersboom en geskenke. 
Maar, vir baie kinders is boeke net ’n droom. 

Ons is baie dankbaar vir die ATKV, 
vennote en borge wat ons werk 
moontlik maak.

Ons wens al ons vennote, borge 
en kollegas ’n geseënde Kersfees 
toe. Mag julle tyd saam met 
familie en vriende net kosbare 
herinneringe inhou.

Groete

Chareldine

Mandie Ehlers is Doendinge se nuwe 
redakteur. Vanaf 1 Oktober 2018 help sy 
met die organisering van projekte by die 
VVA. Sy is ‘n hulporganiseerder by ons 
Taalafdeling in Randburg.
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Die VVA het op 18 en 19 Oktober vyf kleuterskole in Bonnievale besoek om boektrommels aan hulle te oorhandig. 
Daar was vir die kinders stories voorgelees en boekopvoeding gedoen om hulle bewus te maak wat die waarde 
van boeke is en hoe om met boeke te werk.

Die skole wat boektrommels ontvang het is Kapteintjies Dagsorg, Telletubbies Kleuterskool, Lammeroes 
Kleuterskool, Irena Coetzee Pre-Primêr, en Bonnie People’s Project. 

Daar is ook ’n voorleeswerkswinkel by Irena Coetzee Pre-Primêr aangebied vir 29 kleuterskoolopvoeders. 
Tydens die werkswinkel het die twee manne van die Moedertaalprojek, David Jantjies en Lukas Hanekom, oor die 
belangrikheid van moedertaalonderrig gepraat terwyl Chareldine die waarde van voorlees met die opvoeders 
bespreek het. ’n Demonstrasie van ons leesondersteuningsprogram ( Doen en Leer) is ook gedoen waar twee 
vyfjariges binne 20 minute agt sinne leer lees het.

Op aanvraag van die suksesvolle demonstrasie sal die VVA volgende jaar teruggaan Bonnievale toe om volledige 
opleiding in die leesondersteuningsprogram aan te bied en nog kleuterskole van boektrommels voorsien.

Byna 400 kinders van 5 kleuterskole het 
nou toegang tot splinternuwe boeke

Die skoolhoof van Irena Coetzee Pre-Primêr verwelkom die mense 
tydens ons voorleeswerkswinkel in Bonnievale

Storietyd in Bonnievale by Irena Coetzee Pre-Primêr

Kinders by Lammeroes Kleuterskool in Bonnievale luister aan-
dagtig na die storie

Chareldine saam met die manne van die Moedertaalprojek, David 
Jantjies en Lukas Hanekom, tydens hul onderhoud by Radio Kaapse 
Kansel
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As taal begin knol, 

die gepaste woord onvanpas raak, 

soos ou beroepe wat hul tyd ontgroei het: 

skoenmakers, 

klavierstemmers, 

briewebestellers, 

wateraanwysers, 

briefskrywers, 

joernaliste, 

dán raak die woord ligter, 

verteerbaar, 

klein porsies, 

sonder diepgang, 

of uitdaging, 

te veel dink bedreig die orde 

die lesers,

wat stil met bril, 

boek en brein, 

die teks wil ontleed, 

onder die vel van die woord in wil wurm, 

die rofies afkrap, wat wíl wéét 

kou en herkou, 

óók hulle sterf uit. 

Dán eendag, 

die boek, 

net ’n amusante rotstekening, 

op ’n rekenaarskerm?

Antikwaar
Clinton V du Plessis
(Uit: Woorde roes in die water 2014)

Klein Jannie en sy gesin eet Sondagmiddag by Ouma. 
Net toe almal aan tafel is, begin Ouma die kos opskep.

Toe Jannie sy bord kos ontvang, begin hy dadelik eet. 

“Jannie, asseblief!!” sê sy ma. “Wag asseblief tot ons 
gebid het.”

“Ek hoef nie,” sê hy dadelik. 

“Natuurlik moet jy!” antwoord sy ma. “Ons bid altyd voor 
ons by die huis eet.”

“Ja, maar dit is by ons huis” verduidelik Jannie. “Maar 
hierdie is Ouma se huis, en sy weet hoe om te kook.”

(http://www.myvolk.co.za/top-tien-grappe.php)

TONG IN DIE KIES

Maak ’n knoop in jou oor!

4-6 Februarie 2019
Boektrommelsoorhandigings en Voorleeswerks-
winkels in Vryburg

21 Februarie 2019
Jaarlikse Johan Combrinkgedenklesing word in die 
Togryersmuseum in Ceres gehou met Christo van der 
Rheede as spreker. Die ATKV-tak Witzenberg help met 
die reëlings.

4 Maart 2019
Kunsroete saam met PJ Olivier Kunssentrum en WOW

6 Maart 2019
WOW-Biblioteekdag saam met LAPA Uitgewers

7 Maart 2019
Ons doen weer ’n voorleeswerkswinkel in die WOW 
-programreeks. 

8 Maart 2019
Kunsroete saam met PJ Olivier Kunssentrum en WOW

9 en 10 Mei 2019
Inkstories, Leeskonferensie met Christien Neser

14 Augustus 2019
Koop-’n-Afrikaanse-boekdag

15 Augustus 2019
Ommietafelgesprek
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Opgewonde kindergesiggies het die VVA vriendelik gegroet by Little 
Rascals Kleuterskool en Gummy Bears Kleuterskool in Sedgefield. 
Chareldine van der Merwe en Mandie Ehlers het die 1ste November 
vir elkeen van dié skooltjies ’n boektrommel gaan oorhandig. Daar 
was ook vir hulle voorgelees en hul het vir ons dankie gesê met 
oulike liedjies en rympies. 

Die middag het Chareldine (VVA) ’n VVA-voorleeswerkswinkel by 
Smutsville Primêr aangebied. Mevrou Willie van der Waal en prof. 
Magriet van der Waal het dit ook moontlik gemaak dat hierdie skool 
’n boektrommel ontvang. Die onderwysers van die skool, nabygeleë 
kleuterskole en vrywilligers het baie geleer en dit baie geniet. 

Dit was ook fantasties om te verneem dat vrywilligers uit die dorp 
op Dinsdae vir die skoolkinders kom voorlees. Baie geluk aan 
die skoolhoof, juffrou Heynes, met ’n puik skool en passievolle 
onderwysers. Lank lewe Smutsville Primêr!

Op Vrydag 2 November het die VVA twee kleuterskole, 
Akkertjie Kleuterskool en Building Blocks Day Care, 
in George besoek. Hier het ons vir elke kleuterskool 
’n heerlike groot trommel vol lekker kleuterboeke 
oorhandig. Mandie Ehlers (ATKV) het vir elke skooltjie 
voorgelees en het die kleuters dit nou geniet! Om die 
helder ogies en opgewekte gesiggies te sien tydens 
so besoek was ’n spesiale bederf vir enige hart. 

Op Saterdag 3 November het die VVA ook ’n 
voorleeswerkswinkel aangebied in George. Daar het 
’n hele klomp onderwysers en ouers opgedaag vir 
hierdie geleentheid. Die oomblik wat ons in die gebou 
gestap het, kon jy die opgewondenheid aanvoel. Die 
ATKV-tak, Sommer Net Ons, was die dryfveer agter 

hierdie werkswinkel. Beverley Mckelly het ’n groot 
behoefte in die gemeenskap raakgesien en het met 
Chareldine van der Merwe kontak gemaak. Hulle het 
ook die vorige dag se twee kleuterskole geïdentifiseer. 
Almal het die werkswinkel baie geniet en het met 
ywer en entoesiasme deelgeneem.

Sedgefield 1 November 2018

Boektrommels en Voorleeswerks-
winkels 2 en 3 November 2018

Die skoolhoof van Smutsville Primêr, mev. Harriet 
Heyns ontvang die boektrommel namens haar 
skool wat geskenk is deur prof. Magriet van der 
Waal

Mandie en Chareldine saam met die 
skoolhoof van Building Blocks Day 
Care wat ’n boektrommel ontvang het

Mandie lees vir die kinders voor by Akkertjie 
Kleuterskool

’n Demonstrasie van ons leesondersteun-
ingsprojek – Doen en Leer-leesprogram

Die ATKV-tak Sommer Net Ons saam met die VVA in George
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Besoek deur Ubuntu Stichting 

Die Ubuntu Stichting uit Nederland het op 5 November die VVA en WAT besoek. Hierdie mense befonds al vir die 
afgelope sewe jaar elke jaar ’n boektrommel teen R7 500 per trommel.

Lede van die Ubuntu Society van Nederland tydens hul jaarlikse 
besoek aan Babin Kleuterskool

Babin se kleuters luister aandagtig na Parmant

Babin se kleuters kon nie wag om die boeke te sien nie

Briewe
“Middag Chareldine, ek wil net weer dankie sê vir 
die wonderlike werkswinkel en die boektrommel! 
Dit was regtig fantasties. ons by die skool kan nie 
uitgepraat raak nie. Die boektrommel is ’n GROOT 
geskenk. Ons kinders en juffrouens gaan lekker 
lees.

Groete vir Lukas en David, hulle is wonderlike 
sprekers.

Hoop ons sien julle weer.

Vriendelike groete

Mac Kuhn”

“Goeiemore Beverley

Ek wil net my waardering uitspreek vir die 
program wat julle Saterdag aangebied het. Alles 
was so goed georganiseer en ek is seker almal 
het dit geniet en ook baie geleer.

Daar het reeds ’n ouer haarself by Parkdene PS 
aangemeld om die juffrou te ondersteun met lees.

Mag hierdie projek en julle tak van krag tot krag 
gaan.

Vriendelike groete

Erna O’Neill”

Learning Support Advisor

Specialised Support Services 

Eden and Central Karoo Education District

Western Cape Education Department
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“Beste Chareldine,

Baie dankie vir die stuur van die program van 1 November. Ondertussen het ek van Willie ’n klomp pragtige foto’s 
ontvang en ’n baie entoesiastiese verslag oor die dag se gebeure! Ek waardeer dit baie dat die VVA die plan om 
boeke na die gemeenskap te bring so vinnig en professioneel verwesenlik het  – en ook baie dankie dat julle nog 
baie meer boeke as net die één trommel daarnatoe geneem het. So ’n skenking aan die gemeenskap is rêrig van 
groot belang en betekenis! 

Ek hoop dat hierdie nuwe bron van verbeelding, vermaak en opvoeding baie lesertjies ure se plesier gaan verskaf!

Mooibly en baie sterkte en voorspoed met die werk wat julle doen!

Margriet van der Waal”

 
 
 
 
PRINCIPAL: MS E H SLABBER                                                       
 
         
         21 October 2018 
 
Dear Ms van der Merwe 
 
Annual Rhenish Prize Giving – Vriende van Afrikaans (Grade 12 Afrikaans) 
 
Rhenish Girls’High is grateful for the donation of books that you have once again made available to 
recognise the top learner in Afrikaans in Grade 12.   
 
The girls work extremely hard throughout the year and it is wonderful to be able to recognise their 
achievement in this way. 
 
Your continued generous support of Rhenish Girls’ High in this way is appreciated. 
 
Yours sincerely 
 
 
 
 
Helmien Slabber 
Principal  
 

RHENISH GIRLS’ HIGH SCHOOL 
 

P O Box 87 
Koch Street 

Stellenbosch, 7600 
TEL:  021-8876807 
FAX: 021-8878090 

Email: principal@rhenish.co.za 



Bedankings 
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23 Oktober 2018 
 
 
Mev Amanda de Stadler 
Vriende van Afrikaans 
 
 
Beste mev De Stadler 
 
BOEKPRYSE:  PRYSUITDELING HOËR MEISIESKOOL BLOEMHOF  
 
Hiermee 'n opregte dankie vir u volgehoue ondersteuning aan Bloemhof en dat u 
jaarliks ‘n boekprys beskikbaar stel om erkenning te gee aan leerders wat mooi 
prestasies in Afrikaans behaal. 
 
Die leerder wat vanjaar hierdie prys verower het, is Danielle Louw. 
 
Vriendelike Bloemhofgroete. 
 
 

 
 
ILZE WRIGHT 
KONVENOR: PRYSUITDELING 
 
 
 

• Ubuntu Stichting: hulle besoek die VVA, WAT en Babin Kleuterskool op 5 November en het weer ’n trommel 
ter waarde van R7 450 geborg.

• Boekverkoping Jeugtak van Nederlandse Protestantse Kerk, Aduard: Prof Carel Jansen bring op 5 November 
250 euro saam uit Nederland wat geskenk is deur Jan Buiten en José van Beurden. Ons het pas gehoor dat ons 
’n bedrag van 250 euro (ong. R4 000) van ’n boekeverkoping van ’n gemeente van die Nederlandse Protestantse 
Kerk in Aduard (Groningen) gaan ontvang. Thijs Pollmann en Marijke Hilhorst skenk 50 euro.

• Books4Life, Groningen gaan waarskynlik einde Oktober vir ons 4 500 euro (ong. R81 000) skenk n.a.v. ’n goeie 
woordjie wat ’n Nederlandse student (Aline Bouma) wat die De Stadlers verlede jaar besoek het.

(vervolg op bl. 8)



Bladsy 8

DOENDINGE IN
AFRIKAANS

NUUSBRIEF
Redakteur: Mandie Ehlers

Assistentredakteur: Chareldine van der Merwe
Bladuitleg: Sunflood Studios

ALGEMENE INLIGTING 
Straatadres:

Eenheid 2013, Datevoice House,
Elektronstraat 16, Tegnopark Stellenbosch 7600

Posadres: Posbus 1209, Stellenbosch 7599

Telefoon: 021 880 1761/ 021 880 1743

Faksnommer: 021 880 1946

E-posadres:

Mandie Ehlers:
mandiee@atkv.org.za

Chareldine van der Merwe:
chareldinev@vva.atkv.org.za

Webtuiste: www.atkv.org.za

Bank:
ABSA, Tjekrekening

Rekeningnaam: ATKV
Rekeningnommer: 0170166728

Takkode: 632005

Vir buitelandse inbetalings gebruik die volgende
“Swift Code”: ABSA ZA JJ

As verwysing gebruik asb: VVA en die item
(bv. naam van CD, gedenkbundel, boektrommel 

ens.) E-pos of faks dan net die bewys van betaling, 
naam en van en ook bedrag wat inbetaal word.

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)

VERSPREI GERUS DIE 
NUUSBRIEF

Desember 2018

• Lauren Saayman van Smutsville Primêr

• Beverly en die span van ATKV-tak Sommer net ons

• Prof. Magriet van der Waal

• Willie van der Waal

• Elana Coetzee van Bonnievale

• Sonja Albertyn van Bonnievale

• Marion Beukes van Irena Coetzee Pre-Primêr

• Dokka Swart (Doen en Leer)

• Biblionef

• LAPA Uitgewers


