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YOMA

Jou ma se taal
VIR HIERDIE AFRIKAANSE KLETSRYMER HET DIE IDEE VAN MOEDERTAAL  

NUWE BETEKENIS GEKRY TOE SY MA GEWORD HET ...

Yoma lyk soos ’n doodgewone 
jong ma. Met ’n skaam 
glimlag en sagte oë kom dié 

kletsrymerkat voor of sy maklik met 
’n piering room omgekoop kan 
word. Maar stop jy haar ’n 
mikrofoon in die hand kom jy gou 
agter hierdie 25-jarige hiphopvrou 
van die Baai se naels is skerp. Met 
haar unieke lirieke, veglustige 
aanslag en die beat wat so eie aan 
hiphop is, sink sy haar naels in jou 
in en hulle kom nie sommer los nie. 

Danksy ’n splinternuwe album, 
Moedertaal, op die rakke, ’n 
pienkvoet saam met haar rapper-
man, HemelBesem, en ’n Ghoema in 
die sak loop Yoma, ofte wel Claudia 
Witbooi, se beker oor. 

“Ek voel groot én klein, en so 
dankbaar vir die klop op die skouer 
en die liefde van mense wat in my 
glo,” sê sy oor haar Ghoema-prys 
vir die beste Afrikaanse hiphop-
liedjie vir “Wille kat”. 

“Dis vir my ’n bewys dat enigiets 
moontlik is en daar is nie iets soos ’n 
droom wat te groot is nie.” 

INKLUSIWITEIT  
& INTEGRITEIT 
Yoma wil met haar sukses aan vroue 
wys hulle kan ook in Afrikaans rap. 

Volgens haar is daar genoeg 
geleenthede vir vrouekletsrymers, 
maar die meeste glo nog nie in 
hulself nie. 

“Dit gaan nooit maklik wees nie, 
maar dis moontlik en ek wil hê 
vroue moet opstaan en hul ding 
onbeskaamd doen deur te wees 
presies wie hulle is,” sê sy. “Jou doel 
maak jou waardevol.” 

Volgens haar moet daar nie net 
oor inklusiwiteit in Afrikaans 
gepráát word nie – “dit moet ook 
toegepas word”. 

“ ’n Goeie beginpunt is om 
selfvertroue te kweek in die 
kunstenaar en om te belê in borge en 
organisasies wat groot platforms bied, 
soos byvoorbeeld ATKV-Crescendo, 
waarvan ek ’n trotse mentor is.” 

Dit is juis by Crescendo waar sy 
waardevolle raad aan jong musikante 
gee. “Rigting is baie belangrik,” sê 
sy. “Die bedryf skuld niemand niks 
nie en dit help nie jy stap met hoë 
verwagtinge daar in nie. Wat jy ook 
doen, doen dit met integriteit.” 

                     

MOEDERTAAL & 
SWANGERSKAP 
Sy en HemelBesem, ook bekend as 
Simon Witbooi (36), se babadogter, 
Engel, is in Desember verlede jaar 

gebore. Haar swangerskap het juis as 
inspirasie gedien vir Moedertaal. Dié 
album is op 21 Februarie, 
Internasionale Moedertaaldag, 
bekendgestel. 

“Ek was onseker op watter wyse 
ek my reis moes deel, maar ’n album 
het toe die meeste sin gemaak,” 
vertel sy. “Ek het alles tydens my 
swangerskap geskryf, asook opge-
neem.                                                             

“Hierdie album is meer as 
woordkuns – dit is die soet en die 
suur, die lelik en die mooi van 
swangerskap. Die album begin met 
Engel se eerste hartklop en eindig 
net waar sy gebore word. So, ja, dis 
baie persoonlik, maar broodnodig.” 

Sy het ook probeer om vroue te 
inspireer om hul stories van 
swangerskap te deel. “Almal se 
stories is anders,” vertel sy. “Geen 
ervaring kan ge-copy and paste word 
nie. Vir party is dit ’n breeze en vir 
ander superuitdagend. Dit help om 
daaroor te praat en só word 
bewusmaking geskep en 
wanpersepsies afgebreek.” 

Hierdie album staan vir haar uit 
bo haar vorige werk. “Hoewel alles 
wat ek voorheen gedoen het vir my 
spesiaal was, lê dié projek my baie na 
aan die hart, want ek en Engel het 
hierdie album saam geskryf en 
opgeneem.” 
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Een liedjie wat veral vir haar 
spesiaal is, is “My pens”, waarin die 
“reis van swangerskap” vasgevang 
word. “Dit gaan oor die mooi van 
swangerskap en dat vroue steeds 
sexy moet voel as hulle 
hoogswanger is. Jy moet gemaklik 
in jou eie lyf kan wees.” 

YOMA & 
HEMELBESEM
Moedertaal spog ook met ’n duet deur 
Yoma en HemelBesem. “En dit was 
goed” handel oor hoe belangrik ’n 
pa-figuur in kinders se 
grootwordjare is. 

“ ’n Mens hoor gereeld van mans 
wat nie hul verantwoordelikhede as 
pa’s nakom nie,” sê sy. “Ek is 
dankbaar dat my man daar is. 
Swangerskap is ’n mooi en heilige 
ding, maar kan ook uitdagend wees 
en dit het vir my baie beteken dat hy 
altyd aan my sy was en steeds is.” 

Hierdie hiphopspan het in 2016 in 
Groot-Brakrivier die knoop 
deurgehak nadat hulle mekaar in 
2014 by ’n hiphop-indaba in 
Kaapstad ontmoet het. “Ek het by 
die indaba opgetree en Simon het 

aan die rap battles deelgeneem,” vertel 
sy. 

Nie net is hulle ’n kragtige span 
wanneer dit by kletsrym kom nie, 
albei is ook intensief by die ATKV 
en van sy projekte betrokke. Yoma 
help nie net by Crescendo nie, maar 
ook in die opheffing van arm vroue. 
“Dit is vir my baie belangrik dat 
vroue die geleenthede kry wat hulle 
toekom, bo hul slegte 
omstandighede kan uitstyg en vir 
hul familie sorg.” 

Wat hou die toekoms vir hulle in? 
“Ons lewe is ’n vervullende gejaag 

en ons figure dinge maar uit soos ons 
voortgaan,” sê sy. “Vir my gaan 
hierdie jaar hoofsaaklik oor my 
album. Ek gaan shows doen en 
beplan om nog kopieë van die album 
te laat druk. 

“Ek wil hê soveel moontlik mense 
moet daarna luister. Dit kan lewens 
verander en ek dink daar is iets vir 
almal.” 

Oor nog ’n kleinding is sy nie 
seker nie. “God se plan is groter as 
ons s’n. Ons sal maar moet kyk wat 
gebeur.” 
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“HIERDIE ALBUM 
IS MEER AS 

WOORDKUNS 
– DIT IS DIE SOET 
EN DIE SUUR, DIE 

LELIK EN DIE 
MOOI VAN 

SWANGERSKAP.”
YOMA MET HAAR GHOEMA-MUSIEKTOEKENNING VIR DIE BESTE AFRIKAANSE 
HIPHOPLIEDJIE VIR HAAR TREFFER “WILLE KAT.”


