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#Heldhaftig
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DIE ATKV IS INKLUSIEF, INNOVEREND, BETROKKE – EN MEER RELEVANT AS OOIT. 
EN WIE BETER OM HIERDIE BOODSKAP UIT TE DRA AS ONS EIE SUPERHELDE?

kyk hoe  
lyk ons nou!
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Veelsydig en dinamies. ’n Digter. ’n Rymkletser. ’n Akteur en musikant. 
’n Skrywer en TV-aanbieder. Hulle is jonk. En hulle is trots Afrikaans. 
Dis die mense wat ons gekies het om die ATKV in ons reklameveldtog 

vir 2018 te verteenwoordig. Dit val ook saam met die ATKV se 88ste 
verjaardagviering.

Die doel van die veldtog is drievoudig en spruit uit die ATKV se algemene 
jaarvergadering en gesprekke met die publiek. Ons wil eintlik drie vrae 
beantwoord. No. 1: Baie mense weet steeds nie regtig wat die ATKV doen nie. 
“Julle het mos ’n vakansieoord by Allemanskraaldam?” Nee, ons het sewe 
vakansieoorde, maar dis nie die punt nie. Dis nie al wat ons organisasie doen nie. 

No. 2: “Hoe is ’n organisasie soos die ATKV nog vandag relevant?” Wel, gaan 
vra iemand wat debat op skool gedoen het en as beroepsmens honderde 
sakemanne op seminare toespreek. Of ’n akteur soos Niel Sandilands, wat sy pad 
in Hollywood oopskop nadat hy sy akteursloopbaan by ATKV-Tienertoneel 
begin het. 

No. 3: “Is die ATKV nie net vir ou, wit ooms nie?” Glad nie. Daarom het Piet 
Matipa en Simon Witbooi (Hemelbesem), asook Bibi Slippers en Bouwer Bosch, 
ingestem om deel van die veldtog te wees. Hulle is nie almal wit nie en beslis nie 
oud nie. Toe ek gekyk het hoe Bibi in haar wit superheld-uniform paradeer, was 
sy beslis nie ’n ou oom nie.

“Afrikaans is  
lekker. Die ATKV is 
lekker. Word deel.” 

VORIGE BLADSY: Bouwer Bosch 
REGS: Piet Matipa
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Daai dae is verby
So, mense moet weet wat ons doen. Ons is nie eksklusief nie. Enigiemand wat lief is vir 
Afrikaans is welkom. Ongeag ras of kultuur. Nie net wit omies nie. Daai dae is verby. 
Ons is dinamies, ons is relevant en, soos Piet in een van ons advertensies sê: “Ons het ons 
vinger die heeltyd op die knoppie.”

Maar hoekom superhelde? 
“Die werk wat ons doen, maak van gewone mense in hul gemeenskap helde,” sê Sonél 

Brits, waarnemende besturende direkteur van die ATKV. “Toe die ATKV op ’n 
doodgewone Dinsdagaand in 1930 tot stand gekom het, was een ding seker: Die 
organisasie se hart was reg, sy hand was oop, sy voet gereed en sy mond het Afrikaans 
gepraat.”

Die gedagte is eenvoudig: Staan op, sluit aan, word deel, wees ’n held. Ons skreeu en 
baklei nie. Ons trek ook nie laer nie, want dan volg ’n kakofonie en ’n moddergooiery. 

Staan terug en dink mooi: Wat doen hierdie organisasie? 
Ons is omtrent die enigste organisasie wat nog klassieke musiek steun. Ons het ’n 

deurslaggewende rol in Aardklop se voortbestaan gespeel (ons is eintlik onmisbaar by al 
dié feeste). Ons steun jaarliks duisend Afrikaans-onderwysers by taalslypskole. Die 
AbbAsorg-kleuterskole gee vir klein kinders hoop vir die toekoms. En dít is maar die 
punt van die ysberg. Ons doen veel meer. 

“Daar is baie 
vooropgestelde 
idees van  
hoe Afrikaans-
sprekendes is; 
baie daarvan  
is negatief. 
Enigiets wat 
help om daardie 
stereotipe teen 
te werk, sal  
ek steun.”

Bibi Slippers



42 TaalgenooT | lenTe 2018

#HELDHAFTIG

Ons “helde” vertel
“Ek was nog altyd opgewonde oor ’n projek wat Afrikaans in ’n ander lig plaas,” 
sê Bibi. “Daar is baie vooropgestelde idees van hoe Afrikaanssprekendes is; baie 
daarvan is negatief. Enigiets wat help om daardie stereotipe teen te werk, sal ek 
steun.”

Simon is al die laaste vier jaar die ambassadeur van ATKV-Crescendo. “Dit is 
vir my belangrik om my demografie te verteenwoordig en deel te wees van die 
heldedade in Afrikaans wat na die tafel gebring word,” verklaar hy. “Dis vir my 
’n mooi geleentheid om dit te onderstreep.” 

Bouwer sê: “Om deel te wees van ’n veldtog wat die kleure en geure van 
Afrikaans vir mense kan wys, is ’n voorreg, asook om saam met mense te werk 
soos Bibi, Piet en Simon, wat almal woeker met hul talente – in Afrikaans.” 

“Afrikaans is lekker,” sê Piet. “Die ATKV is lekker. Word deel.” 
Ons superhelde se ywer om deel te wees van die projek is bemoedigend. So, 

die volgende keer wanneer julle sien Afrikaans word verdruk of afgetakel, staan 
’n bietjie terug. Kyk mooi. En sluit aan by ’n organisasie wat belê in die toekoms 
van Afrikaans. In die toekoms van die jeug. Saam sal ons bou. Blok vir blok en 
steen vir steen. Aan ’n tuiste vir elkeen. 

Die ATKV is positief oor die toekoms van ons taal. Ons is positief oor die 
toekoms van ons land. Ja, daar is werk om te doen. Hoe meer mense dus bou aan 
hierdie tuiste hoe sterker gaan hy staan. En vir diegene wat reeds deel is, sê ons 
dankie, want julle is die ATKV. 

DEUR JOHAN JACK SMITH
FOTO’S: ANDRÉ BADENHORST

Indien jy reeds ’n lid is, moedig ’n 
ouma of oupa, familielid of vriend 
aan om lid van die ATKV te 
word. Hulle staan ’n kans om ’n 
Fujifilm X-T100-kamera ter 
waarde van R12 000 te wen! 
Intekening is slegs R86 per 
maand (deesdae kan jy nie eens 
meer braai met daai bedraggie 
nie!). Die kompetisie sluit 31 
Oktober 2018.
SMS “ATKV” na 44733*.
*Bepalings en voorwaardes geld.

#heldhaftig

Simon Witbooi (Hemelbesem)
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