
 

 

 

Geagte Borg 
 

Wil jy met ’n klein bedrag ’n groot  impak  op ’n voorheen- 

benadeelde skool maak?  
Neem dan deel aan ons Leesaflos en bevorder lees in ’n hele skoolgemeenskap om te help 

bou aan die toekoms van talentvolle leerders. 

 

Wat is die oogmerke van die Leesaflos? 
Om te kyk:  

- hoeveel leerders betrokke kan raak by die Leesaflos, 

- hoeveel boeke leerders oor ’n tydperk van vyf maande (einde November 2019 tot einde 

April 2020) kan lees, 

- aan hoeveel groepies klein kindertjies ’n kinderboek voorgelees kan word en  

- hoe kontak tussen ’n suksesvolle onderneming en leerders uit ’n voorheenbenadeelde 

skoolgemeenskap tot almal se voordeel strek. 

 

Waar het die idee ontstaan? 
Gabby Olivier en die bestuur van CKR Ingenieurswese het ’n droom vir die jong leerders van 

ons land. Dié droom behels opvoeding en leiding om ’n blink toekoms vir hulle te skep en 

hulle te motiveer om hard daarvoor te werk. Gabby en sy kollegas en vriende wil met 

kundigheid en lewenswysheid aktief betrokke raak by die lewens van jongmense wat tans ’n 

uitsiglose toekoms het. Na samesprekings met die LAPA-span is die idee van die Leesaflos 

gebore.  

 

Hoe werk die Leesaflos? 
- Vyf talentvolle gr. 10-leerders word by ’n mindergegoede (meestal plattelandse) skool 

geïdentifiseer. 

- Aan dié groep leerders word ’n borg, ’n onderwyser en ’n leesmentor toegewys.  

- Die groep kry die naam van die borg, bv. HS Duinefontein, ABC Ingenieurswese. 

- Die kontakonderwyser kies vooraf ’n Afrikaanse of Engelse boekepakket vir die skool. 

LAPA Uitgewers het 25 tienerboeke spesiaal vir hulle uitgesoek – boeke wat hulle aan die 

lees gaan kry en gaan hou, asook ’n kinderboek wat hulle aan groepies kleuters moet gaan 

voorlees. 

- Elk van die leerders kry dan ’n eerste boek om te lees.  

- Sodra die leerder die eerste boek klaar gelees het, whatsapp hy sy leesmentor wat vinnig 

vir hom ’n vraag of twee oor die boek sal vra. 

- Indien die leesmentor seker is die leerder het wel die boek gelees, word die onderwyser 

gevra om aan hom ’n tweede boek te oorhandig. 

- Die leerder gee dan sy eerste boek aan iemand wat hy dink die boek sal geniet.  

- Wanneer hierdie persoon die boek klaar gelees het, gee hy dit weer vir die volgende 

persoon.  



 

 

- En so word elke boek soos ’n aflosstokkie aangegee. Elke leser word op dieselfde manier 

deur sy leesmentor getoets voordat hy dit vir die volgende persoon kan aangee om te lees. 

- Dieselfde gebeur met die volgende vier boeke.  

- Vir elke boek wat ’n leser gelees het en deur ’n leesmentor geverifieer is, verdien die lid 

van die aflosspan ’n punt. 

- Daar is dus ’n onderlinge kompetisie tussen die vyf leerders by die skool, maar ook met 

leerders van ander skole. 

- Sodra ’n leerder vyf boeke gelees en geverifieer het, kan hy oorgaan na die tweede deel 

van die kompetisie: die voorlees van die kinderboek aan groepies kinders in die straat, by ’n 

kleuterskool, ens. 

- Elke voorleessessie word geverifieer deur ’n foto aan die leesmentor te stuur en is twee 

punte werd. 

- Die leesmentor bou vir elke leerder ’n boom. Die vyf takke verteenwoordig die vyf boeke. 

Elke keer as die boek klaar gelees is, word ’n vrug aan die boom gehang. Dit simboliseer die 

vrugte wat lees in die leerders se lewens gaan dra. Vir elke groepie aan wie voorgelees 

word, kry die boom ’n wortel by. As daar belê word in die jong kinders se geletterdheid, kry 

die gemeenskap stewige wortels wat tot groot groei lei. 

 

Wat word van jou as Borg verwag? 
- Jy “borg” die ses boeke wat elk van die vyf leerders gaan ontvang: Vyf tienerboeke en ’n 

kinderboek. Die Afrikaanse pakket kos R3000 in totaal en die Engelse een R3 200. 

- Jy kan besluit of jy ’n spesifieke skool, ’n skool in ’n sekere streek of een van die skole deur 

WOW of die ATKV voorgestel, wil borg. 

- Jy kan ook besluit of jy ’n Donateur of Borg wil wees. ’n Donateur ontvang ’n sertifikaat vir 

belastingdoeleindes vanaf die Woordfeeskantoor, maar geen reklame nie. ’n Borg ontvang 

nie ’n sertifikaat nie, maar wel reklame. 

- Jou maatskappy se naam word verbind aan die leesspan by die skool, bv. HS 

Duinefontein, ABC Ingenieurswese. 

- Jy kan ’n klein prys oorhandig aan die leerder wat die Leesaflos by jou skool gewen het, 

bv. lugtyd vir sy selfoon. 

- As een van die leerders by jou skool die algehele wenner van die Leesaflos is, kan jy vir 

hom/haar ’n meer substansiële prys aanbied. 

- Dit word aanbeveel dat jou maatskappy die skool besoek sodat leerders kan sien watter 

toekomsmoontlikhede daar vir hulle is.  

 

Vir verdere navrae en om deel te word van die projek kontak: 

Melvina Mason – ATKV (MelvinaM@atkv.org.za – 081 797 6794) 

Fiona van Kerwel – WOW (Universiteit van Stellenbosch) (wow@sun.ac.za – 072 117 3483) 

Marieta Nel – LAPA Uitgewers (mnel@lapa.co.za – 084 511 1931) 

 

Sien onderskeidelik die Afrikaanse en Engelse pakkette op die volgende twee  

bladsye en voltooi dan die laaste bladsy. 

 

 

mailto:MelvinaM@atkv.org.za
mailto:wow@sun.ac.za
mailto:mnel@lapa.co.za


 

 

AFRIKAANS 

 
 



 

 

ENGELS 

 
 

 



 

 

 

 

Naam van maatskappy: .............................................................. 

 

 

Kontakpersoon: ........................................................................... 

 

 

Selfoonnommer: ........................................................................ 

 

 

 

Donateur                                 OF                 Borg 

 

....................                                                  .................... 

 

 

Kies EEN van die volgende: 

- Ek het ’n spesifieke skool in gedagte. Naam: ........................... 

- Ek het ’n spesifieke streek in gedagte. Naam: .......................... 

- Ek is tevrede met enige skool aan my toegewys. 

 



 

 

 

Geagte Onderwyser 

 

Wil jy lees by jou skool  -- trouens, in die hele gemeenskap -- bevorder? Wil jy jou 

leerders die binnebaan tot sukses bied en hulle laat skouers skuur met besighede 

wat dalk ’n positiewe rol in hulle toekoms kan speel?  

 Kontak Melvina Mason van die ATKV of Fiona van Kerwel van WOW en sê 

dat julle aan die Leesaflos wil deelneem.  

Kies vyf gr. 10-leerders wat leiers is of lief is vir lees of deur ’n uitdaging tot 

groot hoogtes aangespoor sal word. 

En dan is julle gereed vir die groot Leesaflos. 

 

Die oogmerke van die Leesaflos is om te kyk: 

- hoeveel leerders deur die vyf lede van die leesaflosspan betrek kan word, 

- hoeveel  boeke die leesaflosspan en hulle vriende oor ’n tydperk van vyf maande 

(einde November 2019 tot einde April 2020) kan lees en 

- aan hoeveel klein kindertjies ’n kinderboek voorgelees kan word. 

 

Waar kom die idee vandaan? 

Gabby Olivier en die bestuur van CKR Ingenieurswese het ’n droom vir die jong 

leerders van ons land. Dié droom behels opvoeding en leiding om ’n blink toekoms 

vir hulle te skep en hulle te motiveer om hard daarvoor te werk. Gabby en sy 

kollegas en vriende wil met kundigheid en lewenswysheid aktief betrokke raak by die 

lewens van jongmense wat tans ’n uitsiglose toekoms ervaar. Na samesprekings 

met die LAPA-span is die idee van die Leesaflos gebore.  

 

Hoe werk die Leesaflos? 

- Vyf talentvolle gr. 10-leerders word geïdentifiseer. 

- Die besonderhede van die vyf leerders word saam met besonderhede van die 

kontakpersoon op meegaande vorm ingevul en gestuur aan Melvina Mason of Fiona 

van Kerwel. 

- Aan elkeen van die leerders word ’n borg en ’n leesmentor toegewys. 

- Die skool se aflosspan kry die naam van die borg, bv. HS Bergwater ABC 

Ingenieurswese. 

- Elke lid van die aflosspan kry dan sy eerste boek om te lees. LAPA Uitgewers het 

vyf spesiale tienerboeke vir elkeen  uitgesoek – boeke wat hulle aan die lees gaan 

kry en gaan hou. 

 

  



 

 

- Voor in elke boek is ’n bladsy waarop die leesaflos verduidelik word en die naam 

en kontaknommer van die leesmentor verstrek word. 

- Sodra Leerder A die eerste boek klaar gelees het, whatsapp hy sy leesmentor wat 

vinnig vir hom ’n vraag of twee oor die boek vra. (Dieselfde geld natuurlik vir 

Leerders B, C, D en E.) 

- Indien die leesmentor seker is Leerder A het die boek gelees, word die onderwyser 

gevra om aan hom ’n tweede boek te oorhandig. 

- Leerder A gee Boek 1 aan iemand wat hy dink die boek sal geniet.  

- Wanneer hierdie persoon Boek 1 klaar gelees het, gee hy dit weer vir die volgende 

persoon.  

- En so word Boek 1 soos ’n aflosstokkie aangegee. Dit is egter belangrik dat die 

nuwe leser die leesmentor kontak sodra hy klaar gelees het. Hy word dan oor die 

boek getoets en verdien een punt vir sy span voordat hy dit vir die volgende persoon 

kan gee om te lees. 

- Dieselfde gebeur met Boeke 2, 3, 4 en 5. Sodra Leerder A ’n boek gelees het en dit 

deur die leesmentor geverifieer is, gee hy die boek vir iemand anders om te lees en 

ontvang hy nog ’n boek.  

- Elke keer as Leerder A of die res van sy aflosspan klaar die boek gelees het en dit 

deur ’n leesmentor geverifieer is, verdien Leerder A ’n punt. Dieselfde geld vir 

Leerders B, C, D en E.  

- Daar is dus ’n onderlinge kompetisie tussen die vyf leerders by die skool, maar ook 

met leerders van ander skole. 

- Sodra ’n leerder klaar is met sy vyf boeke, kan hy oorgaan na die tweede deel van 

die kompetisie: die voorlees van ’n kinderboek aan groepies kinders in die straat, by 

’n kleuterskool, ens. 

- Elke voorleessessie word geverifieer deur ’n foto aan die leesmentor te whatsapp 

en is twee punte werd. 

- Die LAPA-leesmentor bou vir elke leerder ’n boom. Die vyf takke verteenwoordig 

die vyf boeke. Elke keer as die boek klaar gelees is, word ’n vrug aan die boom 

gehang. Dit simboliseer die vrugte wat lees in die leerders se lewens gaan dra. Vir 

elke groepie kinders vir wie daar voorgelees word, kry die boom ’n wortel by. As daar 

belê word in die jong kinders se geletterdheid, het die gemeenskap stewige wortels 

wat tot groot groei sal lei. 

 

Wat word van jou as onderwysers verwag? 

- Jy identifiseer die vyf leerders, vul die vorm op die laaste bladsy in en stuur dit deur 

aan Melvina Mason of Fiona van Kerwel.  

- Aan die einde van November gee jy aan elkeen van die vyf hul eerste boek om te 

lees en verduidelik aan hulle hoe die Leesaflos werk. 

 

 



 

 

- Besluit vooraf watter vyf boeke jy vir elke leerder wil gee. Dis ’n belangrike oefening 

vir jou as onderwyser, aangesien jy in voeling met jou leerders se leessmaak moet 

wees. 

- Daar is vier Afrikaanse en een Engelse boek vir elke leerder. 

- Wanneer ’n leerder sy eerste boek klaar gelees het en dit deur die leesmentor 

geverifieer is, oorhandig jy die tweede boek aan hom/haar. 

- Dieselfde gebeur met boeke drie tot vyf. 

- Wanneer die vyfde boek klaar gelees en geverifieer is, gee jy die kinderboek aan 

die leerder. Hy/sy kan dit dan gebruik om aan jonger kinders voor te lees. 

- Jy moet die leerders deurentyd motiveer om so vinnig moontlik die “aflosstokkie” 

aan te gee. 

- Jy moet ook ’n ogie oor die leerders hou om seker te maak dat hulle wel die boeke 

lees. 

- Jy is die skakelpersoon met die borgmaatskappy en kan hulle nooi om die leerders 

te kom toespreek. 

 

Vir verdere navrae kontak: 

Marieta Nel – LAPA Uitgewers (mnel@lapa.co.za – 084 511 1931) 

Melvina Mason – ATKV (MelvinaM@atkv.org.za – 081 797 6794) 

Fiona van Kerwel – WOW (wow@sun.ac.za – 072 117 3483) 

 

Voltooi die lys op die volgende bladsy. 
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Naam van skool: ………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………… 

Kontakonderwyser: ……………………………………………………………. 

Selfoonnommer van kontakonderwyser: …………………………………… 

 

Leerder A 

Naam: …………………………………………………………………………… 

Selfoonnommer: ………………………………………………………………. 

 

Leerder B 

Naam: …………………………………………………………………………… 

Selfoonnommer: ………………………………………………………………. 

 

Leerder C 

Naam: …………………………………………………………………………… 

Selfoonnommer: ………………………………………………………………. 

 

Leerder D 

Naam: …………………………………………………………………………… 

Selfoonnommer: ………………………………………………………………. 

 

Leerder E 

Naam: …………………………………………………………………………… 

Selfoonnommer: ………………………………………………………………. 



 

 

 


