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Doel:  Om gratis Bybels aan 
die Departement Korrektiewe 
Dienste vir verspreiding onder 
gevangenes beskikbaar te 
stel.           Vir 2018 word 
R700 000 benodig. 



• Gevangenisse in Suid-Afrika is plekke waar die ongeveer 161 000 
gevangenes wat hulle daar bevind, heel dikwels sonder hoop is.

• Probleme is aan die orde van die dag:

o Oorbevolking veroorsaak ernstige krisisse in die gevangenisse, 
daar is slegs 119 000 beddens beskikbaar.

o Aansteeklike siektes kom algemeen voor, onder andere MIV/vigs.
o Skendings van menseregte kom ook voor, byvoorbeeld geweld 

deur en teen gevangenes.
• Die Bybel bring hoop en daarom bewillig die Bybelgenootskap 

jaarliks 'n bedrag vir gratis Bybels vir gevangenes.

• Die Direktoraat Geestelike Sorg van die Departement Korrektiewe 
Dienste beheer die verspreiding van hierdie Bybels wat die eiendom 
van die gevangene word.

• In 2017 het 15 871 gevangenes danksy hierdie projek 'n eie Bybel 
ontvang. 



Doel:  Om Bybels gratis op 
'n verantwoordelike manier 
beskikbaar te stel aan diegene 
wat dit nie kan bekostig nie. 
R700 000 word in 2018 
spesifiek vir hierdie projek 
benodig.



• Volgens Statistieke Suid-Afrika leef 30,4 miljoen Suid-Afrikaners in 
armoede. Een uit elke drie Suid-Afrikaners leef op 'n inkomste van 
minder as R797 per maand, met meer vroue in armoede as mans, en 
kinders en bejaardes word die swaarste getref. Vir een uit elke sewe Suid-
Afrikaners beteken dit gebrek aan voedsel, hulle moet op R441 of minder 
per maand oorleef.

• Volgens die jongste beskikbare syfers is 27,7% van die ekonomies 
aktiewe bevolking in Suid-Afrika werkloos.

• Die Bybel bring hoop maar baie mense kan nie 'n eie Bybel bekostig nie. 
Versoeke stroom daagliks by ons Bybelhuise in van mense wat graag 'n 
eie Bybel wil ontvang of van kerke wat armes daarmee wil help.

• Daar is 'n strategie in plek om te verseker dat die Bybels die regte mense 
bereik.

• In 2017 het 18 291 mense wat nie 'n eie Bybel kon bekostig nie, danksy 
hierdie projek, een ontvang.



Doel:  Om deur middel van 
Bybelgebaseerde geletterd-
heidsmateriaal Bybelgeletterd-
heid onder veral kinders in die 
grondslagfase van onderwys te 
bevorder. R1 000 000 

word in 2018 benodig.



• Basiese onderrig in Suid-Afrika skiet ver tekort. 'n Onlangse studie het
bevind dat agt uit 10 graad 4-leerders kon nie in die taal van hul keuse met
begrip lees nie.

• Duisende kinders in arm woonbuurte word nie in dieselfde mate as
bevoorregte kinders aan geletterdheidstimulasie blootgestel nie

• Die Bybelgenootskap het na deeglike navorsing Bybelgebaseerde
geletterdheidsmateriaal ontwikkel met basiese lees- en skryfvaardighede.

• Die twee boekies My eerste Bybel Doen en Leer Boek en My 2de Bybel
Doen en Leer Boek is in Afrikaans, Engels, isiXhosa, Sesotho, isiZulu,
Sepedi, Setswana, Tshivenda en Xitsonga beskikbaar. Die Siswati en
isiNdebele materiaal is deur die toetsfase en sal in 2018 gepubliseer word.

• Geskikte vennote (kerke, organisasies en individue) help met die
implementering van die projek.

• Die boekies word gratis beskikbaar gestel aan skole en groepe wat dit nie
kan bekostig nie. In 2017 het sowat 57 000 kinders van dié
Bybelgebaseerde boekies ontvang.



Doel: Om 'n Bybelvertaling 
in hedendaagse isiZulu 
beskikbaar te stel. 
R956 429 word in 2018 
benodig om te verseker dat 
hierdie vertaling afgehandel 
kan word.



• Die vertaling van die isiZulu Bybel wat tans deur die meeste Zulu's 
gebruik word, is ouer as 50 jaar. Die taal ontwikkel voortdurend en 
dit, tesame met die ontwikkeling van onder andere Bybelvertaling, 
genoodsaak 'n nuwe vertaling.

• Die vertaling wat vanuit die Hebreeuse, Griekse en Aramese bronteks 
gedoen is, is feitlik voltooi en daar word tans aan sekere 
brugmateriaal gewerk. Die werk van die hersieningskomitee is ook 
feitlik afgehandel. Die finale manuskrip sal in 2018 voltooi word en 
dan sal daar begin word om dit persklaar te maak.

• Die projek beskik oor 'n webwerf www.isizulubible.co.za waar 
proefvertalings vir kommentaar geplaas word.



Doel: Om die Bybel vir Dowes 
toeganklik te maak
R574 930 word benodig om 
die Engelse Bybel vir Dowes te
finaliseer.  R500 000 word 
benodig om die Bybelvertalings-
projek in Suid-Afrikaanse 
Gebaretaal te ondersteun.



• Die Bybel is vir die meeste Dowes 'n geslote boek wat hulle nie kan 
verstaan nie.

• Baie skole vir Dowes in Suid-Afrika en in die res van Afrika, gebruik
Engels as onderrigmedium. Aangesien mense gesproke taal deur 
veral nabootsing en verbale kommunikasie leer, ondervind 
doofgeborenes spesifieke taal- en leesbehoeftes. 

• Die Engelse Bybel vir Dowes word so vertaal dat die meeste Dowes 
wat hulle onderrig in Engels ontvang, dit sal verstaan.

o 'n beperkte woordeskat

o baie voetnote en illustrasies

• Die manuskrip word tans teologies en taalkundig nagegaan en daar
word beoog om die projek in 2018 af te handel. Daar sal dan begin 
word om dit persklaar te maak.

• Gebaretaal is vir die meeste Dowes hulle moedertaal en hulle sal 
eerder 'n visuele Bybel met die gebaretaal wat hulle verstaan, 
verkies.



Doel: Om die volledige
Bybel in oudioformaat in al 
ons amptelike landstale aan
almal beskikbaar te stel wat
verkies om na die Bybel te
luister. R250 000 word in 
2018 vir die Bybelluister-
program benodig.



• Miljoene Suid-Afrikaners is funksioneel ongeletterd en kan nie goed
lees nie. 

• Miljoene ander leef in 'n samelewing waar daar net nie meer gelees
word nie.

• Bybels is beskikbaar op die Audibible – 'n klein, herlaaibare toestel wat
ontwerp is om op enige plek gebruik te kan word.

• Die Bybelluisterprogram moedig groepe aan om saam na die Bybel te
luister en dit wat hulle hoor te bespreek.

• Enkelstemopnames word gebruik en tans is die volledige Bybel in 
Afrikaans (1933/1953 en 1983), Engels, isiZulu, Sepedi, Setswana, 
Sesotho en isiXhosa beskikbaar. 

• Die opnames van die Siswati, Tshivenda, Xitsonga en isiNdebele Bybels 
sal hopelik vanjaar voltooi word.



Doel: Om Bybels beskikbaar 
te stel vir Shonasprekendes 
wat hulle in Suid-Afrika 
bevind. R565 000 word 
benodig om in 2018 in die 
Bybelbehoeftes van Shonas in 
Suid-Afrika te kan voorsien.



• Dit is moeilik om betroubare getalle te bekom van hoeveel
Zimbabwiërs hulle in Suid-Afrika bevind. Die bronne wissel tussen
een en drie miljoen. 

• Ongeveer 70% van Zimbabwe se bevolking is Shonasprekend en 
gebruik dié taal as hulle eerste taal. 

• Dit is baie moeilik vir die Bybelgenootskap van Suid-Afrika om genoeg
voorraad teen 'n bekostigbare prys van ons sustergenootskap in 
Zimbabwe te bekom sodat ons in Shonas in Suid-Afrika se Bybel-
behoeftes kan voorsien. In 2017 is daar 26 996 Shona Bybels in Suid-
Afrika versprei.

• Na onderhandelinge is daar toestemming verleen dat ons 
Bybelgenootskap hierdie Bybels kan laat druk vir Shonasprekendes 
in ons land. 

• Behalwe drukkoste moet daar ook kopiereggelde betaal word vir 
hierdie Bybels. Dié gelde sal die Bybelgenootskap van Zimbabwe wat 
baie swaarkry, help met die uitvoer van sy taak in Zimbabwe. 



Doel: Om die volledige 
Bybel in !Xhun, 'n Santaal, te 
vertaal. R1 133 840 word 
vanjaar benodig om te 
verseker dat die vertaling van 
die Bybel in !Xhun op dreef 
kan kom.



• Ongeveer 4 000 San wat !Xhun praat woon in Platfontein, naby Kimberley 
in die Noord-Kaap. Hierdie groep is hoofsaaklik uit Angola afkomstig en 
woon reeds langer as 20 jaar in Suid-Afrika. 

• 'n Verdere sowat 10 000 tot 15 000 sprekers van hierdie taal is steeds in 
Angola en in Namibië woonagtig.

• Die groep in Platfontein beskik oor 'n skool, 'n kerk en 'n radiostasie, maar 
oor geen Bybel nie. Skriflesing word uit die Luchazi Bybel ('n taal van 
Angola) en Afrikaans gedoen. Die kinders verstaan egter nie meer Luchazi
nie.

• Na deeglike navorsing, in samewerking met die Bybelgenootskappe in 
Namibië en Botswana, asook ander Bybelvertalingagentskappe wat 
werksaam is in die dele waar die San woonagtig is, is daar besluit dat die 
Bybelgenootskap van Suid-Afrika die vertaling van die Bybel in !Xhun sal 
onderneem.

• In 2018 word daar met hierdie projek begin en sal daar veral gefokus word 
op die samestelling van die vertaalopdrag en die aanwys en opleiding van 
vertalers.


