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Kom ONS gee vir Annelie Botes haar prys 
 
Annelie Botes se omstrede ras-uitlating het haar die Sala-toekenning gekos wat 
aanvanklik aan haar toegeken is vir haar roman, Thula-thula. SA Vryskutskrywer 
distansieer ons van haar uitlatings, maar nie van haar talent as voortreflike skrywer nie. 
 
Omdat die hoofdoel vir ons ontstaan was om ALLE Afrikaanse vryskutskrywers by te 
staan, reken ons dat Annelie, as een van die voorste Afrikaanse vryskutskrywers, gewis 
op ons bystand en ondersteuning kan staatmaak. 
 
Ons stem nie daarmee saam dat sy haar toekenning moes verbeur omdat sy polities 
onkorrek opgetree het nie. Politiek en geloof het NIKS met die kunste te doen nie en die 
toekenning is in die eerste plek aan haar gedoen op grond van haar literêre vernuf. 
 
Derhalwe het ons hier by SA Vryskutskrywer dit goed gedink om 'n inisiatief te begin om 
Annelie Botes se LESERSPUBLIEK te vra of hulle nie 'n geldelike bydrae wil maak sodat 
óns vir haar die verbeurde prys van R30,000 kan gee nie.  
 
Dié insamelingsprojek, wat ons namens haar leserspubliek aanpak, is dus uitsluitlik om 
haar te beloon vir die twaalf jaar wat sy ons met haar skryfstyl en boeiende stories 
betower het. Ons maak almal foute en wat Annelie gedoen het, was 'n faux pas wat haar 
dalk té duur gekos het. 
 
So, as jy 'n Annelie Botes-aanhanger is, en verál as jy een van die byna 25,000 lesers is 
wat boekwinkel toe gehaas het om haar Thula-thula te kry en dit toe nie kon neersit nie - 
hier's jou kans om vir die eerste keer werklik sélf jou gunsteling-skrywer te wys hoe baie 
jy van haar boeke hou. 
 

• Annelie het intussen onderneem om haar prys oor vyf jaar terug te ploeg in tien 
skryfskole wat sy self aanbied.  

 
• Enige ingesamelde bedrag wat méér as R30,000 (die waarde van die Sala-

toekenning) beloop, sal deur Annelie self aan die Quest Skool vir Outisme op Port 
Elizabeth geskenk word.  

 


