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Reuse Hupstoot vir Afrikaans op die Web 

Nie net is Oktober volgens Leipoldt die “mooiste, mooiste maand” nie, maar dis 

ook die maand waarin Afrikaanse skryfkuns ’n reuse hupstoot gaan kry. 

Die veelsydige vryskutjoernalis, Leoni Benghiat, loods op Donderdag, 1 Oktober 

2009, ’n unieke webportaal, SA Vryskutskrywer, waarby gevestigde én 

aspirantskrywers, asook enigiemand wat van skrywersdienste gebruik wil maak, 

sal baat vind.  

Met 25 jaar joernalistieke ondervinding in die koerant- en tydskrifbedryf – 

waarvan 16 jaar as vryskutskrywer – het Benghiat besef dat daar ’n leemte in 

die mark bestaan wat ondersteuningsdienste vir spesifiek Afrikaanse 

vryskutskrywers betref. 

“Daar is genoeg Engelse ondersteuningsgroepe, netwerke en hulpbronne vir 

vryskutskrywers, maar min of geen in Afrikaans nie,” sê sy. “Dit is dus hoog tyd 

dat Afrikaanse vryskutskrywers ‘n eie netwerk skep. Afrikaanse skrywers se 

behoeftes is anders as Engelstaliges s’n. Ons het ’n eiesoortige skryfstyl en ’n 

reuse poel skrywers wat na hulleself moet omsien – en ons pas nêrens in nie.”  

SA Vryskutskrywer het geen grense nie en slegs ‘n enkele vereiste – jy móét in 

Afrikaanse skryfwerk belangstel. Kortliks is dit ‘n eenstop Afrikaanse skryfportaal 

waar enigeen wat in Afrikaans wil of kan skryf, kan gaan aanklop.  

Die webportaal se besigheid is drievoudig geanker: aanlynkursusse, 

professionele dienste en ‘n gratis afdeling waar beide gevestigde en nuwe 

skrywers aanklank kan vind. 

“Ons begin met 20 kursusse,” verduidelik Benghiat, “maar ons uiteindelike 

doelwit is minstens 100 kursusse van hoë gehalte deur vooraanstaande skrywers 

wat alle genres in Afrikaans dek. Om die waarheid te sê, as ons nie op aanvraag 

‘n spesifieke kursus kan voorsien nie, bestaan daar heel moontlik nêrens een 

nie.” 

Met minstens 6 miljoen Suid-Afrikaners wat toegang tot die internet het, fokus 

SA Vryskutskrywer uitsluitlik op aanlynkursusse. “Ons kursuskonsep is nie nuut 

nie, maar ons vervolmaak dit,” meen Benghiat. SA Vryskutskrywer se opleiers 

verskaf persoonlike opleiding aan elke student, wat tot gevolg het dat geen 

kursusganger ooit deel van ’n groep uitmaak nie.  

“Dit beteken byvoorbeeld dat ’n student stap-vir-stap en op ’n een-tot-een basis 

deur 'n opleier onderrig sal word.” 



Die kursusse is ook nie net op volwassenes gemik nie. Laer- en 

hoërskoolleerlinge word deur deskundiges gehelp om hul skryftalent vroeg reeds 

te ontgin en ontwikkel. “Ons bied selfs ‘n blitskursus in eksamenskryftegnieke 

aan,” sê Benghiat. 

Vir studente en volwassenes is daar basiese, gevorderde en gespesialiseerde 

kursusse in alle joernalistieke-, nie-fiksie- en fiksiegenres, asook omvattende 

skryfkursusse vir die ernstige skrywer en opknappingskursusse vir diegene wat 

hulself net weer wil vergewis van hul ambag.  

Korporatiewe skryfkursusse, gemik op sakelui en veral tweede taal 

Engelssprekendes, word ook aangebied.  

Spesiale kursusse in gemeenskaps- en allemansjoernalistiek (“citizen 

journalism”) is ook vir dowe skrywers ontwikkel sodat hulle volkome deel kan 

word van dié vinnig-groeiende medianeiging.  

Gevestigde vryskutskrywers op soek na bedryfsnuus, besigheidswenke, 

aflaaibare dokumente, databasisse en ander hulpmiddels wat slegs op die 

Afrikaanse vryskutmark van toepassing is, kan SA Vryskutskrywer gerus hul 

tuisblad maak. 

Professionele dienste wat deur spesialisskrywers aangebied word, sluit in die 

skryf van artikels, toesprake en verslae, spookskryf van boeke en artikels, E-

boeke, vertalings, manuskripontwikkeling, saamstel en skryf van nuusbriewe, 

gedenkboeke en –pamflette, opstel van sakeplanne, konsultasie- en 

agentskapsdienste en die redigering, proeflees en taalversorging van 

manuskripte. 

“SA Vryskutskrywer het ontstaan as ‘n idee om ‘n leemte in die mark te vul. Die 

werklikheid is egter dat ons ‘n hegte skrywersgemeenskap geword het wat 

mekaar bystaan, want skryf – en veral vryskutskryf – kan ‘n eensame werk 

wees,” sê Benghiat. “Diegene wat by ons aansluit kan dus verseker wees dat 

hulle ‘n tuiste by SA Vryskutskrywer sal vind.” 

Besoek www.savryskutskrywer.co.za, waar ons alles nét in Afrikaans doen. 
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