San People

In het oostelijke deel van de Kalahariwoestijn leven de San, vroeger ook wel
Bushmen genaamd. Zij zijn de oorspronkelijke bewoners van Botswana.
De San vormen een kleine minderheid,
die ook nog weer uit kleinere groepen
bestaat met verschillende talen, die allemaal één ding gemeen hebben: klikklanken.

De nieuwe predikanten: ds. Derek Olebogile (links) en
ds. Retabile Sibeko (rechts). Beiden bevestigd in 2010.

Vertaalwerk vordert!

*

D’Kar
Sanmensen met het Nieuwe Testament in
Naro in de vorm van een luisterbijbel.

Ghanzi

D’kar en Ghanzi: woon- en werkgebied
fam. Visser en de fam. Wessels

De start

In 1991 werden Hessel en Coby Visser
door de CGK Urk-Maranatha uitgezonden
naar Botswana. In samenwerking met
Wycliffe Bijbelvertalers werd begonnen

met het vertalen en op schrift zetten van
één van de talen van de San, het Naro.
Midden in de Kalahariwoestijn werd vanuit
East-Hanahai een begin gemaakt met het
omvangrijke, moeilijke werk.
In 1992 werden Jan en Beppie Wessels
door de CGK Thesinge uitgezonden, met
als doel de verdere gemeenteopbouw
van het zendingswerk in Botswana. De
fam. Wessels keerde in augustus 2010
naar Nederland terug. In het voorjaar
van 2010 werden twee jonge broeders
als eigen predikanten van de kerken in
Botswana bevestigd. Kroon op hun werk!

Inmiddels werd in november 2012 het gedrukte Nieuwe Testament in het Naro aan
de Sanbevolking gepresenteerd. Dat was
een indrukwekkende plechtigheid die in
Nederland zelfs op de televisie werd uitgezonden. Allerlei hoogwaardigheidsbekleders tot en met een Botswaanse minister woonden de feestelijke overhandiging
van het tweede deel van de Bijbel bij.
Waarmee gezegd is dat het eerste deel,
het Oude Testament, nu wacht op uitgave.
Daaraan wordt hard gewerkt door het Naro
Language Team onder leiding van br. Hessel Visser. Intussen ondersteunt hij ook
allerlei andere vertaalprojecten in zuidelijk Afrika. Zr. Coby Visser is evenzeer betrokken bij het vertaalwerk. Zij specialiseert zich in pogingen de geschreven Narotaal bij de mensen ‘thuis’ te brengen.

Uw hulp is nodig

1. Studie taalmedewerkers
€ 1.500
2. Start computerprogramma € 2.500
3. Woningen taalhelpers p.p. € 1.600

Dienstbaar

Hessel Visser werkt niet (meer) alleen in
Botswana. Hij wordt steeds vaker ingeschakeld om ook in andere landen van
Afrika zijn ervaringen in het vertaalwerk
te delen met anderen. Daarbij valt het
op dat geprobeerd wordt om ook heel
kleine taalgroepen tegemoet te komen.
Dat kan niet met een complete Bijbelvertaling, maar wel met bijvoorbeeld het
Onze Vader of de Apostolische Geloofsbelijdenis.
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Zending
Het dagelijks vertaalwerk in het kantoor van het
vertaalteam in D’kar. De leden van het team turen naar een scherm, waarop verschillende vertaalmogelijkheden staan. Welke is de beste?
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