
Verslag van 
die president

deur Robin Barnsley

Dit is weereens my voorreg om my jaarverslag oor die 
werksaamhede van ons organisasie gedurende die afgelope 
jaar aan u voor te lê. Alhoewel daar niks opspraakwekkend 

gedurende die jaar gebeur het nie, het ons nogtans ’n besige en 
produktiewe jaar beleef.
Ons het nie slegs die sogenaamde inploffing van die wêreld-ekonomie 
en die dramatiese agteruitgang in ekonomiese tendense gesien 
nie, maar ons was ook getuie van die vreedsame wyse waarop 
die nasionale verkiesing plaasgevind het en die opkoms van nuwe 
politieke leierskap op provinsiale en nasionale vlak.

Politiek en drukuitoefening
Dit is duidelik dat daar baie uiteenlopende aansprake op die tyd en 
hulpbronne van politieke leiers en senior amptenare is en daarom 
is ons besorg dat daar in die proses van ons belange vergeet kan 
word.
Om hierdie besorgdheid aan te spreek en om toe te sien dat die 
relevansie van ons organisasie en die behoeftes en belange van die 
sektor steeds gunstig deur besluitmakers bejeën word, het ons aktief 
betrokke geraak en in gesprek getree met regeringsleiers op politieke 
vlak, sowel as met senior amptenare.
Sodanige vergaderings was gerig op interaksie met die nasionale en 
provinsiale leierskapstrukture van individuele politieke partye, LUR’e 
van landbou en omgewingsake, die departement van provinsiale en 
plaaslike regering en finansies en ekonomiese ontwikkeling. Daar 
is ook gesprek gevoer met hoofde van ministeries en direkteurs-
generaal, terwyl ons ook voelers uitgesteek het na die provinsiale 
tesourie.
Die doel met al sodanige interaksies, was om te verseker dat die 
onderliggende beginsels waarop Kwanalu gegrond is, duidelik 
oorgedra en verstaan word. Dit sluit in:
• Die ekonomiese volhoubaarheid van landbou
• Die oppergesag van die reg
• Regverdigheid – nie-rassisme

Grondhervorming
Ons verlekker ons geensins in die probleme waarmee die regering 
te kampe het ten opsigte van die grondhervormingsproses nie. Ons 
as organisasie betreur die slakkepas waarteen die proses verloop 
en ook die gevolge wat daarmee gepaardgaan, soos ’n ernstige 
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ontwrigting van landboubesigheid, verminderde sentiment tussen 
deelnemers, die potensiaal vir sosiale onmin en onrus en die 
ondermyning van die breër ekonomie. Klein dorpies, waarvan die 
toekoms hoofsaaklik van die landbou afhang, se bestaan word 
bedreig, as daar nie reeds ernstige skade aangerig is nie.
By die ter perse gaan, het die regering toegegee dat hy nie meer 
met die huidige boekjaar se begrotingstoewysing, oor die vermoë 
beskik om grond aan te koop om eise te skik nie.
So word daar ook erken dat baie eise “opgeblaas” (vergroot)  is 
deurdat eise by die oorspronklike eis gevoeg is van eisers wat in 
die eerste plek nie aan die eis deel gehad het nie en dat plase wat 
nie aanvanklik geëis is nie, in die Staatskoerant gepubliseer is.

Gelukkig is daar aan die kant van die huidige leierskap in die 
Kommissie vir die Restitusie van Grondregte, ’n gewilligheid 
te bespeur om tekortkominge daar en dan te identifiseer en om 
Kwanalu se hulp in te roep om die uitdagings die hoof te bied.
Tot nou toe het ons aktief deelgeneem aan besprekings om 
oplossings te vind vir probleme wat in die grondrestitusie-proses 
voorkom, naamlik:
• Die gebrek aan toepaslike vaardighede en vermoëns onder 

sekere personeel
• Verwarring en ’n gebrek aan vertroue ten opsigte van die 

waardasieresultate en die metodologie wat op geëiste plase 
van toepassing is

• ’n Gebrek aan navorsing ten opsigte van eise
• ’n Gebrek aan na-vestigingsteun aan begunstigdes en
• Die administratiewe slapte in die departement.
Ons is dankbaar dat die nuutaangestelde minister van landbou, 
bosbou en visserye duidelik aangedui het dat die landbousektor, 
en veral kommersiële landbou, uiters belangrik geag word en sy 
het haar verbind tot die uitskakeling van faktore wat die vooruitgang 
van die sektor belemmer.
Daarom is dit jammer dat ander in die departement aanhou om 
afbrekende opmerkings te maak oor die noodsaak tot die hersiening 
van maatreëls soos die “gewillige koper/gewillige verkoper”-stelsel, 
terwyl grondeienaars, waardeerders en ander, daarvan beskuldig 
word dat hulle op die regering se onkoste met mekaar heul.
Soos vroeër aangedui, het Kwanalu as onderliggende beginsels 
die ekonomiese volhoubaarheid van die sektor en die ekonomie in 
die geheel en dat daar altyd binne die letter van die wet opgetree 
moet word.
Waar bewys kan word dat wanpraktyke deur privaatondernemers, 
relevante praktisyns, eisers of regeringsamptenare beoefen is, is 
dit baie belangrik dat ferm, vinnige en deursigtige stappe teen die 
skuldiges geneem word.
Kwanalu is ’n sterk ondersteuner van markmeganismes omdat dit die 
grondslag vorm tot die uitklaring van die grondhervormingsproses 
en sal daarom voortgaan om enige pogings tot beleidsknoeiery 
om die beginsels van die vrye markstelsel te ondermyn, met alle 
mag en krag teenstaan. Daarom en in die wete dat die huidige 
onteieningswetgewing hersien sal moet word, is en bly ons uiters 
bedag op enige pogings om die regte van grondeienaars aan te 
tas.
Ons is veral bekommerd oor ’n fenomeen waarna verwys word as 
“kruipende onteiening,” waar, deur implementering van wetgewing, 
regulasie of uitvoering, die regte van grondhouers tot ’n wye reeks 
bates, stelselmatig ondermyn word.

Die Voedselprysdebat    
Onmiddellik na ’n vinnige en ongehoorde styging in die prys van 
voedsel en verwante kommoditeite, het die LUR vir landbou en 
omgewingsake ons genooi om deel te neem aan ’n reeks besprekings 
waaraan ’n groot aantal verteenwoordigers deelgeneem het. Die 
besprekings was daarop gemik om die oorsaak en impak van die 
verhogings in kospryse vas te stel en om te bepaal watter stappe 
geneem kan word om gemeenskaplike kommer te besweer.
Die aangeleentheid kon vir politieke gewin aangewend word, maar 
deur ekstensiewe interaksie. gerugsteun deur ’n feitgebaseerde 
benadering, kon ons uitdagings weglei van die “plaashek” en ’n 
ooreenkoms verseker dat die uiters komplekse aangeleenthede 
ondersoek moet word deur ’n toepaslik gekwalifiseerde taakspan/
kommissie van ondersoek om toe te sien dat enige wanpraktyk op 
geloofwaardige wyse blootgelê word.
Die werklikheid is dat ons as primêre produsente, ’n steeds 
dalende aandeel  kry in die “verbruikersrand” sover dit die meeste 
kommoditeite aangaan en ons is gewoonlik in die ongelukkige 
posisie om prysnemers te wees.

Munisipale Eiendomsbelasting
Soos blyk uit verlede jaar se verslag, is hierdie ’n aangeleentheid 
wat voortdurend op ons agenda voorkom en wat meer volledig in 
ons jaarverslag bespreek word. 
Nadat ’n langdurige proses van konsultasie met baie rolspelers om 
begrip te hê vir ons doelwit om ’n beperking te plaas op munisipale 
belasting op landbougrond op niks uitgeloop het nie, was ons 
verplig om voort te gaan met stappe in die hooggeregshof ter 
bereiking van ons doelwit van ’n maksimum koers van 0.5% voor 
enige korting.
Gegewe die heersende ekonomiese uitdagings wat vir die sektor 
voorlê, is dit uiters belangrik dat die regering ag slaan op ons 
besorgdheid. Die feite wat aan die sektor voorgelê is, is gegrond op 
betroubare en deeglik gedokumenteerde navorsing en soos dit vir 
my lyk, is daar min in ons feitegebaseerde gevallestudie-ontleding 
wat betwis kan word – die punt waarop ons van die regering kan 
verskil, hou verband met die interpretasie van hierdie feite.
Terwyl sommige munisipaliteite begin het om belasting op 
redelike vlakke te hef, is dit duidelik dat plaaslike munisipaliteite 
oor die algemeen, droewiglik gefaal het in die korrekte en billike 
implementering van die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting. 
Nog ’n jaar het verloop en dit is duidelik dat die meeste munisipaliteite 
wat tot nou toe die nuwe wetgewing geïmplementeer het, nie in 
staat was om die oordrag van belasting onder die ou bedeling na 
die nuwe te maak nie. Dit skep ’n swak beeld van die vermoëns 
op die derde regeringsvlak en die onwilligheid van die provinsiale 
regering om op gepaste wyse tussenbeide te tree wanneer nodig.
Kwanalu sal aanhou druk toepas en van die howe gebruik maak 
waar nodig om te verseker dat die volhoubaarheid van die landbou 
nie bedreig word deur die swak ingeligte en onopregte gedrag van 
munisipale rade nie.

Ontwikkelingslessenaar vir kleinskaal en 
opkomende boere
Na talle pogings deur baie jare, is dit verblydend om te merk dat die 
ontwikkelingslessenaar, wat oorspronklik met die totstandkoming 
van Kwanalu in die vooruitsig gestel is, nou vorm aanneem in die 
gestalte van die  Ontwikkelingslessenaar van Georganiseerde 
Land-bou in KwaZulu-
Natal.
Hierdie inisiatief is 
die resultaat van ’n 
gesamentlike poging deur 
Kwanalu, NAFU KZN, die 
provinsiale Departement 
van Landbou en 
Omgewingsake, Vroue in 
die Landbou en Landelike 
Ontwikkeling (WARD) en 
Jeug in die Landbou en 
Landelike Ontwikkeling 
(YARD).

Kwanalu en NAFU KZN Presidente 
teken die Administrasie Agentskap 

Ooreenkoms

Kwanalu President en HUB met personeel van die Grondsake 
Kommissariskantoor en Departement van Landbou tydens die 

werkswinkel in Maart 2009
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Ingevolge die ooreengekome plan van aksie en implementering, 
word personeellede tans gewerf en ons hoop dat opkomende 
boere regdeur die provinsie die geleentheid sal kry tot opheffing 
deur hierdie inisiatief.

Baie dankie aan die provinsiale regering vir finansiële bystand en 
aan al die rolspelers vir hulle toegewydheid tot die projek.

Misdaad
Misdadigheid is ’n aspek van ons samelewing wat vertroue van die 
sektor op beduidende wyse ondermyn.

Dit neem die vorm aan van gewone diefstal of ernstiger sake soos 
die verregaande veediefstal dwarsdeur die provinsie, die diefstal 
van nie-ysterhoudende metaal, die roekelose vernietiging van 
gesofistikeerde en duur besproeiingstelsels en die toenemende 
gevalle van gewelddadige aanvalle op plaasbewoners. Ongelukkig 
het laasgenoemde gelei tot moord op ’n aantal boere gedurende 
die afgelope maande.

’n Mens is dankbaar om te sien in watter ernstige lig sodanige 
misdadigheid gesien word en in baie gevalle, die vinnige arrestasie 
en vonnisoplegging van gewelddadige misdadigers.

Ons harte gaan uit na die wat persoonlike verliese gely het as 
gevolg van sulke misdadigheid.

Misdadige neigings word steeds op ’n onafhanklike basis deur 
ons Veiligheidslessenaar gemonitor en ons voer gereeld gesprek 
met die sekuriteits- en polisiedienste deur ons deelname aan 
’n aantal forums met die doel om te verseker dat die vlak van 
ondersteuning en diens wat ons lede van die sekuriteitsdienste 
ontvang, aanvaarbaar is.

In die stryd teen misdaad is dit van die grootste belang dat ons op 
plaaslike vlak aktief saamwerk en positief gesprek voer met die 
Suid-Afrikaanse Polisiediens om te verseker dat ons belange en 
regte as landsburgers voorop gestel word. 

Ekonomiese Toestande
Gedurende die afgelope jaar het daar ’n beroering in die finansiële 
en kommoditeitsmarkte plaasgevind – iets wat die eerste keer in 
menseheugenis gebeur het.

Nie slegs het ons gesien dat pryse van landboukommoditeite 
ongekende hoogtes bereik nie, maar die wêreld-ekonomie het ook 
in ’n  resessie inbeweeg.

Ek beskik nie oor die werklike getalle en pryse om hieroor uit te 
brei nie, maar ek glo dat bogenoemde gebeure aan ons ’n unieke 
geleentheid bied om druk op die regering uit te oefen vir die 
daarstelling van die regte soort ondersteuningsmaatreëls wat van 
die grootste belang is vir die toekoms.

Te midde van al die heersende negatiwiteit en met die krisis wat 
voorlê, wil ek graag die gedagte daarstel dat daar nog nooit ’n 
beter geleentheid was om ’n kragtige argument voor te lê vir die 
korrekte hantering en behandeling van ons sektor nie.

Hier kan aangevoer word dat landbou tot bo-aan die wêreld-
agenda gedruk is as gevolg van die voedsel-, ekonomiese en 
energiekrisis.

Dit is wel waar dat die regering negatief kan reageer deur 
ingrypingstrategieë, maar dit is nou ons kans om te druk vir:
• Verhoogde beleggings in landbou
• Verbeterings aan infrastruktuur wat lankal gedoen moes wees
• Verbeterde dienste aan boere
• Dringende planne wat gemik is op die verkryging van 

voedselsekuriteit en landelike ontwikkeling en
• Die regte finansiering daarvoor.

Ons moet egter seker maak dat wêreldregerings en veral ons 
regering, nie hulle geloof in die markte verloor as gevolg van die 
onlangse beroering  wat ons beleef het nie.

Samevatting
In die lig van die onsekerheid en pessimisme wat ons as sektor so 
dikwels beleef, noem ek graag die volgende positiewe gedagtes 
met die oog op die toekoms:
1. Die huidige administrasie onder leierskap van president 

Zuma, beskou kommersiële landbou as die hoeksteen van die 
ekonomieë van sowel Suid-Afrika as Afrika, sê die minister van 

landbou, bosbou en visserye. Hulle is oortuig daarvan dat, daar 
min of geen geleentheid tot volhoubare vordering van kleinskaal 
landbou sal wees sonder kommersiële landbou nie.

2. Die noodsaak tot vennootskappe, ook dié tussen die openbare 
en privaat sektore, om vooruitgang in ons sektor daar te stel, 
word al hoe meer erken.

3. Die strategiese rigting waarin die landbou beweeg, word steeds 
bepaal deur die Strategiese Plan vir Suid-Afrikaanse landbou 
en die visie daarvan is “’n verenigde en vooruitstrewende 
landbousektor”.
a. Die strategiese doelwit om “regverdige toegang en deelname 

daar te stel aan ’n globaal mededingende, winsgewende 
en volhoubare landbousektor wat ’n beter lewe vir almal 
meebring” en

b. Kernstrategieë soos:
i. Regverdige toegang en deelname
ii. Globale mededingendheid en winsgewendheid
iii. Volhoubare hulpbronbestuur 

As bogenoemde strategieë korrek geïmplementeer word, bied dit 
aan ons almal hoop op ’n beter toekoms.

Ten slotte
Ten slotte my dank aan ons HUB Sandy La Marque en die span in 
die kantoor, naamlik Ethel von Abo, Lyn Vincent, Jeannie Stoltz, 
Nelisiwe Ndwandwe, Nonjabulo Mbanjwa en Koos Marais, wat 
ons gemeenskaplike belange getrou dien. Dankie ook aan die 
groeiende ledebasis wat die organisasie in almal se belang steeds 
finansieel en deur deelname en insette ondersteun.
Aan die regering en ander rolspelers sê ons Kwanalu is ’n 
dinamiese en professionele organisasie met ’n positiewe uitkyk 
en toekomsgeoriënteerde houding en benadering, altyd gereed en 
beskikbaar om deel te neem. Ons moet sukses behaal sodat u 
suksesvol kan wees!

Verslag van die HUB
deur Sandy La Marque

Vir Kwanalu is nog ’n op-
windende jaar besig om ten 
einde te loop. Gedurende 

die jaar het ons met baie nuwe 
sake te doen gekry, maar daar was 
ook baie van die ou sake waaraan 
aandag gegee moes word. Aanges-

ien die beskikbare ruimte beperk is, sal ek net vinnig oor bepaalde 
sake praat.
Grondsake bly steeds bo-aan die lys van ons sakebestuursprioriteite. 
Vanjaar was geen uitsondering sover dit nuwe beleid, strategieë en 
voortdurende gesprekvoering met die onderskeie departementele 
amptenare wat met grondsake te doen het, aangaan nie. 
Restitusie, grondverdeling, na-vestiging, ensovoorts, het baie tyd 
en insette vereis. Ons glo die voortgesette drukuitoefening deur die 
organisasie, het meegehelp tot die besef dat daar nie voortgegaan 
kan word met grondhervorming in sy huidige vorm nie. Daar 
moet boek gehou word van die ernstige uitwerking wat dit het op 
boerderybesigheid, waarborge op eiendomsreg en die ekonomie 
oor die algemeen. Dit is verblydend om te sien dat van die nuwe 
aanstellings in die regering positiewe verandering meebring en dat 
hulle pleit vir beter begrip. Ons vertrou dat hierdie gesindheid na al 
die personeel sal oorspoel. 
Die skending van grondregte is ’n saak wat baie aandag geniet en 
dit het meegebring dat Kwanalu ’n sleutelrolspeler geword het in ’n 
Provinsiale Forum vir die skending van Grondregte. Die doelwitte 
van die forum sluit onder andere die volgende in:  
• In belang van eensgesindheid en verbeterde gewaarborgde 

eiendomsreg, moet samewerking tussen rolspelers wat 
eiendomsreg van grondeienaars ondersteun, aangemoedig word.

• Die aantal en aard van oortredings in elke distriksmunisipaliteit in 
KZN moet gemonitor word.

• Monitor die toeganklikheid en doeltreffendheid van regsdienste 
in ooreenstemming met die regte soos neergelê deur wetgewing 
en hoe dit volgens aanbeveling verbeter kan word.
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Die forum het nog maar net begin met die implementering van 
sy doelwitte en daar word geglo dat Kwanalu deur sy deelname 
hieraan, sal verseker dat sy lede se sake ook aangeteken en 
gemoniteer word.
Vir die tweede jaar het Kwanalu gehelp met die regskoste ten 
opsigte van ’n saak oor minerale regte wat deur Agri SA aanhangig 
gemaak is. Die saak omvat bepaalde fundamentele beginsels 
met betrekking tot grondonteiening. Ons het die eerste rondte 
ver gewen en wag nou op die uitslag van die tweede rondte, 
aangesien die Staat appèl aangeteken het. Hierdie en ander sake 
soos munisipale eiendomsbelasting, beklemtoon die noodsaak tot 
ons voortgesette rol om te verseker dat die regte van ons lede 
ingevolge die grondwet beskerm word.  
In die lig hiervan het ons ’n beroep op lede gedoen om insette te 
lewer aangaande “kruipende onteiening/ontneming”, waterregte, 
grondregte, ensovoorts. Die inligting wat ontvang is, is verwerk 
en voorgelê en dit is verder aangewend tydens drukuitoefening 
by forums en ander platforms wat tot Kwanalu se beskikking is. 
Hierdie voortgesette strategie werp ongetwyfeld vrugte af.  
Kwanalu het weereens groot sukses behaal met die inisiërings- 
en implementeringsrol om te verseker dat sy lede toegang kon 
verkry tot verskillende voedingskemas wat deur die departement 
beskikbaar gestel is. Kwanalu se rol en die onmiddellike voordeel 
wat dit vir lede meegebring het, sou weereens nie moontlik gewees 
het as Kwanalu en al sy lede nie verteenwoordig was nie.  
Kwanalu se voortdurende “vroeë/vinnige” reaksie ten opsigte van 
rampvoorkoming en die hantering van sake, het vroeg in Januarie 
weer duidelik geblyk toe aangemelde gevalle van Slenkdalkoors 
voorgekom het. Kwanalu se reaksie het lede ten volle ingelig 
gehou, uur na uur en dag tot dag.  
By verskeie geleenthede en deur gereelde terugvoering het dit 
duidelik geword dat Kwanalu ’n uitstekende kommunikasiestelsel 
met sy lede opgebou het. Alhoewel hierdie inligting en skemas vir en 
namens Kwanalu-lede beding is, kan nie-lede dit ongelukkig steeds 
gebruik. Die “rugryers” sal altyd daar wees en Boereverenigings 
moet hulle daartoe verbind om toe te sien dat alle boere aansluit, 
eers by die vereniging en dan, baie belangrik, by Kwanalu. 
Kwanalu se ledetal het weereens algemene groei getoon en daar 
is geleentheid om die organisasie te laat groei en hoewel dikwels 
ontasbaar, is die waarde-toevoeging van onskatbare waarde.  

Tydens die padveldtogte toe elke distriksmunisipaliteit deur ’n span 
van Kwanalu besoek is, is vinnige opnames gedoen. In die vraelys 
is verskeie vrae gevra, maar veral twee daarvan het interessante 
antwoorde opgelewer. Dit is:
Wil u:

Die toekoms in boer? (Na 
grondhervorming) Ja 128 Nee 8

Glo u daar is ’n toekoms in boerdery? Ja 120 Nee 11

Die resultate van: Indien nee, hoekom nie? 
• Dit lyk asof politieke ideale teen boere gemik is 
• Politieke spanning, grondhervorming
• My grond is te klein om lewensvatbaar te wees 
• Nie voldoende steun/beskerming van die regering nie 

• Politieke onsekerheid 
• Ekonomiese volhoubaarheid
• Tree binnekort af, maar glo tog dat boere ’n toekoms het
Met bogenoemde as aansporing, sal Kwanalu voortgaan om vir 
hom en sy lede toekomstige plekke in die landbou te verseker. 

Die daarstelling van Kwanalu se dinamiese, interaktiewe webblad 
was werklik opwindend. Die ontwerp en gebruikersvriendelike wyse 
waarop dit ontwikkel is en die waarde van dag tot dag inligting, 
wetgewing, brandgevaarskattings, uiterste weervoorspellings, 
interessante gebeure en vele meer, het die Kwanalu-webblad 
van groot waarde vir enige lid gemaak. As u die webblad nog 
nie besoek het nie, raai ons u aan om dit nou te doen by www.
kwanalu.co.za Ons verwelkom enige inset of voorstelle wat die 
blad u eie kan maak.  

Sterk media-teenwoordigheid het Kwanalu in staat gestel om 
meer te bestee aan die opheffing van Kwanalu se profiel, om 
die organisasie in die gedagtes van sleutelgehore te vestig 
en seker te maak dat die onderskeie doelwitte van Kwanalu se 
kommunikasiestrategie geïmplementeer word. 

Dit is nie so maklik om Kwanalu se werksaamhede aan die einde 
van elke jaar in ’n netjiese pakkie op te maak en daaroor verslag te 
doen nie. Die sake waaroor verslag gedoen moet word, is so talryk 
en uiteenlopend dat dit baie plek en tyd sal neem om dit in een 
verslag saam te vat. Die onderstaande tabel vat egter sommige 
van Kwanalu se sleutelbedrywighede so saam:

Sleutelbedrywighede

Administrasie en Befondsing 
• Organisatories 
• Projekte
Landbou-Ekonomiese sake
• Voedselprysdebat
• Insette
Landboubeleid
Kommunikasie en beeldbou
• Media
• Webblad
• e-pos
Ontwikkeling
• KZN Ontwikkelingslessenaar vir 

Georganiseerde Landbou
Rampe
• Koue 2001
• Brande 2007
• Vloede 2007
• Droogte 2007
• Brande 2008
• Noodvoedselskema Februarie 

2009 (2007)
Opvoeding 
• PAETF
• Opleidingsprogramme
Omgewingsake
Menslike Hulpbronne
Infrastruktuur
• Telekommunikasie
• Vervoer
• Water 

Institusionele struktuur
• Boereverenigings 
• Kommoditeite 
• Agri-Besighede
Drukuitoefening
Arbeid
• Sektorale afbakening 
• Minimum loon
Grond
• Restitusie
• Hervorming
• Voor- & Na-vestiging
• Grondregte
• Begrafnisse
Wetgewing
Politieke Ontwikkeling 
Veiligheid & Sekuriteit 
• Statistiek
• Monitering en 

evaluering 
• Reg
• SAPD
Sosiale en korporatiewe 
verantwoordelikhede
Verhoudings tussen 
rolspelers
Tasbare produkte
Ensovoorts

Aan die vooraand van ’n nuwe jaar kan ons sonder twyfel sê dat 
Kwanalu homself sal bly ophef om impak te maak en te verseker 
dat ons stemme gehoor word. Ons boereverenigings en lede moet 
dieselfde op elke vlak van werksaamhede doen.  
Ons moet die OOGMERKE EN DOELWITTE in Kwanalu se 
grondwet voorop stel in ons gedagtes:
Uittreksel uit Kwanalu se grondwet
• binne sy gebied alle verteenwoordigende boere-organisasies en 

verwante belange in een omvattende unie saam te organiseer
• eendrag tussen lede te bevorder
• die belange van sy lede te bevorder en beskerm
• die daarstelling van regverdige wetgewing ten opsigte van alle 

boerderybelange

Kwanalu President, HUB en Agri SA Vise President met ’n groep 
boere tydens die Mzinyathi inligtings dag
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2008 Kwanalu Jongboer van die Jaar 
– Geborg deur Toyota

deur Sandy La Marque

Die Jongboer-kompetisie is vir die 5de agtereenvolgende 
jaar in KwaZulu-Natal aangebied. ’n Sterk groep kandidate 
moes aan die voorgeskrewe reëls en die nasionale 

verswaringstelsel voldoen. 
Die 2008-titel van Kwanalu Jongboer van die Jaar is toegeken aan 
James Raw, ’n Kwanalu-lid wat in die Mount Currie/Kokstadgebied 
boer. Hy het die plaas gekoop waarop hy die afgelope sewe 
jaar boer, maar hy huur ook grond by vir sy boerdery. Hy het 
’n gemengde boerdery wat ’n melkery, ’n vleisbeeskudde, 
aartappels, kuilvoermielies, varke, kool, plantasies, braaikuikens 
en ’n toerisme-komponent insluit. 

Die naaswenners in die kompetisie was, nie noodwendig in die 
regte volgorde nie, Jamie Steadman en Roland Driemeyer. 
Jamie boer by Paddock aan die Suidkus van KwaZulu-Natal. Op 
sy een plaas boer hy met suikerriet, macadamia neute en koi-
vis. Hy is ook ’n vennoot in ’n besigheid wat houtpale behandel. 

Dag vir Vroue in die Landbou
deur Ethel von Abo

Hoe ongelooflik om te dink dat ons verlede jaar reeds vir 
die 8ste agtereenvolgende jaar so byeen gekom het. Dit 
voel soos gister dat die gedagte ontstaan het en vir die 

personeel is dit goed om te sien dat dit in so ’n gewilde byeenkoms 
ontaard het. Sedert die instelling daarvan het nie minder nie as 1 600 
vroue vanuit alle uithoeke van KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg 
byeen gekom. Ou vriendskappe is hernu en nuwes is gesluit en te 
oordeel aan die geklets en gelag wat oral heers, is dit iets wat nie 
misgeloop moet word nie.
Weereens het die borge alle verwagtinge oortref met hulle bydraes 
- finansieel sowel as in die vorm van pryse - en daarvoor is ons 
uiters dankbaar. Daar is te veel om op te noem, maar Momentum 
Health verdien tog vermelding vir ’n ruim geldelike bydrae, asook 
die MP3-spelers wat elke vrou by die 2008-geselligheid in haar 
gelukspakkie ontvang het. Dit doen diegene agter die skerms se 
harte goed om die opgewondenheid gade te slaan en te hoor hoe 
almal uitsien om die dag by te woon.

• sluit aan, affilieer by of gaan enige werksooreenkoms of reëling 
aan met enige liggaam met dieselfde geheel of gedeeltelike 
oogmerke en doelwitte as die Unie 

• deelname aan en steun vir die koöperatiewe konsep en bedryf, 
onder die landbou- en boerderygemeenskap te bevorder en 
beskerm

• waar nodig, die gekoördineerde standpunte van die bedryf 
aan die regering en ander owerhede voor te lê en om met 
hulle te onderhandel oor alle sake rakende die welsyn van die 
landboubedryf om bestaande probleme op te los en die nodige 
wetgewing in te stel

• aanbevelings te maak of voorstelle te doen oor enige saak wat 
van belang vir sy lede geag word

• sy lede in te lig oor sake wat vir hulle van bepaalde en algemene 
belang is

• strategieë te ontwikkel wat van tyd tot tyd hersien word om die 
missie van die Unie te volvoer

• strukture daar te stel om aandag te skenk aan die institusionele 
agterstand van die voorheen benadeelde boere-lede sodat 
hulle op ’n billike en betekenisvolle wyse kan deelneem aan die 
verteenwoordigende en beleidsvormende strukture

• die volledige integrasie van alle boerdery-verteenwoordigende 
strukture te bevorder

• landbou en boerdery as ’n belangrike voertuig vir landelike 
ontwikkeling en sosiale hervorming te bevorder.

Ter afsluiting, met hierdie oogmerke en doelwitte bly Kwanalu 
se Raad van Direkteure en die personeel ten volle verbind tot 
die bereiking daarvan. Ek bedank hiermee graag Kwanalu se 
personeel Ethel, Lyn, Jeannie, Nelisiwe, Koos en Nonjabula, wat 
toegewyd bly aan Kwanalu se doelwitte en sy lede – dankie!

Hy produseer koi-vis van hoë gehalte en neem elke jaar deel 
aan ’n koi-skou om reklame te maak vir sy vis. Roland boer in 
die Wintertongebied. In 2008 het hy saadsoja, saadmielies en 
mielies onder besproeiing geplant. Hy produseer ook groente soos 
tamaties en saadpampoene. Hy het 100 hektaar onder droë land 
soja, kenaff en koring.

Mooi so, jongboere. Ons daag alle jongboere uit om betrokke te 
raak by  boereverenigings en om ’n bydrae tot die sektor te maak 
deur deelname.

Kwanalu President met die 2008 Jong Boer van die jaar en naas 
wenners

Dames geniet die 2008 Kwanalu Dag vir die Vrou in Landbou

Die tema vir die dag was ‘beurtkrag’ en ’n heerlike atmosfeer is 
geskep met swart en wit agtergrond en ’n piekniek-ete wat by 
kerslig bedien is. Die gedagte was mededeelsaamheid en om 
saam met ou en nuwe vriende ontslae te raak van slegte gedagtes 
wat ons in hierdie veranderende tye met ons saamdra.  
Die vroue was geëerd om Kwanalu se president, Robin Barnsley 
as spreker te hê. Hy het hulle toegespreek oor hulle rol in die 
landbousektor en hy het hulle uitgedaag en aangemoedig om hulle 
regmatige plek en leierskaprol in die landbou in te neem, om die 
spesiale ‘dinamika’ so eie aan vroue ten toon te stel. Hy het vroue 
aangemoedig om nie die handdoek in te gooi in hierdie moeilike 
tye in die landbou nie.
Die gasspreker was Roger Knowles. Sy onderwerp het gehandel 
oor “Ontlaai en geniet die lewe - Ongeag”. Hy het die gehoor laat 
skater van die lag met spesiale stories wat elk sy eie spesiale 
boodskap bevat het. Hy het elkeen huis toe gestuur met ’n positiewe 
boodskap dat die lewe daar is om te neem, te leef en te deel.
Soos gewoonlik was daar ook stalletjies wat ietwat te koop 
aangebied het en een ding was duidelik: koopterapie doen wondere 
vir die moraal in hierdie swaar jare.



 Kwanalu 6

Sekuriteitslessenaar
deur Koos Marais

Toenemende misdaad in die land was weereens ’n terug-
houdende faktor in suksesvolle boerdery en landbou. Dit is 
onmoontlik om die enorme koste van misdaad vir die boer, 

die  verbruiker en die land te bereken. Die lae sukses vlak van die 
justisie stelsel en die laer range in die SAPD om misdaad te han-
teer, bly kommerwekkend. 
Kommunikasie met die verskillende SAPD eenhede bly goed en 
daar bestaan ’n goeie werkende verhouding. Plaasaanvalle geniet 
SAPD ondersoek van hoogstaande gehalte en arrestasies vind in 
meeste gevalle plaas. Terwyl samewerking op hoër vlak goed is, is 
dit nodig om op plaaslike vlak te konsentreer en ’n goeie werkende 
verhouding op ons eerste vlak van kontak te handhaaf sodat 
veiligheidsaangeleenthede onmiddellike aandag kan geniet. 
Die stadige grond hervormingsproses sal sekerlik ’n groot 
veiligheids-faktor bly en bydrae tot misdaad in die platteland.  
Die Sekuriteitslessenaar is steeds daartoe verbind om aandag te 
skenk aan sake rakende die belange van Kwanalu se lede. Van die 
lessenaar se funksies is:
• Bemiddeling en skakeling ten opsigte van probleme tussen 

grondeienaars en of die Suid Afrikaanse Polisie Diens, die 
Departement van Justisie en/of ander departemente.

• Verteenwoordig Kwanalu lede in die provinsiale strukture 
van die landelike beskermingsplan en die nasionale 
veiligheidskomitee om oop werkende kommunikasiekanale 
tussen veiligheidsstrukture te verseker. 

• Versamelde inligting en statistiek van misdaad teen 
georganiseerde landbou word aan die SAPD voorsien vir 
proaktiewe aksie en operasionele beplanning.

• Daar word aandag geskenk aan plaasveiligheid. Boerevereniging 
vergaderings word bygewoon waar sake rakende veiligheid en 
misdaad aangespreek word. 

• Die lessenaar staan lede by met basiese advies oor kriminele 
sake , regsprosedures en stappe wat geneem kan word.

• Lede word ingelig van belangrike inligting en aangeleenthede 
aangaande veiligheid.

• Waar bepaalde mate van publisiteit geniet kan word, 
kommunikeer die lessenaar met die media.

• Rekord en statistiek van bepaalde insidente aangaande 
sekuriteit word bygehou om standpunte te onderskryf of vir 
besprekingsdoeleindes met verskillende regerings departemente. 
Ongelukkig word heelwat voorvalle nie onder die lessenaar se 
aandag gebring nie en moet daar van amptelike kanale gebruik 
gemaak word om soveel moontlike inligting in te win. Daar word 
’n beroep op lede gedoen om inligting aan die lessenaar oor te 
dra sodat meer akkurate statistiek voorgelê kan word.

• Deur die lessenaar word ’n proses van kontinuiteit van diens en 
opvolg gehandhaaf.

Statistiek toon dat daar 2 plaasmoorde gedurende die eerste 5 
maande van 2009 plaasgevind het en 3 vir die ooreenstemmende 
tydperk in 2008. Vir dieselfde tydperk was daar 17  plaasaanvalle in 
2009 en 25 in 2008. Daar was 4 moorde en 47 aanvalle gedurende 
2008 vergelykend met 12 moorde en 23 aanvalle gedurende 2007. 
Om persoonlike verantwoordelikheid vir ons eie beveiliging en die 
beveiliging van ons gesinne, werknemers en besittings te aanvaar 
het sekerlik tot ons plaas veiligheid bygedra. Dit moet ons prioriteit 
bly.

Kwanalu Arbeidstaakspan
deur David Wayne

Ekstensiewe interaksie met amptenare van die Departement van 
Arbeid (DvA) aangaande die publikasie van nuwe reëls en regu- 
lasies vir die sektorale afbakening van die plaaswerkerssek-

tor vanaf 1 Maart 2009, het bedrywighede van die Arbeidstaakspan 
deur die loop van die jaar aan bande gelê. Skriftelike, sowel as mon-
delinge insette hieroor is by die DvA se konsultasieproses gelewer. 
Na ’n reeks openbare vergaderings in elke provinsie, het die DvA 
’n verslag aan die Kommissie op Basiese Diensvoorwaardes (KBD) 
voorgelê vir oorweging en aanbevelings aan die minister. Die gevolg 

Kwanalu Eiendomsbelastingtaakspan
deur Roger Godsmark

Verlede jaar hierdie tyd het ek berig dat die kommer wat in ons 
“Gevallestudieverslag” uitgespreek is, ernstig opgeneem is 
deur die DPLG. Ek het gesê dat ons versigtig optimisties is 

dat die bewyse soos voorgelê in ons verslag die minister sal oortuig 
om regulasies in te stel wat munisipaliteite se vermoë sal beperk 
om Randbelasting op landbougrond in te stel voor enige kortings of 
afslag van nie meer as 0.5% soos deur ons aanbeveel nie. Hierdie 
optimisme is aangewakker deur konstruktiewe besluite wat voort-
gevloei het uit ’n in-diepte bespreking op 26 Junie tussen Kwanalu, 
sy regsadviseurs en ’n hoëvlak DPLG-afvaardiging rakende ons 
aansoek en hoe dit moontlik hanteer kan word 

As deel van hierdie samewerkingsaksie en op ’n positiewe noot, het die 
DPLG Agri-Africa, ’n maatskappy bestaande uit landbouspesialiste, 
gekontrakteer om die inhoud van ons “Gevallestudieverslag” te 
bestudeer. By ’n aanvanklike vergadering tussen Kwanalu en 
die Agri-Africa-span onder leiding van professor Eckart Kassier, 
het hulle verduidelik dat die kern van hulle verwysingsraamwerk 
eerstens is om ons verslag te bevraagteken oor sake soos die 
geloofwaardigheid, relevansie en konteks van die data wat gebruik 
is, die metodologie wat aangewend is, aannames wat gemaak is 
en moontlike weglatings. In die tweede plek is hulle versoek om 
hulle eie navorsing te doen oor die impak van eiendomsbelasting 
op die landbousektor en derdens om aanbevelings aan die DPLG te 
doen oor die wyse waarop belasting op landboueiendom gehef moet 
word. Gegewe Kwanalu se spertyd vir reaksie vanaf die minister op 
ons aansoek, wat gestel was vir die einde van September 2008, het 
dit hulle bitter min tyd gegun om hulle verslag uit te bring. Alhoewel 
ons in ’n gees van samewerking ingestem het tot die DPLG se 
versoeke om ons spertyd om tydsredes te verleng, het ons geen 
ander keuse gehad nie as om voort te gaan met die gereedmaking 
van hofdokumente, “net vir ingeval”.  

As ons nou terugkyk, was dit ’n wyse besluit, want op 25 Maart 
2009 het ons ’n skrywe van die minister ontvang, waarin hy nie 
slegs ons aansoek terstond afgekeur het nie, maar dit terselfdertyd 
as “onregverdig” afgemaak het. Hy het egter twee dae daarna ’n 
regulasie gepubliseer, wat die maksimum verhouding tussen die 
“netto” Randbelasting wat op woonhuise en landbou- (en openbare 
diens infrastruktuur) eiendom na 1:0.25 gebring het (dit is nadat alle 
kortings en afslag in ag geneem is. Die Randbelasting gehef op 
landbou-eiendom kan nie hoër wees as ’n kwart van die heffing op 
woonhuise nie). Alhoewel ons die aankondiging verwelkom het, het 
ons en ons regsadviseurs geglo dat dit nie ons werklike besorgdheid 
oor die heffing van onvolhoubare belasting heeltemal aanspreek nie 
en het daarom besluit om voort te gaan met regstappe. Ons het ons 
regsdokumente dienooreenkomstig gewysig en ’n kennisgewing op 
die minister (en 27 ander respondente wat betrokke is) bestel. Hulle 
is tot 19 Mei tyd gegun om aan te dui of hulle ons aansoek gaan 
teenstaan. Hy het dit nou gedoen en gevolglik is die regsaak aan 
die gang gesit.

Ingevolge hierdie proses, het die minister aan ons sy besluitnemings-
verslag” gestuur. Dit is ’n lywige dokument van 450 bladsye, waarin 
alle dokumentasie vervat is waarop die minister se besluit gebaseer 
is. Die volgende stap in die proses, is dat ons al die dokumentasie 
moet bestudeer, waarvan die belangrikste die Agri-Africa-verslag is, 
om bewyse te vind waarom ons dink dat die minister, met die bewyse 
tot sy beskikking, die verkeerde besluit geneem het. Alhoewel die 
taakspan hierby betrokke sal wees, is ons bevoorreg om ’n bekende 
en gerespekteerde landbou-ekonoom, professor Johan Kirsten van 
die Universiteit van Pretoria, te hê om ons hiermee te help.

Soos enige wetsaangeleentheid, neem dit tyd (en geld) en daarom 
moet lede nie “kits-resultate” verwag nie. Ons hoop egter dat die 
howe uiteindelik sal besluit dat ons tog ’n “regverdige” saak het. Hou 
hierdie spasie dop!

daarvan is ’n nuwe sektorale vasstelling vir plaaswerkers vir die tyd-
perk 1 Maart 2009 tot 29 Februarie 2012, waardeur die bestaande 
minimum loon op 1 Maart 2010 en 1 Maart 2011 verhoog sal word 
deur die inflasiekoers wat dan van krag sal wees, plus 1%.
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  Bedryfverslae
SA Rietkwekersvereniging

deur Jane Ferguson
Gewasproduksie
2008/09-seisoen het ’n suikerrietoes van 19 255 404 ton opgelewer. 
Dit verteenwoordig ’n afname van 2,38% of 0,49 miljoen ton in 
vergelyking met die 2007/08-seisoen. Die totale suikerproduksie 
was 2 269 087 ton, wat seisoen na seisoen ’n afname van 0.56% 
of 12 678 ton beteken. Weens die verbetering in rietgehalte, was 
die afname in suikerproduksie nie so skerp soos die daling in 
suikerrietproduksie nie. Jaar-tot-jaar bedryfsgemiddelde herwinbare 
waarde (HW) persentasie suikerriet het vanaf 12,27% na 12,48% 
verhoog.  

Kwekersinkomste
Met ’n finale herwinbare waarde (HW) prys van R2 011.18, was 
netto kweekopbrengs vir die 2008/09-seisoen R4.855 biljoen. Dit 
is toe te skryf aan die hoër uitvoermarkopbrengs en die volgehoue 
huishoudelike vraag na Suid-Afrikaanse suiker.  
Die wyd-gepubliseerde verhoging van boerdery-insetkoste gedurende 
die seisoen het ’n groot impak gehad op kwekers se vermoë om 
winsgewend te boer. Na vyf jaar van ’n negatiewe wanbalans 
tussen koste en inkomste, is dit onmoontlik vir kwekers om ’n jaar-
tot-jaar verhoging van ongeveer 45% in suikerrietproduksiekoste 
te akkommodeer sonder ’n verhoging in inkomste wat daarvoor 
vergoed.  
Gedurende 2008/09 het suikerpryse op wêreldmarkte hoër geneig 
en dit het gelei tot ‘n verhoging in die gemiddelde suikerprys 
wat vir wêreldmarkuitvoere behaal is. 12.55 VSc/lb (insluitend 
voorkeur VSA-markpryse) is behaal, vergeleke met 10.75 VSc/
lb die vorige seisoen, wat ‘n verhoging van 17% verteenwoordig. 
Daar is vooruit voorsiening gemaak vir die R/$-wisselkoers teen ‘n 
gemiddelde wisselkoers van R8.35 teenoor die VS-dollar. Hierdie 
prys is aanmerklik beter as die gemiddelde wisselkoers van R7.40 
wat in die 2007/08-seisoen behaal is. Ten spyte van die verlaagde 
uitvoervolumes in 2008/09, het die gesamentlike effek van die 
hoër wêreldmarkprys en die swakker R/$-wisselkoers gelei tot 
‘n verhoging van 27% in uitvoerbelasting, naamlik R2.0 biljoen in 
2008/09, vergeleke met R1.6 biljoen 2007/08.

Verhoging van waardeketting
Daar moet geleenthede gesoek word om die inkomstebasis van 
kwekers te verhoog. Soos in die meeste ander wêreldmark-
georiënteerde suikerbedrywe, is ’n strategie van diversifikasie van 
die produk geïmplementeer. Weens die feit dat daar tans geen 
duidelike en konsekwente beleidsraamwerk is wat belegging in die 
infrastruktuur aanmoedig wat nodig is vir die produksie en bemarking 
van alternatiewe produkte nie, het die Suid-Afrikaanse suikerbedryf  
agtergeraak op hierdie gebied. 
RIETKWEKERS het kennis geneem van onlangse kommentaar 
deur die Departement van Handel en Industrie met betrekking tot 
’n voorgestelde R1.8 biljoen etanol- en by-ontwikkelingsprojek wat 
in 2010 in die Makhathini-gebied geloods gaan word. Onder huidige 
toestande kan etanol nie kostedoeltreffend geproduseer word nie. 
Daar is ongelukkig nie baie inligting bekend oor enige toelatings wat 
deur die regering aan die Makhathini-projek beskikbaar gestel gaan 
word om dit lewensvatbaar te maak nie. Sal gelyke geleenthede aan 
alle potensiële etanol- en by-ontwikkelingsprodusente beskikbaar 
gestel word? RIETKWEKERS sal meer inligting oor die projek by 
die DTI inwin.
Terwyl die suikerbedryf nou die tegnologie beskikbaar het om bio-
brandstof en by-ontwikkeling van elektrisiteit te produseer, moet daar 
nog ’n lang pad geloop word om die basis te bepaal van hoe daar op 
’n billike wyse in ons afdeling van opbrengsdelingsvennootskappe 
met meulenaars te werk gegaan sal word. Duidelikheid hieroor moet 
verkry word sodat die bedryf uit een mond met die regering kan praat 
om so die weg te baan vir ’n stewiger en gunstiger beleidsraamwerk, 
waardeur die bedryf se inkomstebasis gediversifeer en uitgebrei kan 
word.

Hulp aan klein- en opkomende kwekers
RIETKWEKERS sal sy rol vervul om toepaslike en praktiese 
hulpdienste aan nuwe toetreders tot rietkwekery te verleen. 
Ons is inderdaad betrokke by ’n aantal opwindende inisiatiewe 
met bepaalde fokus op groei-ontwikkeling. Dit wissel van die 

KZN Katoenkwekersvereniging
deur Phenias Gumede

Gedurende die afgelope bemarkingseisoen wat op 31 Maart 
2009 ten einde geloop het, is ongeveer 2 745 bale katoen-
vesel deur die KwaZulu-Natal produksiegebied geprodu-

seer. Dit verteenwoordig bykans 6% van die totale Suid-Afrikaanse 
opbrengs. Hoofsaaklik as gevolg van die sluiting van die Makhathini 
pluismeule, was die katoenopbrengs vir KZN 58% laer as die vorige 
seisoen. Ongeveer 28% van die oes is onder droëland toestande 
aangeplant en die balans van 72% is afkomstig uit die besproeiings-
projek.
Na beraming is die totale Suid-Afrikaanse opbrengs ten opsigte van 
die huidige bemarkingseisoen, ongeveer 17% minder as die vorige 
seisoen. Die verwagte oes in KwaZulu-Natal van ongeveer 1 500 
bale, sal hoofsaaklik kom van kleinskaal droëland katoenboere in 
die Makhathini-gebied. Alhoewel droëlandopbrengs volgens berigte 
bo-gemiddeld is weens gunstige klimaatstoestande, is hierdie een 
van die kleinste opbrengste op rekord. Die klein oes is hoofsaaklik 
te wyte aan die sluiting en likwidasie van die plaaslike pluismeule 
en onsekerheid onder boere oor die toekoms van katoenproduksie 
in die streek. Makhatini se katoenboere het egter ’n besigheidsplan 
opgestel oor die toekoms van katoenproduksie in die streek  en 
is tans besig met die vorming van ’n koöperasie met die oog 
daarop om ’n aanbod te maak vir oorname van die pluismeule en 
besproeiingsinfrastruktuur van die likwidateur.
Sedert 2001 het bykans 320 kleinskaal katoenboere uit KwaZulu-
Natal Katoen SA se vaardigheidsopleidingskursusse bygewoon. 
Altesaam meer as 700 kleinskaal katoenboere het tot dusver baat 
gevind by Katoen SA se opleidingsprogram.

Bosbou Suid-Afrika
deur Roger Godsmark

Soos met al die sektore van die Suid-Afrikaanse ekonomie, was 
die plaaslike bosboubedryf nie immuun teen die negatiewe 
impak van die swak ekonomiese toestande wat wêreldwyd 

ervaar word nie. Nie alleen het die uitbreek van die sub-prima-krisis 
in die VS onverwags gekom nie, die erns en spoed waarteen dit 
plaasgevind het, saam met die byna-ineenstorting van die bankstel-
sels in groot ontwikkelde ekonomieë en die gevolge daarvan vir die 
wêreld-ekonomie, het almal onverwags oorval. Alhoewel Suid-Afri-
ka, om meer as een rede, die ergste effek van die krisis gespaar is, 
het sake in die bosboubedryf in die laaste helfte van 2008 agteruit-
gegaan. Van ’n marksituasie waar die vraag na belangrike kommodi-
teite soos papierhout en saagblokke die aanbod oorskry het, het dit 
oornag verander na een waar daar ’n ooraanbod van werkhout is. 
Die vraag na papierhout, houtsaagsels en saagblokke het amper on-
middellik verminder, namate die internasionale kontrakte vir pulp en 
papier op plaaslike markte vir gesaagde hout verdwyn het. Daar was 
ook ’n beduidende afname in die mark vir paneelprodukte en dit het 
tot terreinsluitings en kort werktye gelei. Al die sektore van die mark 
is egter nie so negatief geraak nie – die mark vir pale het konstant 

ontwikkeling van saadskemas in kleinskaal kwekersgemeenskappe, 
vaardigheidsontwikeling en institusionele opleiding en 
mentorskapprogramme tot ’n uitdagende program wat gemik is 
op groepvorming van die boerderybesigheidsbedrywighede van 
geïdentifiseerde groepe opkomende en kleinskaal boere. Hierdie 
ontwikkelingsinisiatiewe voorsien die basis waarop volhoubare 
kwekersgemeenskappe gebou kan word. 

Die 2009/10-seisoen
Na verwagting sal die nuwe seisoen effens 
verligting bring van die kostedruk wat 
rietkwekers ervaar, maar dit is duidelik dat 
besigheid nie soos altyd sal kan voortgaan 
nie. Die strategiese rigting waarin die 
suikerbedryf oor die algemeen en 
rietkwekers in die besonder moet beweeg, 
moet dringend aangedui word. ’n Suikerriete 
van 20 411 000 ton (2 381 000 ton suiker) 
word vir hierdie seisoen beraam.

Kwanalu boere beraam die skade 
wat hael veroorsaak het in 2009
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Nasionale Wolkwekersvereniging (KZN)
deur Hendrik Botha voorsitter NWKV KZN en 

Bom Louw produksieadviseur NWKV

Die NWKV van KZN het weer drie streeksvergaderings in Feb-
ruarie gehou. Die vergaderings, wat by Utrecht, Mooirivier 
en Swartberg gehou is, was ’n gesamentlike poging van die 

NWKV en die RPO en is goed bygewoon deur 92 boere wat entoe-
siasties deelgeneem het. Almal wat daar was, is ten gunste van sulke 
gesamentlike vergaderings in die toekoms.

gebly en die mark vir hout wat in myne gebruik word, het verbeter. 
Desnieteenstaande hang daar steeds ’n wolk oor die bedryf.
Nog ’n belangrike ontwikkeling wat vermelding verdien, is dat ná die 
her-ontplooiing van ministers na die Algemene Verkiesing op 22 April, 
die departement wat voorheen verantwoordelik was vir ‘bosbou’, 
naamlik die Departement van Waterwese en Bosbou, tegnies opgehou 
het om te bestaan. Die waterkomponent het geskuif na Omgewing en 
die bosboukomponent val nou onder Landbou (saam met Visserye). 
Die bedryf het die skuif verwelkom.
Van die sake waaraan BSA gedurende die verslagjaar aandag 
geskenk het, is die belangrikste:
• Raad vir die Handves vir die Bosbou Sektor: BSA word goed 

verteenwoordig in die raad en sal toesien dat die verbintenisse in 
die handves nagekom word om die bedryf sodoende in staat te stel 
om sy volle potensiaal ten opsigte van nie slegs die transformasie 
daarvan nie, maar ook die ekonomiese groei deur uitbreiding van 
die bedryf in KZN en die Oos-Kaap te bereik. 

• Grondrestitusie-modelle: Die Grond-taakspan van BSA het goeie 
vordering gemaak in die proses om (hopelik) op nasionale vlak ’n 
ooreenkoms te bereik met die kantoor van die Hoofkommissaris van 
Grondeise oor generiese na-skikkings ondersteunings ”modelle” 
vir korporatiewe, sowel as privaat kwekers, wat ten opsigte van 
restitusie-eise op bosbougrond geïmplementeer kan word. Daarby 
lê die taakspan ook voorstelle aan die HKG se kantoor voor dat 
’n “bosbou tribunaal” tot stand gebring moet word om uitsluitsel te 
verleen oor grondeise op bosbougrond. Die doel hiermee is nie 
slegs om te verseker dat grondeise op bosbougrond in die toekoms 
volhoubaar bestuur word nie, maar dat dit vinnig uitgeklaar word 
deur gebruik te maak van toepaslike kundigheid.

• Sektorale Afbakening vir Bosbou: Ongelukkig en teen die 
raad van BSA in, sal die verhoging van 14.6% in minimum lone 
in die bosbousektor wat in die staatskoerant gepubliseer is, lei tot 
werkverlies in die bedryf, veral in die huidige ekonomiese toestande, 
al is die verhoging steeds laer as die minimum loon in die landbou.

• Bosbeskermingsake: Na die verwoestende bosvure in 2007 en 
2008, saam met die toenemende bedreiging wat peste en siektes 
vir die bedryf se veselhulpbronne inhou, is dit aangenaam om te 
berig dat die Departement van Waterwese en Bosbou ’n tender 
toegestaan het aan die Instituut vir Kommersiële Bosbounavorsing 
om ’n “Geïntegreerde Bosbeskermingstrategie” daar te stel wat alle 
beskermingsake, insluitend vuur, sal insluit.

• Bossertifiseringsake: BSA is steeds nou betrokke by die 
ontwikkeling van ’n “Nasionale Sertifiseringstandaard”, wat 
binnekort gefinaliseer sal word.    

• Bosaanplanting/Watersake: Soos in verlede jaar se verslag 
vermeld, het BSA weer buitengewoon baie tyd hieraan bestee. 
Dit is weereens jammer om te berig dat daar  steeds burokratiese 
struikelblokke is wat verhinder dat meer watergebruikslisensies 
uitgereik word. Daar is tans slegs ’n beperkte aantal uitgereik. Die 
hoop word egter uitgespreek dat die regering se verbintenisse 
in hierdie verband, aangegaan ingevolge die Handves vir die 
Bossektor, uiteindelik positiewe resultate sal oplewer.

• Program vir Opkomende Houtkwekers: ’n Hoogtepunt van 
vanjaar se program, was die daarstelling van ’n “gereedskapstel” 
(ontwikkel deur die ICFR en geborg deur die FAO), waarin kwekers 
’n handleiding in hulle eie taal ontvang het met instruksies oor die 
kweek van Bloekom- en Wattelbome. BSA het daarna werkswinkels 
gereël om nog opvoedkundige materiaal te voeg by die wat versprei 
is. Die proses was deurgaans ’n groot sukses. 

Die spasie is te klein om reg te laat geskied aan al BSA se pogings 
om dinge makliker te maak vir sy lede. Ek kan egter sê dat ons steeds 
soos in die verlede, alles in ons vermoë sal doen om hulle te help om 
toe te sien dat die SA Bosboubedryf floreer. 

KZ-NPI
deur Philip Bowmaker

Vakleerlingskap
KZ-NPI, in samewerking met Rainbow Chicken Farms, sal aan die 
begin van Oktober 2009 begin met vakstudies (Nasionale Sertifikaat 
in Pluimveeproduksie – NQF vlak 3). Die doel met die vakstudies is om 
20 tot 25 voorheen benadeelde jongmense met die nodige kundigheid 
toe te rus sodat hulle werk kan kry in die kommersiële pluimveebedryf. 
Die studente sal hoofsaaklik in die Pietermaritzburggebied gewerf 
word. Hulle sal sewe maande teoretiese en praktiese opleiding 
ontvang – laasgenoemde by KZ-NPI en elders. Die opleiding sal alle 
aspekte van pluimveeproduksie insluit.
KZ-NPI en RCF sal studente wat die vakstudies suksesvol deurloop, 
help om werk te kry. Na verwagting sal ten minste 20 studente aan die 
einde van April die kursus suksesvol voltooi en ten minste 15 sal werk 
in die bedryf kry.

Kort kursusse
KZN-PI gaan voort met die week lange kort kursusse in basiese 
pluimveeproduksie. Die kursus word aanbeveel vir voorligtings-
beamptes, toesighouers en opkomende en leerlingboere. Daar word 
veral klem gelê op die praktiese toepassing van werksvaardighede. 
Gedurende 2009 het ’n aantal groepe uit KZN en ander provinsies, 
opleiding ontvang.

Komende opleiding KZ-NPI/SAPA
KZ-NPI sal, in samewerking met die Suid-Afrikaanse Pluimvee 
Assosiasie, 3-daagse gespesialiseerde kursusse in braaikuikenbestuur, 
braaikuiken telingsbestuur, kommersiële lê-henne en broeierybestuur 
aanbied. Dit is geakkrediteerde kursusse wat in September 2009 in 
die Gautenggebied sal begin. Dit sal in Oktober in KZN aangebied 
word en in Oktober en November in die Wes-Kaap.

’n Bygewerkte handleiding, met algemene inligting oor 
wolskaapboerdery, was weer by die vergaderings beskikbaar en in 
2010 sal dit meer RPO-verwante inligting bevat. As ’n uitvloeisel van 
die behoeftes wat by die streeksvergaderings geïdentifiseer is, word 
kort kursusse in wolklassing, stukklassing, skaap KI, veldbestuur en 
omheining  gedurende die tweede gedeelte van 2009 beoog.
Gedurende Mei is ’n buite-veldtog oor probleemdierbeheer gehou. 
’n Kundige op jakkalse van Loxton in die Karoo, Neil Viljoen, was die 
spreker en hy het groot byval by die boere gevind. Die vergaderings 
by Swartberg, Winterton en Utrecht is goed bygewoon.
Twee inligtingsdae wat gehou is, is deur 40 boere bygewoon. Drie en 
negentig mense het skaaphanteringskursusse by Nqutu, Dundee en 
Weston bygewoon en daar was 19 mense by ’n stukklassingskursus 
(wol) by Groenvlei. Die NWKV was verteenwoordig by die Royal Skou 
en die stalletjie het vanjaar weer ’n goue medalje, asook ’n trofee 
verower. Die skeerdemonstrasies is deur meer as 4 000 mense 
bygewoon.
Twee Voorligtingsbeamptes van die Departement van Landbou in 
KZN is aan die NWKV gesekondeer om te help met voorligting oor 
wolskape in die Umzimkulu en Nqutu-gebiede. Die verwagting is dat 
hierdie groepe hulle eie streeksvergaderings sal hou. Projekte wat 
uit hierdie vennootskap behoort voort te vloei is die ramprojek, die 
oprigting van skeerskure en deeglike bemarking van wol.

Oom Jan Hendriks en Richard Haupt behandel die verskillende stadia van 
wolklassing en stukklassing met boere en hulle werkers by Groenvlei
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KZN RPO 
deur Hendrik Botha

Ten spyte van die moeilike ekonomiese klimaat waarin geor-
ganiseerde landbou en veral die rooivleisbedryf hulself be-
vind, is daar nog baie om voor dankbaar te wees. Gedurende 

die afgelope jaar het die vraag na rooivleis met 3% toegeneem en na 
verwagting sal dit selfs groter word namate ons nader beweeg aan 
die 2010 Sokker Wêreldbeker, wat ook ’n positiewe uitwerking sal hê.
Die eerste gesamentlike streeksvergaderings van die RPO en NWKV 
is gedurende Februarie vanjaar by Utrecht, Mooirivier en Zwartberg 
gehou. Alhoewel daar ruimte vir verbetering is, was bywoning goed 
en die volgende gesamentlike streeksvergaderings word weer in 
Februarie 2010 beplan.  
Tydens die KZN RPO-kongres wat op 10 Maart 2009 by Cedara 
gehou is, is ’n aantal beperkings en geleenthede deur verskeie 
kundige sprekers wat die kongres toegespreek het, beklemtoon. ’n 
Nuwe voorsitter en ondervoorsitter is verkies. Die raad wil graag sy 
innige waardering uitspreek teenoor mnr. Mike Phillips, wat KZN RPO 
vir baie jare as voorsitter gedien het.
Professor André Jooste het ’n werkswinkel namens die inkomende 
raad behartig. Vier belangrike doelwitte is geïdentifiseer wat die 
huidige bestuursdoelwitte sal verteenwoordig:
1. Die doeltreffende insameling van vrywillige heffings op 

Boereverenigingsvlak, sowel as op privaattransaksies en by die 
slagpale. 

2. Verhoogde onderlinge kommunikasie tussen KZN RPO en 
produsente.

3. Meer aktiewe beplanning in samewerking met produsente en ander 
rolspelers ten opsigte van veediefstal en probleemdierbeheer.

4. Doeltreffende administratiewe bestuur.
Die belangrikheid van die KZN RPO se aktiewe deelname aan 
verskeie sake namens sy lede, is herbevestig as ’n noodsaaklike 
diens. Die raad van hierdie organisasie het die verantwoordelikheid 
om die KZN RPO tot ’n modelkommoditeit te herbou, namens sy 
lede aanvaar. Volgens plan sal dit binne die volgende 4-6 maande 
’n geweldige verbetering in KZN meebring. ’n Suksesvolle produksie-
ontwikkelingsdag is op 11 Junie by Cedara aangebied.  
Ek vertrou dat produsente hulle verantwoordelikhede as deel van ’n 
trotse KZN RPO sal aanvaar.

KZN Melkprodusenteorganisasie
deur Mike Black

Soos met die meeste ander kommoditeite, het die meeste melk-
produsente die afgelope 12 maande ook ’n uiters moeilike tyd 
beleef. ’n Kombinasie van verminderde aanvraagtoestande 

gedurende die middel van 2008, verhoogde insetkoste en die finan-
siële krisis in die wêreld aan die einde van die jaar, het die meeste 
produsentemarge onder toenemende druk geplaas.
Die strategiese hersieningsproses, wat gedurende 2008 deur die 
MPO ingestel is, het vroeg in 2009 ten einde geloop. Dit het gelei 
tot ’n besluit om die organisasie te herstruktureer en opnuut te laat 
fokus op die eintlike funksies daarvan, naamlik aangeleenthede wat 
melkprodusente raak. Terwyl reeds baat gevind word by die voordele 
van sodanige herstrukturering, sal ander voordele met verloop van tyd 
na vore tree. Dit is nou reeds ’n bekende feit dat die hersieningsproses 
noodsaaklik was en dat dit daartoe sal lei dat die organisasie op ’n 
veel hoër vlak as voorheen sal funksioneer.
’n Belangrike saak wat uit die strategiese hersiening voortgespruit het, 
was die noodsaak vir die organisasie om interaksie en gesprekvoering 
met die regering op velerlei vlakke en met verskillende departemente 
en regeringsvlakke uit te brei. Dit sal ook lei tot die verbetering van 
kommunikasie tussen die MPO en die regering op provinsiale vlak.  
Iets wat tans ’n groot bedreiging inhou, is die onlangse besluite 
deur sowel die VS as die EU om uitvoersubsidies op suiwelprodukte 
te implementeer om hulle eie landboudistrikte te help. Dit wek 
groot kommer omdat ons bedryf na alle waarskynlikheid direk 
(gesubsidieerde produktoegang tot ons eie markte) en indirek 
(gesubsidieerde produkmededinging op ons eie uitvoermarkte) 
daaronder sal ly indien sodanige uitvoere hier te lande sou kom. 

Hluhluwe Queen Pynappels
deur Pieter de Jager

Die afgelope jaar is gekenmerk deur ongunstige marktoe-
stande. Die negatiewe effek van die wêreldwye finansiële 
krisis het ’n duidelike invloed gehad op die aanvraag na ons 

produk lokaal en internasionaal. Die hele subtropiese vrugte mandjie 
verkeer onder geldige druk omdat die verbruiker se beperkte koop-
krag eerder vir stapel kossoorte aangewend word. Dit het veroorsaak 
dat die uitvoer volumes aansienlik afgeneem het en pryse op die 
plaaslike mark laag bly. Ten spyte hiervan is rekord pryse gedurende 
Desember behaal toe daar ’n tekort in die mark ontstaan het. 
Ons Vereniging het gedurende die jaar ons eie webruimte vir Queen 
Pynappels geloods – www.pineapples.co.za. Hierdie webruimte 
bevat nuttige inligting oor die geskiedenis van pynappels in ons streek 
asook verskeie databasisse waar gebruikers onder andere resepte, 
fotos en artikels kan aflaai. Ons hoop dit sal die vraag na pynappels 
stimuleer en sal ons dit tesame met ander bemarkingsaksies gebruik. 
Nuwe “decals” is ook op die produsente se vragmotors aangebring 
wat ook die bewustheid onder verbruikers moet stimuleer.

MPO het reeds sy besorgdheid hieroor teenoor die betrokke 
regeringsliggame uitgespreek en is verseker dat die regering nie 
onsimpatiek staan teenoor die bedryf se besorgdheid nie. Ongelukkig 
moet die bedryf eers skade ly voordat regstellende maatreëls ingestel 
kan word.
Gedurende 2008 het die suiwelbedryf, deur Melk Suid-Afrika (’n 
gesamentlike organisasie wat bestaan uit lede van die primêre en 
sekondêre suiwelbedrywe), ’n verbruikersopvoedingsveldtog geloods 
wat gemik was op die verhoging van verbruikersbewustheid van die 
waarde van suiwel in die dieet. Die veldtog het reeds ’n positiewe 
impak op die vraag na suiwelprodukte gehad.    
MPO behou sy vertroue in die toekoms van die suiwelbedryf in Suid-
Afrika en maan melkprodusente om in produksie te bly, aangesien 
toestande in die bedryf gedurende 2010 sal verbeter.      

KZN Varkprodusenteorganisasie
deur Barry Gibbs

Vanweë hoë insetkoste het ons bedryf nog ’n uiters moeilike 
jaar agter die rug. Gelukkig het die mark vir die grootste ge-
deelte van die jaar nie gereageer nie, wat aan ons ’n hoër 

gemiddelde markprys besorg het en ons in ’n gelykbreek-situasie laat 
beland het.
Promosies: KZN VPO het hoofsaaklik op winkel- en skoupromosies 
gekonsentreer.  ’n Nuwe soort veldtog het kop uitgesteek in KZN. 
Gedurende die grootste gedeelte van die jaar is sokker as tema 
gebruik vir die bevordering van varkvleis in winkels.  Mini-sokkerballe 
is saam met varkvleisaankope uitgedeel, tesame met ’n vraelys om 
groter bewustheid oor varkvleis aan te wakker. Die Tuinskou, die Royal 
Skou en die Goeie Kos en Wyn Skou is baie gewild onder verbruikers 
en by al hierdie skoue was dit duidelik dat ons hoogs geslaagd is met 
die bevordering van varkvleis onder al ons etniese groepe.
Invoere: Dit is sorgwekkend dat invoere gedurende die afgelope 
twee maande dramaties toegeneem het. As gekyk word na syfers van 
dieselfde tydperk verlede jaar, kan gesien word dat daar ’n toename 
van 29.69% in invoere was, oftewel ’n bykomende 48 700 varke wat 
die land tot op datum binnegekom het. As dinge so voortgaan, sal dit 
ons in ernstige moeilikheid laat beland.  
Finansies: Die geld wat ingesamel word met die statutêre heffing, 
het finansiële stabiliteit in KZN VPO meegebring. Dit is ook hierdie 
geld wat vir alle promosies gebruik word. Die vrywillige heffing van 
0.1% bly onveranderd, maar dit sal by die AJV in 2009 hersien word. 
Opkomende boere: Baynesfield se opleidingsfasiliteit is 
goedgekeur en daar word nou gewag op wetlike finalisering van die 
aankoop van die grond en die varkboerdery. Onderstepoort is op 22 
Mei 2009 buite Pretoria geopen. Die fasiliteit sal tot die beskikking 
wees van  studente en opkomende varkprodusente.
Statutêre heffing: Na bekragtiging by die jaarvergadering van die 
SAVPO in September 2009, sal die voorgestelde nuwe heffing van R7 
per vark wat geslag word, vanaf 1 November 2010 van krag wees.
Siekte: CSF is onder beheer.  Dit wil voorkom asof PRRS onder 
beheer is. Ons hoop vir die beste.
Hartlik dank aan Robin Barnsley, Kwanalu se President, en sy personeel 
wat ons weereens op hoogte van alle landbouaangeleenthede in KZN 
gehou het. Dankie aan Simon Streicher (nasionale HUB) en sy span 
vir die uitmuntende werk wat hulle doen. Dankie aan my komitee vir 
hulle ondersteuning en insette en my bemarkingspan wat bestaan 
uit Sally Wilson en Heather Cullinan, asook Hayley Jackson in die 
kantoor, vir al hulle harde werk gedurende die jaar.


