
Verslag van 
die President

deur Robin Barnsley

G egroet is almal wat hierdie verslag lees. Ek vertrou dat u 
dit doen uit hartlike waardering vir die uiters belangrike 
rol wat ons sektor speel in die voeding van ons nasie en 

die streek, terwyl werkverskaffing op ’n beduidende vlak geskied 
en ’n positiewe bydrae gemaak word tot die voortbestaan van die 
gemeenskappe waar ons werk en hulle afhanklikes.

Die afgelope jaar was vol uitdagings. Net soos alle ander sektore 
van die ekonomie, het ons ook te kampe gehad met die gevolge van 
die ineenstorting van wêreld-ekonomieë, waarvan die hoogtepunt 
so vêr in die verlede voel, maar wat steeds by ons spook.

As na die verskillende kommoditeite gekyk word waaruit ons sektor 
saamgestel is, is dit duidelik dat daar groot uiteenlopendheid is. Vir 
die graanboere was die afgelope seisoen vol probleme, om die 
minste te sê, terwyl die kommoditeite wat normaalweg sou floreer 
weens die lae insetkoste wat met die lae graanprys gepaard gaan, 
gebuk gegaan het onder verlaagde verbruikersvraag en ’n kleiner 
toename in die verwagte vraag as gevolg van die Wêreldbeker 
Sokker.

Kwanalu se aktiwiteite gedurende die afgelope jaar, kan in die 
volgende 6 afdelings verdeel word:

• Transformasie en Landelike Ontwikkeling
• Landelike Veiligheid en Sekuriteit
• Natuurlike Hulpbronne
• Arbeids- en Maatskaplike Belegging
• Kommunikasie en Beeldbou
• Kommersiële Beleid.

Ek sal bogenoemde beleidsafdelings later in die verslag meer 
sorgvuldig bespreek.

Gegewe die spesifieke omstandighede waarin ons tans verkeer, sal 
dit kortsigtig van my wees om nie heelwat tyd te bestee aan twee 
baie belangrike afdelings wat vir ons as ’n unie veral sorgwekkend 
is en wat groot bronne van kommer vir elke landsburger behoort te 
wees. Hier praat ek spesifiek van misdaad, veiligheid en sekuriteit 
en in die tweede plek, die kwessie rondom grondhervorming.

In die verlede is ek deur regeringsamptenare oor die kole gehaal, 
as sou ek op ’n verband tussen die twee gesinspeel het. Dit is 
egter duidelik dat die spanning wat voortspruit uit die stadige 
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pas waarteen grondhervorming geskied, aanleiding gee tot 
aangeblaasde emosies in die landelike gebiede. Dit het twee 
dinge tot gevolg, naamlik ’n toename in gewelddadigheid en 
tweedens, die reaksie van oningeligte beleidmakers wat poog om, 
wat beskou word as ’n mislukte beleidsimplementeringsprogram 
aan te help.

Statistiek toon dat ons as sektor baie ly aan die hande van kriminele 
elemente op die gebied van veediefstal en plaasaanvalle/-
moorde, wat op alle plaasbewoners gemik is en sogenaamde 
kleiner misdaad wat nou reeds hoogtes bereik het waar dit alles 
behalwe “klein” kan wees!

Ek moet my waardering uitspreek teenoor die senior lede van 
die Suid-Afrikaanse Polisiediens en ander verwante liggame, wat 
oor die algemeen hartlik en toegewend is in die manier waarop 
hulle met ons saamwerk om hierdie plaag in ons samelewing 
te bekamp. Ongelukkig is baie van die probleme wat ondervind 
word, die gevolg van swak verhoudings en kommunikasie op 
plaaslike vlak.

Die lede wat ons inligtingsvergaderings regdeur die provinsie 
gedurende April en Mei vanjaar bygewoon het, sal onthou dat 
daar wedersyds ooreengekom is dat ons aktief sal deel uitmaak 
van strukture wat op plaaslike vlak daargestel word en wat dit 
eerstens ten doel het om kommunikasie tussen deelnemers op 
plaaslike vlak te bevorder en te koester.

Dit moet by herhaling beklemtoon word dat die mislukking van 
sodanige strukture ’n struikelblok is in die weg van die effektiewe 
bedryf van ons besighede en ’n bedreiging vir die veiligheid van 
huis en haard. Ons het tot ons beskikking op provinsiale, sowel 
as nasionale vlak, strukture en verhoudings wat aangewend kan 
word en daar is bewys dat dit effektief is in die hantering van 
probleme op plaaslike vlak.

Neem nou maar die kwessie rondom grondhervorming:

Die huidige stand van sake is onhoudbaar en nie volhoubaar nie.

Terwyl ek hier skryf, wag ons op die vrystelling van ’n groenskrif 
oor die onderwerp, wat gedurende die Wêreldbekersokker so in 
geheimsinnigheid gehul was, dat dit moeilik is om nie te glo dat daar 
’n beduidende skuif in die benadering tot beleidsimplementering 
met gepaste voortvloeisels gaan plaasvind nie.

Ons hoor ’n geruime tyd reeds oproepe tot toenemende 
regeringsingryping in die grondhervormingskwessie, waaronder 
die volgende:

1. ’n Oproep tot die hersiening van die beginsel van “gewillige 
koper, gewillige verkoper”

2. Die beperking van die aantal hektaar wat deur ’n individu besit 
mag word

3. Dat die eerste reg tot weiering van alle eiendomme wat in die 
mark kom, aan die Staat gegee moet word

4. Die hersiening van die hele eiendomstelsel, wat daarop 
gemik is om eiendomsreg, soos ons dit tans ken en verstaan 
te beperk om drie tipes eienaarskap te omvat, naamlik 
staatsgrond, beperkte privaatgrond en verhoogde beperkings 
op eienaarskap deur buitelanders

5. Nuwe wetgewing oor eiendomsreg, naamlik die Wet op 
die Eiendomsreg van Grond en die Wet op Huurarbeiders, 
wat onder andere die voorwaardes van die Wet op die 
Uitbreiding van Eiendomsreg en die Wet op Huurarbeiders 
konsolideer, gaan ter tafel gelê word. Die doel is om die 
regte van plaasbewoners te versterk en om aandag te skenk 
aan die relatiewe regte van grondeienaars, plaaswerkers en 
plaasbewoners.

Dit is belangrik om te wonder waarom ons debat voer oor 
bogenoemde ingrypende beleidsvoorstelle.

Eerstens verteenwoordig dit die kern van beleidsposisies wat deur 
die regerende party aanvaar is by hulle “Polokwane-“ konferensie 
in 2007. In die tweede plek word aanvaar dat hierdie voorstelle 
die oplossing sal bied vir die stadige en klaarblyklike mislukkende 
grondhervormingsbenadering wat tans van krag is.

Terwyl ons nie van die regering verskil sovêr dit die stadige en 
ondoeltreffende benadering tot grondhervorming aangaan nie, 
is ons besorg dat die onderliggende redes waarna algemeen 

verwys word, hoofsaaklik te doen het met beskuldigings dat 
die kommersiële boerderysektor die implementering van 
grondhervormingsbeleid aktief en met opset in die wiele ry.

Hierdie beskuldigings sluit onder andere in, onderlinge 
samewerking om grondpryse op te jaag waar die regering die 
voornemende koper is, ’n gebrek aan bereidwilligheid aan 
die kant van grondeienaars om grond beskikbaar te stel vir 
grondhervormingsdoeleindes, kriminele handelinge aan die kant 
van grondeienaars, wat strydig is met die regte van eisers en 
bewonings-/besettingsgemeenskappe, ens.

Sonder om betrokke te raak by oor-en-weer beskuldigings, 
is die werklikheid dat geloofbare studies wat met behulp van 
onafhanklike navorsing deur Kwanalu onder sy lede gedoen is, 
toon dat daar nie ontken kan word dat daar wel geïsoleerde gevalle 
soos deur die regering beweer, sal voorkom nie. Daar is egter 
meer as genoeg gewillige verkopers van plase en boerderygrond 
wat dit moontlik sal maak om grondhervormingsdoelwitte in die 
provinsie te bereik. Om die waarheid te sê, die president van Agri 
SA het onlangs verklaar dat 12% van kommersiële boerderygrond 
tans in die mark is!

Wat ons nou tussen grondhervormingsamptenare sien gebeur, 
is duidelike aanduidings van korrupsie en wanpraktyke, blatante 
versaking van pligte en die verspreiding van leuens om hulle 
eie tekortkominge toe te smeer, met ons sektor wat as die 
spreekwoordelike latswaaiers voorgehou word. Dit, tesame 
met sistemiese en strukturele probleme en tekortkomings, lei 
tot ’n mengsel wat net kan lei tot, waarna verwys kan word as 
negatiewe voeteslepery, om dit sagkens te stel.

Boere luister ywerig na die Kwanalu President

Kwanalu het nog nooit die belangrikheid ontken van die 
grondhervormingsprogram om historiese wanbalanse te herstel 
nie en het aktief deelgeneem aan die daarstelling van ’n aantal 
inisiatiewe wat gemik is op die koestering van vooruitgang in die 
gebied. Baie daarvan is deur die inkomende regeringsleiers wat 
met die draai van die Mbeki-regering in hulle poste aangestel is, 
oor die hoof gesien. Gevolglik sien ons amptenare wat stappe 
herhaal en sake vertroebel, optrede so reg in die kraal van die 
radikale faksie wat nie op hulle laat wag met valse beskuldigings 
teen die kommersiële boerderysektor nie.

Ek het vroeër verwys na die verband tussen grondhervorming en 
misdaad en oproer.

Gewoonlik word die regering uitgelok om eensydige verklarings 
uit te reik, wat verband hou met beweerde wangedrag 
deur wit kommersiële boere wat teenoor plaasbewonings-/
besettingsgemeenskappe gepleeg word. Weinig word gesê 
oor die wangedrag teenoor grondeienaars wat wettige reg en 
eienaarskap besit tot die grond waarop hulle boer.

Sodanige wangedrag omvat fisiese geweldpleging (en in 
sommige gevalle moord), volgehoue en voortdurende handelinge 
van verwoesting van en skade aan eiendom, dreigemente 
teenoor/intimidasie van werkers wat wettiglik in diens geneem 
is, die aanwending van simpatieke lede van die veiligheidsmagte 
om vals klagtes teen grondeienaars te lê (dit sluit in beweerde 
beledigende verklarings deur politici, die blokkering van toegang 
tot eiendom en die slag van waardevolle lewende hawe, om maar 
enkele te noem).

Kwanalu se posisie moet duidelik gestel word: ons is nie en was 
nog nooit gekant teen die grondhervormingsprogram nie. Dit blyk 
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duidelik uit die positiewe en pro-aktiewe kontak wat heers binne 
ons strukture en met die rolspelers soos NRO’s wat geraak word 
en verskeie regeringsorgane.

Nieteenstaande ons goeie voornemens en aktiewe en 
konstruktiewe deelname, is twee belangrike forums, wat deur 
ons betrokkenheid tot stand gebring is, as gevolg van politieke 
verwaarlosing op ’n syspoor gerangeer. Dit is PLARFO (die 
provinsiale grond- en landbougrondhervormingsforum) en die 
komitee vir die monitering van die skending van regte.

Albei hierdie instellings is tot stand gebring om ’n wye reeks 
belanghebbende groepe wat in die grondhervormingsarena 
betrokke is, byeen te bring. Dit is die geval met PLARFO en die 
rolspelers wat aandag skenk aan die vermindering van enige 
spanning voortspruitend uit die skending van die regte van mense 
wat op plase bly in die geval van die komitee vir die monitering 
van die skening van regte.

Nadat die huidige provinsiale regering aan bewind gekom het, 
is die verantwoordelikheid vir hierdie twee forums oorgedra na 
die provinsiale departement van landbou, bosbou en visserye. 
Sedertdien het PLARFO nog geen vergadering gehou nie, terwyl 
die komitee vir die monitering van die skending van regte by die 
ter perse gaan, sewe maande laas vergader het.

Die gevolg van hierdie nalatigheid is ’n “kookpot” van emosies 
in landelike gebiede, wat dodelike gevolge kan inhou, om nie 
eens te praat van ’n definitiewe afwaartse neiging in ekonomiese 
produktiwiteit in daardie gebiede, waar dit oral ’n impak op 
voedselsekuriteit sal hê nie.

Ons kan nie en ons moet nie stilsit as die regering swak-deurdagte 
en potensieel skadelike beleidsvoorsorg tref nie. Dit word gedoen 
as gevolg van selfdienende politieke oorwegings en opsetlike 
foutiewe inligting wat versprei word deur hulle wat nie hulle werk 
behoorlik gedoen het nie of diegene met skandelike voornemens.

Teen die tyd dat hierdie verslag by die jaarkongres aan ons 
lede voorgelê word, sal daar reeds veel gesê wees oor die vyf 
ingrypings wat volgens ons mening deur die regering voorgestel 
moet word. Die ingrypings kan op grond van afdoende en 
konkrete bewyse weerlê word. Ons hoof-argument en die logika 
is dat die voorstelle die werking van normale markmeganismes 
sal belemmer en ernstige skade aan marksentiment sal berokken 
– die grondslag waarop langtermyn beleggingsbesluite berus.

Ons posisie is baie duidelik:

1. Grondhervorming moet ondersteun word binne die perke 
van die Konstitusie en die oppergesag van die reg van die 
Republiek van Suid-Afrika

2. Ons sal nie by besprekings en onderhandelings betrokke raak 
wat strydig is met die doeltreffende werking van die vrye mark 
nie

3. Ons ondersteuning van die noodsaak tot grond hervorming 
lei ons om ’n ondersteuningsaanbod aan die regering te 
maak in die lig van die doeltreffende implementering van 
bestaande grondhervormingsbeleid wat volhoubare landelike 
ontwikkeling en ’n verbeterde lewe vir almal tot gevolg sal hê.

Op nasionale vlak het Kwanalu gedurende die jaar vergaderings 
gehou met die ministerie van landelike ontwikkeling en 
grondhervorming, die hoofkommissaris van grondeise en senior 
regslui, waar belangrike bydraes gemaak is en ons posisie duidelik 
oorgedra is. Ons sal voortgaan om insette tot die nasionale debat 
oor grondhervorming en landelike ontwikkeling te lewer.

Aangaande plaasboere se beeld na buite:

In ’n vorige verslag het ek melding gemaak dat baie mense 
plaasboere sien as strydlustige boepens-mans wat links en regs 
houe uitdeel, rondsit en een en almal uitskel.

Dit is miskien van toepassing op ’n baie klein minderheid (in die 
woorde van ’n senior politikus in die provinsie, nie myne nie). Die 
grootste gedeelte boere is egter besigheidsmense wat in ’n uiters 
uitdagende politieke, ekonomiese en wetlike omgewing werk.

Soos enige besigheid wat ’n langtermyn toekoms van 
uitvoerbaarheid en volhoubaarheid nastreef, vereis dit ’n vooruit-
denkende, pragmatiese benadering tot sake wat aangepak word. 
Plaasboere het nie slegs te make met die gewone druk wat eie is 

The Kwanalu Uitvoerende Komitee: Rod Freese, Sandy La 
Marque (HUB), Robin Barnsley (President) en Phenias Gumede

Dankie
Die Kwanaluraad en uitvoerendekomitee wil graag die 
personeel bedank vir hulle onwrikbare toewyding en 

verbintenis tot die mikpunte en doelwitte van die unie.

Dankie vir alles wat julle doen – hou so aan!

aan alle besighede in die wêreld nie, ons is ook onderworpe aan 
eiesoortige druk soos hierbo uiteengesit.

Hoe sien ons die rol wat ons vervul in die gemeenskappe waar 
ons woon en werk? ’n Onlangse blitsopname onder 109 Kwanalu-
lede het die volgende aan die lig gebring: 

•	 Getal werknemers: 7 609
•	 Gesamentlike totale koste van maatskaplike opheffings

inisiatiewe: R6,1 miljoen p.j.
•	 Bron van befondsing: geheel en al uit eie bronne
•	 Hoofbegunstigdes: werkers, gades en gesinne
•	 Aard van dienste gelewer: sportgeriewe, opleiding & opvoeding, 

voorsiening van basiese dienste soos water en elektrisiteit 
vir die plaasboer se rekening, bystand in geval van siekte of 
begrafnisse van gesinslede, bydraes tot aftreevoordele en die 
verskaffing van gratis vervoer dorp toe en terug.

As mens ooit bewyse gesoek het van ’n positiewe houding, 
gerugsteun deur dade, is hierdie die antwoord!

Ter afsluiting, ’n persoonlike verklaring:

Ek vra nie om verskoning vir my beroep nie – dit is ’n eerbare en 
veeleisende beroep wat die grondslag van ons samelewing vorm 
– dink aan ’n samelewing wat geheel en al op bestaansboerderye 
moet staatmaak!!

In die lig van ’n grootliks negatiewe samevatting van die enkele 
sake, hoe sien ek die toekoms?

Ek sien ons as ’n gemeenskap wat op ’n positiewe en aktiewe 
wyse deelneem aan sake wat op ons betrekking het om ’n 
beter toekoms daar te stel, wat beteken dat ons ’n positiewe, 
beginselvaste en uitdagende benadering teenoor die sake 
waarmee ons te doen het, moet aanneem.

In die lig van alles waarna ek hierbo verwys het, is dit gepas dat 
’n verkorte beleidsrigting daargestel moet word soos uiteengsit in 
die HUB verslag wat volg.

Verslag van die HUB
deur Sandy La Marque

Oorkoepelende Strategie:
Die Strategiese Plan vir SA Landbou 
bly Kwanalu se riglyn in sy hantering 
van sake. Die visie het “’n verenigde 
en vooruitstrewende landbousektor” 
ten doel met ’n duidelike strategiese 
doelwit. “Om billike toegang 
en deelname in ’n wêreldwye, 

mededingende, winsgewende en volhoubare landbousektor daar 
te stel, wat tot ’n beter lewe vir almal sal bydra.” Die kernstrategieë 
wat dit onderskryf is “billike toegang en deelname, wêreldwye 
toegang en deelname en volhoubare hulpbronbestuur.”
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Kwanalu meet sy handelinge aan hierdie kernstrategieë. Soos 
hierbo uiteengesit, word die talle sake waarmee Kwanalu te doen 
het, in ses sleutelareas saamgevat: 

1. Transformasie en Landelike Ontwikkeling 
2. Landelike Veiligheid & Sekuriteit 
3. Natuurlike Hulpbronne 
4. Arbeids- en Maatskaplike Belegging 
5. Kommunikasie en Beeldbou 
6. Kommersiële Beleid 

Bogenoemde sleutelareas stem ooreen met dié van Agri 
SA en die ander provinsies, wat ’n gefokusde en duidelike 
beleidsbenadering verseker. Beleidsdokumente is geformuleer 
om die ses areas te onderskryf.

Kwanalu het tot op datum ’n sterk beleidstandpunt ingeneem en 
het nie toegewings gemaak of afgewyk van die beskerming van 
die SA Konstitusie en ons regte soos daarin vervat nie.

Beleidsverklarings:
Transformasie en Landelike Ontwikkeling 
Argumentshalwe kan gesê word dat die grootste afbrekende faktor 
vir die landbousektor in KwaZulu-Natal, die regering se onvermoë 
was om die drie bestaande grondhervormingsprogramme te 
implementer, naamlik restitusie, herverdeling en hervorming 
van eienaarskap. KwaZulu-Natal het onder meer gebuk gegaan 
onder wan-administrasie, nepotisme, korrupsie, ’n totale gebrek 
aan deursigtigheid en miskenning van die oppergesag van die 
reg.

Kwanalu het grondhervorming van meet af aan ondersteun en 
sal voortgaan om dit te doen deur middel van talle projekte en 
ingrypings wat deur Kwanalu se lede en die organisasie in die 
geheel geloods word.

Kwanalu ondersteun: 

1. Vryemarkbeginsels
2. Respek vir eiendomsreg
3. ’n Inklusiewe benadering tot alle partye om ’n vlot oorgang 

van grond na begunstigdes te verseker
4. ’n Holistiese benadering om hulpbronne, infrastruktuur, 

finansies, uitbreidingsteun, ens. te verskaf
5. Groeigeleenthede, byvoorbeeld werkskepping en sekuriteit, 

voedselsekuriteit, belegging
6. ’n Geloofwaardige grond-oudit/grond-databasis van grond-

eienaarskap
7. Provinsiale en plaaslike forums
8. AgriSEB in ooreenstemming met die generiese kodes vir die 

beste praktyk
9. Regeringsondersteuning – finansieel, sowel as ten opsigte 

van hulpbronne
10. ’n Vennootskapsbenadering teenoor die regering.

Landelike Veiligheid en Sekuriteit
By Kwanalu se jaarkongres 2009 is die volgende resolusie 
aanvaar:

“Kriminele aktiwiteite op plase bring aanmerklike finansiële 
verliese aan die sektor mee, terwyl dit ook die vertroue, trots 
en waardigheid van boere en die breër landelike gemeenskap 
ondermyn. Die kongres glo dat die betrokke owerhede en politieke 
en gemeenskapsleiers ’n openlike en aktiewe rol moet speel om 
die kommerwekkende styging in sodanige aktiwiteite teen te 
staan, omdat dit lei tot ’n geleidelike indringing en omverwerping 
van die regte van wetsgehoorsame burgers.”

Gedurende hierdie tydperk het Kwanalu onvermoeid aandag 
geskenk aan die resolusie en dit het gelei tot die erkenning van 
die probleem, sowel as ’n hernieude poging deur rolspelers om 
iets omtrent die resolusie te doen. 

Kwanalu ondersteun: 

1. Die oppergesag van die wet vir ’n regverdige en billike 
samelewing

2. ’n Geïntegreerde wetstoepassingstrategie
3. Feitelike bewyse teenoor die gebruik van opruiende 

verklarings of onderstrominge
4. Doeltreffende wetstoepassing

5. Privaat inisiatiewe binne die wet, om by te dra tot ’n veiliger 
landelike omgewing

6. Die bekamping van veediefstal en kleiner misdade
7. Die uitroei van korrupsie en misdaad
8. Die byhou van statistiek en analise
9. Streng grensbeheer
10. Die voorkoming van onregmatige toegang tot vuurwapens.

Natuurlike Hulpbronne en Infrastruktuur
Dit het vir Kwanalu se lede al hoe moeiliker geword om te werk en 
voedselproduksie te verseker weens ’n afname in die gebruik van 
natuurlike hulpbronne en ’n verswakte landelike infrastruktuur. 
Verskeie elemente, soos die gebruik van water, elektrisiteit, swak 
paaie en dienslewering, belemmer die sektor se werksaamhede.

Die verlies van produktiewe landbougrond aan behuisings-, 
mynbou- en besigheidsontwikkeling, is nog ’n aspek wat druk op 
die sektor plaas. Duidelike riglyne moet daargestel word wat sal 
verseker dat produktiewe landbougrond behou en beskerm word.

Kwanalu ondersteun: 

1. Die volhoubare gebruik van natuurlike hulpbronne
2. Die beskerming en gesonde balans van natuurlike hulpbronne
3. Die beperking van die koofstof- en watervoetspoor en om vas 

te staan teen klimaatsveranderinge
4. Navorsing, ontwikkeling en behoud van kundigheid vir 

volhoubare bestuur
5. Deelname aan plaaslike strukture wat dienste lewer.

Arbeids- en Maatskaplike Belegging 
Kwanalu bevorder steeds onderworpenheid aan arbeids- en 
verwante wetgewing en volhard met ’n positiewe rol om aandag 
te skenk aan sake wat mag opduik. Kwanalu se lede kan met trots 
bewys lewer van talle baie suksesvolle maatskaplike ingrypings 
wat plaasgevind het. Die finansiële belegging verbonde daaraan 
is groot en ontvang dikwels nie die nodige erkenning nie.

Kwanalu ondersteun:

1. Ontwikkelingsinisiatiewe met die plaaswerkersgemeenskap 
as doelwit, veral met die oog op opleiding, sport, ontspanning, 
voeding en gesondheidsorg

2. Statutêre meganismes om onwettige besetting en die 
ondermyning van eiendomsreg te voorkom

3. Wetsgehoorsaamheid.

Kommunikasie en Beeldbou 
Kwanalu het ’n strategiese rol gespeel in die opheffing van die 
organisasie in en tussen sleutelgehore. Ons poog voortdurend om 
pro-aktief te wees in kommunikasie met teiken-gehore en lede. Dit 
het vrugte afgewerp want Kwanalu word vir kommentaar genader 
oor alle sake wat met die sektor en verwante sake verband hou 
en is die sleutelsegsman oor landbousake in KwaZulu-Natal.

Kwanalu ondersteun: 

1. Feitelike verslaggewing (d.i. nie persepsies of veralge
menings nie)

2. ’n Duidelike kommunikasie-strategie met en vir sy lede
3. Inklusiwiteit van kommunikasie binne die lede-basis.

Kommersiële Beleid 
Kwanalu is gelukkig om aktiewe kommoditeitsverenigings te hê wat 
bepaalde kommoditeitsverwante sake hanteer. Daar is egter sake 

2010 Droogte het negatiewe effekte op boere
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Kwanalu Ontwikkeling 

KwaZulu-Natal se lessenaar vir Georganiseerde 
Landbouontwikkeling (KZN LGLO) is reeds die 
afgelope paar maande in werking en aan die gang. Die 

suksesvolle inisiatiewe wat onderneem is, bied baie bevrediging. 
Enorme potensiaal en geleenthede om ’n beduidende verskil in 
ontwikkelingsake te bring, lê nog in die lessenaar opgesluit.

Breed gestel, is die lessenaar se voortgesette doel om: -

• Die voorheen benadeelde plaasboere op te hef 
• Die lessenaar finansieel gesond te hou 
• Fondse in te samel vir ontwikkelingsprojekte 
• Te verseker dat kleinskaal boerelede die geleentheid gebied 

word om deel te neem aan “Landbou” in een of ander vorm
• Om armoede te beveg 
• Aandag te skenk aan MIV/Vigs
• Die daarstelling van volhoubare en uitvoerbare kommersiële 

boere
• Om arm landelike mense te help om toegang tot bates en 

dienste te verkry
• Skakeling na en met rolspelers
• Ontwikkeling van voorheen benadeelde boere
• Koördineer die kommunikasiekanale tussen lede, 

boereverenigings, landbou-distriksforums en provinsiale 
strukture

• Die daarstelling van ’n reeks provinsiale bilaterale 
ooreenkomste met regeringsdepartemente en 
diensverskaffers vir die verskaffing van ’n reeks 
ondersteuningsdienste. Verseker die integrasie van hierdie 
dienste in die boere se werksaamhede

• Om na vore te kom met ondersteunings, befondsings en 
bestuurstrategieë, asook programimplementering vir die 
Ontwikkelingslessenaar

• Ontwerp en implementeer ’n fondsinsamelingsprogram vir 
bykomende kapasiteit in die ontwikkelingsafdeling

• Bemagtig mense ten opsigte van ekonomiese aange leenthede, 
byvoorbeeld:
– Klimaatsverandering
– Grondgebruik
– Bewaring 
– Wetlike vereistes

• Die daarstelling van ’n sterk, kollektiewe bedingingsmag vir 
armes in landelike gebiede 

• Bemagtig vroue en die jeug
• Fasiliteer projekte 
• Die daarstelling van geleenthede om toegang te verkry tot 

dienste en finansiering, hetsy deur regeringsbronne of privaat

• Vergemaklik toegang tot tegnologie 
• Fokusopleiding en vaardigheidsontwikkeling 
• Vergemaklik marktoegang
• Help met die ontwikkeling van geleenthede wat waarde toevoeg
• Skenk aandag aan huishoudelike voedselsekuriteit. 

Radio Ukhozi Luistergleuwe
Kwanalu word ’n wonderlike geleentheid gebied waar daar in 
verskeie –gleuwe direk met sy lede en die opkomende sektor in 
die algemeen gepraat kan word. Die luistergleuwe word beplan 
en interessante temas word gebruik om boere en die landelike 
bevolking in KZN in te lig oor Kwanalu, sy doelstellings en die 
voordele wat Kwanalu-lidmaatskap inhou. Die luistergleuf 
is ook ’n goeie kommunikasiebron om boere in te lig oor 
vergaderingsreëlings en om terugvoer te gee oor aktiwiteite soos 
grondsake en maatskaplike ontwikkeling.

Algemeen
Die opkomende sektor worstel met verskeie uitdagings, waarvan 
die belangrikste die volgende is: 

• Boere is ongeorganiseerd en het ’n gebrek aan onder andere, 
besigheids-, bestuurs- en produksievaardighede

• Gebrek aan geld en voorligtingsdienste
• Swak marktoegang
• Gebrek aan skakeling met kommoditeitstrukture
• Dikwels gereed vir mislukking, d.i. gebrek aan geld en 

ondersteuning by die aanvang van ’n projek
• Swak geïntegreerde dienslewering.

wat oor alle kommoditeite heen sny en invloed op die produksie 
en winsgewendheid van lede uitoefen. Kwanalu is aktief op soek 
na geleenthede waar deelname aan die betrokke liggame verkry 
kan word sodat invloed uitgeoefen kan word om ’n volhoubare 
ekonomies-winsgewende omgewing vir sy lede te skep.

Kwanalu ondersteun: 

1. Die ontwikkeling van plaasboere in die bemarkingskonteks 
met erkenning aan kommoditeitsverenigings

2. Monitering van produkpryse, insetkoste, veevlakke in die 
voedselketting, ens.

3. Toepaslike onderskeidende tariefbeleid wat ’n balans tussen 
stabiele toevoer en winsgewende plaaslike produksie 
meebring

4. Deurlopende diensverskaffing deur betrokke instellings, 
byvoorbeeld Telkom, Eskom, munisipaliteite, ens.

5. Voldoende infrastruktuur van landelike paaie, spoorlyne en 
telekommunikasie

6. Doeltreffende skemas om tydige hulp ten opsigte van 
byvoorbeeld rampverligting te verleen, ens.

7. Tegnologie-ontwikkeling en oordrag
8. Toepaslike beleid ten opsigte van finansies, dienslewering en 

samewerking
9. Ekonomies bekostigbare belasting aan die landbousektor 

sonder toegewings.

Distrik Boerevereniging prys wenners

Sekuriteits Lessenaar
deur Koos Marais

Die lae sukses vlak van die justisie stelsel en die laer 
range in die SAPD om misdaad te hanteer, politiese 
inmenging en ’n gebrek aan ’n politiese wil om misdaad 

aan te spreek, bly ’n groot terughoudende faktor in suksesvolle 
boerdery en landbou. Dit is onmoontlik om die enorme koste van 
misdaad vir die boer, die verbruiker en die ekonomie te bereken. 

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. Dit is egter noodsaaklik om ’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 
veiligheidsfaktor 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:
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Kwanalu se Arbeidstaakspan
deur David Wayne

Die aanpassing aan die minimum loon-vlakke ten opsigte 
van die Sektorale Afbakening vir Plaaswerkers, het op 1 
Maart 2010 vir die tweede jaar van die huidige afbaken-

ing van krag geword. Soos gestipuleer, is dit aangepas volgens 
die CPI-koers wat toe beskikbaar was, plus 1%, wat tot ’n 6.9% 
jaar na jaar verhoging gelei het. Geen formele gesprekvoering 
hieroor met die departement van arbeid was nodig vir die ver-
slagtydperk nie.

Gedurende April 2010 het die KZN departement van landbou, 
omgewingsake en landelike ontwikkeling in samewerking met 
ander betrokke regeringsdepartemente en rolspelers, ’n beraad 
vir plaaswerkers in KZN gehou. ’n Afvaardiging wat Kwanalu 
verteenwoordig het, het deelgeneem aan die vergadering en 
kommissie-werkswinkelsessies tydens die beraad. Kwanalu se 
uitvoerende hoof het die beraad toegespreek en beklemtoon 
watter belangrike rol Kwanalu en sy breed-gebaseerde 
lidmaatskap speel in sy bydrae tot die algemene landelike 

Kwanalu Eiendomsbelasting-taakspan
deur Roger Godsmark

Soos in verlede jaar se verslag berig, is alle hoop laat vaar 
op ’n suksesvolle en redelik spoedige oplossing tot Kwa-
nalu se aansoek aan die minister om munisipaliteite se ver-

moëns te beperk om eiendomsbelasting van nie meer as 0.5% op 
landbougrond op te lê voordat enige kortings of afslag toegepas 
is nie, toe die minister op 25 Maart 2009 nie slegs Kwanalu se 
aansoek summier van die hand gewys het nie, maar dit ook as 
“kwelsugtig” bestempel het.

Daardeur het dit geblyk dat die minister nie slegs die feite wat 
in Kwanalu se gevallestudieverslag genoem is, heeltemal 
geïgnoreer het nie, maar ook die gevolgtrekkings waartoe gekom 
is in ’n onafhanklike verslag, opgestel deur ’n kommissie wat deur 
sy eie departement aangestel is en wat die feite en aanbevelings 
soos genoem in Kwanalu se verslag, in breë trekke ondersteun 
het. Ons mening, sowel as dié van ons onafhanklike “deskundige 
getuie,” prof. Johan Kirsten, is dat die minister gefouteer het 
deur die aansoek af te keur. Gegewe die bogenoemde en nadat 
Kwanalu met raad bedien is deur sy senior advokate, is besluit 
om voort te gaan met die hofaksie. Dit het van die taakspan baie 
werk agter die skerms geverg om verskeie beëdigde verklarings 
voor te berei ter ondersteuning van ons saak en in reaksie op 
teen-beëdigde verklarings wat deur die minister voorgelê is. 
Hopelik sal die saak voor die einde van die jaar voor die hof dien.

Ten spyte van die moontlike verligting wat die landbousektor 
kan aflei van die verhoudingsregulasies wat die minister in 
Maart 2009 in die Staatskoerant gepubliseer het, is gevind dat 
in bykans elke enkele saak wat ondersoek is, munisipaliteite 
enige potensiële voordeel negeer deur die foutiewe toepassing 
van die verhoudingsregulasies. As gevolg van die feit dat dit 
voorkom asof die provinsiale en nasionale owerhede onbevoeg 
is om munisipaliteite wat verkeerd optree oor te haal om aan die 
regulasies te voldoen, het Kwanalu besluit om ’n afsonderlike 
regsaksie te loods om munisipaliteite te dwing om die 
verhoudingsregulasies korrek toe te pas.

Alhoewel dit te betreur is dat tot regstappe oorgegaan moes 
word, maar gegewe die erns van die bedreiging aan die finansiële 
uitvoerbaarheid van boerderyondernemings wat deur die instelling 
van nie-volhoubare eiendomsbelasting teweeggebring word, word 
gehoop dat die howe ten minste ’n onpartydige en oorwoë besluit 
sal neem wat daartoe sal lei dat munisipaliteite verantwoordelik 
sal optree as belasting aan landbougrond opgelê word.

In ’n afsonderlike, maar verwante geval, het die departement 
van regeringsamewerking en tradisionele sake, sy voorneme 
aangekondig “om in die tweede helfte van 2010 omvattende 
wysigings aan die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting” 
aan te bring, en in hierdie verband is ’n reeks provinsiale 
deelnemingswerkswinkels in Maart en April vanjaar gehou. 
Alhoewel ’n aantal wysigings deur die departement aanbeveel is, 
is die mees verregaande om SAID se inkomste-drempel te gebruik 
om die minder gegoedes (R53 000<65 jaar en R88 000>65 jaar) 

1. Bemiddeling en skakeling ten opsigte van probleme tussen 
grondeienaars en of die Suid Afrikaanse Polisie Diens, 
Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming, 
Justisie en/of ander departemente.

2. Verteenwoordig Kwanalu lede in die Provinsiale strukture 
van die landelike Beskermingsplan en die Nasionale 
Veiligheidskomitee om oop werkende kommunikasiekanale 
tussen veiligheidsstrukture te verseker. 

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

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

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

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

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

8. 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.

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

Om persoonlik verantwoordelikheid vir u beveiliging, die 
beveiliging van u gesin, werknemers en besittings te aanvaar, 
moet ’n prioriteit wees.

Grondbeset in Kranskop

ekonomie en arbeidsverhoudinge in die provinsie. Kommissie-
werkswinkelsessies is gehou oor:

• Maatskaplike dienste wat verband hou met behuising, 
opvoeding, gesondheid, dienste- infrastruktuur en toegang tot 
maatskaplike toelaes.

• Werksomstandighede wat gerig is op die voorwaardes van 
sektorale afbakening en toegang van arbeidsvakbonde/vryheid 
van assosiasie.

• Die regte van plaaswerkers ten opsigte van waarborg tot 
eiendomsreg, toegang tot grond, onwettige immigrante en 
misbruik deur werkgewers/werknemers.

• Bemagtiging en vaardigheidsontwikkeling.
• Landelike ontwikkeling en grondhervorming.

Die besluite voortspruitend uit die kommissie-werkswinkels sal 
handig te pas kom in die voorbereidings tot ’n nasionale beraad 
van plaaswerkers wat later vanjaar deur die nasionale departement 
van landbou, bosbou en visserye byeengeroep word.
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2009 Kwanalu Jongboer van die Jaar 
– geborg deur Toyota

deur Sandy La Marque

Die 2009-titel van Kwanalu Jongboer van die Jaar 
is toegeken aan ’n baie waardige wenner – Horst 
Hellberg wat in Vryheid boer. Horst bedryf ’n uitgebreide 

boerderyonderneming met verskeie kostestrukture. Hy bestuur 
’n melkery met 2 230 vee-eenhede, asook ’n beeskudde en ’n 
voerkraal met 1 550 eenhede. Voorts bedryf hy ’n saaghout-
plantasie vir papierhout- en basdoeleindes. Daar is ook ’n 
unieke houtskool-aanleg. Om kostedoeltreffend te wees, moes 
Horst ’n elektriese voermeng-aanleg installeer. Met so ’n groot 
onderneming, wat met ’n uiteenlopende reeks masjinerie bedryf 
word, het hy ’n landboukontrakteursbesigheid begin om hom in 
staat te stel om kostebestuur in die onderskeie kostestrukture toe 
te pas. 

Die naaswenners in die kompetisie was Roland Driemeyer en 
Rory Bryden. Roland is ’n saaiboer wat in die Winterton-gebied 
boer. Hy plant saadsoja, kommersiële soja, saadmielies en 
mielies onder besproeiing, asook koring. In aansluiting by sy 
boerdery, produseer hy ook groente soos saadpampoene en 
kool. Rory boer in Kokstad. Hy bedryf ’n groot melkery met 1 100 
vee-eenhede en ’n kleiner beeskudde van 180 diere.

Dit is opwindend om te sien met hoeveel passie en toewyding 
hierdie jongboere werk, ten spyte van hulle bewustheid van die 
uitdagings van grondhervorming en arbeids- en ander sake. Almal 
praat van groei, uitbreiding en moontlike nuwe ondernemings wat 
besigheidsgroei kan beteken. Mooi so, jongboere! Ons wil alle 
jongboere aanspoor om betrokke te raak by die aktiwiteite van 
boereverenigings en bestuursake. Kwanalu het julle nodig as ons 
leiers vir die toekoms!

Kwanalu Vroue in die Landbou Dag 
deur Ethel von Abo

Hierdie dag bars behoorlik uit sy nate. Soveel so dat ’n 
nuwe lokaal gevind moes word om die aantal vroue te 
akkommodeer wat bespreek het om die dag in 2009 by 

te woon. Tanya Visser, redakteur van The Gardener/Die Tuinier 
is genooi om die vergadering toe te spreek en sy was een van die 
beste sprekers ooit. Van die oomblik dat die kleine mensie die 
verhoog betree het, is die spreekwoord wat sê “sterk krag kom 
in klein verpakkings,” waar bewys. Sy is ’n baie bedrewe spreker 
wat almal aan die lag gehou het. Die tema vir die dag was “Hoe 
groei jou tuin” en baie wonderlike idees en wenke is deur die loop 
van die oggend uitgedeel en verwissel.

Die saal was pragtig versier en daar is deurgaans gepoog om 
borge te kry wat die tuin-tema ondersteun. Hulle het die kans 
aangegryp om hulle produkte aan al die ywerige tuiniers bekend 
te stel. Groot glimlagte is gesien toe die pryse wat die vroue 
ontvang het, wat gewissel het van geskenkbewyse vir kwekerye 
tot “wurm-piepie!” uitgedeel is. Almal het ’n gelukspakkie ontvang 
wat tot barstens toe gevul was met tuin-items en tydskrifte. Die 
groot prys van geskenkbewyse wat by die Liberty Midlands Mall 
bestee kon word, is weereens deur Kwanalu geborg.

Dit bly moeilik om borge te kry wat bereid is om ons finansieel 
te ondersteun en ook pryse te skenk vir die wenners van die 
gelukkige trekkings gedurende die dag. Ons getroue borge het 
egter nie op hulle laat wag nie en uit die uitroepe wat deur die 
saal weerklink het en die opgewondenheid wat geheers het as 
die naam van ’n gelukkige wenner getrek is, kan ons borge maar 
gerus wees, hulle geld word goed bestee. 

In 2010 is dit die tiende herdenking van die “Vroue in die 
Landbou” dag– ’n mylpaal waarop almal baie trots is. Baie van die 
boervroue het dit elke jaar bygewoon en ons hoop dat hulle dit net 
soveel soos ons geniet het. Dit mag dalk lyk asof die dag net om 
die pret daarvan gaan, maar dit hou tog ’n belangrike boodskap 
in vir vroue dwarsoor KwaZulu-Natal om mekaar te bemoedig 
en by hulle mans te staan deur situasies waarmee hulle in die 
plaaslewe te doen het.

van die betaling van eiendomsbelasting kwyt te skeld. In sy 
voorlegging, het Kwanalu die volgende aanbevelings gedoen:

• Beperk jaarlikse toename in belastingpligtigheid tot CPI;
• Gebruik ’n “genormaliseerde belastingbasis” as grondslag vir 

jaarlikse toenames waar ’n buitengewone gaping in waardasies 
voorkom (byvoorbeeld elke 4 jaar as algemene waardasies 
gedoen word);

• Gee die departement die mag om munisipaliteite te dwing om 
aan die MPRA-verhoudingsregulasies te voldoen en boweal

• Beperk die bruto Randbelastingkoers tot ’n maksimum van 
0.5%, voor die toepassing van enige kortings en afslag.

Alhoewel die departement nog geen finale besluite geneem het 
nie, word gehoop dat daar van ons aanbevelings kennis geneem 
sal word in belang daarvan om te help om toe te sien dat landbou 
nie nadelig geraak word deur die instelling van nie-volhoubare 
eiendomsbelasting nie.

Horst Hellberg in sy melkery
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 Bedryfverslae
SA Rietkwekersvereniging

deur Jane Ferguson
Gewasproduksie
Die 2009/10-seisoen het suikerriet van 18 655 089 ton opgelewer. 
In vergelyking met die 2008/09-seisoen verteenwoordig dit ’n 
afname van 3.12% van 600 000 ton. Die totale suikerproduksie 
was 2 187 542 ton, wat seisoen na seisoen ’n afname van 
3.59% van 81 545 ton beteken. Die feit dat rietgehalte effens 
afgeneem het blyk duidelik uit die persentasie bedryfsgemiddelde 
herwinbare waarde wat vanaf 12.48% in 2008/09 gedaal het tot 
12.45% in 2009/10.

Kwekersinkomste
Die jaar tot jaar Herwinbare Waardeprys (HW) het met 13.6% 
verhoog om die uiteindelike prys vir die 2009/10-seisoen op 
R2 284.20 te staan te bring. Die netto inkomste van die bedryf 
het vanaf R7.6 biljoen in 2008/09 verhoog tot R8.36 biljoen in 
2009/10. Rietkwekers se aandeel in hierdie netto bedryfsinkomste 
was R5.38 biljoen.
Soos verwag is was die verhoging in insetkoste nie op dieselfde 
hoë jaar tot jaar vlak as in 2008/09 nie. Alhoewel dit ’n ietwat 
ligter las op kwekers geplaas het, sal die negatiewe uitwerking 
van die abnormaal hoë kostestygings van die seisoen, 
veroorsaak dat dit meer as een bo-gemiddelde jaar sal neem om 
uit die kostestrukture te kom. Alhoewel aanvanklike aanwysers 
daarop dui dat kwekers oor die algemeen produksiekoste en 
renteverhalings gedurende die afgelope jaar herwin het, kom 
dit op ’n tyd wat uitvoer-suikerpryse op hulle hoogste vlakke in 
amper drie dekades is.
RIETKWEKERS se jongste opname oor produksiekoste het 
getoon dat kwekers oor die afgelope seisoen in staat was om 
in die algemeen hulle produksiekoste te dek en dat daar selfs 
rentebetalings en betalings op kapitaal gemaak kon word. Soos in 
die afgelope jare, veral sedert 2003, berig is, het sake voorheen 
totaal anders daaruit gesien en kwekers het óf meer en meer in 
die skuld geraak, óf hulle moes hulle reserwefondse aanwend om 
in die rietkwekersbedryf te bly. So ’n situasie is nie volhoubaar 
nie en dit is een van die sake wat dringend aandag moet geniet, 
as die uitdaging tot die heropbou van die suikerbedryf aanvaar 
word om geleenthede aan te gryp wat dit in staat kan stel om ’n 
doeltreffende strategie van produkdiversifikasie daar te stel en die 
bedryf se inkomstebasis te vergroot.
As prysnemers in die mark, kan rietkwekers nie veel doen om die 
HW-prys wat aan primêre produsente betaal word, te verhoog 
nie. Die voortdurende verbetering in doeltreffendheid, het egter 
bygedra tot die verligting van hulle finansiële las. 

Volhoubaarheid in die Rietkwekersektor
Volhoubaarheid in die rietkwekersektor is een van die 
sleutelfokusgebiede van RIETKWEKERS. Die vele opleidings- 
en ontwikkelingsprojekte wat geloods word is daarop gemik om 
in die behoeftes van kwekers te voorsien en om hulle vooruitsigte 
te verbeter om so ’n lewensvatbare generasie rietkwekers vir die 
toekoms te verseker.
Een so ’n projek is die CaneFarms rekeningkundige stelsel, 
wat boekhouding en rekeningkundige dienste aan rietkwekers 
verskaf. Baie van hulle kliënte is opkomende rietkwekers wat 
hulle boerderyondernemings deur grondhervormingsmaatreëls 
bekom het. CaneFarms werk ook met kwekersgemeenskappe 
en -projekte. Hulle het op bedryfstransformasie-inisiatiewe 
gereageer deur die daarstelling van ’n “een-stop-” rekenkundige 
diens vir opkomende kwekers op ’n gebruiker-betaal-basis, wat die 
noodsaaklike verhouding tussen kwekers en boekhouding aanhelp. 
Sodanige verhouding was swak en kon moontlik tot finansiële 
probleme in die toekoms lei. CaneFarms speel ’n belangrike rol in 
die ondersteuning en opheffing van opkomende rietkwekers.
Weens hulle bydrae tot die demografiese veranderinge in 
grondeienaarskap en die stabiliteit wat hulle in landelike gebiede 
meebring, speel opkomende boere ’n belangrike rol in die 
suikerbedryf. RIETKWEKERS verleen graag erkenning hieraan 
en as deel van sy verbintenis en bydrae tot breedgebaseerde 
swart ekonomiese bemagtiging, subsidieer Rietkwekers die koste 
van opkomende boere se deelname aan CaneFarms.

KZN Katoenkwekersvereniging
deur Phenias Gumede

Gedurende die afgelope bemarkingseisoen wat op 31 
Maart 2010 geëindig het, is 1 470 bale katoenvesel in die 
KwaZulu-Natal produksiegebied geproduseer. Dit ver-

teenwoordig 3.5% van die totale Suid-Afrikaanse oes. Die oes, 
wat slegs onder droëland toestande verbou is, is 46% minder as 
die vorige seisoen en 78% laer as twee seisoene gelede. Die 
dalings kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die sluiting van die 
pluismeule by Makhathini en die besproeiingsprojek wat groot on-
sekerheid by boere veroorsaak het oor die toekoms van katoen-
produksie in die gebied.

Na raming sal die oes in KwaZulu-Natal vir die huidige seisoen 
ongeveer 63% laer wees as die vorige seisoen. Die verwagte oes 
van ongeveer 540 bale katoenvesel sal kom van ongeveer 210 
kleinskaal katoenboere wat op droë land boer. Die oes sal een 
van die laagstes ooit wees. ’n Ooreenkoms is met die meule in 
Swaziland aangegaan om die katoen, wat aan ’n katoenwewer in 
Swaziland verkoop gaan word, te pluis.

Die kwekers word ook gesteun deur hulle toegewyde 
streeksdienste-hulpbron, wat op plaaslike vlak hulp verleen 
met die opstel en monitering van begrotings, die opstel van 
besigheidsplanne en sakekennis in die algemeen.

Steun aan Kleinskaalkwekers
Baie van die volhoubaarheidsingrypings in die suikerbedryf het dit 
ten doel om die las op kleinskaalkwekers te verlig en om aan hulle 
hulp te verleen. Kleinskaalkwekers is ’n belangrike komponent 
in landelike gebiede, wat nie oor die vermoë beskik om hulle 
boerderybelange uit te brei nie, hoofsaaklik as gevolg van die 
tradisionele grondeienaarkapstelsel. Die kleinskaalsektor word 
tans onder sy potensiaal bedryf. Oeste het aanmerklik verklein 
en die aantal kwekers in hierdie sektor het die afgelope vyf jaar 
met 20% afgeneem. Van die ingrypings omvat die voortsetting 
van die jaarlikse betaling van die Bykomende Betalingsfonds van 
R31 miljoen. Deur hierdie fonds ontvang alle kleinskaalkwekers 
finansiële hulp, gebaseer op ’n glyskaal ten opsigte van die 
tonnemaat suikerriet wat gelewer word.
Groot geldelike bydraes is ontvang om die besorgdheid oor die 
volhoubaarheid van kleinskaalkwekers by te lê. ’n Projek ten 
bedrae van R4.819 miljoen, wat gemik is op die daarstelling 
van beter institusionele strukture en ’n gemoderniseerde 
grondeienaarskapstelsel, is van stapel gestuur vir die 
Mpumalanga Rietkwekersvereniging se kleinskaalkwekers.

Grondhervorming
Die prosessering van grondeise bly steeds ’n bron van groot 
kommer vir RIETKWEKERS. Meer as 52% van die gebied 
wat met suikerriet beplant is, is onderhewig aan grondeise en 
minder as 9.2% hiervan is opgelos. Hierdie situasie bring groot 
onsekerheid mee en dit het ’n beduidende uitwerking op die 
sentimente van sowel grondeienaars as eisers. Uit hierdie is 
16 398ha oorgedra onder die grondvergoedingsbeen van die 
grondhervormingsprogram. As in ag geneem word dat daar 
altesaam tot op datum ’n verdere 47 114ha na swart kwekers 
oorgedra is ingevolge privaat verkope van grond wat voorheen 
in wit besit was en die meule-cum-planter landgoedere, sowel 
as deur die LRAD- en PLAS-programme, is dit duidelik dat die 
beginsel van “gewillige koper, gewillige verkoper” kan werk en 
dat dit wel die geval is. Daarby het die Staat 4 215ha grond wat 
voorheen in staatsbesit was, aan swart eienaars oorgedra.
Dit beteken dat ongeveer 143 600ha steeds vir grondhervorming 
oorweeg word. Dit is nie te sê dat al die eise geldig sal wees 
ingevolge die neergelegde maatstawwe nie, maar as die 
uitstaande eise geskik is, sal meer as 50% van die gebied 
wat met suikerriet beplant is moontlik in die besit wees van 
boerderyondernemings wat deur swart eienaars besit word. 
Dit dui op die noodsaak om grondeise vinnig af te handel. Die 
potensiaal van die toekoms moenie in die wiele gery word 
deur die onvermoë in die hede nie. Die rietkwekersektor en die 
suikerbedryf kan aan die landbousektor as ’n model voorgehou 
word wat grondhervormingsake betref.



Kwanalu 9 

Bosbou Suid-Afrika
deur Roger Godsmark

Uit ’n bedryfsoogpunt gesien, was die hele 2009 ’n voort-
setting van neerdrukkende marktoestande voortsprui-
tend uit die ekonomiese krisis in die wêreld. Dit word 

geïllustreer deur die feit dat die tonnemaat-verkope waarop BSE-
heffing betaal word, slegs 14.3 ton in 2009 beloop het, sowat 2.4 
mt (of 14.4%) minder as in 2008. Vergeleke met 2008, het die 
verkope van alle produkte ten opsigte van verkope per produk 
afgeneem. Die grootste afname is toe te skryf aan die daling 
van 1.9 mt (15.5%) in die verkope van papierhout. Die grootste 
afname elke jaar was in die verkope van bloekom-papierhout, 
wat 1.4 mt of 17.7% gedaal het. Alhoewel hierdie syfers kom-
merwekkend is, moet op ’n positiewe noot daarop gewys word 
dat verkope gedurende die eerste ses maande van hierdie jaar 
aanmerklik toegeneem het, al is dit steeds nie op die vlakke wat 
dit in 2008 bereik het nie.

BSA het weer ’n ongelooflik besige jaar beleef waarin aandag 
geskenk moes word aan ’n klaarblyklik toenemende stroom van 
sake, waarvan sommige belangriker as ander is. Die belangrikste 
daarvan is:

• Hulpverlening aan die kantoor van die hoofkommissaris 
van grondeise (HKGE): In ‘n poging om die kantoor van die 
HKGE te help om grondeise wat op bosbougrond betrekking 
het, te finaliseer, het BSA op versoek van die kantoor van 
die HKGE, hulp verleen met die identifisering van eise wat 
in die Staatskoerant gepubliseer is wat betrekking het op 
bosbougrond, en eise waaroor voldoende getuienis beskik om 
’n ondersoek te regverdig vir moontlike onttrekking.

• Grond-restitusie Modelle & Bosbou-tribunaal: Die kantoor 
van die hoofkommissaris van grondeise, het in beginsel 
ooreengekom tot die gebruik van die generiese huur- en 
vestigingsdokumente (een vir korporatiewe saaghoutkwekers 
en ’n ander vir kommersiële boere), wat deur BSA ontwikkel is 
in ’n poging om te probeer verseker dat bosbou-operasies op 
geëiste grond volhoubaar bly nadat dit aan die begunstigdes 
oorgedra is. Die kantoor van die HKGE het ook amptelik steun 
verleen aan BSA se aanbeveling dat ’n “Bosbou-Tribunaal” 
tot stand gebring moet word met die doel om nie alleen die 
proses van eis-afhandeling te bespoedig nie, maar om dit op 
’n regverdige en bekwame wyse te doen deur mense met die 
nodige kundigheid en vaardighede te gebruik.

• Bosaanplanting/Watersake: Na vele jare van vrugtelose 
gesprekvoering met die regering om sake rakende 
bosaanplantingslisensiëring en watersake op te los, het ’n 
gesamentlike BSA-/regeringstaakspan gevorder met die 
identifisering van probleemgebiede en watter wetlike en/of 
administratiewe wysigings/veranderings aangebring moet 
word om die burokratiese, langdradige en duur aansoekproses 
vir die SFRA-waterverbruikslisensie te vereenvoudig en om ’n 
regulerende omgewing te skep waarin bosbouontwikkeling nie 
soos tans, in die wiele gery word nie. ’n Stel aanbevelings is 
gedoen waarin aandag geskenk is aan verskeie aspekte van 
die lisensiëringsprosedure en ’n regulerende omgewing wat 
sal meehelp tot die bereiking hiervan.

• Bosbeskermingstrategie: Die Instituut vir Kommersiële 
Bosbounavorsing is die dryfkrag agter die opstel van ’n 
“Geïntegreerde Bosbeskermingstrategie”. Nie net sal dit 
die eerste keer wees dat  ’n omvattende en gekoördineerde 
strategie opgestel word waarin duplisering van rolspelers 
se insette vermy word en voorkeur verleen word aan 
fokusgebiede nie, maar ook een wat bosbrandbeskerming 
insluit. Ooreenkomste tussen die ICFR, DAFF en die FAO 
(die skenkergewers) is in November 2009 onderteken en die 
projek sal teen Junie 2010 voltooi wees.

• Bosbeskermingsake: Gedurende die afgelope paar jaar het die 
bedryf baie tyd, geld en kundigheid in die Sirex Beheerprogram 
belê. Dit wil voorkom asof hierdie belegging vrugte afwerp, 
want die program se doeltreffendheid ten opsigte van die 
beheer van hierdie pes het dramaties toegeneem. Die aandag 
van die bedryf is ook toegespits op ander peste en siektes 
soos Fusarium (Pitch Canker), Thaumastocoris en Leptocybe. 

Na die rampspoedige brandseisoene van 2007 en 2008, is dit 
bemoedigend om te sien dat die 2009-brandseisoen uiters vlot 
verloop het, deels omdat sake in plek geval het as gevolg van 
’n ontleding van wat verkeerd geloop het in die vorige twee 
brandseisoene.

• Die Grasveld-biodiversiteitsbewaringsprogram: Die pro-
gram, wat onder beskerming staan van BSA en die verbetering 
en bewaring van grasveld-habitatte op bosboulandgoedere ten 
doel het, beïndruk steeds met sy “grasveld biodiverse skander-
ingsprogram”, wat deur die UNDP gekies is as die mees inno-
verende projek uit 800 wêreldwyd wat deur die GEF befonds is.

• Bedryfsbevordering: BSA speel ’n deurslaggewende rol in 
die werksaamhede van die “Houtstigting”, ’n nuwe organisasie 
wat oor die hele bosbouspektrum strek, van kwekers tot 
timmerraambouers met die doel om die groei van bome en die 
gebruik van hout as voorkeurmateriaal te bevorder.

• Opvoedings- en Opleidingsliggaam vir die Bosboubedryf 
(FIETA): Die Nasionale Vaardigheidsliggaam het ’n verander-
ing aan die SETA-landskap voorgestel en as deel van die 
herstrukturering sal FIETA, een van die beter beheerde SETA’s 
ontbind en die komponente sal saamsmelt in twee ander nuwe 
SETA’s. FSA het ’n sentrale rol gespeel om ’n alternatiewe 
voorstel ter tafel te lê, wat hopelik aanvaar sal word.

Bogenoemde is slegs ’n klein gedeelte van die sake waaraan 
BSA gedurende die jaar aandag geskenk het in sy voortdurende 
strewe om die beste belange van al sy lede te verteenwoordig.

Nasionale Wolkwekersvereniging 
(KZN)

deur Hendrik Botha, Voorsitter, NWKV KZN en 
Bom Louw, Produksieadviseur NWKV

Die NWKV van KZN het weereens drie streeksvergader-
ings in Februarie vanjaar gehou. Die vergaderings, wat 
in samewerking met die RPO in Utrecht, Winterton en 

Swartberg gehou is, is bygewoon deur 136 boere, wat entoesi-
asties deelgeneem het. Die goeie opkoms en die gees wat by 
die vergaderings geheers het, is ’n duidelike bewys dat die ven-
nootskap suksesvol is. Almal wat daar was, was ten gunste van 
samewerking in die toekoms.

PLEK Aantal boere Ander Totaal

Utrecht 60 {39} [36] (47) 22 {25} [21] (18) 82 {64} [57] (65)

Winterton 30 {20} [16] (16) 21 {16} [18] (14) 51 {36} [34] (30)

Swartberg 46 {33} [42] (27) 22 {19} [17] (16) 68 {52} [59] (43)

TOTAAL 136{92} [94] (90) 65 {60} [56] (48) 201 {152} [150] (138)

Tabel 1 Bywoning van die streeksvergaderings in KZN gedurende 
die vier jaar, naamlik 2010, {2009}, [2008] en (2007)

Van 2009 tot 2010 was daar ’n toename van 48% in die getalle 
van boere wat die vergaderings bygewoon het.

’n Bygewerkte handleiding met algemene inligting oor 
wolskaapboerdery en RPO-verwante inligting, was by die 
vergaderings beskikbaar. In opvolging tot behoeftes wat by 
die streeksvergaderings uitgespreek is, word kort kursusse in 
wolklassering, stukklassing, KI by skape en omheining beoog vir 
die tweede gedeelte van 2010. Kursusse in veldbestuur is reeds 
by Dundee, Winterton en Swartberg aangebied.

Die NWKV is by die Royal skou verteenwoordig en die stalletjie 
het weer ’n goue toekenning ontvang. Daar was selfs modelle 
wat die klere wat by al ons stalletjies te koop aangebied word, 
vertoon het. Meer as 3 000 mense het die skeerdemonstrasies 
bygewoon.

Twee voorligtingsbeamptes van die department van landbou in 
KZN is aan die NWKV gesekondeer om voorligting te gee oor 
skaapboerdery in die Umzimkhulu- en Nquthu-gebiede. Na 
verwagting sal hierdie groepe hulle eie streeksvergaderings 
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KZN Pluimvee-Instituut
deur Lorraine Giles

Leerlingskap
KZNPI, in samewerking met Rainbow Chicken Farms, het in 
Januarie 2010 begin met ’n leerlingskap-program, waar leerlinge 
uit die Pietermaritzburg-gebied gekeur is om ’n leerlingskap van 
sewe maande te deurloop, hostel-akkommodasie uitgesluit. Om 
die leerlinge te help, het Rainbow Chickens aan hulle ’n salaris 
betaal om hulle vervoer- en akkommodasiekoste te dek.

Die doel met die leerlingskap was sodat die 23 leerlinge vir die 
Nasionale Senior Sertifikaat: Pluimveeproduksie (NQF vlak 3) 
kan kwalifiseer. Die leerlinge moes ten minste 16 van die SAQA
geregistreerde eenheidstandaarde voltooi om die vereiste 138 
krediete te behaal. By voltooiing van die leerlingskap sal hulle 
oor die nodige kwalifikasies beskik om werk in die kommersiële 
pluimveebedryf te bekom. 

By die ter perse gaan het die leerlinge 25 weke van die kursus 
van 32 weke voltooi. Gedurende die tydperk het hulle teoretiese, 
sowel as praktiese opleiding by KZNPI en elders ondergaan. 
KZNPI en RCF sal leerlinge wat die leerlingskap suksesvol 
deurloop, help om werk te kry.

Kort Kursusse
KZNPI bied steeds ’n weeklange kort kursus in pluimveeproduksie 
aan. Die kursus word sterk aanbeveel vir voorligtingsbeamptes, 
toesighouers, opkomende boere, leerlingboere en enige een wat 
met sy/haar eie braaikuikenboerdery wil begin. Aandag word veral 
geskenk aan die toepassing van bedryfsvaardighede.

KZNPI is veral trots oor die hulp wat hulle aan 3de jaar Cedara-
studente kan verleen om hulle teoretiese studie met praktiese 
opleiding op die KZNPI-plaas aan te vul. Van die studente is 
gekeur om aan die huidige leerlingskap deel te neem.

Die bywoning van die kort kursusse bly konstant. Opleiding is 
verskaf aan ’n aantal groepe wat deur die departement van 
sosiale ontwikkeling en die Ingwe Munisipaliteit geborg is. Geld 
wat deur ABSA Bank geskenk is, het KZNPI in staat gestel om 
die 1ste “Village Chicken” kort kursus aan te bied. Daardeur 
ontvang die gekose afgevaardigdes ’n week opleiding by KZNPI, 
waarna verdere leiding op die werkterrein verskaf word tot 
Desember 2010. Die loodsprojek het baie belangstelling ontlok 
en na verwagting sal die formaat meehelp tot die bevordering 
van KZN se provinsiale regering se spesiale projek “One Home 
One Slook”.

SAPA/KZNPI-opleiding
SAPA/KZNPI se eerste bestuurskursusse is in 2009 aangebied. 
KZNPI bedank die pluimveebedryf vir ondersteuning en hoop 
dat bywoning by die kursusse in 2010 net so goed sal wees. Die 
2010-kursusse sal gedurende Augustus in die Gauteng-gebied 
afskop en sal gedurende September die Wes-Kaap voortgesit 
word om gedurende Oktober in KZN af te sluit. Vir meer inligting 
besoek ons webblad by www.kznpi.co.za.

Promosies
Die verhoogde kg per kop bewys dat ons varkvleis-promosies 
suksesvol is, maar as gevolg van die invoersituasie, het dit nie 
aan ons, die produsente in Suid-Afrika, die broodnodige hupstoot 
tot winsgewendheid in ons bedryf gebied nie. Met die oog op die 
toekoms moet ons kyk tot watter mate ons varkvleis kan bemark 
sodat nie slegs die verbruiker nie, maar ook die middelman ons 
produk sal koop. In die bestaande promosies, is al KZN PPO 
se pogings toegespits op promosies in winkels en by skoue. 
Sodanige promosies word baie goed ontvang deur winkeleienaars 
en verbruikers. 15 000 ‘sokker-’ waterbottels is oor ’n tydperk van 
twee maande versprei. Dit het byval gevind by oud en jonk en die 
promosie was ’n groot sukses.

Invoere
Invoere vir die jaar 2009 het tot die hoogste vlakke ooit in die 
bedryf gestyg tot 27 214.02 ton, waarvan ’n groot gedeelte 
spotgoedkoop varkvleis uit Kanada is. As gevolg van siekte, is 
die afgelope jaar weereens geen varkvleis uit Brasilië ingevoer 
nie, maar daardie verbod gaan binnekort opgehef word.

Finansies
KZN PPO se finansiële situasie is stabiel en dit is te danke 
aan die geld afkomstig van die statutêre heffings, wat vir alle 
promosies gebruik word. Geen verandering is aangebring aan 
die vrywillige heffing van 0.1%, wat ongeveer 1c per kg beloop 
nie. Die statutêre heffing word vanaf 1 November 2010 verhoog 
na R7 per vark wat geslag word.

Opkomende Boere/Statutêre Heffing
Baynesfield opleidingsfasiliteit, wat reeds goedgekeur is, is nou 
in die finale geregtelike stadium. Met dit agter die rug sal daar 
begin word met die oprigting van koshuisakkommodasie en die 
opgradering van die varkboerdery.

’n Spesiale woord van dank aan Robin Barnsley, Kwanalu se 
president en sy personeel, wat ons altyd ingelig hou oor alle 
landbousake in KZN.

Dankie aan Simon Streicher (Nasionale HUB) en sy span vir die 
uitmuntende werk wat hulle doen. Ek bedank graag my komitee 
vir al hulle ondersteuning en insette en my span bestaande uit 
Sally Wilson en Heather Cullinan aan die bemarkingskant en 
Hayley Jackson in die kantoor, vir al hulle harde werk gedurende 
die afgelope jaar.

hou. Projekte wat uit hierdie vennootskap kan voortspruit, is 
die ramprojek, die oprigting van skeerskure en die behoorlike 
bemarking van wol. Vier lede van hierdie gemeenskappe het 
die jaarlikse Nasionale Kongres van die NWKV by Gariepdam in 
Junie 2010 bygewoon. 

Dr Antonie Geyer en Bom Louw het die ekonomiese 
studiegroepe in KZN besoek. Alhoewel slegs 15 boere die ses 
studiegroepvergaderings bygewoon, gaan aktiewe stappe 
geneem word om deelname te verbeter.

KZN Melkprodusenteorganisasie
deur Mike Black

Die suiwelbedryf in Kwazulu-Natal het vir die grootste 
gedeelte van 2009 ’n tydperk van konsolidasie beleef, 
waartydens melkprodusente verligting ontvang het in 

die vorm van verlaagde koste ten opsigte van voer, brandstof en 
kunsmispryse, eerder as verhoogde produktepryse. Onlangse 
stappe deur ’n groot melkverwerker om die aankoopprys van 
melk te verlaag, het ’n invloed dwarsdeur die land gehad en die 
huidige neiging van afwaartse druk op die pryse van melk wat by 
die plaashek verkoop word, sal waarskynlik vir die volgende ses 
maande duur, iets wat produsente-marge moontlik onder druk sal 
hou.

Gedurende die afgelope paar jaar het die vraag na suiwelprodukte 
onder Suid-Afrikaanse verbruikers konstante groei getoon. Daar 
is ’n verskeidenheid moontlike redes hiervoor, maar die Suiwel 
Verbruikers-Opvoedingsveldtog, wat gedurende die laaste 
gedeelte van 2008 geloods is moet beslis daaronder wees. Die 
veldtog is ’n inisiatief van Melk Suid-Afrika – ’n vennootskap tussen 
die primêre en sekondêre suiwelbedrywe – en demonstreer wat 
bereik kan word as verskillende lede van ’n bedryf saamwerk om 
’n gemeenskaplike doel te bereik.

’n Aantal opleidings- inligtingsdae is weer in verskeie 
sentrums dwarsdeur die provinsie gehou deur die Instituut vir 
Suiweltegnologie. Hierdie dae blyk uiters gewild te wees, veral 
onder melkpersoneel, wat die inhoud interessant en inligtend 
vind. Dit word gewoonlik goed bygewoon dwarsdeur KZN. Weens 

KZN Varkprodusenteorganisasie
deur Barry Gibbs

Vir sover dit die winsgewendheid van die bedryf aangaan, 
het vanjaar geen verskil van verlede jaar getoon nie en dit 
was hoofsaaklik te wyte aan die groot toename in invoere.
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volgehoue versoeke is Dundee ook tot die lys van plekke in 2009 
gevoeg.

’n Nuwigheid gedurende 2009, was ’n Skole Melkdag, wat op 
Nasionale Skole Melkdag by die primêre skool in Mpophomeni 
gehou is. Kinders het na opvoedkundige praatjies geluister oor 
die voordele van suiwel in die dieet. Sjokolade en melkprodukte, 
wat deur ’n plaaslike plaasboer en besighede geskenk is, is aan 
hulle uitgedeel. Daar word beoog om die konsep in 2010 uit te 
brei om meer skole en leerlinge in te sluit.

Kommunikasie is een van die kritieke areas wat gedurende 
die strategiese oorsig-proses, wat gedurende 2008 gedoen 
is, geïdentifiseer is. Dit het gelei tot die begin van ’n weeklikse 
nuusbrief wat per e-pos versprei word, waarin bygewerkte 
inligting oor die bedryf verskaf word, met bepaalde klem op die 
vier sleutel-markfaktore – toevoer, aanvraag, invoere en uitvoere. 
Die nuusbrief is baie goed deur produsente ontvang en daar word 
tans gepoog om dit selfs meer effektief te maak.

Ten spyte van die huidige moeilike toestande wat in die 
suiwelbedryf heers, het MPO steeds vertroue in die toekoms van 
die bedryf in Suid-Afrika en hulle maan melkprodusente om in 
produksie te bly, aangesien daar steeds goeie vooruitsigte vir die 
bedryf in die medium tot langtermyn is.

Hluhluwe Queen Pynappels
deur Pieter de Jager

Landbou toestande was wisselvallig gedurende die jaar 
met droë periodes wat deur gereelde reën onderbreek is. 
Die reënval was egter baie oneweredig oor die omgewing 

versprei met groot verskille wat telkens aangemeld is binne ’n 
klein gebied.

Pynappel pryse het vir groot 
dele van die jaar onder druk 
gebly terwyl die swak verbruikers 
aanvraag na vars produkte 
voortgeduur het. Die styging in 
insetkostes het die winsmarges 
verder negatief beïnvloed wat die 
produsente onder finansiële druk 
hou. 

’n Gesamentlike Pynappel 
Bemarkingsdag is gehou vir 
plaaslike asook uitvoer bemarking 
gedurende September. Hierdie 
jaarlikse instelling bring rolspelers 
in die hele bedryf byeen, en is baie goed bygewoon deur 
produsente, agente, markowerhede en Departement Landbou 
afgevaardigdes. Die ENB ekonoom, Mnr Sizwe Nxedlana, was 
die hoofspreker en het ’n baie goeie lesing oor die huidige en 
verwagte ekonomiese toestande gegee. Die statistiek het 
ook weer gesorg vir heelwat debat. Die besoek en aanbieding 
deur die Johannesburg Mark was ook baie insiggewend en die 
verbeteringe wat beplan word bemoedigend. Die dag is gesellig 
afgesluit met ’n rugby wedstryd tussen die ouer manne en die 
dorp se klub span. Die dag as ’n geheel was baie suksesvol en 
meer as ’n 100 mense het die aand se ete bygewoon.

Ons bedryf se webtuiste, www.pineapples.co.za kry heelwat 
goeie kommentaar van besoekers maar word ongelukkig nog nie 
na wense besoek nie. ’n Etiket veldtog gedurende die jaar het ook 
nie noemenswaardige resultate op die besoekers getalle gehad 
nie en ons sal moet deeglik besin om hierdie kragtige bemarkings 
wapen tot sy volle potensiaal te kan gebruik. 

As bedryf is ons besorg oor die agteruitgang van ons navorsings 
instellings, by name die Landbou Navorsingsraad, wat deur 
gebrekkige begrotings gekortwiek word. Ons is oortuig dat 
effektiewe en doelgerigte kwaliteit navorsing die enigste manier 
is om ons mededingendheid in die globale mark te verbeter. Dit 
is veral kommerwekkend dat die navorsings kapasiteit weereens 
hierdie jaar verswak word deur ’n verdere verlaging in die fondse 
allokasie vanaf die Departement Landbou.

KZN Rooivleis Produsenteorganisasie
deur Hendrik Botha

Hierdie verslag word geskryf terwyl die wêreld sokker 
beker plaasvind. Dit is voorwaar ’n groot sukses geleent-
heid in die geskiedenis van ons as ’n reënboog nasie 

in SA.

Die vraag na rooivleis bly groei. Pryse het opwaarts aangepas. Die 
wêreld ekonomie, waarvan SA deel is, is egter steeds negatief. 
Suid Afrika is ’n netto invoerder van bees- en skaapvleis. Daar 
is groot ruimte vir verbetering met veral beesvleis produksie in 
KZN. Gesprekke word met die departement landbou asook 
NERPO (kommunale rooivleis boere) hieroor gevoer. Binne die 
afsienbare toekoms gaan KZN-RPO, NERPO en die departement 
’n werkswinkel hou om die produksie van rooivleis in KZN te 
evalueer en oor ’n verbeterde voorligting en advies diens te besin. 

Die afgelope jaar het KZN-RPO momentum gekry. Vroeg in 
Februarie is drie streeksvergaderings, in samewerking met die 
NWKV op Utrecht, Winterton en Swartberg gehou. Die geleentheid 
is soggens met ’n suksesvolle RPO besigheids ontbyt begin en 
meer as 200 produsente het hierdie vergaderings bygewoon. 
Volgende jaar word ses Streeksvergaderings oor drie dae beplan: 
Vanaf Vryheid in die noorde tot op Kokstad in die suide.

Die RPO het vanjaar met ’n kwartaal tydskrif begin, nl. Rooivleis/
Redmeat, en produsente wat hulle vrywillige heffing betaal 
ontvang gratis hierdie kwaliteit inligtings tydskrif. Vier suksesvolle 
produksie inligtings vergaderings is op 25 en 26 Mei gehou op 
Vryheid, Ladysmith, Cedara en Cedarville. Dit is duidelik dat 

KZN-RPO se doelstellings nou bereik word. Produsente se 
belangstelling en veral die mede verantwoordelikheid insake 
RPO sake is aan die toeneem. Daar is nog steeds produsente 
wat huiwerig is om hulle finansiële deel by te dra, maar groot 
vordering is reeds gemaak om ons produsente in te lig oor 
die noodsaaklikheid van betrokkenheid by belangrike sake – 
provinsiaal en nasionaal – in belang van alle rooivleis produsente. 

Die bekamping van veediefstal in KZN bly ons eerste prioriteit. Die 
KZN veediefstal forum, waarop KZN-RPO sterk verteenwoordig 
word, is besig om saam met die departement van landbou en 
alle relevante rolspelers, vordering te maak om die provinsiale 
regering in KZN te betrek om ’n politieke besluit te neem om KZN 
se veediefstal probleme aan te spreek.

Die KZN-RPO raad is aktief betrokke om die belange van sy lede 
te bevorder en beplan om die volgende jaar nog meer blootstelling 
aan die RPO te gee deur by soveel produsente moontlik die 
belangrikheid van ’n verenigde ledestelsel te bevorder. 

Ek vertrou dat rooivleis produsente ook trots sal wees om deel 
van KZN-RPO te kan wees – ons het mekaar nog meer nodig as 
voorheen.

KZN-MPO Skool Melk Dag


