
Verslag van 
die President
deur Andy Buchan

Gedurende die afgelope jaar het daar baie dinge in 
die politieke arena gebeur wat mens met gemengde 
gevoelens en verwagtings oor die toekoms van 

ons land laat. Suid-Afrika het nie voorsien om 2018 met ’n 
nuwe president te begin nie, ook nie dat kabinetsministers in 
sleutelportefeuljes vervang sou word nie, dat ’n ondersoek 
ingestel sou word na korrupsie en staatskaping deur die Gupta/
Zuma-dinastie en hulle gewetenlose kornuite nie en dat Suid-
Afrikaanse burgers opgeroep sou word na openbare verhore 
om die moontlike wysiging van artikel 25 van die Grondwet 
te bespreek om onteiening sonder vergoeding toe te laat nie.

Dit is waarskynlik die mees polities, ekonomies en sosiaal 
uitdagendste tydperk sedert die post-apartheidsera. Korrupsie 
in die openbare sektor het in die morele vesel van ons 
samelewing ingevreet terwyl die nepotistiese onvermoë van 
diegene wat ons staatsorgane aangedryf het, die groei van 
ons ekonomie in gedrang gebring het.

Landbou moet vasberade wees oor die beginsels wat ons 
organisasie ondersteun en sterk leierskap uitoefen in die 
strewe na die skep van ’n bemagtigende omgewing vir die 
toekomstige generasie. Kwanalu sal voortgaan om leiding te 
verskaf deur op hoogte te bly en professioneel op te tree in die 
uitvoering van sy mandaat om die belange van al sy lede te 
handhaaf.

Om die funksionaliteit van Kwanalu se strukture strategies 
te verbeter en die prosesse vaartbelyn te maak, sal ’n 
omvattend beredeneerde voorstel vir goedkeuring aan 
die kongres voorgelê word. Die fundamentele dryfveer tot 
hierdie voorgestelde veranderinge, was om te voldoen aan 
institusionele beste praktyke en vir die uitbreiding van die 
kommunikasievlak tussen Kwanalu se bestuur en verskeie 
groepe lede.
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Kwanalu is verbind tot die ontwikkeling van beter 
kommunikasie met sy lede en die daarstelling van 
verbeterde openbare bewustheid van suksesvolle inisiatiewe 
wat deur ons boere ingestel is. Akkurate, ingeligte en 
weldeurdagte kommunikasie is van die uiterste belang om 
’n vertrouensverhouding met alle belanghebbendes in ons 
sektor op te bou. 

Daarom word lede aangemoedig om die bestaande 
kommunikasieplatforms op Kwanalu se webblad, sosiale 
media en elektroniese pos te gebruik om op hoogte te bly 
van huidige ontwikkelings en om so te verhoed dat politieke 
retoriek en sensasie in die media wat dikwels voortspruit uit 
versinde agendas, aangewakker word.

Oningeligte kommunikasie lei slegs tot onnodige kommer, 
onstabiliteit en onenigheid in ons sektor, iets wat ons glad 
nie nou kan bekostig nie.

Die herinstelling vanjaar van jaarlikse padveldtogte, het 
die noodsaak tot sosiale kontak met ons lede beklemtoon. 
Dit was inderdaad bemoedigend sowel as uitdagend, 
om die positiewe bydrae deur boere aan die landbou, die 
ontwikkeling van nuwe boere / bestuurders en die ekonomie 
oor die algemeen, te ervaar. Boere bly optimisties oor die 
toekoms van landbou en die meeste is bereid om deel te 
neem om oplossings te soek vir die probleme wat ons sektor 
in die gesig staar..

Grond bly die primêre fokusonderwerp van debat en dit word 
toenemend moeiliker om te onderskei tussen die emosie 
en die ware probleme van grondhervorming. Politieke 
uitsprake wat deur populisme aangedryf word, ondermyn die 
sekuriteitsvereiste wat nodig is om hulpbronne in grond en 
transformasie te belê. Dit word al hoe duideliker dat die debat 
oor grond sal moet ontwikkel om nie slegs die ekonomiese 
argumente van veilige grondbesit en voedselsekerheid in te 
sluit nie, maar ook die sentiment en emosie met betrekking 
tot grond.

Die toekoms sal aanhou om die wese van ons aansprake 
uit te daag en ons moet saam soek na oplossings vir ons 
toekoms. Sterk karaktertrekke en rasionele gedrag is van 
groot belang regdeur die verbintenisprosesse terwyl ons 
probeer verstaan hoe die optrede van ’n individu die lewens 
van ander kan beïnlvloed.

Ter afsluiting spreek ons weer eens ons waardering uit 
teenoor Sandy en die span bestaande uit Lyn Vincent, Rita 
Kali, Nonjabulo Mbanjwa, Linda Marx, Roy Dandala en 
Koos Marais vir hulle moeitelose arbeid ter wille van ons 
lede. Hierdie klein spannetjie beskik oor ’n uitsonderlike 
werkvermoë en dit voeg oneindige waarde toe tot 
georganiseerde landbou. Die werklas word net groter en as 
lede, soek ons voortdurend hulp vir ontelbare probleme. Dit 
verplig ons om ’n hersiening van lidmaatskapgeld te oorweeg 
om bykomende dienste in te sluit soos ’n grondlessenaar, 
terwyl ons steeds die sekuriteits- en ontwikkelingslessenaars 
sal ondersteun.

Kwanalu waardeer die pogings van alle belanghebbendes 
en rolspelers in die landbou wat streef na die daarstelling 
van ’n beter lewensomgewing.

Ek spreek graag my dank uit teenoor Kwanalu se Raad 
en Bestuurskomitee vir hulle onskatbare ondersteuning en 
toewyding om ons lede te dien en Kwanalu tot hoër hoogtes 
uit te daag en te inspireer. Spesiale dank aan vise-presidente 
PJ Hassard en Phenias Gumede vir die sterk invloed wat 
hulle uitoefen en die leierskap wat hulle openbaar.

Ons gesinne offer dikwels baie op vir ons toewyding tot 
georganiseerde landbou en die opofferings word baie deur 
almal in die landbou gewaardeer.

Laastens, word bemoedig om die hulpbronne wat ons God 
in ons hande geplaas het, te deel en om te belê in diegene 
wat in ons sorg geplaas is.

By die UKZN College of Agriculture, Engineering & Science se 
gradeplegtigheid wat op 20 April 2018 gehou is, is die Kwanalu-

wisseltrofee vir die top Baccalaureus voorgraadse student in 
Landbou (AERRM) toegeken aan me Nokhupila Gumede

Kwanalu Jongboereforum

Kwanalu se President en HUB by Future Farmers se 
Prysuitdelingsdag 2018
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Verslag van die HUB
deur Sandy La Marque

Kwanalu het vanjaar die 
herdenking van sy 20ste 
bestaansjaar gevier. In 

’n terugblik op vanjaar en die 
afgelope 20 jaar, is dit duidelik dat 
ons heelwat sukses behaal het. 
Dit kan grootliks toegeskryf word 
aan ons werksetiek en die feit dat 
ons werksaamhede op vier pilare 
gegrond is: 

•	 Wees	ingelig	–	werksaamhede	moet	geanker	wees	op	
’n wettige, ekonomiese en feitelik gesonde grondslag 

•	 Straal	 integriteit	 uit	 –	 optrede	 moet	 verseker	 dat	
Kwanalu gesien word as geloofwaardig, relevant en 
geïntegreerd 

•	 Wees	maatskaplik	en	moreel	verantwoordelik	–	stel	’n	
voorbeeld 

•	 Wees	professioneel	–	bly	vooruitstrewend	en	hou	tred	
met die tyd (modern) 

Die klem in die organisasie val veral op die landbou en dit 
lei tot die daarstelling van ’n sektor bepaalde fokus. Die 
kollektiewe mag wat teweeg gebring word deur die sterk 
lede-	en	affiliasiegrondslag,	maak	van	Kwanalu	’n	dinamiese	
en ten volle geïntegreerde organisasie.

Die progressiewe benadering waarvoor Kwanalu deurlopend 
bekend is, het die Unie steeds na hoër hoogtes laat streef 
en groter prestasies is behaal op al die gebiede waarop 
gefokus word. Die fokusgebiede kan in breë trekke in ses 
gebiede verdeel word, naamlik:

•	 Landbouontwikkeling	en	-grond	
•	 Kommersiële	beleid	
•	 Natuurlike	hulpbronne
•	 Arbeid	en	maatskaplike	belegging	
•	 Veiligheid	en	sekuriteit	
•	 Beeld	en	openbare	verhoudings	

Soos ons in die verlede berig het, stem die fokusgebiede 
ooreen met dié van Agri SA en die ander agt provinsies. 
Die benadering bied aan die Agri SA-groep, wat deur Suid-
Afrika versprei is, die geleentheid tot ingeligte strategieë 
en beleidsinsette wat tot ’n goed ingeligte en beslissende 
benadering lei. In die loop van die jaarverslag sal ons 
voorbeelde uitlig van werksaamhede wat die afgelope jaar 
plaasgevind het.

Die jaar is grootliks oorskadu deur die debat wat gevoer is 
oor die onteiening van grond sonder vergoeding (EWC). 
Op 27 Februarie 2018 het die Nasionale Vergadering ’n 
proses aan die gang gesit vir die potensiële wysiging van 
die Grondwet om onteiening van grond sonder vergoeding 
toe te laat. Die saak is daarná verwys na die Grondwetlike 
Hersieningskomitee (CRC) wat teen 20 September 2018 
aan die parlement moet terugrapporteer.

Agri	SA	en	sy	affiliasies	het	onmiddellik	’n	versigtig	deurdagte	
strategie daargestel. Die strategie moes ’n holistiese 
benadering hê, dit moes prakties wees en moes eenvormig 
wees in doel en toepassing. Eenvoudig gestel, die strategie 
het uit ses onderafdelings bestaan:

•	 Werf	strategiese	adviseurs	en	kundiges
•	 Aanstelling	van	’n	PR-maatskappy	
•	 Bekom	regs-	en	ekonomiese	advies	

•	 Kontaksessies	
•	 CRC-strategie	
•	 Maatskaplike	belegging	
In elkeen van hierdie vertakkings het optrede plaasgevind 
en vind dit steeds plaas. Kwanalu is aktief betrokke by die 
prosesse	soos	dit	ontvou.	Na	afloop	van	die	CRC-proses,	
het ons voortdurend ons lede met behulp van gereelde e-
posse op hoogte van gebeure gehou. Voor die EWC-verhore 
het Kwanalu ’n werkswinkel in Pietermaritzburg aangebied 
vir die voorsitters van alle verenigings en leiers van KZN se 
kommoditeitsgroepe. Met die doel voor oë om ons lede in-
gelig te hou en om boere se hoogs gewaardeerde terugvoer 
te bekom, was die werkswinkel ’n baie belangrike stap in 
ons EWC-strategie. Die werkswinkel het die vrae wat deur 
die CRC gevra is, behandel, byvoorbeeld: kan artikel 25 van 
die Grondwet ’n struikelblok in die pad van grondhervorming 
wees? Is EWC die oplossing vir die gebrek aan vordering 
wat met grondhervorming gemaak is? Watter meganismes 
is nodig om grondhervorming vining en volhoubaar te laat 
plaasvind?	Dit	 is	dus	 ’n	tweeledige	vraag	–	eerstens	gaan	
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dit oor die behoefte, of andersins, gaan dit oor die nodige 
meganismes om grondhervormingsprobleme en veral die 
vergoedingsaspek aan te spreek.
Kwanalu huldig die eenvoudige standpunt dat die eien-
domsartikel nie ’n struikelblok is of grondhervorming sal 
striem nie en dat geen veranderings aan artikel 25 van die 
Grondwet gemaak hoef te word om regverdige en billike 
grondverdeling daar te stel nie. 
Kwanalu glo nie dat onteiening sonder vergoeding die op-
lossing is om grondhervorming te bespoedig nie. 
Kwanalu glo dat daar tans meganismes bestaan en dat talle 
modelle byderhand is as gekyk word na baie suksesvolle 
modelle wat deurlopend geïmplementeer word.
Ons is gekant teen enige grondwetlike wysigings aan ar-
tikel 25 as ’n lewensvatbare meganisme om die nasionale 
noodsaak ter bespoediging van grondhervorming te beklem-
toon.
Ons stem saam dat konstruktiewe en doeltreffende debat-
voering uiters noodsaaklik is om die ondoeltreffendheid van 
die huidige grondhervormingstelsel aan te spreek en ons 
beloof ons ondersteuning aan werkbare oplossings binne 
die bestaande grondwetlike raamwerk.
Ons sal opstaan vir die reg tot regverdige en billike vergoed-
ing van ons lede wie se grond onteien word in nasionale 
openbare belang. Ons glo dat regverdige en billike vergoed-
ing, soos waarvoor voorsiening gemaak word in artikel 25 
van die Grondwet, ’n hoeksteen van enige vooruitstrewende 
ekonomie is.
Na ons mening lê die probleem nie by die huidige beperk-
ings van artikel 25 van die Grondwet nie, maar by die gebrek 
aan en swak implementering van bestaande wetgewing en 
programme, onvoldoende en onrealistiese begrotings, hoë 
korrupsievlakke, gebrek aan politieke wil, ens. Dit is die 
werklikhede wat deur baie van ons lede ervaar word en wat 
uitgelig word in die hoëvlak paneelverslag, wat in November 
2017 deur die regering vrygestel is.
Die belangrike rol wat georganiseerde landbou speel, kom 
eers werklik na vore wanneer hierdie soort uitdagings na-
mens ons lede gehanteer moet word met behulp van be-
rekende leierskapstrategieë wat gegrond is op gesonde 
regs-, ekonomiese en maatskaplike standpunte.
Terwyl baie transformasieprojekte suksesvol is, kan die ko-
rrekte ondersteunings- en befondsingsmodelle daartoe lei 
dat baie meer van die projekte geloods word en die private 
sektor kan deur middel van vennootskappe help met die 
implementering van transformasie en toesien dat grondher-
vorming volhoubaar is. Sien die onderstaande twee voor-
beelde in hierdie verband:

KWANALU MEDIAVRYSTELLING  18 MEI, 2018
“VORDERING IN DIE LANDBOU BEGIN 

BY DIE BOER” – UFA 
’n Unieke en progressiewe besluit wat ses jaar gelede deur ’n 
groep boere in Underberg geïmplementeer is, om te integreer 
en baie nouer met hulle naburige kleinskaalboere saam te werk, 
is vandag ’n sprekende voorbeeld van hoe boereverenigings die 
saad van verandering op soolvlak saai – waar dit die meeste 
saak maak.

In 2012 het lede van die Underberg Boerevereniging (UFA) 
aktief begin om ’n verenigde plaaslike landbousektor na te 
streef deur ’n maatskaplike en gemeenskapsbouende strategie 
daar te stel en om een van die eerste boereverenigings in 

KwaZulu-Natal te wees wat ’n gemeenskapskakelbeampte in 
diens te neem om hierdie doelwitte na te jaag.

“Baie van my werk bestaan daaruit om aannames uit die weg 
te ruim en ons kommersiële, sowel as kleinskaalboere te help 
om begrip te hê vir mekaar se kulturele verskille, sodat dit 
hulle oë kan oopmaak vir die feit dat hulle as boere dieselfde 
uitdagings ervaar, maar net op verskillende skale,” verduidelik 
UFA se gemeenskapskakelbeampte, Wayne McNamara.

“In die begin het ons by die UFA, geen riglyne gehad oor 
hoe om te werk te gaan om veranderinge mee te bring wat ’n 
beter gemeenskap vir almal sou beteken nie, het ons net ons 

doelwitte voor oë gehad en ek het eenvoudig begin om die 
gemeenskap te begin bou deur veranderende verwagtinge aan 
almal te stel,” sê McNamara.

Hy is aanvanklik gelei deur die voorligtingsbeamptes van 
die Departement van Landbou in die gebied, maar soos hy 
raakpunte tussen die twee voorheen maatskaplik en ekonomies 
geskeide groepe aangespreek het, het McNamara se rol vining 
begin vorm aanneem. 

“Ek het stadigaan begrip begin kry vir die yslike uitdagings 
waarmee die kleinskaalboere te kampe gehad het en hoe 
kommersiële boere kon help, al sou dit net beteken dat hulle 
kennis en raad sou verleen of toerusting sou uithuur. Wat 
ons geleer het, is dat wanneer jy betaal vir dit wat jy eet, dit 
belangrik is vir hoe jy oor jouself voel. My rol gaan nie oor 
die uitdeel van aalmoese nie, dit gaan oor die verkleining van 
die gaping tussen al die boere in ons gemeenskap sodat almal 
wenners is,” verduidelik McNamara.

McNamara speel hoofsaaklik ’n raadgewende rol en hy 
tree op as fasiliteerder en netwerker namens kleinskaalboere, 
hy help hulle om raad te bekom oor die plant en bewerking 
van hulle mielies, boontjies en aartappels en die bestuur en 
versorging van hulle vee. 

“Indien ’n kleinskaalboer probleme ondervind met enige 
aspek van boerdery, sal ek hom probeer help of hom verwys na 
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KWANALU MEDIAVRYSTELLING  JUNIE, 2018
Transformasie van die grond af – Ridgeway Farm

So iemand is die 41-jarige suiker- en vleisbeesboer, Justin 
Sykes van Ridgeway Farm, wat aan die Mgwempisi Vallei in 
Richmond grens. As ’n vyfde-geslag boer, loop boerdery – en 
die liefde vir wat hy doen, die grond en die mense saam met 
wie hy werk – in Justin se are.

“Ek wou iets teruggee en my jare lange werknemers vergoed. 
Ek het besluit om ’n lewende haweprojek met veral bokke en 
beeste te begin,” is al wat Justin oor sy onderneming te sê het.

“My eggenote Candice en ek het net geweet ons wil 
iets doen om ons hardwerkende en getroue werkers se 
lewensomstandighede te verander, maar ons het nie geweet hoe 
om dit te doen nie. Daar bestaan geen handleiding vir so-iets 
nie, jy weet!!” skerts Justin.

Verlede Oktober, met die hulp en raad van sy rekenmeester, 
het Justin die Ridgeway Farm Employees Trust gevorm, 
waarvoor begunstigdes slegs kan kwalifiseer indien hulle oor 
10 jaar ononderbroke diens beskik. 21 van sy werknemers het 
as begunstigdes van die Trust gekwalifiseer. Hy het daarna 
’n bedryfsmaatskappy, Mgwempisi Valley Farming, tot stand 
gebring waarin hy ’n 49%-aandeel het met die oorblywende 
51% wat deur die Ridgeway Farm Employees Trust gehou 
word. Gereelde vergadering word met die direkteure gehou 
waar insette en planne vir die maatskappy saam bespreek word.

“Daar is vier direkteure, ekself en drie begunstigdes, ons is 

iemand wat hom kan help. Daar is baie gewillige kommersiële 
boere in ons distrik by die UFA wat waardevolle kennis met die 
ontwikkelende sektor kan deel,” sê McNamara.

“Deur vir jouself te betaal, wakker dit respek aan en gee 
aan iemand ’n sin vir eienaarskap. Wat ons hier by die UFA 
doen, gaan nie net oor boerdery as sulks nie, dit gaan oor die 
saambinding van gemeenskappe en die bou van ’n toekoms in 
’n versplinterde land,” het McNamara gesê.

“Ware vooruitgang en transformasie kan slegs bereik word 
as dit gebou word op wedersydse vertroue, respek en ’n goeie 
werkverhouding tussen ontwikkelde en ontwikkelende boere. 
Ons is trots op die suksesverhale in ons distrik as gevolg van 
ons pogings,” voorsitter van die Underberg boerevereniging en 
plaaslike boer, Kelvin Craig.

HUB van Kwanalu, by wie die UFA geaffilieer is, Sandy La 
Marque, het goeie woorde vir McNamara en die UFA gehad.

“Dit is inisiatiewe soos hierdie wat deur die UFA begin is, 
wat werklik ’n verskil aan die toekoms van boerdery in ons 
provinsie maak. Kwanalu is trots om die UFA te ondersteun en 
ek wil graag alle boereverenigings aanmoedig om hierdie as 
voorbeeld te gebruik oor hoe om positiewe verandering teweeg 
te bring en ’n werklike verskil te maak in u eie lewe en in die 
lewens van almal rondom u,” het La Marque gesê.

almal trustees van die Trust,” verduidelik Justin.
Tot op hede het Ridgeway Farm 100% van die kapitaal wat 

vereis word om die maatskappy aan die gang te kry, voorsien. 
Dit sluit in die aankoop van ’n aanvanklike 70 Nguni/ Mbuzi 
bokke, ’n voltydse bokwagter, slaapgeriewe, aanvullende 
rantsoene wat benodig word, veeartsrekeninge en die huur van 
die weiveld wat Ridgeway Farm teen ’n nominale jaarlikse fooi 
van R1 huur.

“Sodra ons bokke begin verkoop, sal die maatskappy sy 
uitgawes begin betaal en die winste sal elke Desember aan die 
begunstigdes uitbetaal word,” verduidelik Justin.

“Ons langtermynplan is om grond saam met my werknemers 
in die maatskappy se naam te koop. Die harde werk is nou 
gedoen en al die nodige strukture is gereed, wat dit makliker 
sal maak indien ons ’n geskikte plaas te koop kry,” sê Justin.

Dus, soos gesien kan word, kan ’n eenvoudige inisiatief wat 
gegrond is op ’n positiewe denkwyse yslike verandering teweeg 
bring, nie slegs vir Sykes nie, maar ook vir hulle personeel en 
hulle gesamentlike toekoms as boere in SA. Ons moedig almal 
aan om Justin se store te deel en ons sien uit na u terugvoer oor 
die maniere waarop u werklike verandering op die grond vir die 
landbou aandryf.

Die Kwanalu PR-strategie gaan suksesvol voort. 
Suksesverhale word gebruik om blootstelling te verkry vir 
die groep modelle wat geïmplementeer word en ’n verskil 
maak in die progressiewe en proaktiewe benadering wat 
Kwanalu se lede aanneem.

Tot op hede gaan die PR-veldtog voort met die werwing van, 
en klem op, boere wat:

1. ’n Verskil maak in plaaslike gemeenskappe en op hulle 
plase / met bure en werknemers

2. Bydra tot transformasie as oplossings vir grond-
hervorming as alternatief tot EWC

3.	 Fokus	op	swart	boere	–	kleinskaal	en	kommersieel	–	om	
suksesverhale te vertel 

Die verloop van die Kwanalu PR-veldtog lei steeds tot 
ongekende bewustheid en blootstelling. 

Kwanalu se PR-veldtog het vanjaar oor die algemeen op die 
volgende gefokus:

 Voorsien die media van positiewe inligting oor 
boerderygemeenskappe in KZN en die fenomenale rol 
wat Kwanalu speel in die transformering en vorming van 
die toekoms van die landbou in die provinsie

 Om die doelwit van beeldpoetsing van die landbou in die 
oë van die gemeenskap in KZN voort te sit

 Om Kwanalu van raad te voorsien en te help met 
mediakommentaar in reaksie op boerderyverwante 
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voorvalle van belang vir die media en die algemene 
publiek

 Om aan te hou voortbou op positiewe verhoudings met 
media wat vir Kwanalu relevant is

 Om ten doel te hê om selfs meer dikwels, meer 
gemeenskapskoerante te bereik om meer blootstelling in 
die media van ander tale te verkry en om selfs oor meer 
onderwerpe en kommoditeitsgroepe te skryf en, 

	Vir	 sosiale	media	–	om	voort	 te	gaan	om	die	volgende	
geredelik te laat groei en met die voortgesette 
voorneme om die persepsie van die beeld van alle 
boerderygemeenskappe in KZN te laat toeneem en om 
trots en ’n gevoel van eenheid by boere en hulle gesinne 
daar te stel.

Na oproepe van lede, het die PR-veldtog ’n meer aktiewe 
houding ingeneem deur te fokus op beleidsake van 
Kwanalu en die oordra daarvan deur die media en digitale 
platforms soos byvoorbeeld die blog op die webblad, in 
die maandelikse nuusbrief en op Facebook en Twitter om 
Kwanalu se standpunt hoorbaar te maak.

Nog ’n belangrike rol van die PR-span, namate die opwelling 
van negatiewe fokus op “die boer” deur die media momentum 
verkry saam met EWC, is om media blootstelling wat foutief 
/ onakkuraat is, te moniteer, toegang daartoe te verkry en 

daarop te reageer om toe te sien dat die beeld van die boer 
korrek weergegee word.

Daarbenewens dink ons ook daaraan om die webblad en 
die maandelikse nuusbriewe, oop te stel aan adverteerders 
om groter inkomste te genereer om die PR-veldtog uit te 
brei. Met die voortgesette opkoms en fokus op die digitale 
mediaruimte, is ons doelwit die verdere uitbouing van die 
sosiale media veldtog om Instagram en ’n vergrote Facebook 
in te sluit.

Kwanalu se beeld- en PR-strategie is grootliks befonds deur 
geld wat ingesamel is en donasies van verenigings. Die 
werklike waarde van Kwanalu se strategie het egter vrugte 
afgewerp wat baie meer is as die werklike geld wat bestee 
is. Op 30 Junie 2018 het die Advertensiewaarde-ekwivalent 
(AVE) R4 082 259,28 beloop en R12 244 777,84 in PR-
waarde is gerealiseer.

Die langverwagte nasionale minimumloon (NMW) geniet 
steeds aandag. Die implementeringsdatum is gestel op 1 
Mei 2018. Dit het gekom en gegaan maar die verwagtinge 
het bly staan. Deur die hele proses het ons talle problem 
en bekommernisse geopper wat die sektor raak. ’n Fokus 
op	 ontwikkelingsprojekte	 en	 maatskaplike	 opheffing	 is	 ’n	
gebied waar boere deurlopend betrokke bly, selfs midde-in 
die storm oor die uiwerking wat die NMW gaan hê.

Kwanalu het besoek ontvang van ’n afvaardiging van die 
Agricultural Sector Education Training Authority, (AgriSETA) 
sodat die liggaam die positiewe impak van die Future 
Farmer-program kan bepaal. Die afvaardiging het van die 
jong Future Farmers ontmoet wat aan Kwanalu en die 
Future Farmer Foundation se loodsprojek deelneem, wat 
op drie plase in die Middellandegebied werk om vas te stel 
watter impak die projek op die lewens van jongmense in 
Suid-Afrika het.

Die Future Farmers Foundation, die breinkind van ’n 
melkboer van Howick, Judy Stuart, is ’n unieke maatskaplike 
program wat dit ten doel het om die vaardighede in en die 
passie vir boerdery in jong aspirerende boere tussen die 
ouderdomme van 18 en 26 jaar te laat ontvlam, deur hulle te 
voorsien van werklike werkservarings in ’n landbouveld van 
hulle keuse. Die program is ontwerp om aan jongmense die 
geleentheid te bied om te “sien terwyl hulle verdien” deur 
vakleerlingposisies op plaaslike en later, internasionale 
plase te bekom en dan na Suid-Afrika terug te keer met die 
kundigheid wat hulle verwerf het.

Vandag, met talle suksesvolle plasings van gretige jong 
Suid-Afrikaanse boere op plase in Nieu-Seeland, Australië, 
Amerika en Denemarke, wat waardevolle internasionale 
ondervinding opdoen, het Future Farmers ’n erkende 

rolspeler in die toekoms van boerdery in 
KZN geword met baie “gewese” Future 
Farmer studente wat nie slegs suksesvol 
daar werk nie, maar wat ook groot 
kommersiële bedrywe in die provinsie 
bestuur. Kwanalu werk onverpoos voort 
in hierdie verband om geld vir die Future 
Farmers program te bekom met die doel 
van die realisering om ’n gesamentlike 
visie van ’n vaardige, gemotiveerde en 
toegewyde “landbougeslag” in die lewe 
te roep.

Ons doel is om die Future Farmers 
van die toekoms te bemagtig, en as 
’n Unie is dit noodsaaklik dat ons aan 
die voorpunt staan van inisiatiewe wat 

421 indrukke en 82 algemene reaksies (64 media reaksies, 5 inligtingsuitbreidings, 4 
profielklieks, 3 hertwiets en 2 koppelklieks)

Geslaagde plasing oor suksesvolle boere (04/10/2017) 812 
mense bereik, 605 reaksies, kommentaar en delings (484 hou 
van, 25 mal daaroor, 2 wow, 35 kommentaar en 59 delings)
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nuwe geleenthede in ons sektor bevorder en daarstel. Die 
afgelope tydperk het die program die “indiensneming” van 
200 werklose graduandi beheer en hulle op plase geplaas 
waar die jongmense in die meeste gevalle, uitgestyg het en 
in bestuursposisies staan. Die Future Farmers Foundation 
maak transformasie van ons jeug moontlik deur hulle te 
bemagtig om verantwoordelikheid te neem vir ’n volhoubare 
en lewensvatbare toekoms.

Die volgende stap is om hierna te kyk en die regering, 
rolspelers en boere aan te moedig om aan hierdie 
ongelooflike,	 vaardige,	 jong	 kommersiële	 Future	 Farmers	
wat in ons provinsie opgegroei het, erkenning te verleen. 
Dit is hierdie jong boere wat ’n potensiële rol te speel het in 
’n ommekeerstrategie op baie van die plase wat besig is om 
te misluk, om transformasie en ekonomiese groei teweeg te 
bring en ’n direkte impak uit te oefen op voedselsekerheid 
op ’n kommersiële skaal.

Daar sal onthou word dat daar in ’n vorige verslag groot 
kommer uitgespreek is oor die toekenning van mynregte 

Die Mdu Majola Gedenktrofee is toegeken aan Sanelisiwe 
Ngubane van Dundee (heelregs), hier afgeneem saam 

met Sandy La Marque en mede-Future Farmer granduandi 
Ntsikelelo Baleni en Lihle Ndlovu van Greytown by die jaarlikse 
Future Farmer-prysuitdelingsdag. Die trofee word toegeken aan 

die mees verdienstelike Future Farmer-student van die jaar

Voortreflike vroue-Future Farmers, Sanelisiwe Ngubane en 
Krishne Naicker saam met Sandy La Marque

in die landbousektor, waarna verwys word as “hidrouliese 
grondbrekingsregte”. In 2016 het Normandien Farms 
(Pty) Ltd, ’n lid van Kwanalu,’n dringende hofaansoek 
in die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien om onder 
andere, die aanvaarding deur PASA van die aansoek tot 
ontginningsregte, ter syde te stel. Die Normandienaansoek 
strek oor ’n gebied van ongeveer 800 000 ha grond en 4 000 
plase in Noord-KZN. Verlof tot appèl na die Hoogste Hof van 
Appèl is gevolglik toegestaan en die saak is tans hangende 
voor die Hoogste Hof van Appèl. ’n Datum vir die appèl word 
afgewag.

Daarbenewens het Kwanalu se Raad ook toegestem om ’n 
dringende aansoek te befonds wat by die Hooggeregshof 
in Pretoria ingedien is deur Whigol Trading (Pty) Ltd, ook 
’n lid van Kwanalu in die Middellande-gebied, om die 
minister van Minerale Hulpbronne per interdik te verhoed 
om omgewingsmagtiging vir ontginningsregte te verleen, 
afhangende	van	die	bepaling	van	die	finale	uitspraak.	Die	
aansoek het betrekking op ongeveer 800 000 ha grond en 
10 000 plase in die Middellande-gebied in KZN. Die aansoek 
was suksesvol en die interdik is steeds van krag.

Ons verstaan dat die uitkoms van die KZN Middellande-
aansoek tot ’n groot mate bepaal sal word deur die uitslag 
van die saak in die Hoogste Hof van Appèl waar Kwanalu die 
leiding	sal	neem.	Bykomende	finansiering	is	reeds	aangevra	
en verkry van Agri SA. Die twee sake het betrekking op ’n 
beduidende gebied van landbougrond en beïnvloed baie 
plase en gemeenskappe in Noord-KZN en die Middellande 
in KZN. Die beginsel wat hier van toepassing is, is nie 
beperk tot die KZN-streek nie. Dit strek oor georganiseerde 
landbou in die hele Suid-Afrika heen. Daarom gaan die twee 
sake	voort	soos	per	die	mandate	–	die	beginsels	wat	in	KZN	
geld, geld ook vir landbou in Suid-Afrika.

Gedurende die afgelope jaar het kommer toegeneem 
oor die uitermate groot stygings wat deur boere 
ervaar word weens onbillike en onredelike munisipale 
eiendomsbelastingverhogings. In baie gevalle is verhogings 
van meer as 365% aan boere gegee. Alhoewel tegniese 
onreëlmatighede en ’n gebrek aan konsultasie voorgekom 
het en min of geen oorweging aan die ekonomiese 
gevolge van die belaglike verhogings plaasgevind het nie, 
sal Kwanalu en sy lede soos altyd voortgaan om druk uit 
te oefen en te onderhandel in ’n soeke na ’n redelike en 
regverdige uitkoms.

Kwanalu se Sekuriteitslessenaar is in die lewe geroep 
omdat lede gevoel het dat Kwanalu in ’n ingeligte posisie 
moet wees wanneer provinsiale sake van lede hanteer 
moet word. Die Lessenaar speel steeds ’n belangrike rol ten 

Geslaagde Facebook-plasing (19/2/2018): 7 084 mense 
bereik, 202 reaksies, kommentaar en delings
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Tabel: Gevalle-ontleding vir 2017 van plaasaanvalle en 
-moorde wat op of teen boere (inkl) in die provinsie gedoen 
is, ingesamel deur Kwanalu (die syfers is feitelik nagegaan). 
Soos in 2017 aangedui, was daar ses moorde en 29 aanvalle 
op plase in KZN.
Volgens die data wat ingesamel is, het die meeste aanvalle 
tussen 12:00 en 18:00 op ’n Vrydag plaasgevind, met 
voldoende sekuriteitsmaatreëls in plek in slegs ses van 
die 17 voorvalle waar sekuriteitsmaatreëls moontlik was. 
Vuurwapens en selfone was eerste op die lys van gesteelde 
goedere en uit die data wat ingesamel is, blyk dit dat die 
oortreders nie bang was om gedurende die dag aan te val 
nie.
Uit getuienis wat ingesamel is, blyk dit dat ongeag jou ras-
oriëntasie, of jy in ’n dorp, stad of op ’n plaas bly of nie, jy ’n 
teiken is, maar dat die landelike aard van plase, van boere, 
hulle gesinne en werknemers ’n groter teiken maak.
Die bevindings van vorige jare is herbevestig en met 
sekuriteitsmagte gekontroleer. Uit die data wat versamel 
is en uit die getuienis wat in die hof aangehoor is, is die 
aanvalle nie aangedryf deur ras, politiek of grond nie, maar 
eerder deur sosio-ekonomiese omstandighede wat tot 
opportunistiese misdaad gelei het.
Die belangrikheid van die verskerping van sekuriteits-
maatreëls, die verstewiging van verhoudings binne 
gemeenskappe om vertroue op te bou en om alle voorvalle 
by die SAPD aan te meld, ongeag hoe klein of gering dit 
ookal is, kan nie genoeg beklemtoon word nie.
Selfondersoek na die organisatoriese en administratiewe 
funksies van Kwanalu se strukture, het tot ’n paar 
progressiewe ontwikkelings gelei. Gedurende die afgelope 
vier jaar het die kwessie van korporatiewe bestuur, in 
die	 besonder	 King	 IV,	 fidusiêre	 verantwoordelikhede,	
aanspreeklikheid, institusionele strukture, ens. ’n groot 
gedeelte van die agenda by die direksievergaderings 
oorheers.

Na heelwat konsultasie en vele vergaderings, het die Raad ’n 
struktuur aanbeveel wat die regulatoriese en administratiewe 
behoeftes aanspreek maar wat tog ten volle inklusief sal bly 
en die “stem” van lede sal versterk. Die nuwe voorgestelde 
struktuur sal saam met die gewysigde grondwet volledig 
uiteengesit word in die kongresdokumente. 
Die	finansiële	administrasie	van	die	Unie	bly	onder	druk	met	
die yslike werkslading en take op hande. Die deurlopende 
assessering en fokus op dienste wat ongelukkig nie 
“tasbaar” is nie, bly ’n sleutel tot die bereiking van die hoë 
standaarde wat Kwanalu gestel het. Daar is baie aandag 
geskenk aan alternatiewe befondsingsbronne gebaseer 
op duidelike omskrewe sakeplanne. ’n Mens bly vir ewig 
hoopvol dat die verdienste van die sakeplan en uiteindelik 
die	 implementering	 van	 ’n	 tasbare	 projek	 die	 finansiële	
toewyding sal ontvang wat dit verdien. Kwanalu het ’n 
bewese	rekord	van	uitstekende	finansiële	en	administratiewe	
nakoming. Die waarde-toevoeging van gefokusde projekte 
het groot waarde vir die sektor as geheel.
Gedurende die jaar het die Raad ’n besluit geneem om die 
appèl vir ’n Grond- en Omgewingsfonds vir sake wat onder 
die Agri SA sambreel gehanteer sal word, te ondersteun. 
Een van die eerste sake wat gefokusde bystand ontvang, 
is byvoorbeeld, die EWC-versagtingsplan. Elke lid is 
versoek om ’n minimum van R1 000 by te dra. Dit was uiters 
aangenaam om die hoë persentasie lede te sien wat dadelik 
bygedra het tot die saak. Hierdie fondse sal op een of ander 
manier bydra tot die beskerming van eiendomsregte.
Alhoewel	 dit	 ’n	 ongelooflik	 besige	 jaar	 was,	 is	 ons	 vol	
vertroue dat ons oor die gesamentlike mag beskik om ’n 
verskil te maak. Boere met alle groottes boerderye moet op 
alle vlakke betrokke raak en nie daarvan wegskram om deel 
van	georganiseerde	landbou	–	Kwanalu	-	te	wees	nie.
Kwanalu se Raad, Manco, ampsdraers, personeel en 
lede kan waarlik trots wees op Kwanalu en alles waarvoor 
dit staan. Dankie aan die personeel en veral Kwanalu se 
Uitvoerende Raad wat Kwanalu steeds met absolute passie 
en toewyding dien.

opsigte van sake met betrekking tot veiligheid en sekuriteit 
in die provinsie. 

Ons het vanjaar weer ’n in-diepte ontleding gedoen van 
plaasaanvalle en -moorde wat in 2017 plaasgevind het. 
Die ontleding, statistieke en gevalle-inligting is bepalend 
van die strategie wat gevolg is, daarom is hoogs opruiende 
opmerkings, inligting, statistieke, ens. wat dikwels verdraai 
word om sensasie te skep en vir eie besigheids of “politieke” 
gewin aangewend word, uiters kommerwekkend. 

Ons is intens bewus van die erns en belangrikheid van 
veiligheid en sekuriteit vir ons lede en daarom skenk ons 
voortdurend aandag aan sake wat onder ons aandag 
gebring word.

Kwanalu-opname 

Ons roem daarop dat ons luister na wat ons lede te 
sê het oor sake wat hulle as belangrik beskou sodat 
Kwanalu relevant, geloofwaardig en professioneel 

kan bly en te alle tye in die beste belang van die boere kan 
optree. Met hierdie doel voor oë, is die lede-opname, wat by 
ons jaarlikse kongres in September 2017 gedoen is en ook 
tydens ons padveldtogte in 2018 versprei is, insiggewend en 
van groot waarde vir Kwanalu en ons mandaat. Dit voorsien 
ons van ’n platform waar lede inspraak kan lewer oor 
belangrike sake en só ’n bydrae kan lewer tot ons volgehoue 
strategiese beplanning.
Veral bemoedigend, was die feit dat, ten spyte daarvan 
dat boere te kampe het met onteiening sonder vergoeding, 
uitdagings ten opsigte van veiligheid en sekuriteit, hoë koste, 
ens., ’n oorweldigende meerderheid van ons lede positief 
is oor hulle rol in boerdery in Suid-Afrika en optimisties 
oor wat die toekoms vir hulle inhou. 96% van lede wat die 
opname voltooi het, is verbind tot boerdery in die toekoms 
(ná grondhervorming), met 95% wat glo dat hulle ’n toekoms 
in boerdery het ten spyte van die talle struikelblokke in boere 
se pad. Dit, saam met soortgelyke syfers uit vorige jare, 
getuig van ons lede se deursettingsvermoë en hulle passie 
vir boerdery. 

Heersende	sake	soos	deur	lede	as	belangrik	geïdentifiseer,	
sluit in grondhervorming en eiendomsregte, veiligheid 
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en sekuriteit, die bestuur van natuurlike 
hulpbronne en die bedreiging wat 
mynbouregte inhou. Ons verskaf graag 
meer terugvoer oor die sake wat as 
belangrik aangedui is.

Die vraag na grond
Dit is te verstane dat lede bekommerd 
is oor wat die regering se voorgestelde 
beperkings op die eienaarskap van grond 
vir hulle inhou, aangesien 90% van hulle 
glo dat hulle nie volhoubaar sal kan boer 
indien beperkings op die grootte van grond 
en eienaarskap ingestel word nie. Kwanalu 
stem saam met hulle in hierdie verband. 
Ons glo dat indien hierdie ondeurdagte 
regulasies goedgekeur word, dit ‘n 
verwoestende effek op nie net talle 
boere sal hê nie, want hulle sal nie meer 
op ‘n volhoubare skaal (90%) kan boer 
nie, dit sal ook lei tot werkverlies, wat 
‘n negatiewe uitwerking op landelike 
gemeenskappe, sowel as die ekonomie 
sal hê en dit sal voedselsekerheid in die 
land in gevaar stel.

Arbeidsverhoudinge

Oor die algemeen handhaaf die meeste 
van die boere in KZN ‘n goeie verhouding met hulle 
personeel, met slegs 21% wat nie méér as die minimumloon 
vir plaaswerkers betaal nie. 69% verskaf gratis behuising 
en toegang tot water en elektrisiteit vir hulle werknemers en 
op ‘n positiewe noot, ‘n oorweldigende 92% is verbind tot 
die verbetering van die maatskaplike omstandighede van 
hulle personeel.

Die toepassing van die Nasionale Minimumloon (NMW) en 
die voorgestelde wysigingswetgewing oor die Wet op die 
Basiese Indiensnemingsvoorwaardes, kan heelwaarskynlik 
egter, volgens 78% van diegene wat die opname voltooi 
het, ‘n negatiewe uitwerking op hierdie verhouding hê, 
met 74% wat verklaar dat hulle as gevolg daarvan, die 
grootte van hulle arbeidsmag sal moet inkort. Kwanalu 
sal voortgaan met die argument dat die waarde van die 
welwillendheid getoon en bykomende voorregte (soos 
behuising, elektrisiteit, kospakkies, vervoer, ens.) wat deur 
boere aan hulle arbeidsmag verskaf word, in berekening 
gebring word ten opsigte van voorstelle vir die nuwe NMW.

Veiligheid en sekuriteit
Ons lede beskou hierdie saak as uiters belangrik. Die feit 
dat baie plase verafgeleë is, maak boere meer kwesbaar 
ten opsigte van misdaad en terwyl 78% glo dat hulle ‘n 
goeie werkverhouding met die plaaslike polisie het, glo 77% 
dat die polisie meer aktief in hulle gebied kan optree. Die 
meerderheid van ons lede moet geprys word omdat hulle 
veiligheid en sekuriteit met net soveel erns as ons bejeën 
deur alle misdaad en diefstal (ongeag hóé klein ookal) 
wat op hulle plase plaasvind (94%), aanmeld, dat hulle 
betrokke is by ‘n plaasbeveiligingsel (78%) en omdat hulle 
gereeld landelike veiligheidsvergaderings by hulle plaaslike 
boereverenigings bywoon (71%). Alhoewel hierdie resultate 
positief is, laat dit geen ruimte vir selfvoldaanheid nie en 
daarom maak 71% van boere gebruik van die dienste van 
‘n private sekuriteitsmaatskappy.

Die veiligheid en sekuriteit van ons lede sal steeds voorkeur 
by Kwanalu geniet met die klem op ingryping en voorkoming 
en ons beklemtoon die belangrikheid daarvan dat lede 

voortdurend verantwoordelikheid vir hulle 
eie veiligheid en dié van hulle geliefdes 
moet neem.

Natuurlike hulpbronne 
Die wanbestuur van natuurlike hulpbronne, 
veral water, is ook van groot belang vir ons 
boere, met meer as die helfte van diegene 
wat die opname voltooi het, wat sê hulle 
dink nie water is volhoubaar tot 2030 nie. 
Die bedreiging wat mynbou vir alternatiewe 
energie inhou, is ook ‘n bron van groot 
kommer vir boere met ‘n gerusstellende 
99% wat sê dat hulle nie hidrouliese breking 
op hulle plase sal toelaat nie. 90% glo egter 

dat alternatiewe energiebronne ontgin 
moet word.

Toekomsblik
Dit is bemoedigend dat ons opname 
getoon het dat boere in KZN 
daartoe verbind is om betekenisvolle 
transformasie teweeg te bring, met 
86% wat glo dat die onus op hulleself 
rus om hierdie transformasieproses in 
hulle gemeenskappe te implementeer. 
Uit hierdie 86%, glo 95% dat hulle rol in 
transformasie gesetel is in mentorskap en 

op	plaaslike	regeringsvlak	en	42%	sien	dit	as	‘n	finansiële	
rol.

Die opname toon ook dat boere meer persoonlike gesprekke 
met Kwanalu wil voer. In hierdie verband het ons ‘n 
strategie geïmplementeer ter versterking van verhoudings 
met ons lede deur ‘n reeks padveldtogte wat vroeg in 2018 
plaasgevind het. 

Om sake verder aan te help, sal Kwanalu voortgaan met die 
aggressiewe openbare verhoudingsveldtog om die beeld 
van die boer uit te bou met die klem op die vorming van die 
harte en gedagtes van die publiek om hulle ondersteuning 
te verkry.

Ons was verheug oor die positiewe kommentaar waarin 
waardering uitgespreek is vir die werk wat ons by Kwanalu 
doen. Organisasies met waardes en beginsels beskik oor 
geloofwaardigheid en relevansie om menings te vorm en te 
beïnvloed. Dankie aan almal wat tyd gemaak het om die op-
name te voltooi en die terugvoer te verskaf wat die grond-
slag van ons strategiese plan vir die toekoms sal vorm.

Suksesvolle inskrywings (29/12/2017)
5 176 mense bereik, 279 reaksies, kommentaar en gedeel



 Kwanalu 10

Sekuriteitslessenaar
deur Koos Marais

Kwanalu se Veiligheidslessenaar speel steeds 
’n belangrike rol in die talle aktiwiteite wat met 
veiligheid en sekuriteit in KwaZulu-Natal verband 

hou. Kwanalu bly ten volle toegewyd daartoe om probleme 
in die belang van sy lede aan te spreek.

Kommunikasie met die onderskeie SAPD-strukture op hoër 
vlak is steeds goed en werksverhoudings is stewig. Kwanalu 
vergader tweemaandeliks met senior personeel van die 
kantoor van die provinsiale kommissaris van die SAPD waar 
veiligheidsake bespreek word. Maandelikse vergaderings 
word met die kantoor van die SAPD se provinsiale 
kommissaris, bepaalde klusterbevelvoerders en ander 
regeringsdepartemente gehou om misdrywe op plase en 
landelike gebiede ingevolge die landelike veiligheidstrategie 
te bespreek.

Daar word veral aandag geskenk aan plaasmoorde / 
-aanvalle, veediefstal, diefstal van nie-ysterhoudende 
metale en produkte, ander diefstal en grondsake.

Wanneer enige saak onder die Lessenaar se aandag gebring 
word wat met misdaad verband hou, word onmiddellik stappe 
geneem en waar nodig, word die saak aan die groot klok 
gehang vir dringende optrede deur die SAPD of betrokke 
regeringsdepartemente.

Plaasmoorde word steeds as ’n hoë prioriteit geag en in 
die meeste gevalle word hoëvlak ondersoeke gedoen wat 
arrestasies tot gevolg het. By ons eerste en baie belangrike 
kontak (plaaslik) moet ’n goeie werksverhouding egter 
gehandhaaf word waar onmiddellik aandag geskenk kan 
word aan veiligheidskwessies. 

Inligting wat deur die lessenaar ingesamel is en wat 
deurlopend deur onsself ontleed is, het Kwanalu al in staat 
gestel om gespesialiseerde getuienis in die Hoë Hof te 
gee oor onder andere, probleme waarmee boere te kampe 
gehad het, motiewe vir en gevolge van plaasmoorde en 
-aanvalle, ens. Strawwe vonnisse is opgelê en dit moet dien 
as afskrikmiddel vir plaasmoorde en -aanvalle.

Dit bly ’n bron van kommer dat te veel voorvalle gerapporteer 
word van lede van die SAPD wat nalaat, selfs weier, om 
kriminele sake te open waar daar geen twyfel bestaan dat 
’n strafbare oortreding gepleeg is nie. Hierdie agtelosigheid 
is nie ’n ware weerspieëling van kriminele neigings in enige 
gegewe gebied om die SAPD in staat te stel om doeltreffend 
hulp te verleen met voorkomende beplanning of om misdaad 
te bekamp nie.

Uiters kommerwekkend is die versuim van sommige SAPD-
lede om grondkwessies te hanteer. Die regte van die 
grondeienaar word dikwels geïgnoreer en die beweerde 
betreders se aanspraak op die grond omdat daar kwansuis 

Kwanalu padveldtog na KZN-distrikte

Tydens verlede jaar se kongres is ’n beroep gedoen 
vir meer persoonlike ontmoetings met lede. Dit 
het daartoe gelei dat Kwanalu gedurende Maart 

vanjaar padveldtogte/distriksvergaderings gehou het. Die 
vergaderings was uiters suksesvol en is goed bygewoon deur 
boere regdeur die provinsie. Dit was die ideale geleentheid 
om boere te ontmoet en beleidsake en strategieë wat tans in 
die kollig is, te bespreek. Op dié manier kon boere terugvoer 
aan die Unie verskaf om Kwanalu sover moontlik ingelig te 
hou tot voordeel van boere in 2018 en in die toekoms. 

Die verbintenis tot georganiseerde landbou, boereverenigings 
se hantering van transformasie en ’n fokus op die jonger 
geslag boere as toekomstige leiers met die belangrike 
invloed wat dit op georganiseerde landbou uitoefen, was 
sterk onderliggende temas in al die vergaderings. Dit was 
ongelooflik	 bemoedigend	 om	 te	 hoor	 watter	 inisiatiewe	
mense aan die dag lê om verandering teweeg te bring en 
hoe boere na oplossings soek vir die talle uitdagings wat in 
die gesig gestaar word.

In reaksie op die talle uitdagings waarmee die landbousektor 
in 2018 en daarna te doen sal hê, het lede ook hulle onder-
steuning uitgespreek vir die strategiese rigting wat Kwanalu 
ingeslaan het. Na onlangse ontwikkelings met betrekking tot 
wat met grond in hierdie land gaan gebeur, het boere hulle 
verbind tot ondersteuning van die Unie met die implemen-
tering van ’n nuwe en meer aggressiewe strategiese plan 
soos voorgestel deur die nasionale liggaam, AgriSA. 

Van die ander sake wat boere veral kwel, soos die voorgestelde 
implementering van die nuwe nasionale minimumloon, 
veiligheid en sekuriteit van boere en hulle werknemers en die 
veelbesproke en sensitiewe aangeleentheid van onteiening 

sonder vergoeding, is bespreek. ’n Opname is gedoen en ’n 
reeks vraag- en antwoordsessies is gehou wat tot ’n diepe 
insig en begrip van die denke van boere gelei het. Dit het 
aan Kwanalu waardevolle terugvoer verskaf. 
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grondeiese ingedien is, word as geldige verskonings 
aanvaar. Dit is met die kantoor van die provinsiale 
kommissaris bespreek maar het tot niks gelei nie omdat 
nagelaat is om die wetlike prosedure te volg.

Die SAPD se Nasionale Landelike Veiligheidstrategie is 
relatief suksesvol in gebiede waar goeie kommunikasie en 
’n verhouding met die SAPD bestaan en noemenswaardige 
diens gelewer word. Die Lessenaar is genooi om ’n Provinsiale 
Landelike Veiligheidbewusmakingsveldtog toe te spreek 
wat deur verteenwoordigers van die nasionale kantoor 
van die SAPD, senior beamptes van die kantoor van die 
kantoor van die Provinsiale Kommissaris, sigbare polisiëring 
bevelvoerders in KZN en senior regeringsamptenare 
bygewoon is. Die geleentheid is gebruik om uitdagings ten 
opsigte van veiligheid en sekuriteit in die landbousektor uit 
te lig. Die verwelkoming wat Kwanalu ontvang het, was baie 
bemoedigend en baie opvolgoproepe en versoeke om hulp 
en die versterking van klustervergaderings is ontvang.

Die Sekuriteitslessenaar bly daartoe verbind om die kwessies 
in belang van Kwanalu-lede aan te spreek. Sommige van 
die funksies van die Lessenaar is:

1 Mediasie en skakeling waar daar probleme tussen 
grondeienaars en óf die SAPD, en/of ander 
regeringsdepartemente bestaan.

2 Verteenwoordiging van Kwanalu-lede in die provinsiale 
strukture van die Landelike Beskermingsplan en die 
Nasionale Veiligheidskomitee om oop werkende 
kommunikasiekanale met sekuriteitstrukture te verseker. 

3 Versamelde besonderhede en statistieke oor misdaad 
teen georganiseerde landbou word aan die SAPD 
oorhandig met die oog op proaktiewe optrede en 
operasionele beplanning.

4 Aandag word geskenk aan plaasveiligheid. 
Boereverenigingvergaderings word bygewoon waar 
sekuriteit en kwessies van misdaad in die algemeen 
bespreek word.

5 Die Lessenaar staan lede by met basiese advies oor 
kriminele sake, wetlike prosedure en stappe wat geneem 
moet word.

6 Lede word op hoogte gehou van belangrike inligting en 
sake rakende sekuriteit.

7 Die Lessenaar kommunikeer met die media waar ’n mate 
van publisiteit verkry word. 

8 Relevante voorvalle rakende sekuriteit word op band 
opgeneem vir doeleindes van drukuitoefening op en 
bespreking met verskillende regeringsdepartemente. 
Ongelukkig word baie voorvalle nie aan die Lessenaar 
gerapporteer nie en dit word aan die beampte wat die 
Lessenaar beman oorgelaat om inligting van waar ookal 
te bekom. ’n Beroep word op lede gedoen om inligting 
aan die Lessenaar deur te gee sodat meer akkurate 
statistieke voortgebring kan word.

9 Deur die Lessenaar bestaan ’n proses van deurlopendheid 
van diens en opvolging en word dit gehandhaaf.

Veiligheid is een van die mees basiese behoeftes in die lewe. 
Om persoonlik verantwoordelikheid vir jou eie veiligheid en 
dié van jou gesin, werknemers en jou eiendom te aanvaar, 
moet ’n prioriteit bly. Kwanalu se Veiligheidslessenaar bly 
ten volle verbind tot die taak voor hande en sal voortgaan 
om ’n sleutelrol te speel in sake van veiligheid en sekuriteit 
in KwaZulu-Natal. 

Kwanalu Jongboer 2017
deur Sandy La Marque

Die wenner van Kwanalu se KZN Jongboer van die 
Jaar-kompetisie is aangekondig by die jaarlikse 
kongres wat in 2017 in Pietermaritzburg gehou is.

Die 38-jarige goue kiwivrugboer van Richmond, Ross Lowe, 
het stof in die oë van sterk mededingers geskop en met die 
gesogte titel weggestap om KZN by die Toyota SA/Agri SA 
Jongboer van die Jaar 2017 te gaan verteenwoordig.

As ’n jong boer, baan Ross ’n weg in die landbou deur 
met	 goue	 kiwivrugte	 te	 boer	 –	 ’n	 relatief	 onbekende	
kommersiële boerderykommoditeit op die Suid-Afrikaanse 
mark. Hy moes dus van vooraf alles leer deur ekstensiewe 
navorsing,rondreis en deur uit te reik na boere in Nieu-
Seeland	–	die	tuiste	van	die	kiwivrug.	

Oor sy eerste plek en oor die toekoms van boerdery in 
Suid-Afrika, het Ross gesê, “Die rol van ’n jong boer in ons 
ekonomie is van kardinale belang in Suid-Afrika. Ons is die 
toekoms van ons land se voedselsekerheid en -veiligheid 
en as die bewaarders van ons grond, moet ons dit oppas 
en dit koester vir toekomstige geslagte. Sonder kos, sal ons 
ekonomie	nie	floreer	nie”.

As een van slegs 16 boere wat met hierdie variëteit vrugte 
boer in die hele Suid-Afrika en een van slegs vier in KZN, 
was Ross se werk vir hom uitgelê sedert hy sy eerste oes 
in 2014 aangeplant het. Nie slegs is die plant, bestuiwing 
en oes van die goue kiwivrug uiters moeilik nie, dit word 
hoofsaaklik met die hand gedoen, wat beteken dat hy 24/7 
besig was. 

Oor waarom Ross die goue variëteit van die kiwivrug 
gekies het eerder as die groener weergawe waarmee Suid-
Afrikaners meer bekend is, glo hy dit is soeter en smaakliker 
en het groot potensiaal op die plaaslike mark weens die 
superieure voedingskwaliteite. Daarbenewens lewer dit 
’n opbrengs van 30-50% meer vrugte in vergelyking met 
die groen variëteit en dus maak dit kommersieel meer sin, 
verduidelik Ross.

Ross het altesaam sewe jaar boerderyondervinding, 
waarvan hy die helfte van die tyd boer op sy huidige plaas, 
Riverton in Richmond, waar hy saam met sy vrou Carla 
en hulle kinders woon. Tans lewer die goue kiwivrug 70% 
van Riverton se opbengs en die oorblywende 30% word 
gelykop verdeel tussen kool en aartappels. Ross se visie is 
om die plaas in ’n 100% kiwiplaas te omskep wat ten volle 
kommersieel is en aan die plaaslike mark, sowel as die 
groeiende uitvoermark voorsien.

Ross is ook verbind tot volhoubare boerderypraktyke en om 
deur landbou by te dra tot langtermyn stabiliteit in die land. 
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Dit is nog ’n rede waarom hy besluit het om met die goue 
kiwivrug te boer. 

“Grond is so ’n kosbare kommoditeit in ons land en deur 
met kiwivrugte te boer, vereis net ’n klein stukkie grond om 
’n relatiewe hoë opbrengs te lewer.” ’n Hoë waarde gewas 
soos die goue kiwivrug beteken ook die potensiaal om al die 
personeel op die plaas se lone te verhoog.

Met ’n vaste geloof in die rol wat georganiseerde landbou 
speel om boere en die landboubedryf as geheel te 
ondersteun, is Ross betrokke by sy plaaslike boerevereniging 
en het hy ongeveer ’n jaar gelede gehelp om die Suidelike 
Kiwikwekersvereniging tot stand te bring. Alhoewel die 
vereniging nog in sy kinderskoene is, verteenwoordig dit nie 
slegs die beste belange van kiwivrugboere in KZN nie, maar 
dit dien ook as ’n forum vir die lede om te put uit idees en om 
kennis en beste praktyke te deel.

Kwanalu Ontwikkelingslessenaar
deur Roy Dandala

Die Ontwikkelingslessenaar was met verloop van baie 
jare betrokke by dienslewering aan ontwikkelende 
boere, maar ons het onlangs tot die besef gekom 

dat ontwikkelende boere allerlei uitdagings in die gesig 
staar wat dit vir hulle moeilik maak om voorspoed te beleef. 
Hierdie uitdagings is óf natuurlik (droogtes), óf maatskaplik 
óf polities van aard.

As die Ontwikkelingslessenaar soek ons deurentyd na 
oplossings om dit vir hierdie boere moontlik te maak om 
sukses te behaal. In ons voortdurende strewe na sukses 
maak ons van verskeie stelsels/
metodes gebruik. Die ontwikkeling van 
skakels, ontwikkelingsvennootskappe 
en noue samewerking met die 
regeringsdepartemente, is een van 
die maniere waarop ons hierdie boere 
tot diens probeer wees. Kwanalu 
se Ontwikkelingslessenaar tree op 
provinsiale, sowel as distriks- en 
plaaslike vlak in gesprek met die 
Departement.

Gedurende die afgelope jaar het ons 
nou saamgewerk met die Mahlathini 
Ontwikkelingstigting, Pannar Saad, 
Boerderystelselnavorsing (Cedara), 
plaaslike voorligtings beampte en die 
Grondversorgingseenheid van Cedara 
en Stratact (wat boere by Madzikane 

- Creighton leer oor groepbesparings). Ons vind hierdie 
samewerking baie bruikbaar aangesien boere kennis op alle 
vlakke bekom. By Mahlabathini het ons die katoenbedryf 
by ons beplanning betrek. So ’n vennootskap sal goeie 
resultate lewer as dit eers aan die gang is.

Ons voer ook uitgebreide gesprekke met die distriks-
ontwikkelingsagentskappe van die munisipaliteite, ontwik-
kelings forums soos Harry Gwala Agri in die Harry Gwala 
distrik en KZN CA Forum (minimum bewerking).

Verder het ons agtergekom dat goeie resultate verkry word 
deur met tradisionele leiers op grondvlak gesprek te voer. 
Goeie ondersteuning is verkry as gevolg van samewerking 
met hierdie strukture in die Mahlabathini-gebied. 

Ons het die raadslede wat deur plaaslike boereverenigings 
verkies is, bemagtig om die werk op die grond te organiseer. 
Hulle taak is om die werk wat op grondvlak gedoen moet 
word ten opsigte van opleiding en die organisering van 
boere, te behartig. Die Ontwikkelingslessenaar help dan 
met die reël van toegang tot dienste, opleiding, ens.

Op die pad vorentoe sal ons op die uitkyk bly vir nuwe 
geleenthede om boere op plaaslike vlak te verbeter en 
te integreer en om ’n sleutelrol te speel in die hantering 
van en bystand tot vooruitsigte ter verbetering van die 
ontwikkelingsboerderysektor.

Kwanalu se Ontwikkelingsforum

Op besoek aan voormalige president Mike Black 
by sy nuwe melkery
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’n Kwanalu Ontwikkelingsinisiatief 

Ulundi en Mahlabatini Entrepreneurskap en 
Gemeen	skaps	bemagtiging	(ULUMA)	–	Zululand	
distriksboerevereniging is tot stand gebring deur 

een van Kwanalu se raadslede, Lindiwe Madonsela en die 
boere van Ulundi. 

ULUMA help boere, SMME’s (klein, medium en mikro-
grootte ondernemings) en koöperasies om deur middel 
van landbou hulle volle potensiaal te bereik en het sy fokus 
verbreed om meer betrokke te raak by gemeenskappe wat 
in en om die doelgebiede woon. ULUMA het besef dat 
boere	nie	slegs	finansiële	struikelblokke	in	die	gesig	staar	
nie, maar ook emosionele, politieke, sielkundige en selfs 
persoonlike struikelblokke. ULUMA het in vennootskap 
getree met ander nie-regerings organisasies (NGO’s) wat 
hierdie sake direk hanteer. Dié organisasies is Harvest Reap 
(Vrouesake), Thola Imfudumalo Nothando (Gesinsake), 
Healthy Successful Generation (Gesondheidsake ten 
opsigte van die jeug), Student Wisdom (Substans-
misbruik), Talented Earth (Omgewingsake), Gebashe 
Education Foundation (Opleiding 
aan boere).

Hierdie kollektiewe strategie het 
gelei tot ’n progressiewe benadering 
wat bykomende organisasies en 
sleutelrolspelers byeen bring, 
byvoorbeeld die King (deur 
Mnr. Mkhize, die Induna van die 
King), 33 Amakhosi (tradisionele 
leiers), Mangosuthu University of 
Technology (MUT) en Innovation 
and Technology Business Incubator 
(Invotech) om boere behulpsaam 
te wees met kundigheid en inligting 
waartoe hulle voorheen nie toegang 
gehad het nie. Daarbenewens is 
Standard Bank deel van die inisiatief 
om boere en/of ander koöperasies te 

help met die open van en bestuur van hulle rekenings om 
volhoubaarheid te verseker.

Boere word van gefragmenteerde en kleinskaalboerdery 
gereorganiseer om grootskaal- en ekonomiese groepe 

te vorm wat deur moderne 
infrastruktuur en sentrale 
bestuur ondersteun word. Die 
benadering sal opwaartse 
produksie verhoog en op sy 
beurt sal dit uitbreiding na 
afwaartse en waardetoevoeging 
tot produkte moontlik maak vir 
die doeltreffende skepping van 
agribesigheidsgeleenthede. 
Nog ’n voorbeeld hiervan is 
die produksie van vrugte en 
groente op ’n groter skaal. Die 
sortering en verpakking van 
gewasse, asook die verwerking 
van tweede graad produkte 
na peuselhappies, purees en 
sappe sal nou moontlik wees.

Teen 2020 sal boerdery in die 
Zululand distriks munisipali teit getrans formeer wees na 
ekonomies produktiewe boere en agribesighede, op ko-
ers na ’n inklusiewe model wat terselfdertyd geanker is in 
markbehoeftes,ekonomie van skaal en waardekettinginte-
grasie. ULUMA is gerig op plaaslike en nasionale markte, 
sowel as op groot wêreldmarkte met hoë groeipotensiaal 
soos akwakultuur en premium verwerkte voedsel, terwyl ’n 
sterk teenwoordig heid van groente, graan en pluimvee in 
strategiese sektors gehandhaaf word. Kwanalu beheer die 
program en speel ’n aktiewe rol daarin. Ons glo meer ini-
siatiewe van hierdie aard kan lewensvatbare boerdery- en 
werksgeleenthede daarstel, maatskaplike tekortkominge 
regstel en die landboulandskap in hierdie provinsie laat 
groei.

Kwanalu se Ontwikkelingsforum
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 Bedryfverslae
SA Rietkwekersvereniging

deur Dr Kathy Hurly, 
Korporatiewe Uitvoerende Hoof

SA Rietkwekers het sy 90ste bestaansjaar in 2017 
herdenk. Gedurende hierdie tydperk het die 
organisasie kwekers se belange op die hoogste vlak 

verteenwoordig. Hulle het ook sedert so lank gelede as 
1992 pro-aktiewe leiding in Suid-Afrika se landbousektor 
geneem deur ware demokratiese verteenwoordigende 
strukture wat kwekers van alle rassegroepe, produksieskaal 
en	 geografie	 in	 staat	 te	 stel	 om	 ’n	 gelyke	 stem	 te	 hê	 en	
om om leierskapposisies mee te ding en deel te hê aan 
besluitneming.

Gedurende 2017, na ’n reeks gesprekke met die Departement 
van Handel en Nywerheid (DTI) en die Parlementêre 
Komitee oor Handel & Nywerheid, het SA Rietkwekers 
saam met rolspelers in die bedryf en verteenwoordigers 
van DTI, deelgeneem aan die daarstelling van ’n nuwe 
bedryfstruktuur wat voorsiening sou maak vir veelvuldige 
kwekersverenigings, gegrond op die beginsel van vryheid 
van assosiasie. 

SA Rietkwekers het kwekers se belange verteenwoordig 
in talle voorleggings aan die parlement oor die nadelige 
sosio-ekonomiese impak van die destydse voorgestelde 
gesondheidsbevorderingsheffing.	Alhoewel	die	finale	besluit	
was	dat	sodanige	heffing	 in	belang	van	die	groter	publiek	
sou wees, is toegegee dat versagtingsmaatreëls ingestel 
moes word om die negatiewe impak op kwekers, veral klein-
skaal swart kwekers, teen te werk. 

Suikerrietboerdery verkeer onder toenemende druk om 
volhoubaar te wees. Die 2017-2018-seisoen was een van 
die moeilikste in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse 
suikerbedryf. Alhoewel daar ’n toename in die opbrengs in 
droëlandgebiede was na die droogte en ’n 7% toename in 
totale kwekersinkomste, het die deurlopende daling in die 
HW-prys van die kwekers voor die risiko van die ineenstorting 
van hulle besigheid te staan gebring.

Veertien suikermeulens het ’n totale opbrengs van 17 388 
177 ton suikerriet gemaal om 1 994 607 ton suiker uit 2 
169 660 ton Herwinbare Waarde gedurende die 2017-2018 
maalseisoen te produseer. Die suikerrietoes was 2 313 567 
ton meer as die 2016-2017 oes van 15 074 610 ton.

KZN Katoenkwekersvereniging
deur Phenias Gumede

Gedurende die afgelope bemarkingseisoen 
wat op 31 Maart 2018 geëindig het, het die 
katoenproduksiegebied in KwaZulu-Natal 3 100 

bale katoenpluis geproduseer. Dit verteenwoordig ongeveer 
4% van die totale Suid-Afrikaanse pluksel. Die pluksel, wat 
by die Makhathini katoenmeule gepluis is, is hoofsaaklik 
onder droëlandtoestande deur ongeveer 579 kleinboere (1 
806 bale) geproduseer - ongeveer 200 ha onder besproeiing 
en 1 000 ha droëland.

Die totale Suid-Afrikaanse katoenpluksel vir die huidige 
bemarkingseisoen, word geraam op ongeveer 188 247 
pluisbale. Dit is 143% meer as verlede jaar, hoofsaaklik 
as gevolg van gunstiger katoenpryse vergeleke met 
mededingende gewasse, maar dit is ook te danke aan 
die hernude belangstelling in katoenproduksie. Die 
verwagte pluksel van ongeveer 11 860 katoenpluisbale 

NAU Trust
Die Natalse Landbou-Unie Trust 
is gestig in 1998, nadat ’n besluit 
deur die Kongres geslaag het om 
die Naunlugebou aan die trust te 
skenk, deur die lede in die tyd.

Die doelwitte van die trust is:

a) om die belange van georganiseerde Landbou in 
die wydste sin, in KwaZulu Natal te bevorder.

b) om enigiets te doen, en om die saak te bevorder, 
wat in die uitsluitlike diskresie van die trustees, 
die voorafgaande doelwit sal bevorder.

Die Trust is suksesvol bedryf, en is ’n belangrike 
bydraer aan Kwanalu in sy strewe om te voldoen 
aan die bevordering van landbou. Die Trust poog 
om geleenthede te skep vir donasies en skenkings 
deur Boereverenigings of individue. Skenkings is 
belastingaftrekbaar.

Indien u sou belangstel om finansieel by te dra 
tot die Trust, sal dit baie waardeer word. Die 
Bank besonderhede is: FNB – Hayfields, Takkode 
221425, en die Rekeningnommer is 62011348770.

Vir verdere inligting kontak asseblief  
Sandy La Marque on 033-342 9393.

Kwanalu-afgevaardigdes

Kwanalu ontvang AgriSETA-raadslede
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in KwaZulu-Natal, sal die grootste oes vir die afgelope 14 
jaar in hierdie gebied wees. Die katoenopbrengs afkomstig 
van die ongeveer 416 plaaslike kleinskaalkatoenboere, 
sal na verwagting ongeveer 2 786 bale katoen beloop. 
Die aantal hektaar droëland katoenaanplantings in die 
Makhathinigebied word op ongeveer 1 110 ha geraam met 
240 ha onder besproeiing. Plaaslike kommersiële boere in 
Pongola het sowat 1 090 ha onder besproeiing gevestig vir 
die huidige bemarkingseisoen, wat ’n verwagte opbrengs 
van ongeveer 9 074 bale katoenpluis sal lewer. Die 
kleinboere se kantoenpluksel sal weer deur die Makhathini 
katoenmeule gepluis word.

Gedurende die afgelope maande het wêreldkatoenpryse 
op internasionale vlak verbeter en toon tans ’n styging van 
ongeveer 15% in dollarterme teenoor wat dit ’n jaar gelede 
was. In die komende seisoen sal katoenpryse na verwagting 
op hoë vlakke verhandel aangesien katoenvoorrade heelwat 
minder is as wat aanvanklik geraam is omdat pryse vir die 
hoë wêreldgrade reeds toegewys is. 

Bosbou Suid-Afrika
deur Roger Godsmark

Dit is kommerwekkend om verslag te doen 
dat tonnemaatverkope in 2017 vir die derde 
agtereenvolgende jaar gedaal het tot 15 098 000 

ton. Dit is nie slegs 262 000 ton (-1.7%) minder as dit wat in 
2016 aangeteken is nie, maar wat tot groter kommer lei, is 
dat dit 601 000 ton (-3.8%) minder is as die begroting van 
15.7 miljoen ton. Vergeleke met 2016 het verkope in alle 
genera afgeneem, met die grootste afname in wattelverkope 
(-6.7%), gevolg deur bloekomboomverkope wat met 2.1% 
afgeneem het en pulphoutverkope wat met 0.3% afgeneem 
het. Die enigste produk waarvan die verkoopsyfers gestyg 
het vergeleke met die vorige jaar, was pulphout wat teen 
10.0 mt, 1.7% hoër was. Verkope van saaghoutbalke van 
4.4 mt het met 6.8% afgeneem en verkope van ander 
produkte van 0.7 mt met 14.6%.

Die dalende tonnemaatverkope het daartoe gelei dat die 
Vereniging ernstige kontantvloeiprobleme ondervind het. Dit 
het	in	Junie	2017	’n	verhoging	in	die	heffing	vanaf	R2.14	tot	
R2.50 per ton tot gevolg gehad. Dit het BSA se Uitvoerende 
Komitee ook genoop om die befondsingsmodel van die BSA 
te hersien, wat dan ook tydens die vergadering in November 
2017 n “vaste bydrae-model” geword het. Dit het die vorige 
model	vervang,	wat	gebaseer	was	op	 ’n	heffing	per	ton	of	
tonnemaatverkope en die nuwe model is in Januarie 2018 
ingestel. Die nuwe model is ’n heelwat meer volhoubare 
befondsingsmodel wat tot voordeel van die Vereniging en 
die bydraers sal strek.

Gedurende die afgelope jaar het BSA met ’n toenemend 
uitdagende werksomgewing te kampe gehad. Daar was 
noue samewerking met Kwanalu en Agri SA om sommige 
van die probleme te probeer oplos, soos in Sandy se verslag 
gelees kan word. Ons moes ook talle bedryfsverwante sake 
hanteer.

Alhoewel dit geensins ’n volledige opsomming 
is van BSA se aktiwiteite gedurende die jaar 
nie, word van die belangrikste sake waaraan 
aandag geskenk is, hieronder genoem. Volledige 

besonderhede verskyn in ons 2017-Jaarverslag wat te sien 
is op ons webblad (www.forestry.co.za). 

•	 Bosbounavorsing
•	 Bosbeskerming
•	 Vervoerprobleme
•	 Omgewings-	&	waterkwessies
•	 BSA	Besigheidsontwikkelingseenheid
•	 Opvoeding	en	opleiding
•	 Bossektorhandvesraad

Daar is vanjaar reeds ’n paar draaiballe na die breër 
landbou- / bosbousektor gemik, waarvan onteiening sonder 
vergoeding en ander omstrede beleidsrigtings nie die 
enigste is nie. Dit is daarom aangenaam om te noem dat 
BSA steeds ’n hegte verhouding met Kwanalu en Agri SA 
handhaaf om die potensiële bedreidings af te weer. Dit is ’n 
verhouding wat ons hoog ag en wat na ons mening voordele 
vir al die partye inhou.

Natal en Oos Grikwaland 
Wolkwekersvereniging

deur Othard Klingenberg en Bom Louw

Vyf streeksvergaderings is op 5, 6, 7, 8 & 9 Februarie 
2018 in KZN gehou. Dit was Maandag in Lüneburg, 
Dinsdag in Dundee, Woensdag in Estcourt, Don-

derdag	in	Underberg	en	Vrydag	in	Cedarville	–	almal	in	die	
middag. ’n Verkorte vergadering is Donderdagoggend vir 
die Cedara-studente gehou. Die streeksvergaderings is ge-
bruik om terugvoer te gee oor NWKV- en RPO-sake. James 
Faber, vise-voorsitter van die nasionale RPO, het namens 
die organisasie opgetree en Herman Hugo, vise-voorsitter 
van die nasionale NWKV en Othard Klingenberg van KZN 
NWKV het as verteenwoordigers opgetree. Die hoofspreker 
was	dr.	Michael	Bradfield,	HUB	van	Agri	BSA.	

Daar is vanjaar begin met die NWKV se nuutste spogproduk, 
gehalte	lammeropbrengste	–	verhoogde	en	volhoubare	wins	
en ’n 12-maande opleidingsprogram vir wolboere. Daar 
is vyf groepe in KZN by Groenvlei, Lüneburg, Bergville, 
Middellande en Swartberg met meer as 50 deelnemers. 
Die prakties aangepaste opleidingsprogram bied aan 
elke wolboer die geleentheid om die bestuursaspekte en 
-vaardighede wat die grootste invloed op die reproduksie 
van ooikuddes uitoefen, te leer ken.

Die program word aangebied aan klein groepies boere, 
wat vier keer tydens die opleidingsperiodes op mekaar 
se plase byeenkom. Elke vergadering is op so ’n wyse 
geskeduleer dat dit saamval met ’n belangrike fase in die 
reproduksiesiklus van ooie. Elke groep bekom vaardighede 
en kennis om die produksie van hulle ooikuddes te verhoog

Francois du Plessis (Jnr) end Othard Klingenberg is as 
onderskeidelik vise-voorsitter en voorsitter herkies. 
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KZN Pluimveeinstituut
deur Janet Lee

Die afgelope jaar was siektes aan die orde van die 
dag vir die Suid-Afrikaanse pluimveesektor. In 
Junie 2017 het die hoogs aansteeklike voëlgriep 

in Mpumalangaprovinsie uitgebreek en vining na ander 
dele van die land versprei, veral die Wes-Kaap, waar 71% 
van die provinsie se pluimvee (hoofsaaklik eierlêende) 
troppe, óf gevrek het óf vankant gemaak is. Op nasionale 
vlak is ongeveer 5.4 miljoen voëls vankant gemaak en die 
geraamde direkte koste aan die pluimveesektor was R40.4 
miljoen. Die verlies aan inkomste is ongeveer R1.5 miljard.

KwaZulu-Natal het relatief lig daarvan afgekom met slegs 
een uitbraak wat in die Vryheid-gebied aangeteken is. Dit 
het daartoe gelei dat ongeveer 3.6% van die provinsiale trop 
óf gevrek het óf vankant gemaak is.

Dit het prysverhogings op nasionale vlak tot gevolg gehad 
en daar het ’n ernstige tekort aan tafeleiers en jong henne 
op die punt om te lê, ontstaan. Eierpryse het ietwat herstel 
maar jong henne is steeds nie algemeen beskikbaar nie.

Strenger bio-sekuriteit op plase en griepopsporingsmaatreëls 
is aanmerklik verskerp sedert die 2017-uitbraak en die hoop 
word uitgespreek dat dié maatreëls ’n herhaling van die 
voorkoms van HPAI in die 2018-winterseisoen sal voorkom.

Voerpryse, wat rofweg ongeveer 70% van pluimvee-
produksiekoste uitmaak, het gedurende 2017 met 10.5% 
(braaikuikens) en 15% (lêhenne) afgeneem. Dit het die druk 
op alle produsente laat afneem en van die mikro-skaalboere 
toegelaat om na die mark terug te keer.

Pluimveeinvoere is steeds ’n beperkende faktor sover 
dit sektorale groei aangaan, ten opsigte van die groter 
produsente en veral ten opsigte van die klein- tot 
mediumskaal boere. Nasionale invoersyfers vir 2018 beloop 
tot op datum ongeveer 50 000 MT vleis per maand.

In	 die	 huidige	 finansiële	 jaar	 verleen	 KwaZulu-Natal	 se	
Department van Landbou en Landelike Ontwikkeling steun 
aan pluimveeprojekte ter waarde van ongeveer R21 miljoen 
in die provinsie. Hulle het ’n Pluimveetaakspan daargestel 
wat die taak opgelê is om modelle vir die ontwikkeling van 
die pluimveesektor in KZN te ondersoek.

plaasgevind. Die vergadering is gehou op Lüneburg, Dundee, 
Estcourt, Underberg en Cedarville. Die Rooivleistydskrif is 
nege jaar oud en ongeveer 1 600 eksemplare word in KZN 
versprei. Die tydskrif se formaat groei van jaar tot jaar. 

Goeie kommunikasie met boereverenigings is van die 
uiterste belang en dit is ook een van die prioriteite van die 
KZN RPO se beheerraad.

Meer gunstige weerpatrone, asook positiewe prysaan-
passings het daartoe gelei dat produsente hulle tans in ’n 
baie beter posisie bevind as in die afgelope drie jaar. 

Agt opleidingskursusse is gereël, asook sewe inligtings-
vergaderings ten opsigte van Brucelose, Cryptosporidiose, 
algemene dieregesondheid, diereproduksie en ekonomie.

Die KZN Dieregesondheidsforum, wat reeds agt jaar 
bestaan, dien as ’n baie belangrike forum waar alle lewende 
hawe instellings algemene dieregesondheid bespreek. Die 
forum is ook by die Nasionale Dieregesondheidsforum 
geaffillieer	en	gesprekke	vind	gereeld	plaas.	

Dit is van kardinale belang dat diere teen Brucellose ingeënt 
moet	word.	TB	by	beeste	en	wild	–	ons	is	baie	bekommerd	
oor die toename van TB op wild- en beesplase in die 
Hluhluwe-gebied. Ons vertrou dat die Departement van 
Veeartsenydienste, met wie ons baie nou saamwerk, in 
staat sal wees om hierdie “tydbom” suksesvol af te weer.

Ter bevordering van dieregesondheid, staan ons beesvleis- 
en melkprodusente vanjaar by deur toetse vir Trichomoniase 
te subsidieer. Dit word gedoen teen ’n koste van R500 
per bul of per groeptoets tot tien toetse. Die riglyne vir die 
subsidie is eenvoudig en prakties.

KZN RPO was baie betrokke by die 2018 Royal Skou en 
het talle kategorieë in die bees- en skaapafdelings, asook 
ook twee groot items geborg. Daar is ook genetwerk met 
baie boere en bees- en skaaptelers wat trots by die skou 
meegeding het.

As ’n kommoditeit het KZN RPO nóú saamgewerk met 
Kwanalu	 en	 het	 ’n	 omvattende	 kommoditeitspesifieke	
voorlegging aan die verhore van die Konstitusionele 
Hersieningskomitee (CRC) in KZN gedoen.

KZN Rooivleisprodusente- 
organisasie

deur Hendrik Botha 

Die verswakking van die ekonomie, tesame met on-
veiligheid wat deur politieke onsekerheid veroor-
saak word, bly ’n bron van kommer. Vergeleke met 

2017, het slagsyfers van beeste in 2018 landwyd met 13.1% 
afgeneem. Hierdie afname was as gevolg van die droogte 
van 2016/17, wat ’n nadelige uitwerking op beeste regdeur 
die land gehad het. Deels as gevolg van ’n geringe verbruik-
ersweerstand, het slagsyfers vir skape met 5.6% afgeneem. 
Vergeleke met 2017, het beesvleispryse in 2018 met 5% 
toegeneem en dié van skaapvleis met 1.5%.

Ons 10de jaarlikse RPO- en NWKV-
streekvergaderings het vanjaar vroeër 

SKZN Piesangvereniging
deur Blaine Peckham

Die afgelope jaar is gekenmerk deur die terugkeer 
van ’n vorm van “normaliteit” ten opsigte van 
produksievolumes op die nasionale varsproduk-

temarkte (NFPM’s) en ook sovêr dit weerpatrone aangaan.

Aan die weerfront is gunstige groeitoestande met goeie 
reënval vir die grootste gedeelte van die jaar ervaar, 
alhoewel dit veral gedurende April en Mei droog was. As 
gevolg van die gunstige groeitoestande wat ervaar is, 
was daar ’n toename in die volumes op die NFPM’s. Die 
terugkeer na “normale” produksievlakke, het gelei tot ’n 
daling van 18.5% aan produsente, terwyl verbruikers steeds 
piesangs teen dieselfde prys as voor die daling kon koop. 
Daar moet rekenskap van die belangrikste groothandelaars 
gevra	word	oor	waarom	boere	slegs	48.1%	van	die	finale	
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verkoopprys betaal word en waarom verbruikers piesangs 
teen ’n verhoging van 51.8% koop.

Groot kommer heers oor die steeds toenemende 
hoeveelhede piesangs wat deur een van die belangrikste 
groothandelaars vanaf Ekwador ingevoer word, terwyl 
Suid-Afrikaans geproduseerde piesangs geïgnoreer word. 
Sodanige invoere is ’n bedreiging vir die langtermyn vol-
hou baarheid van die bedryf en allernoodsaaklikste werks-
geleenthede in Suid-Afrika wat grootliks daartoe kan lei 
dat werksgeleenthede na sodanige lande verplaas word. 
Die bedryf het gesprek gevoer met die Departement van 
Landbou	 aangaande	 die	 monitering	 van	 fito-sanitêre	
vereistes vir die invoer van piesangs na Suid-Afrika en die 
bedreiging wat die inbring van siektes vanaf die lande waar 
dit voorkom, inhou.

Verskeie onderwerpe is by studiegroepe bespreek, maar 
daar is veral klem gelê op Banana Bunchy Top Virus (BBTV) 
wat steeds ’n bedreiging vir die plaaslike bedryf inhou. In ’n 
poging om die verspreiding van die siekte te voorkom, het 
die Vereniging opleidingsessies met voorligtingsbeamptes 
van DoA gehou om hulle te help om BBTV in die kleinskaal 
kwekersgebiede	te	identifiseer.	

Ons wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om 
Kwanalu te bedank vir sy toewyding tot die verteenwoordiging 
van ons lede se belange in moeilike tye soos hierdie.

Wildboerdery SA (KZN Kamer)
deur Cobus Venter

Die wildbedryf was stabiel en het goed herstel na die 
verskriklike droogte. Pryse vir lewendige wild het 
redelik laag gebly aangesien die vraag na wild nog 

nie weer toegeneem het nie. Na verwagting sal dit binne die 
volgende jaar of twee gebeur.

Ten spyte van bogenoemde, het ons bedryf baat gevind by 
’n effens swakker rand en stewige vraag uit die jagters- en 
toerismebedrywe.

Ons Mkuze-veiling het bewys watter uitstekende gehalte 
diere ons in die provinsie het en oor die algemeen is baie 
beter pryse behaal as by enige daaropvolgende veilings 
regdeur	 Suid-Afrika.	 Ons	 het	 ons	 spesifiek	 toegespits	 op	
goeie gehalte jag- en teeldiere.

Na gesprekke tussen die buffelboere en die KZNRPO, is 
daar ’n positiewe oplossing gevind vir die probleem oor 
die verspreiding van korridor van buffels na beeste. Daar 
is bepaalde verantwoordelikhede waarvan sowel buffel- as 
beeseienaars kennis moet neem. Die buffeleienaars, veral 
die wat aan beesgebiede grens, moet die nodige versekering 
uitneem om verliese te dek wat aan korridor gekoppel kan 
word en deur bure geëis kan word. Beesboere moet gereeld 
dip en die nodige rekords byhou. Hulle moet ook help om 
heinings in stand te hou en toesien dat hulle huisdiere nie 
buffelgebiede betree nie. Albei die organisasies moet druk 
uitoefen op die Departement van Veeartsenydienste om 
wetgewing so te wysig om buffelboere te dwing om die 
nodige versekering in plek te hê.

Tuberkulose (TB) het die meeste aandag geniet en hou die 
grootste risiko vir die algehele vleisbedryf in KZN, asook 
in SA, in. TB is in drie groot reservate in die provinsie 
geïdentifiseer.	Dit	is	reeds	vir	ses	jaar	aanwesig	in	die	gebied	
noord van Hluhluwe na Maputoland en is telkemaal deur 
plaaslike kommersiële boere in die Hluhluwe-gebied onder 
die aandag van die Departement van Veeartsenydienste 
gebring. Die drie reservate gaan nou op eie koste uitgebreide 
toetse doen om die intensiteit van die siekte vas te stel en 
of dit beheerbaar is of nie. Dit is egter hartseer dat die Staat 
absoluut niks gedoen het om die verspreiding van TB van 
beeste na die wildhoudende gebiede gedoen het nie.

Graan SA
deur Ralf Küsel

Die vreugde oor ’n rekord somergraanoes in die vo-
rige seisoen is ietwat gedemp deur lae kommoditei-
tspryse. ’n Verskuiwing van pryse vanaf invoer- na 

uitvoerpariteitsvlakke, het baie produsente onkant gevang 
en dit het ’n direkte uitwerking op hulle kontantvloei gehad. 
Graan SA het egter onverpoosd gewerk om markinligting 
betyds aan ons lede te verskaf en die uitbreiding van graan- 
en oliesademarkte moontlik te maak. Terselfdertyd is inset-
verskaffers en banke genader om simpatiek teenoor die sit-
uasie te staan en om produsente deurentyd te ondersteun.

Die voorsitter van Graan SA, Jaco Minnaar, het dit 
só verwoord: Graanprodusente bevind hulle in ’n 
tydperk van konsolidasie waar goeie bestuur van hulle 
boerderyondernemings vereis word. Produsente moet dus 
intern	fokus,	geleenthede	identifiseer,	die	geskikte	vennote	
kies en daarby hou, want produsente moet nie net op hulleself 
staatmaak vir oplossings, uitkomste en geleenthede nie.

As ’n organisasie het Graan SA in die afgelope jaar baie 
positiewe ervarings beleef. Die Nampo-oesdag het alle 
vorige rekords oortref. In samewerking met die tesourie 
en insetverskaffers, was die Boere Ontwikkelings-
arbeidsfondsprojek weer ’n sukses. Die begrote verlies vir 
die organisasie is omgekeer na ’n klein positiewe saldo. Daar 
is vanjaar goeie vordering gemaak met die daarstelling en 
langtermyn befondsing van die navorsingskonsortiums, veral 
as die agteruitgang van navorsing in regeringsinstellings 
in gedagte gehou word. Die feit dat statutêre inligting 
aangaande in- en uitvoere van mielies in die toekoms deur 
die regering vrygestel sal word, was ’n groot deurbraak.

Ter afsluiting ’n aanhaling van die woorde van die HUB van 
Graan SA, Jannie de Villiers: “My boodskap aan produsente 
is om te alle tye toe te sien dat graanproduksie ekonomies 
vir jou sin maak. Bly gefokus op die inkomste en uitgawes 
en daarom nie net op tegniese produksie nie, maar ook aan 
die bemarkingskant sodat die twee in balans bly. Hou jou 
oog op die bal en onthou, die bal is nie politiek nie, maar jou 
bankbalans.”


