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Kwanalu se president 

deur Phineas Gumede 

 

Ek wil sommer uit die staanspoor meld dat dit ’n baie moeilike en uitdagende jaar vir veral die 

landbousektor en ook vir die hele land/wêreld in die algemeen was. Benewens die uitdagings wat 

die land met betrekking tot Covid-19 in die gesig staar, haal ek my hoed af vir die boere en die 

onderskeie rolspelers wat gehelp het om die wa deur die drif te trek en die sektor gehelp oorleef het 

om in bedryf te bly te midde van alles wat deurstaan moes word.  

 

Die landbou in hierdie land staar steeds heelwat uitdagings in die gesig met betrekking tot politieke 

inmenging oor grondkwessies, ekonomiese inmenging, swak dienslewering deur veral 

munisipaliteite, Eskom se onvermoë om deurlopende elektrisiteitstoevoer te verskaf en talle ander 

maatskaplike uitdagings. 

 

Aanvalle, moorde en toenemende misdaad hou ’n enorme bedreiging vir die sektor in. Die moorde 

in boerderygemeenskappe in die landelike gebiede en die mishandeling van vroue en kinders, bly 

steeds ’n groot bron van kommer vir ons land. Ek beskou plaasaanvalle en -moorde in ’n baie 

ernstige lig en het daarom ’n sleutelrol gespeel in die aanloop tot ’n gesprek met die Minister van 

Polisie, generaal Bheki Cele om die aangeleentheid proaktief te bespreek en maniere te vind om die 

aanvalle op ons sektor aan te spreek.  

 

Wat betref die grondkwessie, onteiening sonder vergoeding en verwante sake, huldig ek ’n sterk 

standpunt dat die kwessies spoedig opgelos moet word aangesien dit ’n direkte bedreiging vir ons 

lede inhou. Ek het openlik verklaar dat die eiendomsregte van ons lede beskerm moet word. Ons 

produseer voedsel en vesel vir hierdie land en as sodanig moet toegesien word dat ons beleggings 

veilig is en dat ons kan produseer sonder vrees vir politieke en maatskaplike agendas wat gedryf 

word en ons werksaamhede ontwrig.  

 

Ek verseker u dat Kwanalu baie hard werk om ons stem helder te hou sodat die regering duidelik 

kan hoor wat ons hiervan sê. 

 

Ek kan baie voorvalle opnoem ten opsigte van die uitdagings en bedreigings in ons sektor, maar in 

plaas daarvan, wil ek ons lede eerder aanmoedig om saam te staan en saam te werk om ’n stabiele 

en ekonomiese lewensvatbare toekoms vir ons sektor te verseker. Ten spyte van al die uitdagings, 

is die land en die nasie deeglik bewus van die feit dat, sonder boere, daar geen kos sal wees om die 

nasie te voed nie. Ek glo: as ’n eenheid sal ons staande bly, maar verdeeld sal ons val. Dit is van 

die allergrootste belang dat ons as KZN-boere moet saamstaan en waar ons uitdagings teëkom en 

geskille op die lyf loop, moet ons die bul by die horings pak en dit sonder versuim oplos om die 

sektor die toekoms in te neem. 

 

Ek is trots om te sê dat die beoogde Grondlessenaar tot stand gebring is en goed funksioneer. Dit 

sal ’n wye verskeidenheid kwessies hanteer. Kwanalu is voortdurend op soek na maniere om tasbare 

dienste aan sy lede te lewer. Met 'n wye spektrum van kwessies is die fokus vir ons doelstellings, 

veral 'grond,' van uiterste belang.  

 

Weens die Covid-19-pandemie, is daar vanjaar geen padveldtogte gehou nie. Regdeur hierdie nuwe 

en skrikwekkende situasie, het ons kantoor egter onder moeilike omstandighede toegewyd 

toegesien dat ons op hoogte van sake gehou word en dat nuwe inligting vinnig aan ons deurgegee 

word. Kwanalu is verbind tot die ontwikkeling van beter kommunikasie met ons lede en om openbare 
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bewustheid daar te stel van suksesvolle inisiatiewe wat deur ons lede geskep is. Ons moet saam 

vertroue in ons unie en ons sektor opbou en ons moet ook die rolspelers in ons sektor daarby betrek. 

Kwanalu is toegewyd en werk baie hard om te verseker dat die regering en private en finansiële 

instellings hoor wat ons te sê het. Ons kan slegs sukses behaal as ons as sektor saamstaan.  

Nog doelwitte waartoe Kwanalu verbind is en baie hard voor werk, is om te verseker dat ons 

kleinhoeweboere goed verteenwoordig is in ons struktuur en om deurlopend transformasie en 

inklusiwiteit te bevorder. 

 

Alhoewel Kwanalu ook aandag skenk aan bepaalde ontwikkelingsprojekte, soos blyk uit die verslag 

van die HUB, spits die organisasies hom hoofsaaklik toe op beleidsonsekerheid. Dit bly een van die 

grootste bedreigings vir ons lede. As president, is ek ten volle verbind tot die opheffing van ons lede 

se belange en dat ons ’n sleutelrol moet speel om hierdie onsekerhede te besweer en die beste 

uitkomste vir ons lede te bewerkstellig. 

 

Die 25 jaar wat ek by georganiseerde landbouorganisasies betrokke is, het my oortuig dat leierskap 

op alle vlakke nou nodig is. Lede word aangemoedig om betrokke te raak by landboustrukture op 

plaaslike, provinsiale en nasionale vlak om die nodige vaardighede, kundigheid en leierskap daar te 

stel.  

 

Ek wens al die boere in KZN ’n rooskleurige toekoms toe. 

 

Dank aan die raadslede vir hulle ondersteuning en toewyding om ons lede te dien. Ek is die Raad 

eindelose dank verskuldig vir die vertroue wat hulle in my gestel het om die organisasie te lei. ’n 

Spesiale word van dank aan Andy Buchan en PJ Hassard vir hulle leierskap en ondersteuning 

gedurende die afgelope tydperk. Dankie ook aan die raadslede vir hulle insette en bydrae om ons 

organisasie te dien. 

 

Ter afsluiting, dra ek my hartlike dank oor aan ons HUB, Sandy La Marque en die hele span 

bestaande uit Rita Kali, Delyse Botha, Koos Marais, John Flanagan en ons OB-span onder leiding 

van Cindy Kidger. Vir my is hulle soos familie – sonder hulle onbaatsugtige toewyding en 

verbondenheid, was ons definitief nie so ’n sterk span nie – ons staan saam!  
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Kwanalu se HUB 

deur Sandy La Marque 

 

Kwanalu se uurglas is besig om leeg te loop na nog ’n ongelooflik besige, uitdagende maar 

suksesvolle jaar. Die hele jaar was ons fokus en aandag toegespits op verskeie sleutelfokusgebiede 

naamlik, oor die algemeen:  

• Grond- en landbou-ontwikkeling 

• Kommersiële beleid 

• Natuurlike hulpbronne 

• Arbeids- en maatskaplike beleggings 

• Veiligheid en sekuriteit 

• Beeld en openbare betrekkinge 
 

In elk van hierdie oorkoepelende fokusgebiede gee Kwanalu aandag aan die kwessies wat sy lede 

raak.  

Kwanalu het ’n stel beginsels aanvaar wat sentraal bly in ons benadering: 

• Wees ingelig - gebaseer op ’n wettige, ekonomiese en feitelike grondslag 

• Tree op met integriteit en verseker so dat Kwanalu as geloofwaardig, relevant en geïntegreerd  
   beskou word 

• Wees sosiaal en moreel verantwoordelik - stel ’n voorbeeld 

• Wees professioneel - verseker dat ons vooruitstrewend en ingelig (modern) bly 
 

Met ’n immer veranderende omgewing met sy eie beïnvloedingsfaktore, het Kwanalu seker gemaak 

dat sy geloofwaardigheid, relevansie, inklusiwiteit en mandate sentraal staan teenoor die 

drukuitoefening, beïnvloeding en die leidende rol wat dit speel.  

 

Gedurende die jaar het Kwanalu se raad voortgegaan om maniere te vind om waarde toe te voeg 

en so te verseker dat lede se belange aandag geniet. Die raad het reeds geruime tyd gelede die 

missieverklaring hersien en tot die slotsom gekom dat dit gewysig moet word. Daarom is die 

verklaring soos volg verander:  

Kwanalu se strategiese fokus is daarop gerig om leierskap oor landelike en 

landbouaangeleenthede te verskaf, met klem op alle aspekte wat verband hou met 

ekonomiese volhoubaarheid, sekuriteit, risikobestuur, landelike ontwikkeling en grondbesit. 

 

Korporatiewe regering en die vertrouensverantwoordelikhede van Kwanalu en sy 

sustermaatskappye is die kern van die geloofwaardigheid wat die organisasies geniet onder 

rolspelers, die regering, ander sektore, lede, ens. Kwanalu het weer eens ’n skoon oudit ontvang en 

is geloof vir die stelsels en prosesse wat in orde is. Die opsomming van die getekende ouditstate 

soos op 20 Julie 2020, is te sien onder ’n aparte omslag wat aan die jaarverslag geheg is.  

 

Met verloop van jare het ons geleer dat Kwanalu gedurende die Kersvakansie nie sy 

administrasietake laat slap lê nie, maar altyd gereed is om aandag te skenk aan wysigings, 

konsepwetgewing, wetsontwerpe, ens., wat gewoonlik inglip wanneer die meeste mense heerlik 

vakansie hou. Dit was vanjaar ook die geval toe daar op 13 Desember 2019 ’n voorgestelde wysiging 

aan Suid-Afrika se Grondwet in die Staatskoerant verskyn het. Die wysiging het eenvoudig gelees 

“om voorsiening te maak dat waar grond en enige verbeterings daarop onteien word vir die 

doeleindes van grondhervorming, geen vergoeding betaalbaar is nie.” 

 

Kwanalu ondersteun geensins enige beleid of wetgewing wat inbreuk maak op 

eiendomsregte of enige ander fundamentele regte wat in die Grondwet vervat is nie. Kwanalu 
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het sy standpunt hieroor nog altyd baie duidelik gestel en sal voortgaan om te veg vir die 

beskerming van ons lede se regte.  

 

Ons handhaaf steeds die onapologetiese en duidelike standpunt wat ons tydens gesprekke oor 

onteiening van grond sonder vergoeding ingeneem het en na die wysiging van artikel 25 van die 

Grondwet van Suid-Afrika, staan ons onwrikbaar by ons standpunt. 

 

Die Ad-Hoc-komitee wat getaak is tot die inisiëring en instelling van wetgewing tot wysiging van 

artikel 25 van die Grondwet, het dit vrygestel en gevra vir geskrewe voorleggings oor die agtiende 

konsepwysigingswetsontwerp (wat op 29 Februarie 2020 gesluit het). Die doelstellings van die 

wetsontwerp is om die Grondwet van Suid-Afrika sodanig te wysig, dat onder andere, voorsiening 

gemaak word dat, waar grond en enige verbeterings daarop onteien word vir die doeleindes van 

grondhervorming, geen vergoeding betaalbaar is nie. In antwoord daarop, het Kwanalu die betrokke 

inligtingsveldtog verskerp. 

 

Kwanalu het proaktief opgetree en ’n lang en uitgebreide inligtingsveldtog begin wat deeglik onderlê 

is deur behoorlik gegronde regs-, ekonomiese, bedryfs- en ander advies. Soveel as drie senior 

advokate en ’n groot regs- en ekonomiese advieskomitee, het raad gegee oor die hantering van 

hierdie aanval op eiendomsregte en vergoeding. Die opdrag wat deur Agri SA en al sy lede, te wete 

provinsies, kommoditeite en maatskappye, aanvaar is, was dat ons enige wysiging wat die Grondwet 

van Suid-Afrika wil wysig, op sodanige manier dat voorsiening gemaak word vir die onteiening van 

grond en enige verbeterings daarop vir die doeleindes van grondhervorming, geen vergoeding 

betaalbaar is nie, teenstaan.  

 

Kwanalu het sy lede bygestaan met gereelde bywerkings en praktiese riglyne ten opsigte van die 

openbare verhore. Die inligting is saamgestel in konsultasie met ander provinsies en hulle 

boereverenigings, wat reeds aan die verhore deelgeneem het. Die riglyn met die fundamentele 

punte, het as basis gedien vir ’n strategiese veldtog op nasionale vlak en is regdeur Suid-Afrika 

aangewend om druk uit te oefen, kommentaar te lewer en om die agtiende 

konsepwysigingswetsontwerp teen te staan. 

 

Ons het ook hulp verleen aan ons lede in die middellande. Aangesien geen toegang tot die verhoor 

verkry kon word nie, het die boere in die middellande ’n gemeenskapsprotesaksie begin op dieselfde 

dag wat die verhoor in Winterton plaasgevind het. In reaksie op die wysiging van artikel 25 van die 

Grondwet soos vervat in die wetsontwerp, het hulle ’n memorandum oorhandig. Die memorandum 

is gebaseer op die fundamentele punte wat aan lede versprei is.  

 

Kwanalu is reeds vir die afgelope 13 jaar besig met die onteieningskwessie en ons sal nie ons 

proaktiewe drukuitoefening laat vaar nie, maar ons sal waaksaam bly en voortgaan ons die 

eiendomsregte van ons lede te beskerm.  

 

Benewens onteiening, moes ons ook aandag skenk aan talle ander kwessies wat met grond en die 

regte van ons lede verband hou. Daar is onder andere, uitspraak gelewer aangaande dienslewering 

aan plaasbewoners en huurarbeiders. Kwanalu het weer eens regsadvies ingewin oor die uitspraak 

en kon lede help met ’n goed saamgestelde memorandum wat aan lede ’n duidelike verklaring 

gebied het oor “dienslewering aan plaasbewoners, okkupeerders en huurarbeiders: regte en 

verpligtinge van grondeienaars.”  
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Na die kongres se goedkeuring om ’n grondlessenaar by Kwanalu se werksaamhede te voeg, is dit 

gedoen en dit het reeds ’n yslike impak op beleidsformulering, insette in gemengde finansiële 

modelle, ekonomies uitvoerbare oplossinggebaseerde grondhervorming, ens. Uitgeoefen. Alhoewel 

die Grondlessenaar nie aan al die individuele uitdagings wat lede in die gesig staar, kan aandag 

skenk nie, het die werk wat reeds gedoen word, groot veranderinge teweeg gebring en ons vertrou 

dat die werk ’n voorbeeld sal word van hoe volhoubare grondhervorming aangepak kan word sonder 

om eiendomsregte en voedselsekuriteit te ondermyn. 

 

Kwanalu het voortgegaan om proaktief te wees oor die kwessie van hidrobreking (aktiwiteite vervat 

in die Minerale- en Petroleumhulpbronontwikkelingswet).  Ons het regsintervensies ondersteun wat 

positiewe implikasies vir lede vir bv. dat behoorlike konsultasie plaasvind. Kwanalu het tot op hede 

R962 909.61 uitbetaal vir regsuitgawes.  Die stryd is nie verby nie en Kwanalu sal proaktief bly en 

voortgaan om 'n verskil vir sy lede te maak.  

 

Kwanalu was ontsettend besig gedurende die jaar en as ons sou voortgaan om oor al die aktiwiteite 

wat plaasgevind het, verslag te doen, sal ons ’n baie dik boek skryf. 

 

Ons kan egter nie nalaat om melding te maak van die massiewe impak wat COVID-19 op ons lede 

se werksaamhede en ons administrasie by Kwanalu gehad het nie. Toe die land in die Vlak 5-

grendeltydperk geplaas is, het die dae en nagte by ons verbygegaan aangesien ons deur pakke en 

pakke wetgewing moes werk, waarvan sommige nie altyd sin gemaak het nie, maar die regulasies 

moes gehoorsaam word. Staatskoerante met noodsaaklike diensinligting, nuwe permitte, 

vervoerregulasies, ens. wat in die middel van die nag ontvang is, het vereis dat ons deeglik en 100% 

korrek moes wees met ons vertalings en verspreiding van inligting aan ons lede. Kwanalu se blitsige 

werk het baie van ons lede van opsluiting of boetes vir oortreding van die regulasies “gered.” Die 

yslike hoeveelheid administratiewe verpligtinge het ’n negatiewe uitwerking op lede se produktiwiteit 

en doeltreffendheid gehad. Ons het baie lesse uit COVID-19 geleer en ons sal in die toekoms steeds 

daaruit leer. 

 

In die res van ons jaarverslae kan gesien word watter wonderlike werk ons openbare betrekkinge 

en beeldboulessenaar doen. Die statistieke en prestasies is ongeëwenaard. Baie ander organisasies 

sal nooit die positiewe resultate behaal wat Kwanalu op sosiale media, TV en ander mediaplatforms 

bereik het nie. Die telegram-kommunikasiemedium vir lede brei steeds uit en ons sien uit na die dag 

wanneer al ons lede met ons verbind is op Telegram, Facebook, ons webtuiste, Instagram, Twitter 

en ander mediavorme.  

 

Lede vind Kwanalu se proaktiewe betrokkenheid ten opsigte van veiligheids- en sekuriteitskwessies 

steeds noodsaaklik. Die werk wat deur Kwanalu se Sekuriteitslessenaar gedoen word, raak elke 

enkele lid. Regdeur die jaar neem Kwanalu die leiding met betrekking tot die SAPD, Justisie, 

Korrektiewe Dienste, die SANW en ander rolspelers om te verseker dat ons lede se regte en belange 

gehandhaaf word. Proaktiewe insette in beleid, werksaamhede, ens., is noodsaaklik en Kwanalu 

neem die voortou met die aanspreek van veiligheids- en sekuriteitskwessies in KwaZulu-Natal en is 

op nasionale vlak ook baie betrokke. 

 

In hierdie verslag is gepoog om net vinnig stil te staan by ’n aantal sake waarby Kwanalu gedurende 

die afgelope jaar betrokke was. Deur die loop van die jaar het ons gesprek gevoer oor 

kwessiegebaseerde aktiwiteite. Die raad en adviesraad het produktiewe vergaderings gehou en daar 

is spesiale sessies gehou met byvoorbeeld, ESKOM, Restitusiekommissie, 
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Grondhervormingskantoor (in verband met huurarbeiders), waterkwessies, rampe en ander 

algemene sake van deurslaggewende belang. 

 

My dank aan die Kwanalu Raad, Adviesraad en personeel – Rita, Delyse, Koos, John, Cindy en haar 

OB-span vir al die onvoorwaardelike toewyding en passie waarmee elke taak aangepak word en vir 

die verskil wat hulle maak vir een en elke lid wat ons by Kwanalu bedien. 
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Kwanalu se Sekuriteitslessenaar 

deur Koos Marais 

 

Sekuriteit en die Sekuriteitslessenaar speel steeds ‘n belangrike rol in Kwanalu se werksaamhede 

en dit bly verbind om na Kwanalu se belange om te sien.  

 

Dit is merkwaardig dat Kwanalu-lede gedurende 2019 by slegs 4 van die 24 plaasaanvalle betrokke 

was en gedurende 2019 was Kwanalu-lede betrokke by 5 van die 27 aanvalle. Geen moordslagoffers 

was lede van Kwanalu nie. Dit kan beteken dat lede van Kwanalu ag geslaan het op die 

sekuriteitswenke wat deeglik deur Kwanalu opgestel en versprei is. 

 

Suksesvolle kommunikasie met die onderskeie SAPD-strukture op hoër vlak duur voort en ‘n goeie 

werksverhouding word gehandhaaf. Sake geniet onmiddellik aandag op hoër vlak. Maandelikse 

vergaderings word gehou met die kantoor van die SAPD se provinsiale kommissaris, bepaalde 

klusterbevelvoerders, ander provinsiale bevelvoerders en regeringsdepartemente om misdaad op 

plase en in landelike gebiede aan te spreek.  

 

Daar word spesifiek aandag geskenk aan plaasmoorde /-aanvalle, veediefstal, diefstal van nie-

ysterbevattende metale, diefstal van opbrengs, ander diefstal en grondprobleme. Die 

Sekuriteitslessenaar het ‘n belangrike gespeel in die hervestiging van die provinsiale veediefstal 

forum in KZN, waar ‘n aantal hoofrolspelers betrokke is. 

 

Die hersiene Nasionale Veiligheidstrategie van die SAPD is relatief suksesvol in gebiede waar goeie 

kommunikasie en ‘n verhouding met die SAPD bestaan en waar noemenswaardige dienste gelewer 

word. 

 

Waar enige saak wat met misdaad verband hou, onder die aandag van die Sekuriteitslessenaar 

gebring word, word onmiddellik hulp en advies verleen en indien nodig, word die saak na die SAPD 

of die betrokke regeringsdepartemente verwys vir die nodige aandag. As eerste en belangrikste 

kontakpunt waar sekuriteitsake onmiddellike aandag kan geniet, moet ons egter ‘n goeie 

werksverhouding handhaaf. Ons moet steeds alle misdaad aanmeld en aandring op ‘n saaknommer.  

 

Veral kommerwekkend, is dat sommige SAPD-lede jammerlik mislik om misdaad op grondvlak aan 

te spreek en misdadigers aan die man te bring. Daar is selfs gevalle van weiering om kriminele sake 

te open waar ‘n kriminele oortreding sonder twyfel plaasgevind het. Die onvermoë van die regstelsel 

om misdaad aan te spreek, bly ‘n rede tot groot kommer. 

 

Inligting en feite wat ingesamel en ontleed is, het Kwanalu in staat gestel om gespesialiseerde 

getuienis in die Hooggeregshof te lewer. Dit sluit motiewe en gevolge van plaasaanvalle en -moorde 

in. Swaar vonnisse is opgelê en moet as afskrikmiddel vir plaasmoorde en -aanvalle dien.  

 

Die Sekuriteitslessenaar bly verbind tot die oplossing van sake in belang van Kwanalu se lede. Die 

volgende is werksaamhede van die Lessenaar:  

• Mediasie en skakeling tydens probleme tussen grondeienaars en óf die Suid-Afrikaanse 

Polisiediens en/of ander regeringsdepartemente.  

• Verteenwoordiging van Kwanalu-lede op die provinsiale strukture van die landelike 

beskermingsplan en die Nasionale Veiligheidskomitee om oop werkskommunikasiekanale met 

sekuriteitstrukture te verseker.  
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• Insameling van besonderhede en statistieke rakende misdaad teen georganiseerde landbou 

en voorlegging daarvan aan die SAPD vir proaktiewe optrede en operasionele beplanning. 

• Aandag word geskenk aan plaassekuriteit. Verenigingsvergaderings word bygewoon waar 

sekuriteit en misdaad in die algemeen aangespreek word.  

• Die Sekuriteitslessenaar staan lede by met basiese advies oor kriminele sake, regsprosedure 

en stappe wat geneem moet word. 

• Lede word ingelig oor belangrike sake en probleme rakende sekuriteit. 

• ‘n Gedetailleerde ontleding van alle plaasaanvalle en -moorde word jaarliks uitgevoer.  

• Tersaaklike insidente rakende sekuriteit word aangeteken om druk op verskillende 

regeringsdepartemente uit te oefen en die sake met hulle te bespreek. Ongelukkig word baie 

van die insidente nie aan die Sekuriteitslessenaar gerapporteer nie en word dit oorgelaat aan 

die beampte wat met die Sekuriteitslessenaar gemoeid is, om oral inligting uit te snuffel. ‘n 

Beroep word op lede gedoen om asseblief inligting aan die Sekuriteitslessenaar deur te gee 

sodat ‘n meer akkurate stel misdaadstatistieke voortgebring kan word vir drukuitoefenings- en 

besprekingsdoeleindes. 

• Die Sekuriteitslessenaar verseker en handhaaf ‘n proses van deurlopende diens en 

opvolgwerk.  

• Proaktiewe beplanning en inligtingsdeling met relevante belanghebbendes. 

• Inligting van beleid en toepaslike wetgewing 
 

Kwanalu se Grondlessenaar 

deur John Flanagan 

 

Die Grondlessenaar, wat in Januarie 2020 begin is, is ‘n nuwe toevoeging tot Kwanalu se diens aan 

lede. Die Grondlessenaar spits hom toe op proaktiewe, sowel as reaktiewe ondersteuning aan lede 

ten opsigte van grondsekuriteit, verblyfreg en ekonomiese groei. Die reaktiewe ondersteuning fokus 

op beleid, konflik en die uitskakeling van uitdagings. Die proaktiewe ondersteuning is hoofsaaklik 

toegespits op vennootskappe, die beslegting van eise, voorkoming van konflik en om boere te 

voorsien van ‘n regulatoriese raamwerk (kontrakvorms, inligting, aanbevelings) om probleme op die 

plaas te voorkom.  

 

Probleme rakende huurarbeiders het sterk na vore getree met die fokus op die hantering van eise 

en optrede deur die Kantoor van die Spesiale Meester van Huurarbeidereise in Pretoria. Kwanalu 

werk saam met die kantoor om ‘n gladde oorgang te bewerkstellig met die afhandeling en 

onderhandeling van eise, wat ideaal sou wees vir die vermyding van duur en skadelike regseise, 

wat uiteindelik die besitreg en besigheidsekuriteit vir lede sal verseker. Kwanalu het een opname 

oor die algemene situasie van grond- en huurarbeidereise afgehandel en is besig met ‘n meer 

volledige opname oor plaasbewoners en huurarbeid. 

 

Insluitend by, maar nie beperk tot die volgende beleidsrigtings nie, het die Grondlessenaar saam 

met die nasionale regering gewerk en bydraes ten opsigte van die beleidskommentaar en 

samestelling gelewer: 

- Nasionale beleid vir die keuse van begunstigdes en grondtoedeling 

- Kort oorsig oor die beleid ten opsigte van grondadministrasie 

- Kort oorsig oor billike grondverdelingsbeleid 

- Kort oorsig oor landboubeleid ten opsigte van kleinhoewes 

- Kort oorsig oor die beleid ten opsigte van die grondregte van vroue 

- Kort oorsig oor die beleid ten opsigte van kleinskaal visserye 

- Konsepnota oor grondobservasie 
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- Gemengde finansieringsbeleid 

In die algemeen is die beleidsuitsig uit regeringsgeledere steeds baie gefokus op transformasie en 

ontwikkeling. Die beoogde meganismes moet egter aansienlik meer sake- gebaseerd wees met 

skuldfinansiering en vennootskappe wat 'n groot rol moet speel. 

 

Die ontwikkeling en ondersteuning van kommersiële landbou op 'n vennootskapbasis met verblyfreg 

en 'n winsgewende boerderyomgewing ten doel, het tot die volgende gelei: 

- Die ontwikkeling van ‘n portefeulje vir besigheidsvennootskapsopsies vir volhoubare sosio-

ekonomiese ontwikkeling op die plaas. 

- Die identifisering van 14 projekte wat óf gevestig word óf in die konsepfase is, met inbegrip 

van vennootskappe/ontwikkeling in een of ander vorm. 

- Die identifisering van 22 deelnemers wat hulle aktief beywer vir ‘n vorm van 

ontwikkelingsvennootskap in hulle onderneming. 

Die vennootskapsgebaseerde belegging is 'n buigsame model, maar met 'n definitiewe doelwit van 

'n volhoubare en winsgewende boerderytoekoms. In hierdie verband is die fokusareas van die 

grondlessenaar (i) om verblyfreg te verseker vir boere wat vorentoe beweeg en (ii) die maatskaplike 

sekerheid te verhoog deur die lokalisering van armoede deur winsgewende ondernemings te 

verminder. 

 

Wat veral duidelik was uit die opname wat vroeg vanjaar deur die Grondlessenaar vrygestel is, was 

dat die winsgewendheid van boerdery onder druk is. Ter versagting van die uitdagings, voer Kwanalu 

gesprekke met belanghebbendes in die bedryf om saamwerkgeleenthede te identifiseer. Kwanalu 

sal effektief optree namens produsente in waardekettings wat druk uitoefen vir meer bekostigbare 

insette, mededingende pryse en gelokaliseerde waardetoevoeging. Alhoewel die werk aan 

winsgewendheid in 'n relatiewe vroeë stadium is, is daar groot potensiaal vir toekomstige groei.  

 

Een geleentheid wat reeds in hierdie gebied opgeduik het, is die skakeling van mediumgrootte 

ondernemingslede aan internasionale spesialiskonsultasiegeleenthede ter waarde van R40 000 per 

suksesvolle aansoeker. Dit is nog in betreklike vroeë stadiums en sal na verwagting gedurende die 

eerste kwartaal van die volgende boekjaar bekend gestel word.  

 

Kwanalu se PR-Lessenaar 

deur Cindy Kidger 

Kwanalu Openbare Betrekkinge Verslag 2019/2020 

Die doel van die openbare betrekkinge veldtog in 2020 was om voort te bou op die breër doelstellings 

van die afgelope vier jaar se veldtogte, naamlik om die waarde van 'n Kwanalu-lid te versterk, om 

lede te herinner aan wat Kwanalu vir hulle doen en hulle aan te moedig om met die organisasie te 

kommunikeer, want die sterkte van Kwanalu lê in terugvoering van “grondvlak af”, en derdens, om 

nuwe lede te werf. 

 

Voorts het die 2019-veldtog die wêreld se verskuiwing na vertroue in die digitale stelsel 

geïdentifiseer, nie net as 'n bron van nuus en inligting nie, maar ook in die manier waarop ons 

kommunikeer, sake doen en ons lewens leef. 

  

Gelukkig was die 2020-veldtog gefokus op hierdie vertroue in die digitale stelsel en dit bly daarop 

gefokus deur te verseker dat Kwanalu 'n konsekwente, nie-reaktiewe en geloofwaardige bron van 

feitelik gebaseerde inligting vir sy lede is en ook 'n goeie stem vir die landbou in die provinsie. Met 

die uitbreek van Covid-19 is die mag van digitale media versterk, wat die vertroue in hierdie medium 
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verhoog, nie net as 'n bron van inligting nie, maar ook as 'n verbinding met die buitewêreld. Private 

boodskappe, naamlik WhatsApp, Facebook Messenger en Telegram wat hoofsaaklik hier in Suid-

Afrika gebruik word, word toenemend deur organisasies met agendas gebruik, wat lei tot 'n oplewing 

van valsnuus wat die beoogde onrus meebring.  

 

Tot nou toe het die openbare betrekkinge veldtog ‘n belangrike rol gespeel, veral sover dit die 

daarstelling van feitelik korrekte inligting, onbevooroordeelde en gesonde beriggewing oor gebeure 

en die verspreiding van gekwantifiseerde statistieke aangaan, ten einde die toename in valsnuus en 

die sensasionaliteit van inligting rondom die landbousektor te bekamp.  

 

Kwanalu se openbare betrekkinge veldtog het veral groot sukses behaal vir die tydperk tussen Julie 

2019 – Junie 2020, waar die volgende media en reikwydtes behaal is: 

 

• Koerant-/tydskrifartikels:   88 (2 103 834 sirkulasie) 

• Aanlynartikels:    70 (142 229 091 unieke webblaaiers) 

• Radio:     12 (59 068 000 luisteraarstal) 

• TV:     12 (58 623 kykerstal) 

• Direkte waarde (indien Kwanalu vir die spasie sou moes betaal): R5 742 013 

• Openbare betrekkinge waarde (aannames, gevolgtrekkings, die voordele wat openbare 

betrekkinge vir Kwanalu inhou): R17 390 737 

 

In ooreenstemming met die strategie en die klem op die mag en reikwydte van digitale media, is die 

voorskrifte van die strategie vir sosiale media die afgelope jaar verder versterk deur 'n groter 

besteding aan advertensies (om meer mense te bereik), die insluiting van 'n Instagram-veldtog (teen 

April 2020 was daar daagliks 4,31 miljoen gebruikers op die toepassing, met die meerderheid vroue 

en mans jonger as 35), en die strategie om alle sosiale media-bemarkingsverkeer na die Kwanalu-

webwerf te stuur om Kwanalu se digitale voetspoor te laat groei en te versterk.  

 

Die volgende sosialemediastatistieke vir die datums Julie 2019 - Junie 2020 is aangeteken:  

 

Facebook: 

Totaal bereik:       1 249 830 

Totale volgelinge Junie 2020:         35 372 

Groei tussen Julie 2019 & Junie 2020:          8 356 

 Instagram:  

Totaal bereik:           83 916 

Totale volgelinge Junie 2020:          1 690 

Groei tussen Julie 2019 & Junie 2020:         1 260 

Twitter: 

Totale indrukke:        567 000 

Totale volgelinge Junie 2020:          1 329 

Groei tussen Julie 2019 en Junie 2020:            431 

  

In 'n poging om lede op “hulle voorwaardes” te bereik en met hulle te kommunikeer, het ons via 

WhatsApp 'n kitsboodskapuitsendingstelsel bekendgestel om boere wat nie gereeld by hulle 

lessenaars is nie, te bereik  

 

Na WhatsApp se aankondiging dat die stuur van boodskappe na ‘n groot getal kontakte nie meer 

toelaatbaar is nie en strafbaar is met ‘n boete, is die veldtog in Januarie vanjaar na Telegram 
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verskuif. Hierdie strategie is baie effektief en is goed deur lede ontvang. Die volgende statistieke is 

aangeteken vir die datums Julie 2019 - Junie 2020: 

 

Aantal kitsboodskappe gestuur:         117 

Aantal mense bereik:      36 288 

Aantal skakelklikke na Kwanalu se webwerf:  15 282 

 

Met die oog op die toekoms, sal die res van die 2020-veldtog steeds fokus op die bevordering van 

die waarde van Kwanalu, die belangrike rol wat die organisasie speel in die stabiliteit van die sektor 

en dat, deur 'n lid van die georganiseerde landbou te wees, nie net die individu nie, maar die hele 

bedryf bevoordeel ~ dat die sterkte daarvan lê in getalle, terugvoer van lede en 'n kollektiewe stem 

via 'n organisasie wat aan gesprekke met die regering deelneem. 
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KZN Katoenkwekersvereniging 

deur Phenias Gumede 

 

Verlede seisoen - 2018/19   

Met ’n katoenoes van ongeveer 2 668 statistiese pluisbale van 200 kg elk is die 2019-pluisseisoen 

nou afgehandel.  Alhoewel die totale oes verkoop is, is dit teleurstellend om daarop te let dat swak 

groeitoestande nie ŉ goeie begin vir die nuwe seisoen tot gevolg gehad het nie.  Die 2018/19-oes 

vir die streek verskil nie veel van dié van die vorige seisoen nie maar alhoewel meer hektaar geplant 

is, is uitdagende weerstoestande ondervind.  Die seisoen het goed begin ten opsigte van goeie 

reënneerslae, maar met verloop van tyd het dit al hoe droër geword.  Goeie reënval het wel weer 

aan die einde van die seisoen voorgekom, maar dit was te laat om redelike oeste vir boere te 

verseker.   

 

Gedurende die dekade vanaf 2008/09 tot 2017/18 het kleinhoeweproduksie tussen 2 en 15 persent 

van die nasionale oes uitgemaak, met ’n gemiddeld van 3 167 bale per seisoen, terwyl die Kwazulu-

Natalstreek die grootste bydraer in die sub-sektor was.  Die totale aantal kleinhoewehuishoudings 

wat katoenboerdery hoofsaaklik as ’n sekondêre inkomstebron in Suid-Afrika beoefen, het in 

2018/19 meer as 2 000 beloop.   

 

Die verwagte nasionale katoenoes vir die verslagjaar is amper afgehandel en met 220 000 pluisbale, 

is dit die grootste oes op rekord sedert die 1998/99-seisoen.  Dit is ook die eerste keer sedert die 

middelsewentigerjare dat ’n handelsoorskot van rofweg 75 000 gelewer is. 

 

Huidige seisoen - 2019/20 

Suid-Afrika se jongste katoenoesvooruitsigte van 150 000 bale vir 2019/20, is 30% laer as die vorige 

jaar en die eerste inkrimping sedert drie seisoene gelede, maar dit is steeds die 3de grootste 

oesrekord sedert 2000/01.  Alhoewel die vernaamste redes vir die afname toegeskryf kan word aan 

ongunstige weerstoestande vóór en ná aanplanting, sowel as onvoldoende saadbeskikbaarheid, 

bestaan die verwagting dat dit ’n kortstondige afname sal wees en dat ’n herstel aan die begin van 

die 2020/21-seisoen verwag kan word.   

 

Die geskatte produksie vir die KwaZulu-Natalstreek word beraam op 1 400 pluisbale, afkomstig van 

68 hektaar onder besproeiing en 600 hektaar wat op droëland geplant is.  Die streek se 

kleinhoeweproduksie, wat deur ongeveer 415 boere verbou word, sal ongeveer 1% van die totale 

geraamde nasionale oes verteenwoordig.   

 

 

Gevolgtrekking 

Oor die afgelope dekade het kleinhoewekatoenproduksie in Suid-Afrika nie veel groei getoon nie en 

die produksiekurwe het met verloop van tyd afgeplat.  As gevolg van ’n gebrek aan behoorlike 

vaardighede en toegang tot insette vir die volhoubaarheid van winsgewendheid, het oeste laag 

gebly, maar die grootste uitdaging bly toegang tot finansiering.  Eers as die tyd aanbreek dat swart 

boere toegelaat word om grond in hulle private hoedanigheid te besit, sodat die grond as kollaterale 

sekuriteit vir produksielenings kan dien, eers en slegs dan, sal groei in die sub-sektor plaasvind.   
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Graan SA 

Deur Ralf Küsel 

 

Gelukkig het Graan SA se kongres reeds aan die begin van Maart plaasgevind (net voor die 

grendeltydperk). Na vier jaar aan die stuur van sake by Graan SA, het die pragmatiese en kalm Jaco 

Minnaar, die tuig as voorsitter neergelê. Hy is vervang deur die deurwinterde Derek Mathews 

(voorheen vise-voorsitter). Hy word as vise-voorsitter vervang deur Richard Krige, met Ramodisa 

Monaisa wat weer tot tweede vise-voorsitter verkies is. 

 

Die afgelope seisoen is weer eens gekenmerk deur baie laat somerreën (mens kan nie help om te 

wonder of dit die nuwe norm gaan wees nie), maar ongeag die later as gewoonlik plantvenster, word 

voorspel dat die oes die tweede of derde beste ooit gaan wees. Ongelukkig is daar dele waar dit 

glad nie gereën het nie. Dit sal die betrokke boere onder finansiële druk plaas, aangesien groot 

oesgetalle laer pryse meebring. 

 

Graan SA het met ‘n inisiatief vorendag gekom om ‘n bedrag beskikbaar te stel om as sekuriteit te 

dien om finansiering te help ontsluit vir potensiële swart kommersiële boere wat aan ons 

ontwikkelingsprogram deelneem. 

 

Die geld is bekom uit fondse wat oor ‘n aantal jare opgehoop het en wat bedoel was vir die 

ontwikkeling van produsente. Sterk maatreëls is in plek gestel om te verseker dat aansoekers hulle 

lenings sal kan terugbetaal. 

 

Die geld sal nie gebruik word om produsente te finansier nie, maar dit sal beskikbaar gestel word as 

sekuriteit of kollateraal vir produsente wat by finansiële instellings om finansiering aansoek doen.  

 

Ten spyte van talle probleme aan die begin, hoop ons dat die inisiatief sal groei en ander sal 

aanspoor om ook betrokke te raak. 

 

Vanaf 2020 bestuur Graan SA die Nasionale Graanoeskompetisie (voorheen bekend as “Weeg en 

Wen.” In samewerking met al die saadmaatskappye, is ‘n standaardprotokol ontwikkel, wat sal 

verseker dat deelnemende graanprodusente en saadmaatskappye aan dieselfde kriteria voldoen. 

As ‘n algemene nasionale kompetisie, sal die kompetisie ŉ sinergie tussen die streekskompetisies 

van die onderskeie saadmaatskappye meebring. 

 

Die HUB van Graan SA, Jannie de Villiers, het afgesluit deur te sê: “In ‘n terugblik op die afgelope 

jaar, besef ‘n mens opnuut dat slegs met die genade van die Groot Planter, Graan SA kan help om 

stabiliteit te bring in ‘n uitdagende klimaat en seisoen en daarvoor is ons dankbaar.” 

 

 

Makadamias Suid-Afrika (SAMAC) 

deur Lizel Pretorius 

 

SAMAC is ’n nie-winsgewende maatskappy, opgerig kragtens die Maatskappywet, 2008 (Wet 71 

van 2008).  Ons hoofdoel is om die belange van lede te dien om die volhoubaarheid, groei en 

welvaart van die Suid-Afrikaanse makadamiabedryf te verseker.   

Produksie en vooruitskatting 

Die Suid-Afrikaanse makadamia-oes vir 2019 het op 'n baie positiewe noot geëindig met 'n rekord 

van 59 050 ton ongedopte makadamias.  Suid-Afrika is tans die grootste 
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makadamianeutproduserende land ter wêreld.  Volgens SAID-inligting was die totale waarde van 

makadamianeute wat in 2019 verkoop is, R4,8 miljard.   

 

Dit is miskien nog te vroeg in die seisoen om nou al 'n produksieskatting te waag, maar ons 

voorspellingsmodel dui daarop dat die produksiesyfers vir 2020 meer as 62 000 ton sal beloop.  Ons 

langtermynproduksieskatting lyk ook belowend met 'n skerp toename in die aanbod wat in die 

volgende paar jaar verwag word. 

Hektaar aangeplant 

As gevolg van ’n toename in gesonde leefstylgewoontes en die groeiende verbruikersvraag na 

veganistiese, glutenvrye en natuurlike voedsel, neem die vraag na makadamias steeds toe.  As 

gevolg van die groot vraag na makadamias, word daar jaarliks baie nuwe aanplantings gevestig.  In 

Suid-Afrika is daar tans 44 776 hektaar grond onder makadamias..  Makadamiaproduksie in Suid-

Afrika het aansienlik toegeneem en na verwagting sal die produksietempo in die nabye toekoms 

selfs meer toeneem, te danke aan die hoeveelheid nuwe aanplantings jaarliks. 

Toekomsblik 

As gevolg van die vergrote aanbod, nie net van Suid-Afrika af nie, maar ook vanoor die hele wêreld, 

bly dit vir SAMAC noodsaaklik om te verseker dat nuwe markte betyds geopen word met behulp van 

generiese bemarkings- en verbruikersopvoedkundige veldtogte, sowel as dat bestaande 

handelshindernisse verlaag word (verkieslik 0%). SAMAC werk dus nóú saam met ons regering en 

verteenwoordig makadamiaprodusente op verskillende platforms om gunstige marktoegang te 

verseker. 

 

SAMAC werk ook in die Wêreld Makadamia Organisasie saam met Australië, die VSA, China, 

Hawaii, Vietnam, Kenia en Malawi.  Dié organisasie het dit ten doel om markintelligensie te versamel 

en die skepper en bewaarder van gehaltestandaarde in die wêreld te wees, om 

gesondheidsnavorsing aan te moedig, maatreëls in te stel om makadamiaverbruik in bestaande 

markte te bevorder en om nuwe markte te identifiseer om die vraag te verhoog.   

Navorsing 

Die volhoubaarheid en groei van makadamiaproduksie hang grootliks af van die sukses van die 

navorsings- en ontwikkelingsprogramme.  SAMAC belê elke jaar 50% van sy begroting in navorsing 

en veral op gebiede soos indringerplantplae en siektes, grondgesondheid en boordekologie, 

plantpatalogie, geïntegreerde plaagbestuur, presisieboerdery, ens. SAMAC bestuur tans 27 

navorsingsprojekte.   

 

Bosbou Suid-Afrika 

deur Francois Oberholzer 

 

Saaghoutverkope het vir die vyfde agtereenvolgende jaar gedaal. In 2019 is ŉ totale tonnemaat van 

13 625 000 ton aangeteken. Dit was 1 575 000 ton (10.4%) minder as wat begroot is en  810 000 

ton (5.6%) laer as die tonnemaat wat in 2018 aangeteken is. Vergeleke met 2018, het die verkope 

van mynsaaghout in die tydperk 2018-2019, die grootste afname getoon, toe dit met 31% gedaal het 

tot 178 000 ton. Kort op die hakke hiervan was paalverkope, wat met 14% afgeneem het tot 328 000 

ton en pulphoutverkope wat met 5.9% gedaal het tot 9.3 mt. Wat genera betref, het wattelverkope 

met 10.6% gedaal tot 1.3 mt, bloekomhoutverkope het met 7.6% afgeneem tot 6.9 mt en 

sagtehoutverkope het met 1.6% gedaal tot 5.4 mt.  
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Aangesien hierdie verslag slegs handel oor bosbouverwante aangeleenthede, volg ’n baie kort 

uiteensetting van hoogtepunte die afgelope jaar.  

 

Aftrede van die Bedryfsdirekteur, Roger Godsmark: Een van die groot geeste in die bosboubedryf, 

Roger Godsmark, het aan die einde van Maart 2020 afgetree. Sy luisterryke loopbaan van 33 jaar 

in die bosboubedryf het begin by die bosboueienaarsvereniging, wat later Bosbou Suid-Afrika 

geword het. Roger was nóú betrokke by alles wat in die bedryf aan die gang was en hy was geheel 

en al toegewyd aan die welstand van die bedryf. Ons wens hom alles van die allerbeste toe vir die 

nuwe hoofstuk in sy lewe en bedank hom vir sy onbaatsugtige toewyding aan die bedryf.  

 

Publieke Private Groei-Inisiatief (PPGI): In opvolging van BSA se gesprek met die President in 2019, 

was die PPGI-proses die dryfveer agter beduidende verbeterings in verskeie van ons langtermyn 

uitdagings soos: 

 

Hernubare energie uit biomassa: As gevolg van druk vanaf Bosbou en ander hernubare 

energieprodusente deur middel van die PPGI-proses, het die regering uiteindelik die Geïntegreerde 

Hulpbronplan (IRP) 2019 gepubliseer. Dit het die pad oopgemaak vir kragbronverkope, eie gebruik 

van sodanige krag en spoeling (verkope buite eie werksaamhede). Registrasies is onderweg en een 

kragbronprojek is reeds geregistreer.  

 

Belegging: as gevolg van hierdie aansienlike verbeterings in dienslewering deur die regering, het die 

twee grootste bosboumaatskappye in Suid-Afrika, reeds R5,6 miljard in nuwe kapasiteit belê. ’n 

Ander groot geïntegreerde bosboumaatskappy het R852 miljoen in ’n hernubare energieaanleg belê 

en dieselfde maatskappy het R50 miljoen in twee saagmeulens in Mpumalanga belê. Benewens die 

genoemde beleggings, het een van die twee grootste bosboumaatskappye ’n bykomende R14 

miljard in beleggings beloof, indien die positiewe momentum deur die regering volgehou word.  

 

Waterverbruikverifiëring: In April 2019, het die Departement van Water en Sanitasie (DWS) 

kennisgewings aan lede uitgereik waarin verklaar word dat die bebossing waarna verwys word as 

“bestaande wettige waterverbruik”, ook gemagtig moet word ingevolge wetgewing wat reeds van 

krag was onmiddellik voor die datum dat die Waterwet van krag geword het. Dit behels dat indien 

iemand oor geen permit beskik nie en nie kan bewys dat aanplantings voor 1972 gedoen is nie, 

word so ’n persoon of instansie se waterverbruik deur die DWS as onwettig beskou. BSA het 

regsadvies ten opsigte van die kennisgewings ingewin en daar is bevestig dat enige grond wat vir 

bosboudoeleindes gebruik word, en wat vir kommersiële doeleindes geoormerk is te enige tyd 

gedurende ’n tydperk van twee jaar onmiddellik voor die Waterwet van krag geword het (1998), ’n 

“bestaande wettige waterverbruiker” was. Na aanleiding van ons stigtingsverklaring, het ons ’n 

voorstel van die regsadvokaat vir die minister van DWS ontvang, wat dit onnodig maak vir die hof 

om argumente rakende die interdik aan te hoor. Die aanbod is aanvaar en dit het DWS en 

bestuursagentskappe in die opvanggebied (CMA’s) verhoed om ingevolge enige van die artikel 

35(1) kennisgewings wat aan lede uitgereik is, op te tree. Ongelukkig het die CMA’s die 

kennisgewings geïgnoreer of hulle was nie bewus daarvan dat die howe uitspraak in ons guns 

gelewer het nie en hulle het voortgegaan met die uitreik van hulle kennisgewings. Hulle het gevolglik 

minagtend teenoor die hof opgetree en ons het begin met ’n nuwe rondte regsprosedures teen hulle 

weens versuim om aan die bevel van die hof te voldoen. Die saak was op die rol vir Mei 2020 maar 

sal nou later aangehoor word weens die Covid-19-krisis. 

  

Voorwaardes vir waterverbruikslisensie: BSA het goeie vordering gemaak met die lank uitstaande 

voorwaardes vir waterverbruikslisensies. Die DWS was skielik baie ontvanklik vir die wysigings wat 



18 
 

ons wou aanbring en die aantal voorwaardes wat deur BSA voorgestel is, het die aanvanklike 56 

voorwaardes tot 12 verminder. Verdere werk ten opsigte van die ontwikkeling van ’n formaat vir alle 

bebossing voor 1998 toe die Nasionale Waterwet (NWA) van krag geword het, sal deur die BSA 

gedoen word en dit sal ons in staat stel om die hofsaak te wen. Vir gebiede wat voor 1972 beplant 

is, kan alle plantasies geregulariseer word ingevolge lisensies onder die NWA. 

 

Bedryfsbevordering: BSA het sy nuwe korporatiewe webblad, www.forestrysouthafrica.co.za, 

bekend gestel. Dit is ’n groot verbetering op vorige aanbiedings. Dit konsolideer BSA se webruimte 

met die baie suksesvolle Forestry Explained-bladsye wat in die nuwe webblad ingesluit is. Die nuwe 

blad bevat ook ’n “Slegs BSA-lede”-gedeelte waar lede toegang verkry tot talle publikasies en ander 

dokumente. BSA het ook ’n BSA uitsaaidiens op Telegram bekend gestel om lede ingelig te hou oor 

belangrike BSA-aankondigings. 

 

Bosbeskerming: Die Koöperatiewe Boombeskermingsprogram (TPCP) het sy 30ste verjaardag 

gevier, wat dit die oudste kommersiële program in die wêreld maak wat handel oor bosbouplae en -

siektes. Dit word nou erken as die grootste in die wêreld. BSA se rol in die daarstelling en uitbreiding 

van hierdie program as wêreldleier, is erken by die geleentheid wat deur verteenwoordigers van 

internasionale instansies bygewoon is. Die bedryf moet dus seker maak dat die program aanhou 

floreer aangesien dit noodsaaklik is vir die oorlewing en groei van die bedryf. 

 

 

Vure: ’n MoU met SANRAL vir die noordelike streke van die land, is deur hulle regspan goedgekeur. 

Dit is uitstekende nuus en ander BSA’s behoort kennis te neem en soortgelyke goedkeuring by 

SANRAL te verkry vir hulle gebiede. Die Limpopo BSA het ook laat weet dat Eskom hulle daartoe 

verbind het om by plaaslike BSA’s aan te sluit en dus ook ledegeld te betaal. Dit sal egter net van 

toepassing wees op die gebiede wat verband hou met kragvoorsiening en nie op serwitute waar 

hulle oor geen titelaktes beskik nie. Dit is des- nieteenstaande ’n uitstekende begin en ons herhaal, 

ander BSA’s behoort hiervan kennis te neem en moet poog om dieselfde in hulle gebiede te doen. 

 

SA Rietkwekers  

deur dr Kathy Hurley 

 

Weens die sameloop van omstandighede gedurende die afgelope paar seisoene, het 

suikerrietkwekers ernstige terugslae beleef, wat na ons mening die “perfekte storm” ontketen het. 

Dit het die toekoms van die suikerrietbedryf toenemend in die weegskaal gestel. Die toekoms van 

ongeveer 65 000 plaaswerkers, 21 000 swart kleinskaalboere, die verskaffing van 350 000 indirekte 

werksgeleenthede en die voortbestaan van ongeveer ’n miljoen mense wat van die suikerbedryf 

afhanklik is, word bedreig. 

 

Die onweerswolke vir die perfekte storm was reeds aan ‘t opsteek toe dit duidelik geword het dat die 

kwekers nie in staat sal wees om van die gevolge van die ergste droogte in aangetekende 

geskiedenis te herstel nie, weens die verwoestende lae Herwinbare Waarde (RV) prys in 2018/19, 

met gevolglike lae hersteltempo’s. Daarna het ongekende misdaad- en diefstafvlakke die moraal van 

die kwekers, plaaswerkers en landelike gemeenskappe tot ’n laagtepunt laat afneem.  

 

Rekordvlakke van goedkoop suiker het ingestroom van sowel oorsese produsente as die Suid-

Afrikaanse Doeane-Unie (SACU), wat die vraag na Suid-Afrikaans gekweekte en verwerkte suiker 

heeltemal laat ontspoor het. Sodanige invoere het gelei tot die uitvoer van plaaslike oorskot na ’n 
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“gestorte” of oorvoorsiene wêreldmark teen ’n aansienlike verlies, wat kwekers met ’n absolute lae 

RV-prys gelaat het – somtyds laer as die produksiekoste van hulle oeste. 

 

Die finansiële krisis het aanleiding gegee tot die tydelike sluiting van die Darnall- en Umzimkulu-

meulens vir die 2020/21-seisoene, iets wat tot groot kommer onder kwekers in die Suid-KwaZulu-

Natal, die Noordkus- en die Middelandstreke gelei het. Al die boere in daardie streke sal na alle 

waarskynlikheid sukkel om hulle volle oeste in die komende seisoen te lewer, direk as gevolg van 

die kapasiteitsbeperkings by die oorblywende meulens in bedryf. 

 

Daar word bereken dat 2018, die eerste jaar van die instelling van die 

Gesondheidsbevorderingsheffing (HPL) of “suikerbelasting”, die suikerbedryf R1,5 miljard gekos het. 

Gevolglik het SA Rietkwekers deurgaans druk op die regering uitgeoefen om ’n moratorium op die 

belasting te plaas, tot tyd en wyl ’n volledige assessering van die sosio-ekonomiese impak gedoen 

kan word om te bepaal of om duidelikheid te verkry, of dit enigsins vetsugtigheid in die land teenwerk. 

 

Die onverbiddelike styging in landbouinsetkostes, waaroor die bedryf min of geen beheer het nie, 

veral wat kleinskaalkwekers betref, het die volhoubaarheid van die sektor aansienlik laat kwyn. Deur 

’n gekoördineerde plan waarby die media en rolspelers betrokke was, is sleutelbesluitnemers en die 

publiek bewus gemaak van die krisis in die suikerbedryf. Die sukses van die veldtog het bygedra tot 

die ontwikkeling van ’n meesterplan in die bedryf. SA Rietkwekers was ’n deurlopende en hoogs 

konstruktiewe deelnemer aan die ontwikkelingsplan. Die aankondiging van die algehele inperking 

om toenemende Covid-19-besmettings hok te slaan, het egter vir eers ’n stokkie gesteek voor die 

ondertekening van die plan deur al die rolspelers. 

 

Alhoewel die 21-dae inperking die ineenstorting van die land se ekonomie tot gevolg gehad het, is 

landbou- of voedselproduksie, waaronder die boerdery met of verwerking van suikerriet, aangewys 

is as ’n noodsaaklike diens. Dit beteken dat ons bedryf kon voortgaan met produksie met 

toenemende waaksaamheid ten opsigte van die gesondheid en veiligheid van ons mense.  

 

Gedurende die 2019/20-seisoen, het veertien suikermeulens ’n totale oes van 19 241 812 ton 

suikerriet gemaal om 2 227 248 ton suiker uit 2 240 833 ton Herwinbare Waarde te produseer. Die 

RV-% was 12.58% en die suikerrietoes was 210 124 ton meer as die 2018/19-oes. In vergelyking 

met die somber 2018/19 seisoen, het die finale prys van 2019/20-RV-prys met 18% gestyg en die 

totale inkomste van produsente het met 19% gestyg. 

 

KZN Pluimveeinstituut 

deur Shelley Johnston 

 

Ten spyte van die moeilike makro-ekonomiese klimaat, gaan die KwaZulu-Natal Pluimveeinstituut, 

steeds voort met die aanbied van kort kursusse in pluimveeproduksie. Met die aangrensende 

boerdery wat 'n broeikas en klein eenhede braaikuikens, braaikuikenkwekers en pluimvee in agterste 

en kommersiële lae bevat, is die instituut ideaal geleë om praktiese opleiding aan sowel bestaande 

as nuwe boere te bied. Altesaam 158 mense het baat gevind by die verskillende interaksies 

gedurende die jaar 1 Maart 2019 tot 28 Februarie 2020.  

 

Die Wêreld Pluimveestigting (WPF), 'n ywerige ondersteuner van die instituut, het nog twee kursusse 

in intermediêre pluimveeproduksie befonds. Die groep van 31 kandidate bestaan uit boere en 

voorligtingsbeamptes. Die WPF het ook ruimhartig geborg vir die opgradering en uitbreiding van 

fasiliteite by die instituut, waarvoor die KZNPI diep dankbaar is. 
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Vier driedaagse kursusse in bioveiligheid is deur die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging (SAPA) 

gereël en deur AgriSETA befonds. Dit was deel van 'n kapasiteitsbouprogram met die doel om 

kleinskaal- en klein kommersiële pluimveeboere op te voed oor die belangrikheid van biosekuriteit 

in die handhawing van kudde-gesondheid en die voorkoming van siekteuitbrake. Altesaam 62 boere 

uit vier provinsies is opgelei in die basiese beginsels van biosekuriteit. Die KZNPI waardeer die 

voortgesette ondersteuning van SAPA. 

  

Standaard kort kursusse in pluimveeproduksie (met die klem op braaikuikens), kommersiële lêhenne 

en braaikuikentelers, is suksesvol voltooi gedurende die jaar. Daarbenewens is ’n vierdagkursus in 

die grootmaak van braaikuikens op die terrein aangebied aan telers van ’n agribesigheid. 

 

Een afgevaardigde het vir 'n aanlynkursus in sakevaardighede ingeskryf wat spesifiek op 

pluimveeprodusente gerig is.  

 

Die KZNPI bied ook pasgemaakte opleiding aan op die perseel vir pluimveeprodusente wat 

plaaspersoneel moet opskerp as deel van 'n ontwikkelingsplan vir vaardighede in die werkplek, of 

vir sertifisering van voedselveiligheid. ’n Eendagwerksessie oor voëlwelsyn is in Zoeloe aangebied 

vir plaaswerkers op 'n kommersiële eierproduksie-eenheid in die provinsie. 

  

Om die jaar af te rond, het agt fasiliteerders van 'n TVET-kollege 'n opleidingsessie van vyf dae 

bygewoon, met groot klem op die praktiese werk verbonde aan die bestuur van pluimvee. 

 

Die instituut bly verbind tot die opheffing van gemeenskappe deur kennis oor pluimvee-oordrag oor 

te dra. 

 

Natal en GO Wolkwekersvereniging  

deur dr. A. Shephard 

 

Die padveldtog van KZN NWKV se streeksvergaderings saam met die KZN RPO, het vanaf 3-7 

Februarie 2020 plaasgevind by Lüneberg, Dundee, Ladysmith, Tweedie, Donnybrook en Cedarville. 

Ons hoofbestuurder, Leon de Beer, het as hoofspreker vir die NWKV opgetree. Hy het terugvoer 

verskaf oor ons huidige programme, waaronder ons programprojek vir ontwikkelende boere wat tans 

uit meer as 20 000 boere bestaan. Hierdie kommunale boere het verlede seisoen wol ter waarde 

van meer as R300 miljoen gelewer. Die projek, wat reeds meer as 20 jaar aan die gang is, is baie 

effektief tot die vestiging van wolboere in kommunale gebiede omdat dit hulle help om finansieel 

onafhanklik te raak. Dr P Vervoor van die Nasionale Dieregesondheidsforum het gepraat oor die 

identifikasie van diere en die behoefte aan ‘n stelsel wat naspoorbaarheid van diere en hulle 

produkte sal verbeter.  

 

Vergeleke met verlede seisoen, het wolmarkpryse gedaal. Dit is aangehelp deur die grendeltydperk 

en die wêreldekonomie oor die algemeen. Die swakker rand het pryse in Suid-Afrika stewig gehou. 

Gedurende die afgelope seisoen, het wolproduksie in KZN effens toegeneem. Gedurende Februarie 

2020, het ons ‘n nuwe produksieadviseur in die persoon van me. Annelize Smit van Niekerk 

aangestel. Sy is gedurende die padveldtog aan almal bekend gestel. Sy sal vanjaar fokus op die 

finansiële sy van wolskaapboerdery en sy sal boere ook help om in te skakel by die volhoubare 

standaard van wolboerdery. Sy sal ook in Mpumalanga en die Oos-Vrystaat werk.  
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KZN Melkprodusenteorganisasie  

deur Brett Green 

 

Alhoewel teen ’n stadiger tempo as vorige jare, neem melkproduksie steeds toe in Suid-Afrika, veral 

in KZN. In 2019 is 3 327 miljard liter melk in Suid-Afrika geproduseer. Die eerste kwartaal van 2020 

het middelmatige groei van 0.34% tot 1 042 miljard getoon. Die stadiger groeitempo kan toegeskryf 

word aan ongunstige pryse en moeilike klimaatstoestande. Teen die einde van 2019 was 248 van 

Suid-Afrika se 1 284 melkboere afkomstig van KZN en hulle het vir 28.09% van die nasionale 

melkvoorraad gesorg. 

 

Die meeste melkplase in KZN het twee jaar van rekord lae lentereën ervaar met rekord hoë 

herfsreën. Dit het talle uitdagings meegebring en water- en voervoorraad op plase is heelwat laer as 

wat nodig is.  

 

Nadat twee belangrike melkverwerkingsfabrieke in brande verwoes is, is ons vermoë om die meeste 

van die melk wat in KZN geproduseer word, te verwerk, erg in die wiele gery en dit het ’n negatiewe 

invloed gehad op plaashekpryse in die provinsie gedurende die lente. Dit is egter verblydend om te 

noem dat Orange Grove hulle fabriek in Dundee opgeknap en uitgebrei het. Clover het ook hulle 

nuwe aanleg suid van Durban geredelik uitgebrei. Die toevoer by die verwerkingskapasiteit in KZN 

toon uiteindelik groei en tesame daarmee, ook werkverskaffing en ander ekonomiese geleenthede.  

 

Een van die grootste uitdagings is om te poog om melk so ekonomies moontlik te produseer, en 

terselfdertyd 365 dae van die jaar in die vraag te voorsien. Dit is ’n byna onoorkomelike probleem 

sonder ’n ongelukkige en sekere verlies van boere uit die bedryf. 

 

Die nasionale inperking in reaksie op Covid-19 en die gevolglike ekonomiese verwoesting, gaan 

definitief die staal van boere, sowel as verbruikers, toets. Dit was bemoedigend en inspirerend om 

te sien hoe almal saamkom en help waar hulle kan en bereid is om die ekstra myl te loop. Boere het 

miljoene rand se melkprodukte geskenk om die kwesbaarste onder ons te help voed. Ek voel die 

behoefte aan voedsel word al hoe belangriker en dit kan baie gevare, sowel as geleenthede vir ons 

inhou. 

 

Nooit tevore was daar ’n groter noodsaak om deel van georganiseerde landbou te word as nou nie. 

 

SKZN Piesangvereniging 

deur Blaine Peckham 

 

Die 2019/20-seisoen was een van die bestendigste seisoene ten opsigte van weerstoestande, 

produksie en pryse in die afgelope paar jaar.  Tussen Julie 2019 en Junie 2020, het ons altesaam 

1 341 mm reën ontvang, met geen groot vloede of enige uitermatige droë tydperke nie.  Vanaf einde 

November tot middel-Februarie, het baie boere nie eers hulle besproeiingstelsels aangeskakel nie.  

Met die goeie reën en geen sterk windstorms nie, het die meeste boere gedurende hierdie seisoen 

’n toename in hulle piesangproduksie ondervind. 

 

Vanaf November 2019 tot Mei 2020, het die nasionale vars produkte markte (NFPM’s) geen 

beduidende toenames in hoeveelhede van die groot piesangkwekende gebiede in Mpumalanga en 

Mosambiek ontvang nie.  Dit het baie bestendige en redelike pryse tydens hierdie tydperk tot gevolg 

gehad.  Ongelukkig was daar in Junie ’n beduidende opswaai van hoeveelhede op die NFPM’s 
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afkomstig van Mosambiek en ander buurlande, wat die pryse negatief beïnvloed het weens die groot 

hoeveelhede. 

 

Sekere groot kleinhandelaars ondersteun steeds nie die Suid-Afrikaanse piesangbedryf nie en het 

verkies om plaaslike werksgeleenthede op die spel te plaas deur piesangs vanaf Ecuador in te voer, 

self al is genoegsame hoeveelhede in Suid-Afrika geproduseer.  Die bedryf beskou sodanige invoere 

steeds as ’n bedreiging vir die langtermynvolhoubaarheid daarvan, weens die gevaar dat siektes 

van die lande waar dit voorkom, in ons land ingebring kan word. 

  

Banana Bunchy Top Virus (BBTV) oefen groot invloed uit op plante van kleinskaal- en 

bestaansboere in die Ingonyama Trust-gronde in en rondom die Hibberdene / Umzumbe-gebiede.  

Die Departement van Landbou moet gelukgewens word met die samewerking met plaaslike boere 

om twee verkenningspanne daar te stel wat besmette plante vernietig in 'n poging om die 

verspreiding van die siekte te stuit.  Ongelukkig is BBTV nou opgemerk in Umzinto, meer as 30 km 

noord van die oorspronklike plek waar dit die eerste keer waargeneem is. 

  

Ons wil ook hiermee ons dank uitspreek teenoor Kwanalu vir hulle toewyding tot die verteenwoordiging 

van ons lede se belange gedurende uitdagende tye. 

 

KZN Rooivleisprodusenteorganisasie 

deur Hendrik Botha  

 

Die rooivleisbedryf moes menige struikelblokke oorkom.  

Die uitbraak van bek- en klouseer in Limpopo gedurende Januarie 2019, het vir meer as twaalf 

maande ’n groot ekonomiese uitwerking in Suid-Afrika gehad.  

 

Die verbod op veeveilings in al nege provinsies vanaf 4 Desember 2019 tot 17 Februarie 2020, het 

’n ernstige ekonomiese terugslag vir die bedryf meegebring. Gedurende hierdie tyd moes 

produsente aanpas en verskeie inisiatiewe en bemarkingstrukture onder moeilike omstandighede 

instel / bestuur.  

 

Die verbod is op 17 Februarie 2020 opgehef en die verkoop van vee en die bemarking van rooivleis 

het basies na normaal teruggekeer – maar toe word Suid-Afrika getref deur die Covid-19-inperking 

op 27 Maart 2020. 

 

Tydens die pandemie is veeveilings onder ongewoon streng regulasies toegelaat en gevolglik is 

heelwat daarvan gekanselleer. Veeveilings het egter sedertdien te midde van streng regulasies 

“genormaliseer.” Ons lewe nou in ’n nuwe normaal.  

 

Die bemarking van lewende hawe, produsente se kontantvloei en verskeie onsekerhede het 

produsente onder groot druk geplaas. Al hierdie negatiewe omstandighede het nuwe aanpassings 

soos virtuele bemarking van lewende hawe en kommunikasie tot gevolg gehad wat verbeterde 

boerderybestuur meegebring het. 

 

Die feit van die saak is dat rooivleisprodusente, as gevolg van bykomende oorhoofse kostes, die 

huidige swakker ekonomie, onsekerheid ten opsigte van Covid-19 en die swakker koopkrag, geen 

ander keuse gehad het as om teen ’n laer winsgrens te produseer nie.  
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Vleisbeespryse het ietwat gewissel maar die jaarlikse gemiddeld tot Mei 2020 het dieselfde gebly. 

Slagsyfers vir beeste het met 2,6% afgeneem. Die gemiddelde prys van skaapvleis vir die jaar 

eindigende Mei 2020 het met 22% toegeneem en slagsyfers vir skape het met 11% gedaal.   

 

Die 12de jaarlikse vergaderings van die KZN RPO en NWKV het vroeër vanjaar plaasgevind. Die 

vergaderings is gehou by Lüneburg, Dundee, Ladysmith, Tweedie, Donnybrook, Swartberg en 

Cedarville. Die rooivleistydskrif is reeds elf jaar in druk en ongeveer 1 600 tydskrifte word regdeur 

KZN versprei. Kommunikasie met produsente is uitgebrei deur middel van WhatsApp-groepe met 

gereelde inligting rakende die bedryf wat van die Nasionale RPO-kantoor ontvang word. 

Kommunikasie met boereverenigings en lede is van die uiterste belang vir die KZN-raad.  

 

Die hoë voorkoms van veediefstal in KZN is ’n bron tot groot kommer. Mnr. Freddie van Tonder, wat 

verlede jaar as veediefstaladviseur aangestel is, het ’n groot bydrae gelewer met professionele 

bystand ten opsigte van die tegniese aspek van veediefstal. Die KZN veediefstalforum dien ’n goeie 

doel aangesien verskeie rolspelers in KZN kwartaalliks vergader. Wat veral belangrik is, is die 

waardevolle kontak wat met die  nasionale veediefstalforum gehandhaaf word.   

 

KZN se dieregesondheidsforum, wat reeds tien jaar bestaan, dien ’n goeie doel aangesien alle 

lewende hawe organisasies gereeld gesprek voer op ’n goeie kommunikasiebasis.  Die forum is 

geaffilieer by die nasionale dieregesondheidsforum met goeie interaksie tussen rolspelers.  Die 

noodsaak tot inenting teen verskeie dieresiektes soos brucellose, miltsiekte, TB en ander is baie 

belangrik vir die bestuur van ’n gesonde kudde.  

 

Trich-subsidie: Om dieregesondheid te ondersteun, word die toets van vleisbees- en melkbeesbulle 

gesubsidieer.  Gedurende 2019 is R264 000 aan 65 produsente betaal om 1 161 bulle te laat toets.   

 

Die kansellering van die 2020-Royal Skou en verskeie ander belangrike vergaderings en aktiwiteite 

het ’n werklikheid geword tydens die Covid-19 pandemie, waartydens elkeen van ons positief moet 

bly met die bestuur van ons besighede.   

 


