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Verskeie kenners het die Landbouwerkgewersvereniging se 31ste jaarkon-
gres op 12 Junie in Windhoek toegespreek. Altesame 53 afgevaardigdes 
van 42 boereverenigings het die geleentheid bygewoon. René Olivier van 
IJG Wealth Management het oor die finansiële toekoms van Namibië en 
landbou gesels, Schalk Pienaar van die Pupkewitz-groep was aan die 
woord oor hoe die jeug gemotiveer kan word om ’n loopbaan in land-
bou te volg, Faan Oosthuizen van Intelligence Support Against Poaching 
(Isap) het oor plaasveiligheid gepraat en Johan Deysel en Judy Wiese 
van Amos Namibië oor die opheffing van plaaswerkers deur pre-primêre 
skoolonder rig. ’n Nuwe bestuur is ook by die geleentheid verkies. Jacque-
line Louw het Agriforum verteenwoordig en doen verslag van bl. 24 tot 32.

Die Landbouwerkgewersvereniging se nuwe bestuur (links) bly op een 
na onveranderd. Agter van links is Wessel Kruger, die nuwe gesig wat 
die suide verteenwoordig in die plek van Jan Wasserfall, Hellmut Förtsch 
(voorsitter) en Danie van Vuuren (LWV-hoofbeampte). Voor van links is Sigi 
Heimstädt (verteenwoordiger van die sentrale streek), Christine Stoman 
(ondervoorsitter) en Charlotte Hellinghausen (noorde-verteenwoordiger).

“Jou plaaswerkers kan vir jou óf ’n veiligheids
bate óf ’n adder aan die boesem wees. Dit 
hang in groot mate van jouself af watter een 
van die twee dit gaan wees,” het die  genooi de 
spre ker Faan Oosthuizen van Intelligence Sup
port Against Poaching (Isap) op die Land bou
werk gewersvereniging se jaarlikse kongres in 
Junie gesê.

Faan sê boere moenie net na hul onmiddellike  
omgewing vir plaasveiligheid kyk nie, maar na 
vier lyne van verdediging, naamlik:
•	 Jyself, die diefwering aan jou huis se ven

sters, ’n alarmstelsel en honde.
•	 Die elektriese omheining van die plaaswerf, 

sekuriteitstoebehore, die ontwerp van die 
plaaswerf, plaaswerkers se huise en water
punte.

•	 Die beveiliging van die plaasgrens en toe
gangspaaie, ook na poste.

•	 Die omgewing of streek waar jy bly waar 
bure, buurtwagte en boereverenigings hande 
moet vat teen misdadigers, wat selfs sindika
te  kan insluit.

Volgens Faan moet boere hierdie vier aspek
te ontleed om te bepaal hoe kwesbaar hulle 
werklik is. 

“Plaaswerkers het toegang tot al vier verde
digingslyne, en daarom moet boere hulle kan 
vertrou. Sekuriteitsbreuke kan in al vier lyne van 
verdediging plaasvind indien plaaswerkers nie 
vertrouenswaardig is nie. Jy moet weet hoe goed 

Betrek werkers by plaasbeveiliging, sê kenner

Faan Oosthuizen, wat tydens die Landbouwerkge-
wersvereniging se jaarlikse kongres gepraat het oor 
hoe om plaaswerkers by plaasveiligheid te betrek.

jou verhouding met jou werkers is.” Faan meen 
indien boere moeite doen om nuwe werkers se 
agtergrond behoorlik na te gaan voordat hulle 
aangestel word en daarna ’n goeie verhouding 
met hulle bou, die risiko van veiligheidsbreuke 
laer is. Boere moet egter voorbereid wees op 
die moontlikheid oor hoe ’n sekuriteitsbreuk 
deur ’n werker hanteer gaan word. Verder is dit 
belang rik om behoorlike arbeidspraktyke toe 
te pas om sodoende goeie werkverhoudinge 
te skep en te handhaaf. Loonadministrasie is 
nog ’n belangrike deel van goeie arbeidsprak
tyke. Werkers moet weet hul lone word korrek 
bereken en indien ’n fout insluip, behoort hulle 

die vrymoedigheid te hê om dit met die werk
gewer te bespreek.

Boere moet verkieslik vooruit beplan en 
besluit watter tipe werker goed by hul span sal 
inpas en watter rol hy op die plaas moet ver
vul. ’n Werker moet in besit van ’n geldige ge
boortesertifikaat of identiteitsdokument wees 
en enige oneerlikheid behoort hom dadelik te 
diskwalifiseer.“Dink daaraan, jou bates is mil
joene dollars werd, jy het ’n plaas wat afgebrand 
kan word en jy het waardevolle infrastruktuur 
en diere. Dit is eenvoudig nie die moeite werd 
om ’n risiko met twyfelagtige karakters te loop 
nie. Verder moet probeer word om die geskik
ste werkers in spesifieke posisies aan te stel 
en ’n pad met hulle te stap; dit is nie ’n lukrake 
proses nie. Regverdigheid teenoor werkers en 
wedersydse respek is die goue draad in arbeids
verhoudinge.”

Boere moet ’n polisieklaringsertifikaat van po
ten siële werkers versoek, ’n behoorlike posbe
skry  wing vir hulle gee en hulle behoorlik inlig 
oor wat van hulle verwag word, stel Faan voor. 
“Wan neer waardevolle wildspesies soos re
nos ters aangehou word, is ’n leuenverklikker
toets ’n waardevolle voorsorgmaatreël. In alle 
gevalle van renosterstroping was infor mante uit 
die binnekring betrokke. Jou werkers moet al
tyd onder die indruk verkeer dat jou waarne
mingsvermoëns skerp is en jy deeglik is in 
alles wat jy doen.” 25

Aan die stuur by die Landbouwerkgewersvereniging
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Betrek werkers
Betrek betroubare plaaswerkers by jou sekuri teitsplan en 

spesifieke sekuriteitstake en lei hulle op daarin, was nog ’n voor
stel van Faan. “As hulle nie weet wat om te doen nie, gaan hulle 

laag lê of weghardloop in ’n krisis. Aspekte van ’n veiligheidstrategie 
waarby werkers betrek kan word, is byvoorbeeld om inligting te ver
skaf oor wat in die omgewing gebeur. Werkers is heeldag in verbin
ding met mense in omliggende gebiede en goed ingelig. As jy ge
bruik maak van hierdie informasie het jy ’n geweldige voorsprong.”

Omdat dit nie altyd vir boere moontlik is om self plaaspatrollies te 
doen nie, kan plaaswerkers in die gewone loop van hul diens ingespan 
word om terselfdertyd te patrolleer. Baie plaaswerkers is uitstekende 
spoorsnyers en kan so help om bates te beskerm. Om dieselfde rede 
is dit ook ’n goeie idee om plaaswerkers te vra om aan opvolgaksies 
deel te neem ná voorvalle van misdaad, veral omdat hulle gewoonlik 
die veld en die omgewing goed ken.

24

“Hoewel dit nog sowat twee jaar kan neem voordat 
Namibië van sy huidige ekonomiese resessie gaan 
herstel, moet ons nie paniekbevange raak nie.” Só sê 
René Olivier, besturende direkteur van IJG Namibia, 
wat op die onlangse kongres van die Landbouwerk
gewersvereniging oor die finansiële toekoms van die 
land en boerdery gesels het.

Ekonomiese agtergrond
René sê alle ekonomieë gaan deur siklusse. Dit is nor
maal. Volgens hom is mense geneig om ooroptimisties 
in goeie tye te raak en weer te pessimisties as dit sleg 
gaan. “Ons is nou op ’n slegte plek in ’n ekonomiese 
siklus; dit is normaal en ons gaan weer hier uitkom. 

Volgens René was die bloeitydperk wat Namibië die 
afgelope twintig jaar beleef het, nie wenslik is nie om
dat ’n gesonde ekonomie nie bloeitydperke en insin
kings behoort te hê nie, maar eerder matige siklusse. 
“So ’n siklus wat gemiddelde, goeie en slegte tye insluit duur gewoon
lik sewe jaar. Die regering behoort  so ’n siklus deur sy fiskale en mone
têre beleide te beheer. Tydens die oplewing van die afgelope twee 
dekades het die regering die ekonomie bly stimuleer in pleks daarvan 
om terug te hou. Nuwe geboue het verrys en projekte is aangepak wat 
nie noodwendig kontant in die toekoms sal genereer nie. Ons noem dit 
roads to nowhereprojekte. Verder word 50% van die regering se begro
ting op salarisse vir staatsamptenare bestee, wat nie die doeltreffend
ste aanwen ding van staatsgeld is nie.”

Hy noem verder wanneer ’n land se ekonomie in ’n resessie is, die 
regering rentekoerse behoort te verlaag om geld goedkoper en mak
liker bekombaar te maak. Só word mense aangespoor om geld te leen, 
ondernemings te begin en werk te skep wat weer lei tot hoër beste
ding en die stimulering van die ekonomie. Deur rente koer se op en 
afwaarts aan te pas kan die regering die ekonomie stimuleer of on
derdruk. Die regering se begrotingsgeld word deur belasting gege
nereer. Indien in projekte belê word wat meer belastinginkomste ge
nereer kan die boeke klop.

“Ons is op ’n plek in die ekonomie waar dit nie so maklik gaan nie. 
Die ekonomie moet nou gestimuleer word maar daar is nie geld nie. 
Die regering het te veel bestee en as gevolg daarvan is ons skuld as ’n 
persentasie van ons bruto binnelandse produk (BBP) te veel – sowat 
45%. Rente op die betaling van die skuld alleen beloop nagenoeg 10% 
van die begroting. Elke keer as meer skuld aangegaan moet word om 
ou rente te diens is ’n land die volgende jaar net in ’n nog swakker po
sisie. Ons sal dus nou skuld moet konsolideer en die regering is geluk
kig besig daarmee.”

Hoewel dit moeilik is om te voorspel hoe lank die resessie gaan duur, 
meen René oor twee jaar sal die ekonomie weer goeie groei toon hoe wel 
dit nie dieselfde positiewe groei sal wees as wat in die verlede onder

Bestuur boerdery effektief deur die resessie

René Olivier, besturende direkteur 
van IJG Namibia, wat oor die finan-
siële toekoms van die land en boer-
dery op die onlangse LWV-kongres 
gepraat het.

vind is nie. “Ons sal egter nie negatiewe groei soos in 
2017 ervaar nie.” Hy sê verder die sterkste groei sal na 
verwagting uit die konstruksie, mynbou en toerisme
bedrywe kom.

“Geen groot projekte word tans in die konstruk
siebedryf in die vooruitsig gestel nie. Dié bedryf ervaar 
tans nou só ’n laagtepunt dat dit vorentoe net beter 
kan gaan. Ons verwag wel groei in dié bedryf. Kom
moditeitpryse het se dert 2015 redelike herstel ge
toon en sekere aspekte van die mynboubedryf kan 
ook ’n bydrae tot ekonomiese groei lewer.” Hy het by
gevoeg toerisme vaar tans baie goed en dat Namibië 
nog nie genoeg akkommodasiegeriewe op die hoof
toeristeroetes het nie. 

Beleggings vir ontwikkeling kom wel byvoorbeeld 
van die African Development Bank en Chinese maat
skappye wat ekonomiese groei on dersteun en druk 
op die begroting verlig.

“Ons kan ekonomiese groei aanhelp deur buitelandse beleggings 
te lok. ’n Belegger bereken eerstens watter opbrengste hy op sy ka
pitaal kan verwag en vereis tweedens stabiliteit. Namibië is bekend as 
een van die meer bestendige lande. Beleggers wil sekerheid hê en dit 
word deur regeringsbeleide teweeggebring wat kwessies insluit soos 
die nuwe raamwerk vir gelyke ekonomiese bemagtiging (NEEEF) waar
oor meer duidelikheid nou sal moet kom.”

Inflasie gaan nie op die oomblik op nie en daarom is rentekoerse sta
biel. Die rede hiervoor is Namibië se koppeling aan die SuidAfrikaanse 
ekonomie. In SuidAfrika hou die Reserwebank die inflasiekoers tussen 
3 en 6%. Rentekoerse mag moontlik laat in 2019 met 25 basispunte styg 
wat 0,025% beteken. Verder meen hy die SuidAfrikaanse rand behoort 
teen einde vanjaar teen R12 teenoor die Amerikaanse dollar te verhan
del. Hy voeg by dat eksterne faktore soos politiek egter ’n groot invloed 
op wisselkoerse kan hê.

Waar pas boerdery in die 
ekonomiese prentjie?
“’n Plaas is soos enige besigheid. Soos in die geval van aandele, moet 
bepaal word of dit ’n goeie belegging is. Boere is verder meestal prysne
mers en het nie beheer oor wat hulle vir hul produkte betaal word nie. 
Hulle het ook nie beheer oor reën nie. Waaroor hul wel beheer het, is oor 
hulleself en die bestuur van hul grond,” sê René. Ekonomiese siklusse 
bepaal wat boere betaal word. Indien die ekonomie onder druk is, eet 
mense byvoorbeeld min der rooivleis en boere ly daaronder. Al raad vir 
boere is om so doeltreffend as moontlik te boer.

“Goeie bestuur is van kardinale belang in boer dery. Stelsels moet in 
plek wees en jy moet so effektief as moontlik boer. Omdat boerdery 
siklies is, moet jy jou boerdery deur ’n siklus kan bestuur.” Om hierdie 
rede sê René plase moenie oorbewei word nie omdat dit vir grond so
wat 14 jaar neem om daarvan te herstel. Hy be veel aan dat boere teen
siklies in boer dery belê deur byvoorbeeld diere in droogtetye te koop 
wanneer die prys laag is en jy geld daarvoor het. “Moet nooit meer vir 
iets betaal as wat dit werd is nie. Die beste is om heelwat minder te betaal 
as wat iets werd is vir veilige winsgrense.”

Sy advies is ook om altyd ekstra kontant te hê sodat jy nooit in ’n po
sisie is waar jy verkeerde besluite onder druk hoef te neem nie. ’n Kon
tant belegging in byvoorbeeld ’n geldmarkrekening waar jy minstens 
7,5% rente verdien, kan jou dra deur ’n onvoorsiene gebeurtenis soos 
’n implement wat breek.

Indien jy grond in familiebesit wil hou is René se advies om behoorlik 
daarvoor te beplan. “Die punt is jy gaan nie op ’n plaas uitboer wat jy in 
die mark daarvoor betaal nie. Boedelbeplanning is dus belangrik. Indien 
net een kind die plaas gaan erf, stel hy voor dat ’n plaas waardeer word 
en voorsiening gemaak word deur middel van beleggings en verseke
ring om die ander kinders wat nie die grond erf nie, te vergoed. “’n Plaas 
is ’n boer se sekuriteit en sy pensioen. Beplan dus om ná aftrede steeds ’n 
inkomste daaruit te kry.”
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Die afgelope jaar het geen noemens waardige ar
beidsdispute in die kommersiële landbousektor 
opgelewer nie. In sy voorsittersverslag skryf Hellmut 
Förtsch, voorsitter van die Landbouwerkgewersver
eniging (LWV) dit daaraan toe dat werkge wers 
goed ingelig is oor die arbeids wet en gesonde ar
beidspraktyke. NLUlede skakel ook gereeld met 
die vereniging vir advies oor goeie arbeidspraktyke.

Oor die minimumloon wat verlede jaar ná suk
sesvolle onderhandelinge vasgestel is en op 1 
November 2017 in werking getree het, het Hell
mut gesê dit beloop tans N$4.62 per uur of N$900 
per maand vir ’n 45 uurwerkweek. Vir werkgew
ers wat nie gratis rantsoene verskaf nie, moet ’n 
rantsoentoelae van N$500 per maand bykomend 
betaal word. Dit is egter ’n bekende feit dat plaas
werkers in die kommersiële landbousektor heel

wat bo die minimumloon vergoed 
word. Die minimumloon is geldig vir 
alle lede van landbouwerkgewersor
ganisasies en die Nasionale Unie vir Na
mibiese Plaaswerkers (NAFWU). Uitbrei
ding hiervan na die hele landbousektor 
vereis die er kenning van NAFWU as 
die hoofonderhandelings agent vir 
plaaswer kers, maar as gevolg van die 
swak verteenwoordiging van werkers 
in dié unie is dit nie aanvaar nie.

Intussen het die LWV die afgelope jaar 
kort opleidingskursusse gefasiliteer wat 
deur boere verenigings aangebied is, het 
Hellmut bygevoeg. Geakkrediteerde 
opleidingskursusse lok egter min be lang stelling 
en die LWV sal die behoefte vir per so neel be stuurs

kursusse onder lede nou bepaal. 
Opleiding in ’n wyer sin is belang
rik vir dié vereniging om ophef ng 
reeds op voorskoolse ouderdom te 
fasiliteer ten einde be kwame wer kers 
en verantwoordelike burgers vir Na
mibië op te lei.

Hellmut het verder berig dat on
derhandelinge aan die gang is deur 
die Namibië Houts kool vereniging 
om ’n tariefooreenkoms vir werkers 
in dié bedryf vas te stel waarby Danie 
van Vuuren, die LWVhoofbeampte, 
betrokke is. Die LWVbestuur is in
tussen besig om ’n brosjure oor ar

beidsproduktiwiteit saam te stel wat voor einde 
vanjaar uitgereik sal word.

LWV-voorsitter gee terugvoer

Hellmut Förtsch, herko-
se voorsitter van die 
Landbouwerkgewersve-
reniging (LWV), besig 
om sy jaarverslag op 
die onlangse LWV-kon-
gres te lewer.

“My hele lewe is gekleur deur die feit dat ek op 
’n plaas grootgeword het. Om hierdie rede is dit 
vir my ’n passie om te praat oor hoe om jong
mense terug in die landbouberoep te kry om
dat baie van hulle nie meer tot die plaaslewe 
aangetrokke voel nie,” het Schalk Pienaar, be
stuurder in leierskapontwikkeling van Pupke
witz Holdings, op die Landbouwerkgewersver
eniging se onlangse kongres gesê.

“As ek met jongmense praat, ervaar ek ’n sterk 
ne gatiewe beeld oor landbou. Hulle sê dit is ar
beidsintensief en ’n mens sukkel met ongeskoolde  
werkers. Dit hou verder ’n hoë finansiële risiko in 
want ons bly in ’n woestynland, dit verg enorme 
kapitaal om te begin en vir jong vroue is die 
plaaslewe te afgesonderd,” sê Schalk. Sy erva
ring is dat jongmense dit as ’n ondankbare be
roep sonder veel status sien.

Volgens Schalk is die eerste rede hoekom ’n 
mens ’n beroep in landbou sou oorweeg die 
groot behoefte aan kos wat die steeds groeiende 
wêreldbevolking in die toekoms sal vereis. “Vol
gens statistieke van die Verenigde Nasies het 230 
miljoen mense in Afrika die afgelope jaar honger 
gely. Dit is rofweg een uit elke vyf mense. Afrika 
se bevolking sal binne die volgende klompie jare 
van die huidige 1,2 miljard tot 2 miljard toeneem. 

Maak boerdery só aantreklik vir die jeug

Intussen sal voedselproduksie met tussen 60% en 
70% moet styg om tred te hou met die aanwas. Die 
grootste persentasie van mense sal in die toekoms 
ook in stede bly waar hulle nie hul eie kos kan ver
bou nie. In SuidAfrika sal na verwagting 52,6 mil
joen van die verwagte 70 miljoen mense in 2035 
in stede bly – nagenoeg 75% van die be volking.” 
Schalk meen die landbou en onder wyssektore 
hou goeie beleggingsmoontlikhede in met veral 
landbou wat ’n wonderlike toekoms het.

Schalk se antwoord oor hoe om landbou aan
loklik vir jonges te maak is gegrond op die neuro
wetenskappe. Hy sê navorsing toon daar is vyf 
ba siese drywers van menslike gedrag: status, 
seker heid, outonomie, verhoudings en regver
digheid. “As ons jongmense in die landbousektor 

wil terugkry, moet aandag aan hierdie drywers gegee 
word. Sosiale behoeftes word deur die brein net soos die 
behoefte aan kos en water hanteer. Dit is natuurlik om 
nader aan iets wat vir jou erkenning gee te beweeg en 
weg van enige bedreiging, hetsy dit fisiek of verbaal is. 
Trouens, ’n verbale dreigement word op dieselfde ma nier 
deur die brein geïnterpreteer as ’n lewensbedreiging. Nie
mand sal ’n beroep kies waar dreigemente en swaarkry 
aan die orde van die dag is en belonings weinig nie.”

Status het te doen met ’n gevoel van persoonlike 
waarde. Dit is belangrik vir die gemeenskap om nie nega
tief te praat oor boerdery indien hulle jongmense na dié 
bedryf wil lok nie. “Jongmense hoor dikwels landbou 
is ’n gemors, ’n gesukkel, armoedig en vol uitdagings 
soos droogtes, wat beswaarlik ’n prentjie vir jongmense 
skep dat dit ’n bedryf is waarin hulle status en ’n gevoel 
van selfwaarde sal geniet.” Hy meen die huidige geslag 
boere moet positiewe mentors vir jong boere wees om 
hulle te help om suksesvolle sakemanne en vroue in die 
bedryf te word en landbou as ’n positiewe loopbaan te 
ervaar. “Op hierdie gebied kan die gemeenskap, die land
boubedryf, bure, verenigings, studiegroepe, die regering 
en leiers in die landbousektor almal ’n groot rol speel.”

Mense wil ook weet hul toekoms is verseker. Die 
bedreiging rondom grondeienaarskap behoort in ge
sprek ke met die regering uitgeklaar te word. “Ons kan nie 
jong mense terugkry in die bedryf as hierdie swaard oor 
hul koppe hang nie. Dieselfde geld bemar king, produk
sie en finansiële sekuriteite in die bedryf.”

Daarby is outonomie belangrik vir vandag se jeug. 
Hulle soek eienaarskap en glo hulle het ’n siel, kan be
slui te neem en wil nie heeltyd voorgesê word nie. In dié 
verband kan erflating ’n rol speel om jongmense na die 
boerderybe roep te lok, meen Schalk.

Dit is verder belangrik vir mense om deel van ’n groep 
te wees, en vertroue in verhoudings en ’n gevoel van 
veiligheid te ervaar. Dit maak deel uit van menslike ge
drag – die behoefte om te behoort en om liefde te gee 
en te ontvang. ’n Gevoel van geborgenheid is daarom 
nog ’n belangrike faktor om landbou ’n aantreklike loop
baankeuse te maak.

Oor die laaste van die vyf drywers, naamlik gelykheid 
en regverdigheid, sê Schalk elke mens wil ervaar hy word 
regverdig behandel sonder diskriminasie op grond van 
velkleur, agtergrond of geslag. “Ons gaan nie jongmense 
terugkry in die boerderysektor as hulle die boodskap kry 
hulle gaan nie billik behandel word nie. Dit gebeur sel
de  dat die uitblinkerkinders van plaaswerkers landbou 
as ’n loopbaan kies. Hulle werk eerder by groot maat
skappye in stede waar omgesien word na die vyf dry
wers van menslike gedrag.”

Schalk Pienaar, 
bestuurder in leier-
skapontwikkeling by 
Pupkewitz Holdings, 
aan die woord oor 
hoe om jongmense 
na die boerderysek-
tor te lok.

“Opvoeding is die enigste ma
nier hoe ons ’n verskil in die land 
kan maak,” het Johan Deysel, 
voorsitter van die Amos Meer
katskoolprojek, op die Land
bou  werkgewersver eniging se 
on langse kongres gesê.

Dié verdienstelike projek se 
leerplanne is ontwerp om voor
skoolse kinders skoolgereed te 
maak en tot die ophefng van 
plaaswerkers by te dra. Johan 
sê hulle wil graag vir elke boer 
in Namibië die geleentheid gee 
om ’n kleuterskool te begin. Dié skole het tans 
240 onderwysers, 19 monitors wat ondersteu
ning aan die onderwysers gee en 2 400 kinders 
wat onderrig word. “Terugvoering van ouers 
en kinders oor dié projek is besonder positief,” 
sê Johan.

Judy Wiese, Amos se nasionale projekkoör

dineerder, het aan kongresgan
gers verduidelik hoe hulle te 
werk gaan. Enigiemand wat Afri
kaans of Engels kan lees en skryf, 
kan as ’n onderwyser vir dié pro
jek opgelei word. Die leerplan 
is ontwerp om by dié van die 
regering aan te sluit en bestaan 
uit geïllustreerde handleidings 
vir onderwysers met 12 temas 
vir die jaar. Die program het ’n 
Christelike grondslag en lê sterk 
klem op die vas legging van goeie 
karaktereienskappe. Studiemate

riaal en storieboeke word voorsien aan die 
kinders wat die skole bywoon. Onderwysers 
gebruik ook speelgoed en poppe as onderrig
ma teriaal om hul boodskap oor te dra. Judy sê 
hulp met die brei van handpoppe sal waar
deer word. Vrywilligers kan Alet van der Mer
we by 081150 7700 vir meer inligting skakel.

Meerkatskoolprojek reik uit na plaaskinders

Johan Deysel, wat oor die Amos 
Meerkatskoolprojek tydens die 
Landbouwerkgewersvereniging 
se kongres gesels het.


