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INNOVASIE: INMAAKBEDRYF OP SOEK
NA DIE IMPAKSPELER!
Oorlogskos, noodsaaklike proviant vir die avonturier, ontdekker en jagter, lekker poeding,
veeldoelige langlewe produkte. Ingemaakte vrugte was ‘n noodsaaklikheid op elke vrou se
inkopielys en standaard items op die spens se rakke. In die VSA is ingemaakte vrugte ‘n basiese deel
van hul skole se voedingsprogramme. Dit is egter deesdae ‘n feit dat die verbruik van ingemaakte
vrugte wêreldwyd afneem. Ons hoor kort-kort van fabrieke wat hul deure sluit omdat hulle nie kop
bo water kan hou nie.

By ‘n sosiale geleentheid maak iemand die ander aand ‘n opmerking dat hy 50 jaar gelede ‘n
loopbaan in die inmaak bedryf wou begin. Hy het toe nie die “job” gekry nie maar volgens hom het
daar nie veel gebeur nie want die produk op die rakke lyk nog net soos 50 jaar terug. Dit het my laat
dink aan die S-vormige kurwe van produkontwikkeling (Figuur 1). Indien jy nie die innovasie
vensters (ook in jou persoonlike lewe) gebruik nie bereik jy ‘n plato en betree daarna ‘n agteruitgang
fase. Die gevaar is dat jy tydens die “plato en agteruitgang” geneig is om al jou energie in
effektiwiteit en besparing in te sit en vergeet hoekom jy aanvanklik suksesvol was (‘n innoverende
nuwe produk om die verbruiker se behoeftes aan te spreek).

Figuur 1: S-vormige produkontwikkeling kurwe (pngitem.com)
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Tydens die 2019 ANUGA voedselskou in Duitsland is dit vir almal belangrik om van die nuutste
verbruikerstendense te weet.

Ons hoor die moderne verbruiker het ‘n besige lewestyl, is

pryssensitief en soek ‘n inspirerende storie oor sy kos om met sy vriende te deel. Hy voel sterk oor
naspeurbaarheid, herwinning, omgewingsvriendelike verpakkings, volhoubare voedselbronne en
die bydrae wat die voedsel maak tot sy eie gesondheid en voedingsbehoeftes. Dit moet ook 100%
natuurlik wees. Hy het nie gedurende die dag tyd vir formete etes nie en woorde soos “snacking,
convenience, healthy, recyclable, environmentally friendly” is vir hom belangrik. Dit alles tewyl hy
ook op soek is na ‘n sensoriese ontdekkingsreis.

Hoeveel regmerkies gee die verbuiker vir ons produkte wanneer dit saam met duisende ander, aan
haar voorgelê word op die winkelrakke… Is Inmaak besig om sy posisie op die spens se rak te verloor
sodat die verbruiker homself net af en toe daarmee bederf by ‘n hotel of restaurant?

Ons is wel in ‘n uitsonderlike posisie deurdat ons reeds ‘n basis van produsente het wat vrugte van
goeie gehalte, teen optimale rypheid, vir hierdie mark produseer. Die verwerkers wat hierdie vrugte
koop sit reeds met van die land se bekendste voedsel handelsmerke. Hulle het reeds die beleggings
in die verwerkingsfasiliteite gemaak en hulle het reeds logistieke netwerke in plek. Hulle het ook
reeds toegang tot die winkelrakke. Dit klink na ‘n bedryf wat in die wegspringblokke sit. Ongelukkig
is die realiteit dat ons met ‘n bedryf sit wat vir baie lank reeds in die “Innovation Window” verkeer.
“Maturity, Decline, Innovation Window” of wegspringblokke, ons het ‘n “Herschell Jantjies” nodig
wat die gaping na die verbruiker oorbrug en hom op sy voete laat spring.

JACQUES JORDAAN, HUB IPV
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TELEURSTELLENDE APPELKOOS OES
Is die waarskuwings nou besig om realiteit te raak? Is die droogte die strooi wat die kameel se rug gaan knak?
Kan ons saamwerk om die tendense weer om te draai? Die appelkoos oes wat in November 2019 gepluk is
gaan nie tot voordeel van die produsent, die verwerkers of die gemeenskap wees nie. Kopers gaan ook nie
ingenome wees daarmee dat Suid-Afrikaanse verwerkers nie hul volumes aan die mark kan verskaf nie. Nou
gaan ons almal verloor.
Bogenoemde volg op ‘n 43% afname in appelkose wat vir inmaak en sap gelewer is teenoor laas jaar. Die
afgelope vier jaar het die oes-grootte vir inmaak en sap tussen 22 502 ton en 34 708 ton gewissel. In 2019
was dit 12 843 ton (Tabel 1).
Tabel 1: Die Bulida Appelkoos oes vir die 2019/2020 seisoen.

Inmaak
Sap & Pureé
Totaal
Vars
Gedroog
TOTAAL
Oesskatting (Okt)

2015/2016
17 368
12 263
29 631
150
1 200
30 981
29 330

BULIDA APPELKOSE
2016/2017 2017/2018
21 531
18 288
13 177
8 601
34 708
26 889
100
150
1 000
1 500
35 808
28 539
30 275
31 546

2018/2019
13 738
8 824
22 562
150
1 800
24 512
26 800

2019/2020
8 880
3 963
12 843
100
1 400
14 343
16 300

Die totale Bulida Appelkoos oes van 2019 word op 14 343 ton geraam (vars en droog ingesluit). Van die
14 343 ton is 62% vir inmaak aangewend (56% vorige jaar) en 28% vir sap en pureé (36% vorige jaar). Weens
die lae sappryse en lae oes het produsente dus gepoog om so veel as moontlik van hul vrugte vir inmaak te
lewer. Meeste van die appelkose word in die Robertson en Klein-Karoo areas geproduseer en met die
voortslepende droogte in die Klein Karoo is dit tans ‘n saak van oorlewing. Meer as 296 ha vrugteboorde is
reeds verloor as gevolg van die afgelope 3-4 jaar se droogte. In ‘n industrie wat hektare verloor teenoor
ander meer winsgewende gewasse is die laer inkomste per hektaar weens die swak oes nie goeie nuus nie.
Om die bedryf te herstel sal ‘n duur en stadige proses wees.
Hoewel die droogte ‘n groot rol gespeel het in die swak oes is dit slegs een van die aspekte.
Weens ‘n gebrek aan vertroue in die bedryf word daar net nie
meer appelkose aangeplant nie. Verder het die Wes-Kaap se
vrugtedraende areas die jaar aansienlik minder koue eenhede
gekry teenoor die langtermyn gemiddelde.
Ongunstige
weerstoestande aan die begin van die seisoen het gelei tot baie
swak vrugset. Daar was ook ‘n afwesigheid van vrugtetrosse op
die appelkoosbome. Die kleiner vruggroottes weens ‘n kort, droë
seisoen het nie gewig gehad nie en het ook bygedra tot die laer
tonnemaat.
Die appelkoos bedryf lê in die intensief. Die belangegroepe sal hul trots in die sak moet steek, bymekaar
moet uitkom en besluit watter ingryping nodig is om die Suid-Afrikaanse appelkoos bedryf terug te trek van
die afgrond af.
JACQUES JORDAAN, HUB IPV
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IN DIE PYLVLAK VAN DIE 2020
PERSKE EN PEER OES

Perskes: Die 2019/2020 perske-oes se rug is geknak en na die 2de week van Februarie gaan daar
min oor wees. Die appel-,peer- en druiwe-oes is nou aan die gang en produsente se fokus het
daarheen begin skuif.
Vanjaar se perske-oes het die veskeie aspekte van ‘n verkleurmannetjie gehad. Met die aanloop
was daar minder koue-eenhede as die langtermyn gemiddelde met reënval wat in meeste streke
ook nog onder die langtermyn gemiddeld was. Dit was opgevolg deur positiewe blom en vrugset
periodes wat op ‘n gunstige oes gedui het. Die seisoen het tot 10 dae vroeër begin en na nuwejaar
het die volumes vinnig ingekom. Die nagevolge van die droogte kon egter nog op die vruggroottes
gesien word. Waar daar voldoende water was en die vrugte sodanig uitgedun was was daar wel
enkele produsente wat reuse vruggroottes gekry het. Die kwaliteit en houvermoë van die vrugte
was besonder goed en die verwerkers was tevrede met die verhalings wat hul in die fabrieke gekry
het.
Toe kom die Suidoos reën en wind die naweek van 1819 Januarie en binne twee dae was die perskes-oes op
die grond. Die hoop op ‘n 7% verbetering op laas jaar
se oes is saam met die wind en reën afgewaai en
weggespoel. So ook die inkomste per hektaar vir
produsente. Produsente het ingespring om die vrugte
wat geval het in die fabrieke te kry en fabrieke moes
alle stoppe uithaal om die vrugte verwerk te kry. Met
koelkamer vrugte wat ook verwerk moes word het
alles op ‘n hoop gehardloop. Die warm weer wat op
die reën gevolg het, het veroorsaak dat die stert van
die oes ook vroeër begin inkom het. Vir die meeste
produsente is die 2019/2020 seisoen amper agter die
rug en die fokus het al begin skuif na wyndruiwe,
uitvoervrugte en die pere wat moet inkom.
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Pere: Ons het van die begin af geweet die Bon Cretien het baie swak geset en dat daar ‘n ligte oes
gaan wees. In teenstelling het die Early Bon Cretien pere vanuit die staanspoor goed gelyk. Die
seisoen speel hom ook tans so af en die verwagting is dat ons by laas jaar se oes kan kom met die
EBC volumes wat vir die BC volumes kan opmaak. Dit is ‘n baie goeie pakjaar vir vars pere en met
die fokus van produsente om hierdie volumes teen optimale rypheid van die bome af te kry kan
verwag word dat die drukke op die inmaak pere sal val. Nie te veel probleme word met vruggroote
en vorm ervaar nie. Die droogtegeteisterde gebiede van die Klein Karoo is hierby uitgesluit.
JACQUES JORDAAN, HUB IPV

IFU Juice Conference 2020
in conjunction with

Spier Wine Farm & Conference Hotel, Stellenbosch,
Cape Town, South Africa.

For more details in respect of programme and registration
Visit our website: www.safja.co.za

6 van 16

INTERNASIONALE NUUS
(Uittreksels uit Foodnews)

Chili: Die Chilene begin sowat ‘n maand na Suid-Afrika oes en
in Desember dui hulle aan dat hul perske voorraad uitverkoop
is. Hulle voorspel dat hulle nie in die komende jaar voldoende
produk sal hê om aan hul markbehoefte te voorsien nie. Hulle
verwag ook dat die ooraanbod van die afgelope paar jaar besig
is om uitgewis te word.
Teen die einde van 2019 ontvang die Chilene egter ‘n skok toe die inmaker Conservera Pentzke na
113 jaar se bestaan bankrot verklaar word. Dit word aan ‘n oormaat skuld, swak oeste en ‘n
onvermoë om in die mark te kompeteer toegeskryf. ‘n Oes van sowat 200 000 ton word vir 2020
verwag waarvan 50% tradisioneel vir inmaak en 50% vir pureé aangewend word. Hul produksie is
egter besig om jaar op jaar te val en die hektare het sederd 2015 van 9 500 ha tot 7 000 ha gekrimp.
Berigte op 30 Januarie 2020 dui egter dat die pryse vir die 1ste keer in 10 jaar ‘n opwaardse tendens
begin toon.

Argentinië: Weens ongunstige weersomstandighede (erge ryp
en droë warm weer gedurende die seisoen) en die uitkapping
van ou boorde verwag die Argentyne om vanjaar slegs 64 463
ton taaipitperskes te oes (127 241 ton laas jaar). Die warm
weer het ook tot kleiner vruggroottes gelei.
Daar word verwag dat sowat 18% vir pulp en 72% vir inmaak aangewend gaan word. Hulle is egter
vol vertoue dat hul op die regte pad is met hul “Projek Perske 25” waar hulle aktief besig is om ou
onproduktiewe boorde uit te kap en te vervang met nuwe aanplantings. Argentinië se grootste
markte is Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasilië en Thailand.

VSA: Uit Amerika word in die “Peach Fuzz” (‘n nuusbrief van die
Kaliforniese Taaipit Perske Vereniging) rapporteer dat daar sowat
172 ha perskeboorde sonder kontakte vir 2020 is en heel moontlik
uitgekap sal moet word. Verder is een van hul grootste fabrieke
besig om produsente te betaal om hul hektare te verminder.
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Dit volg op die groot aanplantings van 2017 (933 ha) wat in 2020 in drag begin kom. Die grootste
kopseer vir die Amerikaanse perske produsente is steeds die koste van hul arbeid weens hul hoë
minimum loon vereistes.

Dinamika van die VSA-China-EU handelspolitiek op die wêreld se inmaakbedryf: China, SuidAfrika, Chili, Griekeland en Spanje is die belangrikste verskaffers van inmaakvrugte aan die VSA. Die
verhoogde handelstariewe wat die VSA laas jaar teen Chinese produkte ingestel het, het die
markaandeel wat China met volume en lae pryse opgebou het in gedrang geplaas.

Hoewel die Grieke aanvanklik hierdie gaping begin vul het, was dit nie lank voor die VSA ook
verhoogde handelstariewe teen EU produkte ingestel het nie. Die gevolg was dat uitvoerpryse van
China, Griekeland en Spanje geval het terwyl die pryse van Chili en Suid-Afrika gestyg het. SuidAfrika se uitvoere het met 111.7 % gegroei in volume (tot 5 400 ton) en 39.5% in waarde. Hierdie
groei is hoofsaaklik in “Foodservice Sizes” en “Cups”. Die Spanjaarde het hul volume uitvoere na
die VSA in die afgelope jaar verdubbel (na 4 000 ton) maar dit is gedoen teen ‘n 5.23% verlaging in
hul FOB pryse. Gedurende dieselfde periode het Chinese uitvoere volume met 10.7% gedaal tot
35 843 ton terwyl hul FOB pryse met 6.2% gedaal het.

Ons dank gaan dus uit aan die Amerikaanse President en sy senaat wat vir die Suid-Afrikaanse
inmakers ruimte in sy mark geskep het. Ons klink ook ‘n glasie op die bestuur en bemarkers van die
inmakers wat hierdie geleentheid in ‘n volume en waarde proposisie kon omskep.

Die

internasionale inmaakvrugte “pie” is net so groot en dalk besig om oor tyd te krimp maar daar is
voordurend geleenthede in die mark om te ontgin. Indien ons regering ook net deur insig en proaktiewe optrede die gapings op die wêreld speelveld kon sien en deur gesonde handels- en
ekonomiese beleid die markte vir ons produkte kan oopmaak kan ‘n mens weer opgewonde begin
raak oor ons bedrywe wat al so vuisvoos is.
JACQUES JORDAAN, HUB IPV
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- Beginselgesentreerde Mentorskap –
Die sukses van Agri-Dwala SEB projek
Beginsel 1: Geloof!
Aangesien die fondasie van vertroue nou gelê is, soos bespreek in die vorige uitgawe van Die Krat,
is ons gereed om die beginsels van mentorskap neer te lê.
Dit is belangrik om te verstaan dat wanneer ons praat van die beginsel van geloof, ons nie die
realiteit van omstandighede ignoreer nie. Geloof is nie ŉ blinde sprong los van feite nie. Ons gebruik
nie “geloof” in die afwesigheid van feite nie. Geloof is kennis/informasie wat tot aksies lei!
Daar is nie ŉ gebrek aan informasie nie; slegs ŉ gebrek aan integrasie (die doen deel). Oor die jare
heen, het ons biblioteke vól inligting versamel, en nou dat dit te klein geraak het vir al die informasie,
het ons die onbeperkte vermoëns van die kuberruim ingevaar. Die wêreld was nog nooit so “ingelig”
soos vandag nie. Ongelukkig sal inligting sonder integrasie geen impak op die realiteit maak nie.
Kyk byvoorbeeld na die vooruitgang op die mediese veld. Ten spyte van al die navorsing en
informasie, was daar nog nooit soveel siek mense soos vandag nie. Ten spyte van die vooruitgang
op die sielkundige veld, was daar nog nooit soveel gedragsafwykings soos vandag nie, en ten spyte
van al die informasie oor grondhervorming en transformasie, was daar nog nooit soveel mislukte
projekte soos vandag nie. Inligting verander nie die wêreld nie, die integrasie van inligting doen wel.
Informasie kom handig te pas vir die persoon wat kennis tot aksie laat oorgaan, maar vir die een
wat dit net versamel, sal dit lei tot analise paralise wat gepaardgaan met verkeerde, of selfs géén
aksie nie.
Die natuur het nie ŉ biblioteek of ŉ kuberruim om inligting in te stoor nie. Wanneer die natuur ŉ
probleem oplos, bly die inligting behoue omdat dit onmiddellik geïntegreer word. Wat beteken dit
vir die mentor?
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ŉ Boer leer om die natuur te lees, want sy besluitneming en behoud hang grotendeels daarvan af.
Die antwoorde wat ons benodig is dikwels om ons, ons moet net die lens verander waardeur ons
kyk. Die natuurlike wêreld het miljoene jare spandeer om probleme op te los. Byna 3,8 miljoen jaar
se veldtoetse waarin 10 tot 30 miljoen spesies deelgeneem het om goed aangepaste oplossings te
vind. Hierdie probleemoplossings is in dieselfde konteks gevind waarin ons probleme probeer oplos.
Dit is noodsaaklik om van die skepping te leer om te integreer. Geloof sonder werke is dood.
Onthou Geloof is kennis wat tot aksies lei.
Die beginsel van geloof beteken dat die boer sy
totale afhanklikheid van die Skepper verklaar.
Die ontplooiing van die geloofsbeginsel help jou
in tye van onsekerheid. Die natuur, markte en
omstandighede is onvoorspelbaar, en daarom is
die belangrikheid van geloof onbetwisbaar. In die
stormloop van informasie, soek ons na sekerheid
omdat ons nie verkeerde besluite wil neem nie.
By Agri Dwala wou ons elke dag weet waarheen ons op pad is, en of ons bestemming goed sal wees,
maar diep binne was die reis alles behalwe duidelik. Dit het baie interne spanning veroorsaak, tot
ons onsekerheid as ŉ noodsaaklike komponent van ons boerdery begin aanvaar het. Te veel
sekerheid lei maklik tot ’n afgestompte lewe, en dit elimineer kreatiwiteit en dit maak geloof ŉ
opsie! God se plan vir jou as boer is nie om oor alles seker te wees nie, maar om vreugde te vind in
die ontdekkingsproses. Onsekerheid gee jou die geleentheid om te VERKEN, te ONTDEK, jouself te
VERBIND en dan te DEEL.
Jy mag dalk onseker wees oor wat die toekoms mag oplewer, maar wanneer jy die beginsel van
geloof in jou lewe ontplooi, sal jou onsekerheid in ’n avontuur verander wat gekenmerk word aan
aksie. Die lewe bly egter onvoorspelbaar, so vertrou die Here en geniet die reis.
ETIENNE VAN HEERDEN, VERTEENWOORDIGER VAN AGRI DWALA BOERDERY
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ROBERTSON STAATMAKER:
TRUDIE SWART
Trudie Swart se eie titel is “Trudie Swart se Langeberg ervaring”, maar die IPV wil graag Agter-dieskerm-Staatmakers in ons Inmaakbedryf vereer vir die getroue werk wat hulle jaar in en jaar uit
doen.
Hier volg Trudie se eie storie;
28 Jaar gelede het ek na Langeberg gegaan vir ‘n onderhoud as gradeerder. Mnr Japie de Klerk het
met my die onderhoud gevoer. Halfpad deur die onderhoud het ek besef ek sit agter sy lessenaar
in plaas van voor die lessenaar! Dit was die begin van my lang verhouding tot vandag toe met die
vrugtebedryf.
Die einde van die seisoen was my reaksie YIPPEE
ek is klaar gewerk en in dieselfde asem, ek kom
nie weer terug nie!
Tot my verbasing daag Mnr Rudolf Boomker voor
die volgende Seisoen by ons huis op en oorreed
my om as gradeerder by Robertson Depot te kom
werk.
Die eerste werkstasie was by die WPK se
werkswinkel. Hier was die infrastruktuur te klein
vir die hoeveelheid vrugte wat deur die sisteem
beweeg het. By dit was daar geen geriewe
beskikbaar nie. (Ons moes maar knyp en vuil bly)!
Trudie Swart met gradeerder Coenraad Bothma

Die piektyd se kultivar was daardie tyd Neetling gewees. Daardie tyd het die vol vragmotors tot
verby Hoopsrivier gestaan. Dit het dus party aande baie laat geraak. Om ‘n merk te kry het ek ‘n
papier op ‘n sekere tyd geplak….Laaste Vrag! Die ouens wat laat gekom het, het die probleem
opgelos en die papier op hulle eie vragmotor geplak, tot my ergenis. Party van die produsente het
so lekker by die restaurant daar naby gekuier dat hulle van hulle vragmotor in die ry vergeet het.
Menigmaal moes ons hulle eers by die restaurant bymekaar maak om hulle deur te werk!
Soms loop die gemoedere hoog! Lorries druk voor mekaar in en drywers kom kla by my en ruk en
pluk aan mekaar. Sulke tye gryp ek elkeen aan die arm en sê: Nee Nee…loop baklei in die straat!
Dis so besig en bedrywig dat ek 2 minute later al skoon vergeet het van die insident!
Sonder selfone daardie tyd was dit nie so maklik nie. As die poeltrokke wat die perskes na die fabriek
moet vervoer opraak, moes ons soms om hardloop tot in Voortrekkerstraat om die trokke te keer
sodat hulle nie moet verby ry Worcester toe nie. Sommige het aspris ons waaiende arms misgekyk!
Sirkus!!! Gelukkkig was ek nog jonk en propvol energie.
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Toe het die groot verbetering gekom. Ons kry ‘n Nuwe Depot. Yslik groot met alle geriewe! ‘n Klein
kombuisie, toilette …alles splinternuut! Die Depot was maar kaal en vaal buite sonder enige
skaduwee. Oom Manie Conradie het vir ons bome geskenk. Hy het gereeld kom toesig hou of die
bome nog versorg word. Veral in die nuwe seisoen se begin was die bome maar verwaarloos. Dan
is ons sterk aangepraat deur Manie!
Die samewerking tussen ons en die produsente was altyd goed. Hulle het nooit met my baklei nie,
gewoonlik met Burry Steyn en Langeberg. Wat my altyd sal bybly is die gees wat tussen ons, die
depot bemanning, drywers en produsente geheers het. Ons het soos een span saamgewerk.
Piektyd is ‘n baie besige, harde tyd. Ons werk lang ure en dis WARM! Buite voor die hek staan rye
en rye lorries om af te laai. Sommige drywers lê sommer onder die lorries in die koelte. Saans voel
dit of ons nóóit gaan klaar kry nie. Mnr Burry Steyn sê ons moet probeer om nie vrugte op die plase
te laat oorstaan nie. Een produsent sê laat agtermiddag hy gaan haal gou sy laaste vrag. Ek bel die
aand sy huisnommer….hy is besig om sy gunsteling Sepie te kyk….hy ry nou-nou!
Skielik op ‘n dag, kyk mens deur die venster en sien daar staan net 2 lorries voor die hek. Halleluja
piektyd is verby. Dis ‘n onbeskrylike gevoel…dis soos, ons het die oorlog gewen!
Een van die baie dinge wat op die Depot gebeur het en wat my altyd sal bybly was die dag toe
Hendrik van der Merwe (hy is al oorlede) op die skaal stop met sy vrag perskes om in te weeg. Hy
begin houers uitdra! Borde, messe, vurke, servette en ‘n ete wat hyself vir ons gekook het. Boontjie
bredie met rys. Vir ons elkeen ‘n groot Sjokolade vir nagereg. 3 Glase en ‘n bottel Soetwyn.
Ek belowe…ons het dit NIE gedrink nie!!
Tamatie-tyd op Robertson was die heel beste tyd wat ek hier gewerk het. Die produsente het vir
my en Oom Johan Ackerman tamaties persent gegee. Hy het die uie geskil en gekerf en ek het vir
ons flessies en flessies vol Tamatie Relish en Tamatiekonfyt gekook! Die reuk wat hier oor die Depot
gehang het was onbeskryflik! Dit het almal rasend honger gemaak. Mnr Burry Steyn het glad nie
omgegee as ek hier kook nie, ek was toe mos die enigste dame hier. Hier volg die Resep!

Tamatie Relish
3kg Ryp Tamaties – skil en kerf
1kg fyn Uie
1E Sout
1/2bottle Bruin Asyn
3 Koppies Suiker
Kook tot gaar.
Voeg by (afgeskraap) 2 eetlepels Kerrie en 2
Desertlepels Mostert
Voeg by Peper, Kaneel, Naeltjies, Neut en
Gemmer (1 teelepel van elk)
Kook stadig deur vir een uur.
Maak 4-5 eetlepels Maizena aan met ‘n bietjie
asyn en gooi by.
Kook baie goed deur en bottel warm.
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Ses jaar gelede, net voor die seisoen begin, is die Depot se kratte afgebrand en ons kantoor verwoes!
Wat ‘n Ramp!
Die kantoor is toe weer herstel, met ‘n paar baie oulike
verbeteringe daarby. Die heel beste gebeur: Mnr Chris
Hanekom besluit om vir ons ‘n uitweeg skaal te laat
installeer. Ons kry ‘n Dataklerk by die uitweeg skaal.
Alles maar Alles verander! Die lorries kom in en gaan
uit…die elle lange rye krimp van 35 na 12 trokke! Ons ry
saans 20H00 van die Depot af weg!
Baie van die Pa’s het die boerdery oorgegee aan hul
seuns…wat ‘n oulike klomp jong boere.
Hierdie
produsente werk so mooi saam. Hul hou my op hoogte
met hulle skattings en watter kultivar hulle op die
oomblik pluk. Soms kry ek ‘n onverwagse oproep of
Whatsapp om dankie te sê of Tannie moet die naweek
lekker rus. Hoe Kosbaar!
Trudie Swart en Amanda Victor

Met my “Raklewe”bietjie verby, weet ek nie hoe lank ek nog gaan werk nie. Dalk kry ek teen die
einde van die seisoen ‘n pen met ’n koebaai datum op! Ek is nogal baie kieskeurig oor die penne
waarmee ek skryf….so as dit nie die regte pen is nie, sien julle my volgende seisoen weer!
Ek is dankbaar die vir krag en gesondheid van ons Hemelse Vader af.
Drie Hoeras vir my man wat my altyd aangemoedig en bygestaan het!

Trudie Swart met haar getroue hardwerkende span by Robertson Depot
Van links na regs: Aaron Snyman, Ighzaan Jafta links agter. Julian Slingers, Patric Wentzel, Alida Ludick, Darryl
Philander, Raywon Adendorff. Regs heel-agter Trudie is Delano Volmink, Divan Arendse en Coenie Bothma.

TRUDIE SWART, 13 VAN REENENSTRAAT, ROBERTSON
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SUID-AFRIKA OF NIKS!
Ek ry verlede naweek agter ‘n in-geleefde Nissan bakkie en met die naderkom lees ek die plakker
“Goedverwacht of niks”. Aangeraak, het ek teen alle verkeersreëls die oomblik vasgelê. Dit het my
laat dink dat ons as Suid-Afrikaners moet begin leef in die gees van die #Imstaying-beweging met ‘n
nuwe “mental model”: ‘Suid-Afrika of niks’!.
Die sosiale media omgewing is toksies. Gelyksoortige denkers spoor mekaar aan in meestal
onkritiese en ondeurdagte uitsprake met vervlakte emosionele braaksels sonder logika. Dit het ‘n
plek geword waar populiste en robotte debatte aanvuur om ‘n illusie te skep wat in baie gevalle in
skerp teenstelling staan tot die werklikheid. Dit is helaas nie net in ons land waar populistiese
politikasters die kopspasie van die burgery probeer kaap nie. Amerika, Poland, Venezuela, Rusland,
Turkye, Maleisië, Indië, Hongarye, Roemenië en selfs Wes-Europa en die Skandinawiese lande loop
deur en word die wese van demokrasie onder beleg geplaas volgens Yascha Mounk se boek “The
People vs. Democracy”.
Kommunikasie het van Johannes Gutenberg se drukpers ontwikkel en was dit die ontstaan van eenna-baie kommunikasie. Daarna het televisie ‘n revolusie in kommunikasie veroorsaak en is die ‘baie’
metode van kommunikasie kapasiteit van lande na kontinente verskuif. Die internet se
kommunikasie revolusie van baie-na-baie het die beheer en die diepte van kommunikasie totaal laat
ontspoor. Kommunikasie se koste en reikwydte het van 1992 goedkoop en effektief geraak met
baie potensiaal vir die goeie, maar met die nadeel dat die hekwagters van die kommunikasie alle
beheer verloor het. Die gevolg is die hekke wat oopgemaak is vir opruiende populiste en
grootmonde om boodskappe die wêreld in te stuur sonder om te veel energie oor etiek en gevolge
te mors.

Ons leef in ‘n wêreld waar:
1) kompleksiteit toeneem - die beoogde Nasionale Gesondheid Plan en die beoogde
grondonteiening Grondwet veranderings en die moontlike impak op die totale ekonomiese en
sosiale sisteme in Suid Afrika;
2) verandering se tempo versnel eksponensieël - die impak van die internet op sosiale sisteme en
die internet van dinge se impak op elke faset van die lewe;
3) terugvoer sirkels van aksies ‘n dinamika met epiese gevolge het - Zimbabwe se grondhervorming;
4) die inter-afhanklikheid van alles op alles ‘n onvermydelike realiteit word - die vladderendeskoenlappervlerke- onteken-sandstorm beginsel.
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Die meeste regerings en veral die Suid-Afrikaanse regering is vasgevang in `n spiraal van “Fixes-thatFail”. Die beginsel word in sisteem denke erken as aksies in ‘n omgewing van oorweldigende
kompleksiteit. Die aksie faal omdat die kompleksiteit onderskat word en in reaksie word ‘n nog
groter grandiose projek aangepak as kompensasie vir die mislukking, om net nog op ‘n groter skaal
te faal. Beide die beoogde Nasionale Gesondheidsplan en die verandering van die Grondwet vir
onteiening van eiendom sonder vergoeding is sprekende voorbeelde van “Fixes-that-Fail”.

CNN se Richard Quest

Professor Anthony Turton meld in sy Facebook blad dat Suid-Afrika by ‘n punt van sistemiese
ineenstorting is en veroorsaak die onkunde, onbekwaamheid en oningeligtheid ten opsigte van die
kompleksiteit van die sisteme, onbedoelde en omvattende lyding vir landsburger. Daarvan is
Zimbabwe en Venezuela sprekende voorbeelde. Die leiding is nie noodwendig Suid-Afrika gespaar
nie, al het Slim Jan Smuts groot geloof gehad dat die slegte Suid-Afrika gespaar sal bly. Na `n
onderhoud met Richard Quest van CNN besef ek net hoe gevaarlik naby ons is om nog ‘n voorbeeld
van ‘n internasionaal ongerekende en mislukte staat te raak.
Wat staan ons as landsburgers te doen?
Skool jouself, jou gesin en werknemers in sisteem denke. Inligting oor die onderwerp is oral
bekombaar en ontwikkel denke op Daniel Kahneman se nie-emotiewe sisteem twee denke om
inligting te orden en om ingeligte besluite te neem deur diep te dink oor jou eie denke en veral om
denke te omvorm in kennis. Dit, in plaas daarvan om net ander se emosies en menings te bons.
Dink logies hoe jy voel en integreer sisteem denke. Sisteem denke is eerstens, om die self te skei
van die ander en te aanvaar dat jou denke vanuit jou posisie bepaal word en die posisie is in “flux”.
Sisteem denke is om te weet dat alles wat jy dink en sien opgemaak is deur onderdele en som-totale
(`n toilet se dele om tot funksionaliteit te kom) en eers in die geheel kan funksionaliteit plaasvind,
maar elke part is integraal tot funksionaliteit. Sisteem denke is tweedens, om bewus te wees van
verwantskappe tussen objekte en idees en die interaksie tussen alles raak te sien, met ‘n impakgevolg en aksie-reaksie potensiaal. Die potensiaal kan nuwe idees tot gevolg hê, probleme oplos,
kennis bou en kennis ontsluit. Sisteem denke is derdens, om bewus te wees dat ek vanuit ‘n posisie
en siening die wêreld beskou (geskiedkundig, fisies en emosioneel). Vierdens behels dit dat
perspektief is nie net waarna ek kyk nie, maar bepalend tot wat ek sien.
Perspektief navigeer die spoed, invalshoek, empatie, meelewing, verhoudinge waardeur my
“mental model” gevorm is. Deur te dink oor my eie denke en aandag te gee aan hoe my brein dink
raak die lewe opwindend en interessant. Bowenal, ontwikkel ‘n individu die vermoë om soos die
Rooihuide van ouds bewustelik leef beskryf – “Surfing the flux”. En dit is wat fisika ons leer – alles
is in “flux” en niks is wat jy eintlik dink, dit is nie. Suid-Afrikaners moet by uitstek die “flux” kan
“surf”...
15 van 16

Die wêreld gaan nooit weer die wêreld van jou kinderjare wees nie en is een taal, een kultuur groep,
een soort mens en soort geloofsgroep vir altyd iets van die verlede. Populiste wil graag die
geskiedenis van eensoortigheid as `n politikaster verkiesings truuk aan die burgery van Suid-Afrika,
Skandinawië, Wes-Europa, Indië, China, Rusland, Suid-Amerika en waar ook al voorhou as `n vorm
van `n oëverblindery en soos bluffers van formaat kry hul dit reg. As die bluffers geglo word is die
prys wat die burgery betaal `n toekoms in `n demokrasie sonder regte (“illiberal democracy”) of
ondemokratiese liberalisme (“undemocratic liberalism”) - beide met die resultaat van individuele
regte wat geskaad word op ‘n skaal soos in Venezuela en Zimbabwe, maar ook soos in Amerika en
in Rusland, waar self-regering kan verdwyn van hierdie planeet Aarde. Soos Yascha Mounk sy
laaste hoofstuk afsluit – “Fighting for your convictions - long before I actually face dangerous
decisions, I am building up the resolve to do the right thing”.

Raak betrokke, dink met logika, ontwikkel sisteem 2 denke, dink oor jou denke, kyk krities na sosiale
media, moenie alles vir soetkoek opeet nie en wees ‘n parate hekwagter tot etiek, die waarheid,
wet en orde om sodoende die sistemiese ineenstorting in Suid-Afrika te stop. Die land het ‘n aktiewe
burgerlike samelewing nodig met landsburgers wat die gehuigel onderskei van aksies wat hierdie
land se belange op die hart dra. Mag 2020 `n jaar wees van: “Suid-Afrika - of niks!”
Erkenning: The People vs Democracy – Yascha Mounk 2019; Thinking, fast and slow – Daniel
Kahneman 2011; The 5th Discipline – Peter Senge 1992
DEIDRE EIGELAAR, ACHTERVLEI PIKETBERG

NUUSBRIEF uitgegee deur die
INMAAKVRUGTE PRODUSENTE VERENIGING
Hoofstraat 258
Posbus 414, PAARL 7620
TELEFOON:
021-8721401
FAKSIMILEE:
021-8722675
E-pos:
inmaak@cfpa.co.za

NEWSLETTER issued by the
CANNING FRUIT PRODUCERS’ ASSOCIATION
258 Main Street
P O Box 414, PAARL 7620
TELEPHONE: 021-8721401
FAX:
021-8722675
Web page: www.canningfruit.co.za

REDAKTEUR / EDITOR: JACQUES JORDAAN
Reproduction of articles from this Newsletter to acknowledge DIE KRAT and author.
Herdruk van artikels in hierdie Nuusbrief moet DIE KRAT en die skrywer erken.
16 van 16

