
  

 

Persverklaring: 10 September 2021 

SAGTEVRUGTEBEDRYFTOEKENNINGS 2021 

Ondersteun deur Standard Bank en AgriSETA 

 

Die Suid-Afrikaanse sagtevrugtebedryf het op 10 September vanjaar die 46ste 

galatoekennings gehou ná ’n jaar wat deur ongewone uitdagings en suksesse 

gekenmerk is.  

Die gewone glansryke aandfunksie het vanjaar plek gemaak vir ’n statige middag 

geselligheid op die plaas Bernheim, buite Paarl. Die sagtevrugtebedryfstoekennings 

gee jaarliks erkenning aan ’n verskeidenheid van individue in die landbousektor, 

soos landbouwerkers, navorsers, wetenskaplikes en bedryfsleiers. 

Volgens Jacques Jordaan, voorsitter van die sagtevrugtebedryf se 

toekenningskomitee en uitvoerende hoof van die 

Inmaakvrugteprodusentevereniging, is die geleentheid belangrik om die moraal van 

landbouwerkers en die bedryf as geheel hoog te hou. “Die toekennings motiveer en 

inspireer mense om hulle doelwitte na te streef en help om ’n bedryf te bou wat ’n 

belangrike speler in die internasionale vrugtearena is." 

Volgens Jordaan het die bedryf se hantering van die Covid-pandemie ruggraat en 

karakter gewys. “Ongeag moeilike omstandighede het die sagtevrugtebedryf 

voortgegaan met produksie, oes en verpakking sonder enige onderbreking van die 

waardeketting.” 

 

 

                                                          

 

LYS VAN PRYSWENNERS 2021 

 
 Algemene landbouwerker: Xolani Nameko, Kromfontein, Dutoit Agri 

 Spesialislandbouwerker: Gert Jantjies, Kromfontein, Dutoit Agri  

 Gevorderde landbouwerker: Dumisani Jackson Booi, Graymead, Fruitways 

 Nuwe Toetreder Toekenning: Ricard Myburgh 

 Izethelo-Mediatoekenning: Carolize Jansen 

 Toekenning vir Navorsing en Tegnologie: Gariep Watch  

 OSH Reinecke-bedryfsvoorlopertoekenning: Johannes Fourie 

 



 

 
 

 

ALGEMENE LANDBOUWERKER: 

Xolani Nameko van 

Kromfontein, Dutoit Agri, in 

die Koue Bokkeveld, 

ontvang die 

merietetoekenning vir 

Algemene Landbouwerker 

van die Jaar omdat hy ’n 

hardwerkende, lojale en 

kwaliteitsgedrewe werker is. 

Nameko het in 2011 as ’n 

algemene werker by 

Kromfontein begin werk en 

het verskeie take soos 

snoei, uitdun en vrugte oes 

met gemak baasgeraak.  

Nameko het bewys dat hy ’n harde werker is wat bereid is om te leer. Hy het 

ervaring opgedoen by Dutoit Agri se Bergsig-ontwikkeling waar hy verantwoordelik 

was vir ongeveer 110 hektaar. Hier het hy verseker dat alles, van die 

opleidingstelsels, besproeiing tot die plant van die bome, korrek en betyds voltooi is. 

Nameko is hierna na Kromfontein waar hy aan opleidingstelselstrukture vir oorhoofse 

nette ingespan is. Volgens die bestuur, voeg Nameko elke seisoen werklike waarde 

tot die plaas se groei toe.  

 

SPESIALISLANDBOUWERKER: 

Gert Jantjies van 

Kromfontein in die Koue 

Bokkeveld ontvang die 

merietetoekenning vir 

Spesialislandbouwerker van 

die Jaar vir sy besonderse 

werketiek, bereidwilligheid 

om te leer en gevorderde 

vaardighede as 

boomsnoeier en spanleier.  

Jantjies het op Kromfontein 

grootgeword en was van 

kleins af lief vir die 

plaaslewe. Hy het in 1977 as algemene werker op Kromfontein vir Dutoit Agri in die 

Koue Bokkeveld begin werk.  

Deur die jare het Jantjies hom al hoe meer bewys as ’n werknemer wat die regte 

snoeimetodes op verskillende bome kan toepas. Hy is altyd gretig om nuwe 



 

 
 

boordmetodes te leer en het in ent- en knopwerk begin belangstel. Later is hy 

aangestel as ’n voorman wat ’n spesialisspan van 16 mense bestuur het.  

Jantjies is ’n hardwerkende, kwaliteitsgedrewe en kalm werknemer wat altyd op sy 

werk konsentreer om te verseker dat die boomkwaliteite aan alle vereistes voldoen. 

Hy dra ook sy kennis uitstekend aan sy span oor en help só om hulle kennis te bou. 

 

GEVORDERDE LANDBOUWERKER: 

Dumisani Jackson Booi van 

Graymead-boerdery 

(Fruitways-groep), 

Vyeboom, ontvang die 

merietetoekenning vir die 

Gevorderde 

Landbouwerker van die 

Jaar. 

In 1988 het Booi op 20 as ’n 

algemene werker by 

Fruitways Graymead begin 

werk.  

Nadat hy verskillende rolle as deel van die besproeiingsonderhoud- en -spuitspan 

vervul het, is hy in 2010 aangestel as ’n permanente toesighouer met ’n span van 12 

mense wat snoei, uitdun en pluk. In 2015 het sy span tot 18 gegroei.  

In 2018 was hy een van die toesighouers van die ‘Boorde van die Toekoms’-projek 

wat op Graymead ontwikkel is. Die idee was om te kyk of ’n toesighouer twee 

spanne van 18 plukkers elk gedurende die plukseisoen kan bestuur. Hy is in 2019 

permanent op hierdie vlak aangestel.  

In 2021 het sy bestuursvaardighede hom die titel van 'bes-presterende toesighouer in 

die kategorieë produksie, kwaliteit en kneusing’ besorg. Hy is ook nou by die 

gemeenskap betrokke en dien as ’n komiteelid op die Street People Committee-

forum in Villiersdorp. Dit getuig van sy passie vir mense en sy dryfkrag om ’n verskil te 

maak. Booi het altyd ’n glimlag op sy gesig en sy positiwiteit is aansteeklik vir almal 

wat hom ontmoet en saam met hom werk! 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 



 

 
 

NUWE TOETREDER TOEKENNING: 

Ricard Myburgh ontvang 

die Nuwe Toetreder 

Toekenning vir sy 

besonderse prestasie as 

nuwe deelnemer in die 

landbouarena. Cortina 

Farms is ’n suksesvolle 

onderneming wat 100% in 

swart besit is en wat deur 

die Myburgh-familie bestuur 

word. Myburgh het in 2013 

by die familie-onderneming 

aangesluit en die bestuur 

van die vrugteproduksie-

eenheid by sy pa 

oorgeneem.  

 

Terwyl die meeste plase gedurende die droogtetydperk in 2016/2017 swaar gekry 

het, het Cortina Farms ondanks die uitdagende omstandighede buitengewoon 

goed gevaar. Hy het hulle waterbestuurstelsels verbeter deur innoverende 

tegnologie en algemene boerderypraktyke aan te pas. Die plaas het ongeveer 40 

hektaar gevestigde kernvrugboorde en produseer jaarliks tussen 6 000 en 6 500 

kratte. Hiervan word 50% uitgevoer.  

 

Vorige toekennings vir Myburgh sluit in dat hy die Toyota SA New Harvester-

toekenning in 2017, asook die Jobs Fund Jong Entrepreneur-toekenning in 2019 

gewen het. Deur hierdie toekenning te wen, volg hy in die voetspore van sy pa, 

Richard Myburgh, wat die bedryfstoekenning in 2014 gewen het. 

 

TOEKENNING VIR NAVORSING EN TEGNOLOGIE: 

Gariep Watch wen die 

Toekenning vir Navorsing en 

Tegnologie.  

Die afgelope paar jaar het 

die waterkwaliteit van die 

Oranjerivier stelselmatig 

versleg weens, onder 

andere, ’n toename in 

soutgehalte, swaar metale 

en bakteriologiese 

besmetting. Die Oranjerivier 

is die belangrikste 

waterbron in die Noord-

Kaap. Baie gemeenskappe, 

nywerhede en landbouprodusente is afhanklik van die rivier vir skoon water, wat 

boonop ook ‘n belangrike ekosisteem is.   



 

 
 

 

Plaaslike owerhede het nie die mas opgekom met die bestuur van die komplekse 

rivierstelsel nie. Uitdagings soos bevolkingsgroei, swak instandhouding en 

verstedeliking plaas die rivierstelsel onder druk. Die gebrek aan hulpbronne en 

aanspreeklikheid het die probleem vererger en só die Noord-Kaap se 

sagtevrugtebedryf in gevaar gestel.  

 

Gariep Watch, ’n nie-regeringsorganisasie, is gestig met die doel om navorsing te 

doen en die rivier se volhoubaarheid te verseker. Die oorhoofse strategie is om 

aanvaarbare waterkwaliteit en waterbeskikbaarheid in die Oranjerivier en Laer 

Vaalrivier te verseker. Die studiegebied strek oor 777 km, van die Vanderkloofdam in 

die ooste tot Onseepkans in die weste. Die Vaalrivier, stroomaf van die 

Bloemhofdam, is in Desember 2020 by die Gariep Watch-moniteringsprogram 

ingesluit. Fritz Bekker (foto) het die toekenning namens Gariep Watch ontvang. 

 

 

IZETHELO-MEDIATOEKENNING: 

 

Carolize Jansen 

ontvang die 

Izethelo-

mediatoekenning 

vir uitsonderlike 

joernalistiek in die 

vrugtebedryf.  

 

Jansen is ’n joernalis 

by FreshPlaza en is 

verantwoordelik vir 

daaglikse 

nuusberigte oor 

Suider-Afrika se 

varsproduktebedryf. 

FreshPlaza is ’n nuusagentskap wat in Nederland gesetel is met ’n maandelikse 

leserstal van ongeveer ’n miljoen.  

 

Jansen sê dat die Suid-Afrikaanse varsvrugtebedryf ongeëwenaard is, aangesien dit 

sagtevrugte, sitrusvrugte, tropiese vrugte en neute produseer. As ’n bedryf, bereik dit 

in die wêreldwye arena meer as wat verwag word. “Ek dink nie Suid-Afrikaners 

verstaan werklik hoe hoog aangeskryf die Suid-Afrikaanse varsproduktebedryf in die 

vrugtewêreld is nie. Jansen het gesê as joernalis werk sy dikwels alleen en die 

Izethelo-toekenning laat haar voel asof sy deel van ’n breër gemeenskap is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   
VOORLOPERTOEKENNING: 

 

Johannes Fourie is 

die O.S.H. 

Reinecke-

bedryfsleier van 

2021.  

 

Fourie was ’n 

raadslid van die 

Droëvrugteraad tot 

met die ontbinding 

daarvan in 1996, 

asook ’n raadslid 

van die SA 

Droëvrugte-

koöperasie (SAD). 

Ná die verkoop van SAD aan Pioneer Foods het hy ’n termyn as direkteur van 

Pioneer Foods gedien.  

 

Fourie was vanaf 2003 direkteur van Dried Fruit Technical Services en in 2005 word hy 

voorsitter, ’n pos wat hy beklee het tot die samesmelting met Hortgro in 2019. Hierna 

word hy die voorsitter van die nuutgestigte Raisins SA. Hy was ook voorsitter van die 

Droëvrugtebedryfstrust, vanaf die stigting daarvan, tot in 2019. Hy was ook twee 

termyne lank die voorsitter van die International Raisins Association.  

 

Fourie is ’n leier in sy gemeenskap en het as die voorsitter van die Groblershoop-

landbouvereniging, sowel as op die bestuur van Noord-Kaap Agri, gedien. 

Fourie word in 2002 die eerste produsent in sy streek wat, ’n volledige swart 

ekonomiese bemagtigingsplaas, Sanddraai Arbeidsgenot, begin. Dié plaas 

produseer reeds gedroogde druiwe, pekanneute en wyndruiwe. Werkers besit 51% 

van die aandele en die Fourie-familie 49%. Die projek het in 2008 die Noord-Kaap 

‘Land Care’-toekenning gewen. 

 

 

Sien onderhoude met die wenners hier: 

https://www.deciduousfruitindustryawards.co.za/event/2021/ 

Vir meer inligting, kontak Thea van Zyl (thea@hortgro.co.za) 
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