SW VILJOEN

DASBERG BOERDERY

Ek is Schalk Viljoen hierdie is Gerswin Louw, een van my
mede aandeelhouers in ons bemagtigingsboerdery,
Dasberg Boerdery.
Ons is van Riviersonderend waar ons met kleingraan in
wisselbou met merinoskape vir wol en vleis boer.
Tans vestig ons ‘n sitrusvertakking wat sal uitbrei tot ‘n
volwaardige boerdery.

SCHALK W VILJOEN (CEO)

GERSWIN LOUW (VEE)

Ons glo in die volgende:
Om te boer is ‘n voorreg, nie ‘n reg
nie.
Deur alles vir jouself te wil behou,
kan jy alles verloor.

VAN DER WATTSKRAAL, RIVIERSONDEREND

DASBERG BOERDERY

Landbou is die lewensaar van die
Overberg en is dus grootliks
verantwoordelik vir die sosio en
ekonomiese stabiliteit in die
.
omgewing.

Hierdie Boerdery het die voorreg van boer
wees ook na ander uitgebrei sodat ons
nageslag in harmonie en respek met
mekaar kan saamleef.

VAN DER WATTSKRAAL, RIVIERSONDEREND
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Jy kan nie rustig slaap as jou buurman
honger is nie - Wyle Anton Rupert.
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DIE PLAN:
Na verskeie gesprekke met
rolspelers in die Witzenberg PALS
projek is besluit om hierdie model,
die PALS model, te gebruik as
grondhervormingsmodel vir hierdie
boerdery.
Ons boer ver weg van die
Witzenberg, maar die PALS (People’s
Agricultural Land Solution) beginsel
pas ons boerdery soos ‘n handskoen.
Alles binne die raamwerk van die
Nasionale ontwikkelingsplan se
einddoel vir 2030.
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Volgens prof Nick Vink mede argitek van die PALS
staan dit op vier bene:

• AXCESS TO LAND
• PROPERTY RIGHTS
• AXCESS TO INPUT COSTS
AND MARKETS
• NO CAPITAL FROM THE
STATE NEEDED.
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DIE STRUKTUUR
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DIE FINANSIELE PLAN
Die S W Viljoen Groep dra ‘n plaas oor aan Dasberg Boerdery
met opskortende voorwaarde die toekenning van ‘n
waterlisensie.
Daar word deur die Dasberg Boerdery aansoek gedoen vir ‘n
addisionele winterwinter waterreg uit ‘n bergstroom,
genaamd Eksteenskloof en ‘n dampermit om die water wat
deur die winter opgegaar word, te stoor vir die hoeveelheid
van 625 000 kubieke meter water.

‘n Verdere ongebruikte waterreg uit die Zonderendskema
word oorgedra aan Dasberg Boerdery.
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Die addisionele waterreg en dampermit kompenseer finansieël
vir die 30% aandeelhouding se leningsrekening van S W Viljoen
Werkerstrust en Eksteenskloof Boerdery (Beide 100% swart
aandeelhouding) in die kooptransaksie.

S W Viljoen Boerdery verhuur sy hele boerdery van meer as
4 000ha aan Dasberg Boerdery, vir ‘n termyn van 5 jaar.
Die voorheen kommersiele been van die boerdery, word dus ‘n
verhuringsbesigheid.
‘n Gedeelte van die grond word oorgedra aan Dasberg Boerdery
met die verkryging van ‘n waterlisensie wat ‘n dampermit
insluit.
Dasberg Boerdery ontwikkel ‘n 100ha sagte sitrus op hierdie
grond oor die verhuringstydperk van vyf jaar.
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Die wins wat gegenereer word uit die verhuringstransaksie sal
gebruik word vir die vestiging van die vrugte vertakking.

Werkskepping:
Vyftig permanente nuwe poste geskep deur die sitrusvertakking.
Tot 160 werksgeleenthede 6 maande van die jaar met oestyd
wanneer die boorde in produksie word geskep.

Die hoofbestuur van S W Viljoen Boerdery is grootliks
verantwoordelik vir die Mentorskap en Opleiding van die nuwe
boere.
Hiermee help die Witzenberg Opleidingsentrum.

Visie en Missie van Dasberg Boerdery

DASBERG BOERDERY

Om vir die werkers van die S W Viljoen Boerdery groep, die geleentheid te gee
om deur opheffing en kennis te groei tot volwaardige kommersiële boere deur
aandeelhouding en om alle werkers van die groep met hulle gesinne op te hef tot
‘n beter lewens kwaliteit.
Om deur groei, opleiding en ontwikkeling hierdie groep mense na ‘n volgende
vlak van bemagtiging te vat.
Om verder werk te skep in die gemeenskap waar werkloosheid ‘n groot probleem
is.
Voedselsekuriteit, ekonomiese groei en sosio maatskaplike opheffing sal deur
hierdie projek verkry word.

Na vyf tot sewe jaar, sal die boerdery, volgens huidige projeksies uiters
winsgewend wees.
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Ten slotte:
Belangrik, dit is elke landburger se plig, nie net
35 000 kommersiele boere se verantwoordelikheid
om die ongelykhede van die verlede reg te stel nie.

Laat die son oor die reënboognasie skyn.
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Goeie dag, ek is Gerswin Louw, ’n boorling van
Merweville, ’n kleurling man wat deur my Ma as ’n
enkel ouer grootgemaak is.
Van kleintyd af het ek net een droom gehad en dit
is om te kan boer. Na skool verwerf ek ’n drie
jaar diploma by die Landboukollege Grootfontein.
Ek gaan werk toe in die wol en bokhaarstore om
my beurs af te werk, maar steeds hunker ek
daarna om boer te wees.
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Ek kry toe die geleentheid om as lewendehawe
bestuurder aangestel te word by ’n groot
kommersiële Boerdery in Riviersonderend, een met
’n bemagtigingsbeen.
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Die boerdery het besluit om al sy werkers deel te maak van sy
besigheid.
Die boerdery het sy besigheidsplan streng volgens die
Nasionale Ontwikkelingsplan geïmplementeer en soos reeds
genoem, ontwikkel die boerdery ’n multimiljoenrand se sitrus
vertakking waarin die werkers tot 100% aandeelhouding kan
bekom.
Ons is deel van die totale Boerdery deur die huurkontrak
waarna reeds verwys is en dit gee my en die ander
aandeelhouers die geleentheid om alle fasette van die
Boerdery te leer ken.
Elkeen van die aandeelhouers is of bestuurders of
middelvlakbestuurders op die plaas in verskillende
bedryfsvertakkings. Ek is lewendehawe bestuurder.
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Uitdagings:
Die grootste uitdaging in die bemagtigingtransaksie
is die tydsduur wat dit vat om winsgewend te word
weens die aard van die sitrusbome wat eers na 4
tot 5 jaar behoorlik dra.

Die romslomp van die regering met waterlisensies
en omgewingsimpakstudies het die boerdery met
meer as twee jaar vertraag. Dit is regtig vir ons ‘n
groot frustrasie.

Ek was bevoorreg om goeie opvoeding te kon kry, maar
van my mede aandeelhouers was nie so gelukkig nie en
vir hulle is dit ’n groot uitdaging om al die strukture
behoorlik te verstaan.

Ek is ook die skakel tussen die ander begunstigdes en
die bestuur van die boerdery.
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Hou op met goedkoop politiekery en populisme wat almal gaan
arm maak en laat ons toe om te boer.
Laat ons mentors toe om ons as nuwe boere tot onafhanklike
en volwaardige boere met ons eie grond te laat groei.
Slegs hulle het die kennis en weet hoe.
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Ten slotte:

