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MBA BOLAND NUUSBRIEF: MEI 2021 

Ons leef in ‘n baie interessante tyd waar verandering nie meer die uitsondering is nie, 

maar veel eerder die gegewe is. Die Covid-19 pandemie is nog steeds met ons. Volgens 

die kenners moet ons onsself weer staal vir die derde vlaag van die pandemie. Hopelik 

gaan die derde vlaag nie ‘n werklikheid word nie. Almal van ons verlang krampagtig 

daarna om bloot net weer normaal te lewe, maar selfs normaal het ‘n nuwe betekenis 

gekry. Kom ons neem mekaar in ag en werk konstruktief saam om weer normaal te kan 

leef. 

 

Die vooruitskouiings vir die konstruksiebedryf op hierdie stadium kan as versigtig 

optimisties beskryf word. Baie van die MBA Boland lede wat vir ons terugvoer gee, is 

dit eens dat die konstruksiebedryf in die Wes-Kaap en spesifiek die Boland baie 

traag is om sy kop op te tel. Daar is heelwat positiewe geluide wat die rondte doen. 

Wat wel baie positief is die huismark wat besig is om weer sy kop op te tel. Dit gaan 

hand-aan-hand met die lae rentekoers, maar later meer daaroor. Die eiendomsmark is 

stadig maar seker besig om te verander in ‘n kopersmark vanaf ‘n huurdersmark. 

Origens blyk die plaaslike ekonomie redelik rooskleurig te wees vanweë die unieke 

samestelling van die Boland se ekonomie waarvan die landbou en toerisme ‘n groot 

deel uitmaak. Baie wynkelders en wynlandgoedere is weer oop en almal kan nou meer 

gereeld die kele gaan natmaak met iets koels en iets sterkers as water. Ek kan dus so 

tong in die kies my verligting uitspreek rakende die welkome vooruitsig om weer ons 

pragtige landskap opnuut te verken. Onthou net om matigheid voor oë te hou. Eish!, 

hoe dankbaar is ek oor die feit dat ons hier in die Boland bly!.  

 

 

 

 

http://www.mbaboland.org.za/
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Die situasie tans in die Wes-Kaap wat die Boland area insluit behels die volgende 

rakende die nuutste Covid-19 statistieke: 

COVID – 19 STATISTIEK SOOS OP 10 MEI 2020 VIR WES-KAAP 

Aantal positiewe gevalle 283 776 

Aantal persone wat reeds herstel het 270 196 

Aktiewe gevalle 28 793 

Aantal Covid-19 sterftes 11 619 

 

Die Wes-Kaap is nie meer die episentrum van Suid-Afrika nie. Die daadwerklike en 

pro-aktiewe bestuur deur die Wes-Kaapse regering van die Covid-19 pandemie het 

grootliks hiertoe bygedra. Die Wes-Kaap se pro-aktiewe benadering en hulle 

toewyding om die mense vroegtydig in te spuit en hul lofwaardige pogings verdien 

spesiale vermelding. Ons kan gerus ‘n Bells op die Wes-Kaapse regering neem of selfs 

‘n heerlike glas wyn. Elders in Suid-Afrika vier wanadministratiese en rompslomp 

asook die gebrek aan politieke wil om die regte ding te doen,  hoogty. Kom ons sterk 

die regering se hande in hierdie stryd om ons land weer na normaal te laat terugkeer.  

 

Daar is op hierdie stadium nog baie meer vrae as antwoorde oor die gebruik van die 

beoogde entstowwe wat gebruik word. Die Johnson & Johnson entstowwe is so pas 

weer vrygestel vir gebruik. Die groepering wat heel voor in die ry staan is die 

gesondheidswerkers en die onderwysers en heeltemal tereg ook. Alvorens hierdie 

groepering nie almal voorkomend ingespuit is nie, kan die mense in die ander sektore 

nie oorweeg word nie. Kom ons eer die gesondheidswerkers en die onderwysers vir 

die risiko’s waaraan hulle blootgestel is en hulle onvermoeide ywer wat hulle taak met 

groot ywer en trots uitvoer.  

 

 

1. Internasionale nuus 

Indië is tans die land in die wêreld  wat die swaarste getref word deur die Covid-

19 pandemie. Suid-Amerika is ook ‘n groot brandpunt. Derhalwe gaan die 

beperking op internasionale reisreëlings nog vir lank opgeskort word tensy daar ‘n 

drastiese afname in die aantal Covid-19 gevalle gaan wees in die nabye toekoms. 

Hopelik is die lig in die tonnel nader as voorspel.  

 

Die internasionale toneel het ‘n paar nuwe brandpunte ontwikkel. Spanning is besig 

om op te bou rondom Denemarke, Swede en Noorweë waar Rusland besig is met ‘n 

militêre magsopbou van troepe op die grens van Oekraïene. Die lande in die noorde 

van Europa is nou op ‘n verhoogde gereedheidsgrondslag geplaas om die situasie 

daar te monitor. Die VSA het ook ‘n groter militêre teenwoordigheid rondom 

Singapoer waar daar tans baie spanning heers rondom die verhoogde Chinese 
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militêre teenwoordigheid in die gebied. Die verhoogde militêre aktiwiteite plaas 

uiteraard baie druk op die internasionale olieprys, want dit verhoog die risiko in 

terme van brandstofsekerheid. NAVO is ook op ‘n verhoogde 

gereedheidsgrondslag geplaas met  die verhoogde militêre teenwordigheid 

dwarsoor die wêreld.  

 

Die situasie in Mosambiek verdien ook meer aandag van die Suid-Afrikaanse 

regering aangesien die militante Islamitiese groep daar ‘n wesenlike bedreiging vir 

die stabiliteit van Suidelike Afrika inhou. TOTAL het reeds onttrek uit 

Mosambiek by die multi-biljoen Rand gasaanleg in die noorde van Mosambiek. Die 

Suid-Afrikaanse regering sal definitief meer aandag moet skenk aan die situasie 

om te voorkom dat dit oorspoel na Suid-Afrika.  

 

Die IMF is baie pessimisties oor die groeikoers van Suid-Afrika se ekonomie 

uitgedruk as persentassie van die BBP. Die huidige groeikoers van die wêreld word 

geskat op ongeveer 6%. Die IMF het die groeikoers van Suid-Afrika laer geskat 

op 3.1%. Die Suid-Afrikaanse Reserwebank is ietwat meer optimisties met hulle 

vooruitskatting van 3.8% uitgedruk as persentaie van BBP.  

 

Baie interessant is die nuutste vooruitskattings ingevolge die Maddison-

datastelsel, dat Suid-Afrika se posisie as volg teruggesak uit ‘n totaal van 150 

lande oor tyd heen: 

 

Jaar Posisie 

1950 31 

1960 43 

1970 51 

1980 59 

1990 69 

2000 74 

2010 79 

2020 85 

 

Daar is verskeie faktore wat ‘n rol speel in bogenoemde gradering naamlik die 

ekonomiese groei, finansiële gradering en finansiële bestuur asook die politieke 

stabiliteit van ‘n land. Die Wêreldbank se gradering van Suid-Afrika se ekonomie 

staan tans op 85 uit 195 lande vir 2021. Die silwer randjie rondom die donker wolk 

is dat Kaapstad 20 plekke geklim het op die ranglys van wêreldstede uit ‘n totaal 

van 438 wêreldstede. Dit blyk dat die Wes-Kaap nou die plek is om te wees. 

Moody’s het egter intussen Tshwane afgegradeer omdat die vlak van bestuur 
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beduidend verswak het oor die afgelope finansiële jaar. Die bestuur het met 16 

persent verswak oor die afgelope finansiële jaar.  

 

2. Nasionaal 

Die brandstofprys gaan genadiglik verlaag word op 15 Mei 2021. Petrol se prys 

gaan verlaag word met 10 – 13 sent per liter en diesel se prys verlaag met 31 sent 

per liter vanweë ‘n oorverhaling en die sterker Rand.  

 

Die ‘Public Affairs Research Institute” het onlangs baie interessante statistiek 

bekend gestel Volgens hulle wos daar verlede jaar sowat R11,645 miljard deur die 

Tesourie aan munisipaliteite oorbetaal om gratis elektrisiteit aan 10,1 miljoen 

behoeftige huishoudings te verskaf teen 50 kWh per maand per huishouding. 

Daar is egter gratis elektrisiteit voorsien aan slegs 2 miljoen behoeftige 

huishoudings. Daar is dus R8,992 miljard elders bestee wat geoormerk was vir 

gratis elektrisiteit aan behoeftige huishoudings.  Dit is werklik skokkend en dui op 

die vlakke van wanbestuur n wanadministrasie by munisipaliteite dwarsoor Suid-

Afrika met die uitsondering van die Wes-Kaap.  

 

Volgens Besigheid Suid-Afrika het die aantal likwidasies van SME’s met 50 

persent toegeneem. Die klein ondernemings maak ongeveer 26 persent van die 

SME’s uit en is ‘n direkte refleksie van die mate waarin entrepreneurs ontmoedig 

word om besigheid te doen binne Suid-Afrika. Solidariteit se hofsaak teen die 

staat waarin die uitbetaling van die TEF gestaak is, is ‘n klinkende oorwinning 

gesien in die lig van die regering se doelbewuste voortsetting van suiwer 

rasgebaseerde besigheidsmaatreëls. Die pandemie het immers geen kleur geken 

nie. Almal is nadelig deur die Covid-19 pandemie getref.  

 

Suid-Afrika staan op die randjie van ‘n landswye staking deur die 

staatdiensamptenare. As COSATU hulle sin kry, gaan Suid-Afrika deur ‘n 

landswye staking lam gelê word. Die dispuut gaan oor die verhoging van 

staatsdiensamptenare se salarisse. Nasionale Tesourie het nul present begroot 

vanweë die feit dat die staatskas leeg is. Die reële groeikoers in terme van die 

BBP in vergelyking met 2020 is minus 10 persent. Dit is alom bekend dat Suid-

Afrika verhoudingsgewys beskou word as die land met die duurste staatsdiens in 

die wêreld. Die staatsdiens se salarisrekening beslaan 47 sent uit die Rand van 

belastinginkomste geïn. Die staatsbesteding uitgedruk per Rand sien as volg 

daaruit: 

Persentasie Allokasie 

32.2% Salarisse 

19.6%  Onderwys 

16.9% Maatskaplike Toelaes 



5 

 

13.4% Delging van Staatskuld 

17.9% Ander uitgawes 

Die skrif is dus aan die muur dat staatsbesteding dringend moet ingekort word en 

veral staatsdiens salarisse. Indien die eis vir hoër salarisse sou deurgevoer word, 

gaan Suid-Afrika die fiskale afgrond binne die volgende jaar tref. Die VSA eis ‘n 

verhoging van 7,2 persent terwyl die reële inflasiekoers 3,2 persent is. Die eise 

dui op uiters opportunisitiese malligheid.wat op selfmoord afstuur. Suid-Afrika 

kan dit dood eenvoudig nie bekostig nie.  

 

Werkloosheid het intussen gestabiliseer en het nie noemenswaardig toegeneem 

nie. Indien die derde vlaag Covid-19 wel sou realiseer, kan hierdie syfer uiters 

nadelig geraak word. Die goeie nuus is dat volgens Afrimat het hulle met 26 

persent gegroei wat ‘n goeie aanduiding is dat daar wel ‘n toename in konstruksie 

aktiwiteite was oor die afgelope 12 maande. Die konstruksie bedryf was nog altyd 

een van die toonaangewende werkverkaffers. Om die syfers verder te ondersteun 

het huispryse met 13,8 persent oor die afgelope 3 maande toegeneem. Die 

faktore wat oorwegend ‘n rol gespeel het in die tendens, is die laer rentekoers en 

die toename in beleggersvertroue in vaste eiendom. Die toekenning van eerste 

huisverbande deur kommersiële banke het in terme van Randwaarde gestyg vanaf 

R 980 069 na R 1 126 776. Dit wil dus blyk dat die eiendomsmark hom weer sterk 

verleen tot ‘n kopersmark en weg beweeg vanaf ‘n huurdersmark. Dit is opmerklik 

dat die eiendomsmark weer sy kop begin optel rakende tweede vaste eiendomme. 

Die ekonome vind dit ietwat vreemd, maar die situasie sal waarskynlik meer 

klinkklare redes verskaf soos tyd verloop.   

 

Die Zondo Kommissie is steeds in sitting en die werklike omvang van die regering 

se staatskaping begin nou al groter wordende omvang sigbaar word. Die omvang 

daarvan is skrikwekkend en is ‘n direkte uitvloeisel van die regering se beleid van 

kaderontplooiing. Beleid soos Regstellende Aksie en Swart Ekonomiese 

Bemagtiging het klaaglik misluk en moet onmiddellik gestaak word. Dit is nou deur 

en deur bewys soos die gevolge van staatskaping besig om te ontvou. Die gebrek 

aan persoonlike aanspreeklikheid van kaders en politici en die uitgerekte 

regsprosesse om die korrupte kaders tot verantwoording te roep, maak die proses 

baie duur. Baie min vordering word gemaak om die oortreders tot verantwoording 

te roep. Ongelukkig word die land nou vanuit die howe regeer en nie meer deur 

politici nie. Ek wonder heimlik hoekom die politici betaal word as hulle hulself nou 

tot die howe wend om die oomblik van erkenning so lank as moontlik uit te stel. Die 

belangrike beginsel hier ter sprake is dat die kiesers moet hulle stem uitbring 

volgens morele waardes en beginsels eerder as politieke sentiment. Ons sal weer 

‘n waarde gedrewe samelewing moet word oor rasgrense heen in plaas van ‘n 

politieke gedrewe samelewing.  
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3. Provinsiaal en Plaaslik  

Die watersituasie is steeds baie goed in die Wes-Kaap en die Boland area. Ons 

nader nou weer die reënseisoen en die damvlakke is uiters gunstig in vergelyking 

met 2020. Die huidige damvlakke is as volg:  

 

No. Dam Percentage  

1 Bergrivier 71.51% 

2 Steenbras Laer  57% 

3 Steenbras Bo 52.7% 

4 Theewaterskloof  74.4% 

5 Voëlvlei 62.2% 

6 Wemmershoek 64.8% 

 Totaal 62.3% 

 

Ek is vol vertroue dat die Konstruksiebedryf sy kop nou gaan optel. Terugvoer van 

lede bevestig dat die aantal tenders wat nou uitgaan merkbaar verhoog het. Dit is 

gewoonlik ‘n goeie aanduiding van die positiewe sentiment rakende die ekonomie. 

Beleggers stem met hulle beursies en die verhoogde aantal projekte is ‘n goeie 

aanduiding dat beleggers besig is om vertroue te herwin in die eiendomsmark. Kom 

ons hoop dat hierdie sentiment sal oorspoel in konkrete projekte om ons ekonomie 

weer op dreef te kry.  

 

Die MBA Boland GVO Forum vergaderings gaan weer hervat word en die datums 

sal eersdaags bekend gemaak word na bevestiging met al die rolspelers.  

 

MBA Boland kan met trots bekend maak dat Willem Liebenberg nou suksesvol 

geregistreer is as Kliënt Agent (CHSA) by die SACPCMP. Lede word aangemoedig 

om van MBA Boland se veiligheidsdienste gebruik te maak. Sunil Moonsamy en 

Maxine Dempers is verdermeer ook in proses om as CHSM’s te registreer by die 

SACCMP. Hhulle aansoek is reeds ingedien en ons hou julle graag op hoogte van 

die vordering rakende hulle registrasies by die SACPCMP. Die SACPCMP eksamens 

is ook weer hervat en is volstoom aan die gang by MBA Boland.  Indien enige 

iemand inligting verlang in die verband is hulle welkom om MBA Boland te kontak 

in die verband.  
 

Ek wil laastens afsluit met ‘n aanhaling van Karl Kraus,  ‘n Oostenrykse filosoof 

wat  by geleentheid gesê: "Corruption is worse than prostitution. The latter might 

endanger the morals of an individual, the former invariably endangers the morals 

of the entire country." Kom ons tel net weer die drade op en fokus op goeie 



7 

 

waardes en beginsels.  Kom ons maak dit weer deel van ons lewens, hoe ons met 

mekaar omgaan en hoe ons besigheid doen met mekaar. Ons is dit verskuldig aan 

onsself en ons kinders, Daar is ‘n ou gesegde dat ons nie die toekoms van ons 

kinders verseker nie, maar dat ons dit bloot leen van hulle. Kom ons neem weer 

beheer oor ons toekoms en die besluite met die waarskynlike uitkoms in gedagte. 

Mag dit ‘n goeie uitkoms wees met ‘n blink toekoms vir ons kinders en kinders se 

kinders. Dit is ook ‘n tyd om opnuut onsself na God te keer. Die mens se weë is 

voorspelbaar en feilbaar. Glo in jouself, glo in jou naaste en bo alles glo in God wat 

groter as alles is. Kom ons bou weer brûe en bande gebaseer op beproefde 

waardes en begisels.   

 

Laastens, onthou om te bou met die beste, bou met MBA Boland.  

 

MBA Boland groete 

 

  
WA Liebenberg 

B.Sc.Agric.Hons(US), NADSAM Diploma (UNISA), MDP Diploma (UV) 

SACPCMP Construction Health & Safety Manager (CHSM/304/2017) 

SAIOSH Chartered Member (Member Number: 36756902) 

MBA Boland 

Sel: 079 501 9321; Tel:  021 – 863 3330; Fax: 021 – 863 3331 

E – pos: safety@mbaboland.org.za 
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