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MBA BOLAND NUUSBRIEF: AUGUSTUS 2021 

Die afgelope maand is Suid-Afrika tot in sy fondamente geskud. Dit het my net weer laat 

besef hoe onvoorspelbaar is die tye waarin ons leef. Wie kon dink dat ons op die rantjie 

van rewolusie was toe daar grootskaalse politieke onrus en chaos in Kwazulu-Natal en dele 

van Gauteng uitgebreek het. Die hele land het asem opgehou en was op hete kole dat dit 

moontlik na ander provinsies ook kon oorspoel. In retrospeksie glo ek baie mense in die 

Wes-Kaap het ‘n groot slaak van verligting gesluk toe die grootskaalse onrus beperk is tot 

Kwazulu-Natal en ‘n gedeelte van Gauteng provinsie. Die indringende vraag is egter watter 

lesse kon ons hieruit leer. Meer hieroor later in die Nuusbrief. 

 

Op ‘n positiewe noot is dit sekerlik die natste jaar wat die Wes-Kaap in baie jare beleef 

het. Feitlik al die damme in die Wes-Kaap loop oor en so ook ons bekers van geluk. Dit het 

derhalwe ook die koue meegebring, maar die blote gesig van die sneeu op die berge het 

menige van ons weereens laat besef dat daar net een mooie Kaap is. Die Kaap is steeds 

Hollands al moet ons dit gereeld in Engels herhaal. Ek het nou onlangs besoek in die 

Vrystaat afgelê en het met ‘n gevoel van absolute dankbaarheid terug gekeer na die Wes-

Kaap waar dinge nog reg werk. Ek dink nie die gemiddelde mens besef wat is die waarde 

van ‘n funksionele regering nie. Dit is nie meer ‘n gegewe nie en nog minder ‘n aanvaarde 

standaard. Dit blyk meer ‘n voorreg te wees te oordeel aan my vriende se gruverhale van 

frustrasies met plaaslike regerings.  

 

Die Covid-19 inentings in die Wes-Kaap is nou in volle swang. Die Wes-Kaap het inteendeel 

die voortou geneem met die inisiatief om sy mense in te ent teen die Coronavirus en meer 

spesifiek die Delta-variant. Die variant blyk baie meer aansteeklik te wees en is geneig om 

baie ernstiger simptome te induseer in die menslike liggaam. Dit is dus van uiterste belang 

dat ons steeds die Covid-19 protokolle moet handhaaf en baie versigtig moet omgaan met 

mekaar en ons omgewing. Dit is ook uiters belangrik dat ons ook daarop moet let om gesond 

te eet, te leef en gereeld te oefen. Jou tuin het jou nou nodig! Spandeer meer tyd in jou 

tuin en bou die vitamien-D terselfdertyd op in die heerlike winterson. Ons moet in elk 
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geval ons land weer verfraai na die jongste plundertogte. Verfraai jou tuin en omgewing en 

geniet die vrug van jou arbeid, sommer daar in jou eie tuin. Onthou net om jouself darem 

te beloon met ‘n lekker biertjie of ‘n glas heerlike wyn na die moeitevolle arbeid, want 

drank is weer beskikbaar. Doen dit asseblief net verantwoordelik.  

 

Opgedateerde Covid-19 Statistiek vir die Wes-Kaap tot en met 31 Julie 2021 

COVID–19 STATISTIEK SOOS OP 31 JULIE 2021: WES-KAAP 

Aantal aktiewe gevalle 13 148 

Aantal mense wat herstel het 286 785 

Anatal Covid-19 gevalle 312 201 

Anatal sterftes aan Covid-19 12 148 

 

Volgens wetenskaplikes is die derde golf nou amptelik met ons en so ook die Delta-variant. 

Hier is ongelukkig nou net een pad om dit te oorkom en dit is om deur die krisis te leef. 

Derhalwe moet ons ekstra spesiale voorsorg tref in die werksplek, by die huis, in die winkel 

of waar ookal om nie onnodig blootgestel hoef te word nie. Kom ons hou by die protokolle 

en bewys juis ons omgee vir mekaar deur versigtig met die situasie om te gaan.  

 

Die Wes-Kaap se ekonomie is ook ernstig geraak deur die Covid-19 pandemie. Die Wes-

Kaap is veral baie ernstig geraak deurdat die wynbedryf grootliks hier in die Wes-Kaap 

gesetel is en die drankbedryf weereens hewige inperkings beleef het. Dit was eintlik baie 

komies toe ek so ‘n spotprentjie per “whatsapp” ontvang het van ‘n man wat hartstogtelik 

huil en die volgende woorde uiter: “Ek wou so graag ophou drink, maar ek moet my land nou 

red” Dit kos egter meer as net meer drink om ons land te red. Dit gaan harde werk kos en 

die terugkeer na harde werk met goeie werksetiek en gesonde besigheisbeginsels.  

  

1. Internasionale nuus 

Daar is weer sprake ‘n nuwe koue oorlog en hierdie keer tussen die VSA en China. 

Volgens satelietbeeldsendings is China besig om ‘n tweede missielstasie aan te bou in 

die weste van China. Die verhouding tussen die VSA en Rusland is meer stabiel en blyk 

beter te wees. Die kwessie rakende die nuwe missielstasie in China gaan oor strategiese 

stabiliteit oftewel die ewewig van afskrikking. Die ewewig van afskrikking kon ek nog 

nooit regtig verstaan nie, want hoekom wil ek iemand afskrik as niemand my afskrik nie. 

Dit gaan in wese oor die uitbreiding van eie belange in terme van militêre vermoë asook 

ekonomiese invloed in die internasionale arena. Die sterkste moondheid is dan in ‘n 

posisie om ander moondhede in te boelie in ongunstige posisies. Hoe dit ookal sy, die 

wêreld sal seer sekerlik die verwikkelinge met ‘n valkoog dophou.  
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Volgens betroubare bronne het Iran doelbewustelik ‘n Britse olietenkskip aangeval wat 

op hierdie stadium dui op die flagrante skending van internasionale regte. Daar bestaan 

op hierdie stadium groot kommer oor die gevolge van die openlike bombardement van 

die olietenkskip deur Iran. Die VSA het ook sy kommer uitgespreek dat hierdie insident 

die potensiaal het om die groot moondhede aan beide kante van die politieke spektrum 

te polariseer. Die wêreld kort nou allermins die doelbeuste polarisasie van die groot 

moondhede. Die grootste bedreiging is nou die Covid pandemie en moet in alle erns die 

hoof gebied word. Daar moet baie ernstig gekyk word na die heropbou van lande se 

ekonomieë. Daar sal egter met groot belangstelling kennis geneem word hoe die situasie 

gaan uitspeel in die internasionale arena. Die onoorbrugbare verskille in die verskillende 

ideologieë speel ook natuurlik ‘n baie groot rol in die gebeure. Die hele wêreld is terdeë 

bewus van die geweldige risiko rakende globale konflik wat baie maklik kan uitkring in ‘n 

wêreldoorlog en die risiko daarvan op die wankelende ekonomieë wat nog steeds steier 

onder die impak van die Covid-19 pandemie. Ek glo en ek hoop en vertrou dat daar ‘n 

vredevolle en logiese oplossing vir die konflik gevind sal word.  

 

Die Israeliese en Palestynse vraagstuk is nou in baie kalmer waters en dit blyk dat daar 

effektief na werkbare oplossings gesoek word. Die nuwe koalisie regering bestaan uit ‘n 

samestelling van oor die hele politieke spektrum. Al werk dit nie noodwendig altyd op 

papier nie, dwing dit ten minste al die partye om deurlopend met mekaar te praat oor 

werkbare oplossings. Dit is waarskynlik ‘n heen wysing na die pad wat ons in Suid-Afrika 

sal moet stap om weer van vooraf te besin oor wat is die ideale oplossing vir ons land. 

Hopelik kyk die politici hierna en sien dieselfde potensiaal in effektewe, oop en eerlike 

kommunikasie wat oorspoel in positiewe en deurlopende samewerking in die soeke na 

logiese en werkbare oplossings. Ons beweeg ook in ‘n besonderse tyd waar die grootste 

oorlog op ideologiese gebied geskied. Ongelukkig bepaal die media en die pers die 

inhoud en die rigting waarin mense se denke gevorm word. Dit is ook nie altyd gebaseer 

op die waarheid nie, maar dikwels op doelbewuste verdraaide en eensydige persepsies 

wat nie noodwendig geskoei is op die dringende soeke na die waarheid en werkbare 

oplossings nie, maar veel eerder op die verkoop van nuuswaardige gebeure. Derhalwe is 

dit uiters noodsaaklik dat ons ingelig bly ten einde kalm en beredeneerde besluite te 

neem en nie emosie belaaide besluite nie.  

 

‘n Wysgeer het by geleentheid gesê dat vrede nie noodwendig die afwesigheid van 

konflik is nie, maar veel eerder die effektiewe en eerlike soeke na oplossings ten tye 

van konflik. Kom ons wees almal ambassadeurs van vrede wat stewig gesement is in 

goeie waardes en beginsels waar ons die son oor almal se koppe gun.     
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2. Nasionaal 

Soos vroeër vermeld is, het die ongebreidelde geweld en plundery in KZN en dele van 

Gauteng die land geruk. Dit het baie mense opnuut laat besef dat iets drasties en iets 

daadwerkliks aan die saak gedoen moet word om Suid-Afrika se situasie te beredder. 

Dit is dus ondenkbaar dat die regering nog steeds poog om deur te druk met hulle 

poging om die nuwe wetsontwerp rakende Onteiening Sonder Vergoeding deur te 

stoomroller. Ingevolge hierdie voorgestelde beleid wil die regering alle eiendom, vaste 

en roerende bates onder die voogdyskap van die staat plaas. Ons as burgers sal dan 

bloot die huurders of gebruikers van eiendom wees. Dit maak absoluut geen 

besigheidsin nie in die tyd waar die heropbou van Suid-Afrika van uiterste belang is. Dit 

is allerweë bekend dat welvaart nie verdeel kan word nie, maar slegs geskep kan word. 

Dit is derhalwe absoluut ondenkbaar dat die politici nie die lesse vanuit die verlede wil 

of kan leer nie. Hopelik kom daar ‘n kentering rakende hierdie saak van waansinnigheid.  

 

Die staat het boonop ‘n hulppakket van R38 miljard aangekondig om infrastruktuur en 

besighede weer op te bou en ondersteun. Baie menses sal met goeie reg kan redeneer, 

waar kom hierdie geld nou skielik vandaan. Dit is ‘n uitstekende vraag. Waar kom die 

geld nou skielik vandaan? Tyd sal egter leer wat die impak van hierdie noodpakket op 

die res van Suid-Afrika se begroting gaan hê wat reeds onder geweldige druk is. 

Ekonome het die regering gewaarsku dat daar nie meer ruimte is vir 

belastingverhogings nie. Die gemiddelde belastingbetaler en die middelklas persoon 

bars reeds om hulle boeke te laat klop. Die regering het blykbaar die onderneming 

gegee dat die noodpakket uit bestaande bronne gefinansier sal word en nie deur 

addisionele eksterne lenings nie. Kom ons hoop die regering bly by hulle ondernemings. 

Die mees kommerwekkende aspek van die situasie is egter dat die bruto skuld vir 2021-

2022 op 81.9% van BBP geraam word en dit vir 2025 – 2026 by ‘n geraamde 88.9% van 

BBP kan draai.  

 

Die nadraai van die onluste en plundering is dat Standard & Poor baie negatief is oor 

die impak daarvan. Dit kan tot 0.7% van die verwagte ekonomiese groei uitwis. Fitch & 

Kie is minder bekommerd oor die impak van die onluste en het hulle verwagte groei 

dieselfde gehou vir Suid-Afrika. As ons in ag neem dat Suid-Afrika se ekonomie met 

7% gekrimp het in 2020, die skerpste daling sedert die ressessie in 2009, behoort dit 

die rooiligte nou ernstig te laat flikker. Die kredietgraderingsagentskappe het egter 

Suid-Afrika gewaarsku dat as die regering nie die vlakke van geweld en onluste 

onmiddellik gaan hokslaan nie, dit wel Suid-Afrika se kredietstatus negatief kan 

beïnvloed. Dit gaan uit die aard van die saak ‘n groot impak op Suid-Afrika se 

terugbetalings vermoë hê vanweë verhoogde risiko.  
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Die staatsdiens en die vakbonde het so pas ‘n loonooreenkoms onderteken en daar is 

ooreengekom op ‘n salarisverhoging van 1.5% vir die volgende boekjaar. Baie ekonome 

beskou dit as fiskale hoogverraad. Die realiteit is dat baie mense in die privaatsektor 

hulle werk verloor het of selfs salarisverlagings of hoogstens geen salaarisverhogings 

gedwonge moes aanvaar. Dit dui op slegs een ding. Die staatsdiens en die regering is 

absoluut daarop gefokus om hulle reg as kripvreters te versterk. Sou dit met ‘n 

verhoogde doeltreffendheid van die staatsdiens gepaard gaan, kon jy dit dalk motiveer. 

Ons is dit egter eens dat dit die teenoorgestelde is. Die nuwe begrote R668 miljard vir 

die staatsdiens se salarisrekening gaan ‘n nuwe rekord wees. Die indringende vraag is, 

waarom moet swak prestasie beloon word? Soos hulle in Engels sou sê, ‘crazy”, nie waar 

nie.  

 

Volgens Mike Schüssler, ‘n bekende ekonoom is daar min lande wat so suksesvol was om 

werkskepping te vernietig soos Suid-Afrika en die ANC-regering. Ons het nie ‘n 

ongelykheidsprobleem nie, ons het ‘n werkloosheidsprobleem. Werkskepping gaan 

ongelykheid veminder. Werkloosheid gaan ongelykheid verhoog. Dit is die eenvoudige 

waarheid. Met ‘n werkloosheidsyfer van 43% is Suid-Afrika een van die lande wat die 

hoogste syfer het. Die regering moet dus baie meer fokus op beleid om die ekonomie te 

stimuleer deur middel van werkskepping sonder om meer wette in te stel om meer 

voorskriftelik te wees. Regstellende Aksie en Swart Ekonomiese Bemagtiging het 

grootliks die klimaat geskep vir grootskaalse staatsplundering en bedrog. Teen hierdie 

tyd is die skrif teen die muur, dit is tyd om totaal weg te doen met RA en SEB. Dit het 

bloot die politieke elite bevoordeel om ‘n paar swart biljoeners te skep en nie om die 

armes op te hef en meer werk te skep nie. Hou gouer hierdie waarheid tot op grondvlak 

deurdring, hoe beter.  

 

Solidariteit het ‘n baie sterk en duidelike boodskap aan die regering gestuur, indien 

julle voortgaan met die waansinnige idee van ‘n Nasionale Gesondheid Verskering, gaan 

ons die regspad met julle stap. As ‘n mens verder in ag neem dat alle bates van die 

Mediese Fondse moontlik dalk kan oorskuif na die NGV laat dit jou hare regop staan. As 

die regering nie eens die entstofprogram behoorlik kon uitrol nie, hoe wil hulle die NGV 

effektief en eties korrek bedryf. Duisende Dokters het boonop aangedui dat hulle sal 

emigreer as die NGV geïmplementeer gaan word. Dit gaan veroorsaak dat Suid-Afrika 

net vinniger oor die afgrond gestoot gaan word. Hopelik besin die regering oor hierdie 

waansinnige ideologies – gedrewe plan.  

 

Medupi kragsentrale se voltooiing is blykbaar nou amper afgehandel teen ‘n 

astronomiese koste van R122 miljard. Daar moet egter nog veranderings aan die 

ontwerp ten bedrae van R38 miljard aangebring word alvorens dit finaal afgehandel is. 

Om te dink dat hierdie projek vir minder as die helfte van die genoemde bedrag kon 

afgehandel word indien kundige en bevoegde persone dit sou dryf. Dit is om die minste 

te sê tragies. Intussen betaal die belastingbetaler die dure prys van ideologiese 
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gedrewe vergrype. Mag daar ook ‘n oomblik van waarheid aanbreek waar noodsaaklike 

dienste soos kragopwekking geprivatiseer word. Dit is waarskynlik die aangewese 

oplossing.  

 

Die huidige inflasiekoers is 5.07% wat nog steeds binne die veilige bandwydte is volgens 

die SARB se riglyne. Rentekoersverhogings vir nou is eers op ys geplaas. Die voorspelde 

groeikoers uitgedruk as persentasie van BBP is 1.1% met ‘n negatiewe groeikoers van 

2.7% uitgedruk in terme van jaar – op – jaar.  Daar lê dus hef aan die hand vir ons voor 

en die gordel sal nog stywer ingetrek moet word. Solank as wat die IMF en die 

kredietregulering agentskapppe soos S & P, Fitch en Moody’s nog nie die geldkrane 

toegedraai het nie sal ons nog kan asemhaal. Intussen moet ons steeds onverpoosd en 

onophoudelik poog om ons positiewe bydrae tot die ekonomie te lewer ten einde hierdie 

wa deur die drif te trek.  

 

 

3. Provinsiaal en Plaaslik   

Die water situasie in the Wes-Kaap is uiters gunstig veral na die uitgebreide en milde 

reëns. Die stand van die damme is as volg:     

No. Dam Persentasie  

1 Bergrivier 101.5% 

2 Steenbras Laer  86.1% 

3 Steenbras Bo 80.6% 

4 Theewaterskloof  100.5% 

5 Voëlvlei 84.0% 

6 Wemmershoek 96.3% 

 Totaal 95.7% 

 

Die plaaslike ekonomie is nog steeds baie swak. Die Covid–pandemie het ons baie harder 

getref as wat ons wil erken. Die behuisingsektor binne die konstruksiebedryf toon 

egter gesonde groei. Ongeveer 94% van alle huiskopers koop nog huise vir hulleself. Die 

klein minderheid koop huise vir spekulasie en huur doeleindes. Die kommersiële kant is 

egter baaie traag om sy kop op te tel. Die Wet op OSV werp regtig ‘n baie negatiewe lig 

op die ekonomie. Geen rasionele besigheidspersoon gaan eiendom koop en ontwikkel 

wetende dat dit binnekort deur die staat onteien kan word nie. Hierdie gekkigheid sal 

daadwerklik in die kiem gesmoor moet word. Die lae rentekoers werk egter baie gunstig 

in op die koop van huise en tot ‘n mindere mate die van kommersiële eiendomme.   

 

Daar is egter een feit wat staan soos ‘n paal bo water, die Wes-Kaap is van die min 

provinsies wat nog funksioneel en effektief regeer word. Dit behoort vir ons genoeg 

aansporing te wees om steeds positief te wees oor die omgewing waarbinne ons nog 

woon en werk. Kom ons hou dit so! 
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Opleidingskedule vir Augustus 2021: 

 

Die Opleidingskedule vir Augustus 2021 is as volg:  

Tipe Opleiding Lokaal Datum Koste (BTW uitgesluit) 

Noodhulp Paarl  

Stellenbosch  

2 & 3 Augustus  

16 & 17 Augustus 

R869-00 

R869-00 

Gesondheid en 

Veiligheid 

Verteenwoordiger 

Paarl 

Stellenbosch 

4 Augustus  

18 Augustus 

R790-00 

R790-00 

Brandbestryding Paarl  

Stellenbosch 

4 Augustus  

18 Augustus 

R680-00 

R680-00 

 

Kontak asseblief Maxine Dempers op haar selfoon: 076 461 4898 oof E-pos by: 

maxine@mbaboland.org.za; om die nodige besprekings te maak vir opleiding.    
 

Sukses is baie harde werk en soveel te meer vir die tyd waarin ons beweeg. Mag die 

Here julle besighede en families seën! Bly en werk veilig.   

 

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 (CHSA/115/2021) 

SAIOSH Chartered Member (Member Number: 36756902) 

MBA Boland 

Sel:   079 501 9321;  

Tel:   021 – 863 3330:  

Faks: 021 – 863 3331 

E – pos: safety@mbaboland.org.za 

 

mailto:maxine@mbaboland.org.za
mailto:safety@mbaboland.org.za

