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Dit lyk asof 2021 vir baie mense en veral besighede al hoe meer frustrerend raak.
Net soos ons dink dat die probleme van 2020 agter die rug is en die lewe na
'normaal' gaan terugkeer, word ons voor meer frustrasies en daaglikse stryd
gekonfronteer.
Hierdie pandemie het ons almal op baie maniere verander, persoonlik en selfs in
die manier waarop ons sake doen. Vertroue het 'n groot instrument in ons
daaglikse lewe geword, want ons sit nie meer saam honderde mense in groot
kantore nie, maar baie van ons sit by die huis en werkgewers word gedwing om te
hoop en te bid dat ons doen wat van ons verwag word. Hierdie gebrek aan beheer
en sekerheid veroorsaak frustrasie en spanning.
In Jeremia 29: 4-10 leer ons dat God se mense in 'n ongunstige situasie is en God
leer hulle hoe om aan te gaan, sterk te word en om die omstandighede rondom
hulle te hanteer. God maak dit duidelik dat hy ons nooit sal verlaat nie en ons deur
elke situasie sal lei. As ons net ophou om dinge wat ons nie verstaan nie, met ons
beperkte begrip te probeer regmaak en leer om te vertrou dat God weet wat die
beste is, wat die oplossing is en hoe ons deur alle probleme kan kom, ons ore en
oë vir God oopmaak en ophou kyk vir antwoorde van mense rondom ons wat ook
in dieselfde situasie / pandemie verkeer as ons - God het 'n beplande toekoms vir
ons. Hoe kan mense kundige advies gee as dit die eerste keer is dat ons generasie
dit ervaar?
Ek is beslis geen kundige nie, maar ek kan getuig hoe God my gered het, my geleer
en gelei het om stresvolle en frustrerende situasies uit die verlede die hoof te
bied. My lewensverhaal sou 'n perfekte draaiboek wees vir 'n drama, maar die
verskil is dat ek kies hoe die verhaal eindig. Val ek en breek ek, of vertrou ek op
God en stel ek my voor? Daar is altyd die 'lig aan die einde van die tonnel'.
Soos 'n liefdevolle ouer leer God ons die "lewensvaardighede" deur middel van sy
wysheid en leiding. Hierdie "lewensvaardighede" word gevind in sy woord, gebed
en geloof. Omring jou in hom en jy sal hierdie pandemie nie net oorleef nie, maar
jy sal weer begin lewe.
Jeremia 29: 11 sê:
“Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek
wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting!”
- Lizelle Little
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WHATSAPP EN FACEBOOK SE
NUUTSTE VEE EN WILD
KOMMERSIËLE BELEID
Whatsapp® en Facebook® se opgedateer
kommersiële beleid gedateer 21 Januarie 2021
beperk adverteerder om verskeie produkte en
dienste te adverteer. Dit raak veral
adverteerders in die landboubedryf.



Belangrike Reëls
Die volgende is ‘n paar belangrike reëls waaraan
adverteerders moet voldoen:

Wanneer jy goedere of dienste te koop aanbied,
word alle boodskappe en media wat verband
hou met u goedere of dienste, insluitend enige
beskrywings, pryse, fooie, belasting en / of enige
vereiste wetlike openbaarmaking, beskou as
transaksies. Transaksies moet voldoen aan die
onderstaande beleide en toepaslike bepalings,
wette en regulasies.

Jy is alleen verantwoordelik vir u transaksies en die
verskaffing van enige verkoopsvoorwaardes,

BOERhier





privaatheidsvoorwaardes of
ander bepalings wat van
toepassing is op u interaksie met
gebruikers.
Whatsapp® en Facebook® is
nie verantwoordelik vir die
verwerking, betaling vir of die
uitvoering van enige verkope
rakende u transaksies nie.
Jy is alleen verantwoordelik vir
die bepaling, invordering,
terughouding, verslagdoening
en terugbetaling van alle
toepaslike belastings, pligte,
fooie en addisionele koste vir
verkope met betrekking tot u
transaksies.
Voorbeelde hieronder is
verteenwoordigend, maar nie
volledig nie.
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Hoe raak die beperkinge ons in
die Landbou sektor
Die beperkinge wat landbou die meeste
raak is van toepassing op diere/lewende
hawe.




Beleid: Besighede mag geen
transaksies doen met die verkoop van
diere nie.
Voorbeelde van diere onder die
bogenoemde beleid:
Toegelaat:
 Diere-hokke Produkte vir diere
(speelgoed, halsbande, ens.)
 Veeartsenydienste
 Versorgingsdienste
 Instapdienste
 Troeteldier-aannemingsdienste

Nie-toelaatbaar nie:
 Lewende diere
 Vee
 Verbode diere-dele, insluitend maar
nie beperk tot been, tande, horing,
ivoor, taksidermie, organe,
uitwendige ledemate, afskeidings of
karkasse
 Enige produk of onderdeel,
insluitend maar nie beperk tot leer,
vel, pels, wol of hare van enige
honde, katte en bedreigde of
bedreigde diere nie

Hoe kan ons hier by BOERhier jou
help
By BOERhier staan ons gereed om jou by te
staan om die beperkinge op die Whatsapp® en
Facebook® te oorkom:

Ons staan adverteerders, lesers in
intekenare by – BOERhier plaas alle veilings
direk op ons webwerf vir maklike toegang

Direkte webwerf skakel na veilings
registrasie is beskikbaar en
kontakbesonderhede per individuele
lewendehawe veiling en verkope is
beskikbaar.

Volledige katalogus en lewendige video
skakel is ook beskikbaar per veiling

Alle veilings advertensies word maandeliks
in die BOERhier e-tydskrifte geplaas

www.boerhier.co.za &
www.farmhere.co.za
Vir meer inligting kontak Lizelle op 0738956392
of e-pos lizelle@boerhier.co.za
Daar is ‘n rits ander reëls en beleide, wat gerus
gelees kan word op WhatsApp Commerce
Policy.
Hou jou self op hoogte hiervan, en spaar jouself
frustrasies van rekeninge wat geblok word
omdat jy teen die platvorms se reëls en beleide
opgetree het.
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WEN!
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Lig in die Tonnel

Wetgewing

Daar is lig in die tonnel vir die Suid-Afrikaanse vee- en

Die volgende wetgewing moet saam

wildbedryf wat ՚ŉ ewige stryd het om aan

met die nuwe regulasies gevolg word:

internasionale vereistes te voldoen.



Die Wet op Landbouprodukagente,

Nuwe plaaslike wetgewing is onlangs ingestel om die

Wet 12 van 1992 en die reëls ten

bedrywe te help om aan die

opsigte van vee-agente,
gepubliseer in Staatskoerant 41473

Wêrelddieregesondheidsorganisasie (OIE) se
internasionale kode te voldoen. Die Biosekuriteitreëls
vir Lewendehawe agente is op 13 November 2020 in
die Staatskoerant 43900, Raadskennisgewing 135 van
2020 gepubliseer. As hierdie regulasies nagevolg

van 2 Maart 2018.


Die Wet op Dieresiektes, Wet 35 van
1984 en die beheermaatreëls daarin.



Die Wet op die Identifikasie van
Diere, Wet 6 van 2002 en die

word, sal dit internasionale deure vir ons veeboere

Regulasies gepubliseer in

open.

Staatskoerant 26732 van 21

Hierdie regulasies sal veral veilings maatskappye help

November 2003.

om die risiko van die verspreiding van beheerde,



Die Wet op Veediefstal, Wet 57 van

aanmeldbare en ander dieresiektes te verminder.

1959, met spesifieke verwysing na

Alhoewel die reëls op die datum van publikasie (13

Afdeling 6, 7 en 8 (Riglyne vir die

November 2020) in werking getree het, sal ՚n
bykomende grasietydperk van ses maande
toegelaat word. Dit is nodig sodat veehandelaars,
veilings krale en afslaers hulleself van die inhoud kan
vergewis, en hulle infrastruktuur en stelsels kan
aanpas. Dit moet op of voor 30 Junie 2021

voltooiing van dokumentasie).


Die Wet op Dierebeskerming, Wet 71

van 1962.

Veilings regulasies gaan binnekort
aansienlik verander om aan
internasionale standaarde te voldoen.

afgehandel wees.

BOERhier
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Registrasie
Registrasie by APAC
(Landbouprodukteagenteraad) is
verpligtend, ook vir afslaers wat aanlyn- en
virtuele veilings hou ՚n Tweejaarlikse eksterne
oudit van die geriewe en
biosekuriteitsprosedures moet deur ՚n
onafhanklike ouditeur uitgevoer word. Die
Suid-Afrikaanse Vleisbedryfmaatskappy

(SAMIC) sal hierdie rol vervul. ՚n Skriftelike
erkenning van die aanvaarding van die
verantwoordelikhede soos uiteengesit in
Afdelings 11 en 26 van die Wet op
Dieresiektes moet op 31 Desember 2021
ingedien word.
Elke veilingskraal moet ՚n

Rekordhouding by die

‘biosekuriteitspraktisyn’ aanstel wat
verantwoordelik vir die kompleks se

veilingskraal

biosekuriteitsplan en die nakoming daarvan

Elke veilings maatskappy moet ՚n betroubare

is.
Hierdie persoon moet by die Suid-Afrikaanse
Veeartsenykundige

Raad

(SAVC)

geregistreer wees.

en akkurate boekhoustelsel vir bioveiligheid by
՚n veiling in werking stel. Hierdie stelsel moet
voorsiening maak dat alle transaksies volgens ՚n
ouditbare en naspeurbare manier uitgevoer

Die professionele persone wat hierdie funksie

word.

kan verrig, is ՚n:

Die volgende bykomende dokumente moet



Veearts

enige dier wat by die veilings kraal aankom,



Veearts-spesialis



Dieregesondheidstegnikus



Veeartsenykundige verpleegkundige



Veeartsenykundige

vergesel:

Oorspronklike geldige Artikel 6-en/of 8dokumente van die eienaar van die dier.

Afskrif van die
handelsmerkregistrasiesertifikaat van die
eienaar van die dier.

Afskrif van die RSA ID van die eienaar van
die dier.

Oorspronklike Diereienaargesondheidsverklaringsdokument, wat ՚n verklaring van
՚n veearts bevat vir die plaas van
oorsprong en die spesifieke dier.

Volledige besonderhede van die plek van
oorsprong in die Afdeling 6-dokument. Dit
sluit die fisiese adres, plaasnaam,
landmeternommer en deelnommer, soos
onderteken deur die eienaar van die dier,
sowel as die eienaar of bestuurder van die
plek van oorsprong.

BOERhier
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Diere-identifikasie
՚n Dier wat op ՚n veiling bevestig en
aanvaar word, moet deeglik en
blywend gemerk word met die eienaar
se geregistreerde brandmerk, in

Dit sluit in:


skoongemaak en/of ontsmet kan word.


ooreenstemming met die Wet op die
Identifikasie van Diere en Regulasies,
gepubliseer in Staatskoerant 25732 van



Kennisgewingborde moet opgerig word om

riglyne oor bioveiligheid-protokolle te gee.


Kontak tussen derde partye en diere moet vermy

handelsmerk sertifikaat en die ID van die

word. Spesiale aandag moet gegee word aan

eienaar en bestuurder en/of vervoerder,

Afgebakende Gebiede by

‘n Veilingskraal

՚n Derdeparty-bioveilige gebied waar bewegings
noukeurig gemoniteer en aangeteken word.

aan die eienaar behoort, en die

waar van toepassing, nagaan.

Bioveilige gebiede (skoon gebiede) moet duidelik
afgebaken word met spesiale toegangspunte.

Alvorens ՚n dier op ՚n veiling afgelaai
sorg dat die geregistreerde handelsmerk

՚n Voorkwarantyngebied waar diere geïnspekteer
word. Verdagte diere moet na ՚n
aanhoudingsgebied verskuif word.

21 November 2003.
word, moet die veilings maatskappy

՚n Parkeerplek waar voertuie wat laai en aflaai,

Covid-19-protokolle.


Die hele bioveilige gebied moet na elke veiling
skoongemaak en ontsmet word.

Dit is noodsaaklik dat alle veilings maatskappye, vee-

en wild afslaers met die inhoud van hierdie reëls

՚n Veilings kraal moet afgebaken word in

vertroud moet wees. ՚n Afskrif van die reëls kan op

gebiede waar verskillende risiko’s heers.

die Landbouprodukte-agenteraad (APAC) se

՚n Vloeidiagram en optredes in die

webwerf, www.apacweb.org.za, verkry word.
Kontak gerus ook vir Francois Knowles by

verskillende gebiede moet duidelik
aangedui word, moet beskikbaar wees,
en moet deel wees van die eksterne
ouditproses.

BOERhier

083-415-1640 of 011-894-3680 of stuur vir hom ՚n epos na Francois@apacouncil.co.za. Besoek ook hulle
webwerf by www.apacweb.org.za
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Waterberg Security Initiative
Fondsinsameling

Waterberg Security Initiative (WSI) is 'n gemeenskapsprojek
wat deur die Vaalwater-, Dorset-, Melkrivier- en Palalaomgewing gemeenskap, en Save the Waterberg Rhino begin
is om in die behoefte aan beter veiligheid en sekuriteit vir 'n
kwesbare boeregemeenskap te voorsien.
WSI is in die hart van die Waterberg in die Limpopo provinsie
van Suid-Afrika, en nou al 4 jaar in werking, dus een van die
suksesvolste gemeenskapsprojekte in sy soort in Suid-Afrika.
WSI is 'n organisasie sonder winsbejag wat afhanklik is van
gemeenskapsdeelname, bydraes van lede, en skenkings
van die publiek om effektiewe sekuriteit- en veiligheidsdienste
na die streek te bring.
Hierdie dienste sluit in 'n kommunikasienetwerk, privaat
sekuriteit in die vorm van gemoniteerde LPR-kameras op
hooftoegangsroetes, 24-uur gewapende patrollie, antistropings en K9 eenheid, brandbeskerming, mediese
nooddienste en uitgebreide veiligheids netwerke.

BOERhier

Die dienste wat WSI lewer en
bestuur, is egter veel groter as
net 'n veiligheidsdiens, en
bevoordeel en beskerm die
streek, gemeenskappe asook
fauna en flora op
buitengewone groot skaal. WSI
beslaan `n gebied van
nagenoeg 350 000 Ha en
verteenwoordig 250 boere,
waarvan tans bykans 50% van
hulle aktief bydra tot die
dekking van WSI bedryfskoste.
Daarom is die ondersteuning
van organisasies en
geleenthede vir
fondsinsameling van kardinale
belang vir WSI se voortdurende
sukses en voortbestaan.
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Op Veiling:



Verskeie
Jag
pakkette
insluitend
Akkommodasie
Verskeie
Akkommodasie
Pakkette
insluitend gratis toegang tot verskeie
aktiwiteite in die area

Die veiling skop af op die 31 Mei as `n stil
aanlyn veiling en gaan oor na `n raadsaal
veiling op die 2 Junie. U kan registreer op die
skakel
https://bid.cdpauctioneers.co.za/
auctions/catalog/id/49
Die opbrengs van die veiling gaan direk
aangewend word vir die verbetering van die
WSI kamera network.
Klein gebare en donasies het nie net 'n
impak op ons daaglikse lewe nie, maar gee
ons ook meer hoop vir die toekoms. Dit
maak nie saak voor watter uitdagings ons te
staan kom nie, elkeen van ons het NOG die
vermoë om 'n verskil te maak. Ons hoop dat
ons op u kan staatmaak om ons te help om
hierdie veiling die beste een nog te maak!

Dit is moeilik om te glo dat die Waterberg
slegs twee uur se ry van Gauteng af is. Teen
die einde van u rit ry u deur die majestieuse
Sewe Susters bergreeks, en betree 'n ruimte
met skoon, blou lug, sonskyn en vriendelike
mense. Dit is 'n groot gebied met wye oop
ruimtes waar verkeersopeenhopings
ongekend is. Die aanloklikheid van die

‘n Wye verskeidenheid uitstekende
akkommodasie kan bespreek word waar SuidAfrikaners spesiale aanbiedings kan bekom
weens die huidige Covid-reisbeperkings op
oorsese besoekers. Alternatiewelik is daar vele
lieflike kampeerterreine beskikbaar vir diegene
wat daarvan hou om die natuur meer intens te
beleef. Die Waterberg bied iets vir almal teen
bekostigbare pryse.
Die Waterberg is geseënd met
ongeëwenaarde biodiversiteit van wilde diere,
voëls, insekte, bome en plante - die
staatspresident het dit onlangs die 'Citadel of
Biodiversity' genoem. Die area bied
ongelooflike geleenthede vir aktiwiteite soos
voetslaan, voëlkyk en kulturele ervaringe. Vir die
meer avontuurlustiges is daar jag, perdry,
bergfietsry, ziplines, interaksie met olifante en
groot roofdiere, en nog baie, baie meer. Dit is
beslis 'n plek om te verken.
Aan die einde van 'n avontuur gevulde dag
kan u met ‘n gunsteling drankie rondom 'n
kampvuur ontspan terwyl u wag dat die kole
gereed is. Die asemrowende Waterberg
sonsondergange, skitterende sterre in die helder
onbesoedelde naghemel sal u finaal betower
dat u nooit weer iewers anders wil wees nie.
Meer inligting op volgende bladsy:

BOERhier
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www.boerhier.co.za

BOERhier

Dankie dat jy lekker saamgelees het!
Stuur hierdie e-tydskrif aan na jou
kontakte toe sodat hulle ook
deel kan wees van ons familie!
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