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Met al die uitdagings wat in die landbou toeneem in volume en intensiteit, is dit nie so onoorkoomlik as jy met 
aangespaste Nguni beeste boer nie. Telers moet vashou aan dit wat die natuur ons gee.  Met weerpatrone wat 
wêreldwyd en ook in Suid Afrika baie deurmekaar is, soos gebiede waar dit baie droog was en nog is, is dit net die 
Nguni wat met min onderhoud volhoubaar kan produseer.  Goeie pryse het Nguni telers gelukkig die afgelope tyd 
goed ondersteun.

Nguni telers is ook bevoorreg dat ons ras voorkeur geniet in projekte om nuwe boere te vestig.  Dit plaas egter 'n groot 
verantwoordelikheid op telers om goeie kwaliteit diere aan hierdie projekte te verskaf.  Daarom wil ek 'n beroep doen 
op ons telers om in belang van ons ras op te tree en nie eie belang eerste te stel nie. Hiermee versoek ek telers om 
hierdie projekte te ondersteun en om as mentors beskikbaar te wees vir hierdie nuweling boere.  

Die grootste onsekerheid in hierdie tyd is seker die vraag: Wat gaan van diere aantekeninge of prestasiemeting word? 
Kom ons respekteer elkeen se siening.  Ek wil dit egter weer duidelik stel dat die Raad van die Nguni 
Beestelersgenootskap nie namens u of vir u kan besluit nie en ondersteun ons elke teler in sy besluit. Dit is egter ons 
aanbeveling dat soveel as moontlik  telers by dieselfde plek diere aantekeninge doen om sodoende sinvolle ontledings 
te kan doen.  Dit is egter noodsaaklik dat ons na 'n langtermyn oplossing moet kyk wat tot die ras se voordeel sal wees.

Dit is baie belangrik dat elke teler hom of haar self vergewis van die inhoud van die genootskap se konstitusie, asook 
die etiese kode vir telers. Hierdie is reëls wat moet nagekom word en baie druk op die kantoor en raad plaas as die 
reëls oortree word. 'n Stoet teler se integriteit moet ten alle tye onberispelik wees.

Stoetteling se hoekstene is betroubare, korrekte inligting en integriteit.

Die kantoor en bestuur van die Genootskap het ook 'n bedrywige jaar agter die rug waartydens ons by 'n paar 
projekte betrokke was, soos onder andere:  
  
• IDC-projekte.  Baie dankie aan die onderskeie klubs en persone wat by hierdie projekte betrokke is en baie goeie 

werk doen om ons ras te bevorder.

• 'n Onafhanklike voerkraal groeiprojek wat byna afgehandel is.  Hierdie inligting word tans verwerk en sal binnekort 
aan lede beskikbaar wees. 

• Saam met die voerkraalprojek word die diere verder gebruik in 'n vleisgehaltetoets waarby ander rasse ook 
betrokke is.  Hierdie inligting sal ook eersdaags beskikbaar wees.

• Die Genootskap het 'n kudde van 10 vroulike diere (1 leen bul) aan die Grootfontein Landboukollege geskenk. 
Hierdie diere sal in die studente se praktiese opleiding gebruik word. Die Genootskap sal jaarliks 'n inligtingsdag by 
hierdie instansie aanbied.     

As Voorsitter van die Nguni Beestelersgenootskap is dit vir my 'n voorreg om saam met sulke toegewyde bestuurslede te 
werk. Dit is ook baie gerusstellend om te weet dat ons sulke professionele en getroue personeel in die kantoor het, wat 
omsien na al die aspekte van die Genootskap en van al die geregistreerde diere op ons databasis.

Vertrou op ons ras -  ons diere het ons tot hier gebring en sal ons nog lank in die toekoms dra.  Elke teler moet 'n 
ambassadeur vir ons ras wees en ons ras bemark op alle terreine. Sterkte met al die uitdagings wat landbou bied.
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