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Die Vrystaat Landbou, VF Plus en 
talle ander organisasies, burgers 
en inwoners is besorg oor die 
toenemende getal plaasaanvalle in 
Suid-Afrika hierdie afgelope ruk. 
Die gevolg is dat daar vereis word 
van die landbougemeenskap om  
voorbereid te wees en vuur met 
vuur te beantwoord, binne die wet. 
Elkeen het die grondwetlike reg om 
hom- of haarself te verdedig wanneer 
hul lewe bedreig word. Daar word 
vereis dat die president daarop moet 
reageer. Vise-president van die VL, 
Tommie Esterhuyse, meen dat dit 

onaanvaarbaar is dat landbouers 
en hul werkers gedurende die 
Covid-19 inperking elke dag kos 
aan die land voorsien, maar dan 
onderwerp word aan sodanige en 
lafhartige barbaarse optrede. Dr. 
Pieter Groenewald, VF Plus leier, 
skryf in sy mediaverklaring dat dit 
wil voorkom asof die president nie 
dit kan waag om beskerming aan 
die boere te bied nie. Dit sal beteken 
dat hy die boere se eiendom ook 
moet beskerm en dit bots met 
die kwessie oor grondonteiening 
sonder vergoeding. Wanneer 
daar 31 plaasaanvalle en vier 
plaasmoorde binne 10 dae in SA 
plaasvind, is dit genoeg bewyse 
dat dit nie net gewone misdaad is 
nie, maar georganiseerde misdaad 
wat meer prioriteit-aandag verg. 
Die afgelope week het daar 3 
plaasaanvalle plaasgevind in 
die Vrystaat, onderskeidelik in 
Kommissiepoort, Petrusburg 
en Zastron. Daar was 2-5 

aanvallers betrokke en die 
slagoffers is baie ernstig 

beseer. Van die 
slagoffers het 

beenbreuke 
opgedoen 

en moes 

noodoperasies ondergaan. Die 
boere in Petrusburg het vinnig 
gemobiliseer in die aangrensende 
areas nadat kennisgewing ontvang 
is. Die polisie het ook vinnig 
gereageer opsoek na drie aanvallers. 
Wat egter 'n groter bron van kommer 
wek is video beeldmateriaal wat 
rondgestuur word van die slagoffers. 
Dit is 'n teken van onsensitiwiteit 
en die verspreiding hiervan sonder 
die toestemming van die slagoffers 
kan nie goedgekeur word nie. In 
die Zastron/Rouxville area het 
die boer, Gert van der Walt, deur 
middel van ŉ stoeiery met twee 
aanvallers laatmiddag op Saterdag 
(27 Junie 2020) daarin geslaag 
om sy vuurwapen te bekom en is 
een van die aanvallers noodlottig 
gewond, volgens Martin de Kock, 
streekveiligheidsverteenwoordiger 
van die area. Tydens die aanval in 
die Kommissiepoort (Tweespruit 
area) op Sondag 21 Junie 2020 
is John Parr, sy vrou, skoonseun 
en kinders deur vyf aanvallers 
aangeval. Twee van die aanvallers 
is noodlottig gewond. 'n Baie 
ernstige beroep word op landbouers 
gedoen waar hul oor vuurwapens 
vir selfverdediging moet beskik en 
gereedheidsvlakke moet opskerp 
sodat hul tydens gevalle van nood 
hulself en gesinne kan beskerm. Dra 

die nodige selfverdedigingswapens, 
woon skietoefeninge by en 
vinnige reaksie deur alarm te 
maak kan paraatheid opskerp en 
bydra dat aanvallers vlug. Dit is 
'n werklikheid dat boere nie kan 
staatmaak op die regering van 
vandag nie en landbouorganisasies 
en gemeenskappe hul eie 
beveiligingsstelsels implementeer 
om boere en selfs inwoners te 
beskerm. Danksy dit word minder 
boere vermoor teenoor die aanvalle 
wat plaasvind. Die polisie is versoek 
om inoefeninge in die Landelike 
Beveiliging Strategie te heraktiveer, 
maar dit het as gevolg van Covid-19 
in sekere areas agterweë gebly. 
Wit- en bloulig patrollies moet met 
toegewysde voertuie plaasbesoeke 
moet bring en veral die ouer, 
meer weerlose boere, gesinne en 
werkers op plase moet besoek. 
Maak seker jou kommunikasie- en 
ondersteuningsnetwerke is in plek 
en elk met 'n gebeurlikheidsplan 
oor hoe om op te tree tydens 'n 
plaasaanval. Die VF Plus sal egter 
aanhou om politieke druk op die 
president en die regering te plaas 
weens plaasaanvavlle in ons eie 
land steeds nie uitgesonder word 
soos ander geïsoleerde voorvalle 
nie.

plaasaanvalle en paraatheid

vaalrivier-besoedeling
VF Plus versoek die 
adjunkpresident om in te 
tree. Die Ngwathe-plaaslike 
munisipaliteit (Parys, Vredefort, 
Heilbron, Koppies, Edenville) 
word weens Eskom se weiering 
om substasiekapasiteit te vergroot, 
genoodsaak om hom skuldig te 
maak aan die besoedeling van die 
Vaalrivier deur verpligte beurtkrag 
te moet toepas. Benewens die 
ekonomiese impak wat deurlopende 
beurtkrag op die plaaslike 
ekonomie het, word sommige 
noodsaaklike dienste soos hospitale, 
rioolpompe, watervoorsiening 
en rioolbehandelingsaanlegte 
óók noodwendigerwys van 
elektrisiteitstoevoer afgesny. 
Rioolvuil, wat ook bloed uit 
plaaslike abattoirs bevat, vloei weens 
rioolpompe wat staan as gevolg 

daarvan, direk in die Vaalrivier in 
en dit hou groot gesondheidsrisiko's 
vir inwoners sowel as die omgewing 
in. Die Vaalrivier is 'n noodsaaklike 
waterbron wat water aan miljoene 
Suid-Afrikaners verskaf. Beurtkrag 
word in hierdie munisipaliteit 
geïmplementeer omdat die 
huidige elektrisiteitsverbruik van 
die munisipaliteit die kapasiteit 
wat die Eskom substasie tans 
kan lewer, oorskry. Die enigste 
blywende oplossing hiervoor is om 
die kapasiteit van die substasie te 
vergroot. Eskom is egter nie geneë 
daartoe nie, tensy die munisipaliteit 

sy totale uitstaande rekening vereffen, 
alhoewel die munisipaliteit sy 
afbetalingsooreenkoms met Eskom 
nakom. Eskom vereis onverbiddelik 
dat die totale uitstaande bedrag 
ten volle betaal word voordat daar 
enigsins onderhandel kan word 
oor die kapasiteitverhoging by sy 
substasie. Hierdie houding verplig 
die munisipaliteit om beurtkrag 
toe te pas ten einde te verhoed dat 
Eskom se substasie oorlaai word en, 
soos wat ŉ rukkie gelede gebeur het, 
weer ontplof. Die besoedeling van 
die Vaalrivier is onaanvaarbaar, veral 
in ag genome die huidige Covid-19-

pandemie, en daarom het die VF Plus 
'n skrywe aan die adjunkpresident, 
David Mabuza, gerig om dringend 
in te gryp en behulpsaam te wees 
met die stopsit van die besoedeling 
van die Vaalrivier. Die regering 
skuld homself nie net geld nie, maar 
laat toe dat die omgewing en die 
ekonomie daaronder ly.
Mediaverklaring deur Phillip van 
der Merwe, VF Plus-raadslid in die 
Ngwathe-plaaslike munisipaliteit.

Suid-Afrika het die 150 000-kerf vir Covid-19 infeksies verbygesteek.
Die jongste getalle toon dat daar 159 333 bevestigde gevalle in Suid-Afrika is. Die dodetal staan tans 
op 2 749 en reeds 76 025 mense het van die virus herstel. 218 van die bevestigde gevalle in SA is 
aktief in die Fezile Dabi distrik waarvan 54 in die Ngwathe distriksmunisipaliteit val. Teen druktyd het 
Heilbron op 27 bevestigde gevalle gestaan.
Die nasionale taxiraad Santaco het minibus taxi’s toestemming gegee om vanaf 29 Junie weer hul 
voertuie vol te laai en die vlak 3 maatreëls wat taxi-kapasiteit tot 70% beprek, word dus verontagsaam.

cov
id-

19 
wat

 jy
 van

dag
 mo

et w
eet


