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Hierdie pandemie, COVID-19 of 
Korona-virus het diep in ons lewens 
posgevat. Groot ontwrigting oor die 
wêreld heen. Miljoene mense se 
lewens is ontwrig. Baie sterftes ’n 
realiteit. Begrafnisse sonder nodige 
eerbied, alledaags. Soveel hartseer, 
soveel spanning en seerkry. 
Ons besef en hoor gedurig…niks 
gaan ooit weer dieselfde wees nie! 
Ironies nê? Armoede en swaarkry is 
meeste van ons inwoners se 
voorland. Hiermee saam loop 
misdaad, honger en korrupsie!
Die gemeenskap oral oor sal weer 
moet opstaan, hande vat en 
saamwerk. Dissipline moet herstel. 
Armes en minderbevoorregtes moet 
ondersteuning kry, veral na ons 
kinders moet omesien word. Dis nou 
die tyd om hande te vat! 
Samewerking!
VVA Heilbron lewer reeds ’n diens 
vanaf 1908. Ons pioniersmanne en 
-vroue het leiding gegee, gestig deur 
Pres. Steyn het vroue soos Sofie 
Weilbach en Annatjie du Preez vir 
jare toegewyd die leisels geneem. 
Hulle het soos nog baie ander, 
voortou geneem. ’n Lewe gewy aan 
diens van behoeftiges. Ongelukkig, 
net soos vandag, met min 

ondersteuning. Hierdie mense moet 
kos kry, ook net so belangrik – 
opleiding, en soms opvoeding. 
Mense moet bemagtig word om 
selfversorgend te wees en hulle 
kinders op te voed. 
Annatjie du Preez het jare gelede die 
huis, na haar vernoem, gekoop vir 
gebruik. Hier het ons baie nodige 
toerusting om klas te gee vir 
verskeie aspekte. Kry ons steeds 
twee-maal per week kliënte en doen 
opleiding, dit werk uitstekend! 
Hierdie mense word geestelik 
verryk, meeste van hulle word so 
afhanklik van hierdie samesyn, wat 
vir hul soos ’n toevlugsoord voel. 
Gepaardgaande kry die bestuur 
geleentheid om kinders se 
opvoeding en vordering te monitor. 
Stuur ons hul na die kleuterskool, 
menige kleingoed is al hierdeur ’n 
baie beter kans gegun. Daar is ’n 
legio voordele. Voedselpakkie alleen 
is nie voldoende nie. Gee hule 
menswaardigheid terug. Gee ook ’n 
stok om vis te vang. Hierdie 
organisasie is NPO, m.a.w. nie-
winsgewend. Howel ons probeer om 
selfversorgend te wees, kry ons ook 
donasies van gemeenskap bv. ou 
klere, ens. Asook van NG-kerke in 

Heilbron waarvoor ons baie 
dankbaar is. Die artikels wat gemaak 
word, verkoop ons en doen ook 
fondsinsamelings vir die kospakkies 
wat weekliks gegee word. Grootste 
probleem is tekort aan vrywilligers. 
Dit is asof alles braak lê a.g.v. tekort 
aan hande. Asseblief mense, hier is 
’n organisasie met alles in plek! 
Kom ons werk saam! VVA-groete

“VKB Boere, ons lewe in 
uitdagende en snelveranderende 
omstandighede. Toe hierdie jaar 
begin het was ons net vaagweg 
bewus van 'n virus genaamd 
COVID-19. Nie een van ons het op 
die eerste Januarie 2020 voorsien 
wat 'n enorme impak die virus op 
ons persoonlike lewens, op ons 
besighede sowel as op VKB sou hê 
nie. Hierdie virus word deur 
ekonome geraam dat dit groter is as 
die impak van die vorige 
wêreldoorlog op die 
wêreldekonomie. Suid-Afrika as 'n 
ontluikende ekonomie is meer 
kwesbaar as die groot ekonomiee 
van ons wêreld en hierdie virus gaan 
'n baie groter impak en meer 
nadelige effek op elkeen van ons 
lewens hê as wat ons na die 
ontwikkelde wêreld kyk. Ongelukkig 
is dit so dat besighede gaan moet 
rasionaliseer en aanpas by die 
verlaagde vraag na hul produkte. 
Sommige besighede, ongelukkig, 
gaan nie hierdie ekonomiese krisis 
oorleef nie. Wat is die gevolg van 
hierdie ekonomiese krisis? Die 
gevolg is eenvoudig dat grootskaalse 
werkloosheid gaan ontstaan. Saam 
met werkloosheid gaan armoede 
gepaard en op die ou end gaan 
armoede veroorsaak dat daar honger 
mense is en honger mense kan weer 
oorgaan na desperate optredes, soos 
wat ons alreeds in plekke van ons 
land waargeneem het. Om 'n 

humanitêre krisis af te weer, het 
Agbiz 'n groot projek geloods saam 
met die georganiseerde landbou en 
ook saam met ander rolspelers binne 
die landbouwaardeketting. Wat 
behels hierdie projek? U as boere, 
ons versoek u om 'n hektaar se 
produk te skenk. Ek besef 'n hektaar 
se opbrengs is 'n relatiewe begrip. 
So die van u wat nie kans sien om 'n 
hektaar se opbrengs te skenk nie, of 
vir die wat dalk kans sien om meer 
as 'n hektaar se opbrengs te skenk, 
ons vra u vir 'n vrywillige bydrae. 
Die van u wat nie graangewasse 
produseer nie, ons sal ook die 
geleentheid skep dat u 'n kontant 
bydrae of enige ander bydrae kan 
maak tot hierdie solidariteitsfonds. 
Wat doen ons as landboubesighede? 
VKB sal vir u 'n leweringsnommer 
gee waarop u u produkte kan lewer. 
Van VKB se kant af sal daar geen 
berging- en hanteringkoste op 
hierdie rekening se opbrengs gehef 
word nie. Ons sal dan u skenking, of 
dit nou soya-mielies, geelmielies of 
witmielies is, omskep in witmielies 
en met hierdie witmielies sal ons 
dan sorg vir die logistiek, sodat dit 
op die ou end by die meulens 
gelewer word. Die meulens sal van 
hulle kant af hierdie mielies 
vrywillig maal en slegs die chop 
neem as delging van hul mees 
direkte koste hieraan verbonde. 
Hulle sal dan die meel vir ons 
verpak in klein verpakkings en ons 

sal dan hierdie klein verpakkings 
meel deur verskillende kerk 
denominasies na die behoeftige 
mense van hierdie land kanaliseer. 
Hierdie is 'n geleentheid vir ons as 
die hele landbou-industrie, om ons 
hand op te steek en te sê ons luister 
na die roepstem of eerder die 
pleitstem van die arm mense van 
hierdie land. Dit is ons geleentheid 
om in elke Suid-Afrikaaner se hart 
te kruip en vir hulle te wys dat die 
landbouprodusent die oplossing is 
vir hul mees basiese behoefte, 
naamlik voedsel. Dit is ook vir ons 
'n geleentheid om te wys dat ons kan 
saamstaan en dat ons ook ons 
president kan ondersteun in sy 
oproep om die land se arm mense te 
help tydens hierdie krisis. Daar is 'n 
gesegde wat sê: 'n mens kan nie 
rustig slaap terwyl jou buurman van 
honger wakker lê nie'. Ek dink dit is 
ook iets wat ons in ons agterkoppe 
moet hou wanneer ons genader word 
vir 'n soek om regtig aan desperate 
mense se behoeftes te voldoen. Ek 
maak staat op elkeen van u se 
bydrae en om elkeen van u, saam 
met ons en die res van die 
landbouwaardeketting se insette om 
van hierdie grootste projek 'n groot 
sukses te maak. Baie sterkte met u 
take op die plaas. Ons hoop dat u en 
u werknemers se gesondheid nog 
onongetas is deur hierdie virus en 
ons sien uit na 'n beter jaar vir die 
res van die jaar. VKB groete.”

Hard to discern between what’s a 
real threat and what is just simple 
panic and hysteria. For a small 
amount of perspective at this 
moment, imagine you were born in 
1900. On your 14th birthday, 
World War I starts, and ends on 
your 18th birthday. 22 million 
people perish in that war. Later in 
the year, a Spanish Flu epidemic 
hits the planet and runs until your 
20th birthday. 50 million people 
die from it in those two years. Yes, 
50 million. On your 29th birthday, 
the Great Depression begins. 
Unemployment hits 25%, the 
World GDP drops 27%. That runs 
until you are 33. The country 
nearly collapses along with the 
world economy. When you turn 
39, World War II starts. You aren’t 
even over the hill yet. And don’t 
try to catch your breath. On your 
41st birthday, the United States is 
fully pulled into WWII. Between 
your 39th and 45th birthday, 75 
million people perish in the war. 
At 50, the Korean War starts. 5 
million perish. At 55 the Vietnam 
War begins and doesn’t end for 20 
years. 4 million people perish in 
that conflict. On your 62nd 
birthday you have the Cuban 
Missile Crisis, a tipping point in 
the Cold War. Life on our planet, 
as we know it, should have ended. 
Great leaders prevented that from 
happening. When you turn 75, the 
Vietnam War finally ends. Think of 
everyone on the planet born in 
1900. How do you survive all of 
that? When you were a kid in 1985 
and didn’t think your 85 year old 
grandparent understood how hard 
school was. And how mean that 
kid in your class was. Yet they 
survived through everything listed 
above. Perspective is an amazing 
art. Refined as time goes on, and 
enlightening like you wouldn’t 
believe. Let’s try and keep things 
in perspective. Let’s be smart,  
help each other out.

it’s a mess out 
there now

vkb-solidariteitsfonds

hiér kan jy van hulp wees!

Na die video van Besturende 
Direkteur VKB Groep,  
Koos Janse van Rensburg


