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HEILBRON HERALD, VRYDAG 2 MAART 2001 - WERKSWINKEL VIR MAMMAS EN KLEUTERS
Ma-en-kleuterwerkswinkels is die afgelope Saterdag op die terrein van Kleuterland deur Riëtte Smit aangebied. 
Kleuters en hul mammas is blootgestel aan verskeidenheid van aktiwiteite van normale ontwikkelingsleer. Dit was 'n 
dag van lekker saamspeel en mors. Werkswinkels gaan in die toekoms maandeliks aangebied word.

Langmarkstraat 62 brei uit. Die adres, 
beter bekend as Luha, het op 4 Maart 
die amptelike opening gehou van die 

nuwe koffie winkel wat nou daar werksaam 
is. Coffee @ 62 word bestuur deur Cemón 
Snyman en Nicolene Roos. Hulle spog 
met 'n intressante spyskaart, jy kan selfs 
jou eie toebroodjie opmaak vanuit 'n wye 
keuse van heerlike bestanddele. Dan is daar 
natuurlik tradisionele koffie en heerlike koek 
beskikbaar. Hulle is baie opgewonde om die 
publiek te verwelkom.

Coffee @ 62
Open sy deure

Op die foto vl: Nicolene Roos en Cemón Snyman.

Vuurwapenlisensies en wetgewing
Vuurwapen-amnestie 2019/2020

Op 4 Maart is 'n koerier in Dobsonville, 
Soweto gekaap wat duisende vuurwapen-
lisensies vervoer het vanaf die staatsdrukker 
na provinsiale kantore. Die lisensies, nou in 
die hande van misdadigers, wek groot 
kommer veral by vuurwapenhandelaars, 
aangesien persone met die geroofde lisensies 
ammunisie kan koop. Daar word gevra dat 
handelaars hierop bedag moet wees. Die 
voorval kan veroorsaak dat talle mense 
steeds langer sal moet wag vir hulle 
vuurwapenlisensie kaartjies. 

Vir die VF Plus lyk hierdie egter soos 
misdaad wat gepleeg is nadat binne-
inligting gelek het. Daar is aangedring om 
die saak dringend te ondersoek aangesien 
die koerier oënskynlik 'n "verkeerde roete" 
geneem het oppad na die kantore. “Daar 
word deurentyd gesê dat wettige 
vuurwapeneienaars van Suid-Afrika die 
probleem skep van onwettige vuurwapens 
wat in omloop is wat misdaad bevorder. 
Hierdie voorval wys duidelik dat die polisie, 
wat lisensies moet uitreik, nie eens 
behoorlike voorsorgmaatreëls kan tref om 
die lisensies te beveilig nie.” Dit is die 
mening van Dr. Pieter Groenewald, VF 
Plus-leier.

Die Herald het gaan raadvra by 'n 
kenner rakende vuurwapenlisensies 
en ook die amnestiewetgewing.

Die regering het 'n amnestieperiode vir 
onwettige vuurwapens om strafloos ingedien 
te kan word, vanaf 1 Desember 2019 –         
31 Mei 2020, aangekondig. Dit gee aan 
vuurwapeneienaars, wie se wit lisensie-

kaartjie verval het, kans om onder die 
amnestiewetgewing weer aansoek te doen 
vir lisensies wat verval het en ook aan 
diegene wat wapens uit boedels geërf het. 
Die doel van die wetgewing, volgens die 
regering, is om beslag te lê op vuurwapens 
om misdaad in Suid-Afrika te bekamp. 
‘Onwettige vuurwapens’ word hoofsaaklik 
om tegniese redes as onwettig beskou en 
verwys merendeels na ongelisensieerde 
vuurwapens.

Daar was reeds twee amnestieperiodes. In 
2005 is 80 500 vuurwapens ingehandig 
waarvan 34 000 onwettig was, tydens 2010 
se amnestieperiode is 42 000 vuurwapens 
ingehandig waarvan 11 500 onwettig was. 
Die proses vereis dat wapens waarvan 
lisensies verval het by die plaaslike SAPS 
ingehandig moet word, na die inhandiging 
van die wapen het die eienaar slegs 14 dae 
(nie werksdae) tyd om die aansoekvorm vir 
die betrokke wapenaansoek in te dien. 
Indien hierdie tyd vertryk, neem die polisie 
beslag op die wapen en word dit vernietig. 
Daar is slegs 90 dae oor van die 
amnestieperiode. Na die amnestieperiode 
van 6 maande, lê die polisie beslag op 
wapens en word dit vernietig.

Vuurwapeneienaars wie se lisensies 
verval het, moet hulle nie laat mislei deur 
die amnestiekennisgewing nie aangesien 
hulle nie bloot aansoek kan doen om die 
hernuwing van hul lisensie nie, maar deur 
die volle proses sal moet gaan asof om 'n 
“nuwe vuurwapen” te bekom. 

Vuurwapeneienaars kan voorsorg tref en 
seker maak dat hulle 90 werksdae voor 'n 

vuurwapenlisensie verval, aansoek doen 
om dit te hernu. 

Hiervoor moet hulle ook seker maak dat 

die nodige bevoegdheidsbewyse op datum 
is vir heraansoeke. Vir verdere navrae, 
kontak die plaaslike polisiekantore.


