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Geagte Lede 

TER NAGEDAGTENIS 
 

Dit is met hartseer dat ons julle meedeel van die afsterwe van Danny Goodall van SATAS.  Baie van ons lede 
sal ook vir Danny onthou uit sy dae by die SABS.  Ons gedagtes en gebede is saam met sy geliefdes in hierdie 
baie moeilike tyd.    

 
 

MAROELA MEDIA ARTIKEL VAN 18 JANUARIE 2022 
 
ŉ Artikel getiteld “Onbehandelde bloekompale sterker en groener”, is op 18 Januarie deur Maroela Media 
gepubliseer (wat ŉ mate van ongelukkigheid in die paalverduursamingsbedryf veroorsaak het).  Met die 
eerste oogopslag kan daar ook verstaan word waarom sommige vervaardigers ietwat ongelukkig mag wees 
en selfs oorweeg het om kapsie te maak by Maroela Media.     
 
Ongelukkig het die artikel wel ŉ paar wilde stellings ingesluit wat kan lei tot wanvoorstelling en 
disinformasie.  Die artikel kort ook voldoende inligting om die agtergrond daarvoor duideliker te maak oor 
waarom onbehandelde pale van duursame spesies gebruik word, i.e. vir organiese boerdery.  Organiese 
boerdery vereis dat min of geen anorganiese chemikalieë of materiale wat dit bevat, gebruik word.  
Houtspesies met ŉ hoë natuurlike duursaamheidsgradering het die karaktertrek dat die kernhout baie 
weerstandig is teen verrottingswamme, en daarom die veldstudie op sekere beskikbare spesies wat op 
plase in die Wes-Kaap omgewing voorkom.  
 
Wat die artikel nie duidelik stel nie, is dat die bloekomspesies met hoë natuurlike duursaamheid, wat in die 
proefneming gebruik word, nie op kommersiële skaal vrylik bekombaar is nie, anders as die Eucalyptus en 
dennespesies wat op kommersiële skaal aangeplant word en gebruik word vir die produksie van 
behandelde pale.  Om natuurlik duursame spesies op ekonomiese en volhoubare basis te kan verskaf, sal 
daar gekyk moet word na die ekonomiese en tydbeperkings gekoppel aan die groei van die spesies, wat dit 
op hierdie stadium ten beste ŉ nismarkproduk maak vir kleinskaal, maar streng organiese, boerdery. 
 

 
 

VOORGESTELDE DATUMS VIR SAWPA VERGADERING 
 

Die voorgestelde tye vir die beplande 2022 SAWPA streekvergaderings is geskeduleer.  Lede word versoek 
om n aantekening in hul dagboeke te maak vir die weke 7 – 11 en 14 – 18 Maart vir die 1ste rondte 
vergaderings en weke 5 – 9 en 12 – 16 September vir die 2de rondte vergaderings.  Die vergaderings sal 
Maandae, Woensdae en Vrydae van die genoemde weke plaasvind.  Meer inligting oor watter streek op 
watter datum en plek sal plaasvind, sal nader aan die datum deurgegee word.    

 
 



NRCS HEFFINGSOPGAWE VIR TYDPERK 21B 
 

Lede word daaraan herinner dat die heffingsopgawe en betalings vir tydperk 21B, wat strek van 1 Julie to 
31 Desember 2021 teen die 31ste Januarie 2022 ingedien en aan die NRCS betaal moet wees.  Lede wat nie 
die heffingsopgawevorm vanaf die NRCS ontvang het nie, kan na ons webtuiste gaan by 
https://sawpa.co.za/industry-information/ .  Gaan na die afdeling wat handel oor die NRCS waar alle vorige 
heffingvorms, ingesluit die vir 21B afgelaai kan word.  Onthou egter om die unieke HEF/JDE nommer op die 
vorm aan te dui soos deur die NRCS aan jou uitgereik.  

 
 

STUDIE OOR OMGEWINGSVOORDELE BY DIE GEBRUIK VAN HOUTPALE 
 

In die vorige nuusbrief het ons verslag gedoen oor die studieverslag wat vir SAWPA opgestel is deur Dr 

Phillip L Crafford en Dr Brand Wessels getiteld “The reduction in global warming potential associated with 

the use of treated timber poles in South Africa: A review”.  Beide die volledige en opgesomde verslae is nou 

op ons webtuiste beskikbaar by https://sawpa.co.za/technical-information-guidance-notes/ onder die 

tema “Information (General/Useful)”. 

 

 
NUUSBROKKIES 

 

• Ons het nog ekstra 2022 kalenders oor.  Kontak gerus vir Judy by admin@sawpa.co.za indien u nog een 
of twee wil hê.    

• Die herontwerpte SAWPA-webtuiste is nou in volle werking en lede word aangeraai om die webtuiste 
te besoek en gebruik te maak van die beskikbare inligting daarop.   

 
 
Groete 

 

BRUCE BREEDT 

 

 

SAWPA aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige stellings wat in die nuusbrief gemaak is nie. 
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