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Nog ’n suksesverhaal...
Boere deel ervaring met Feedmaster-produkte

Bertus Walters

Passie die dryfveer vir die Walterse
se prestasies

P

ersoonlike aandag aan jou kudde en ’n
liefde vir jou beeste. Dit is hoofbestanddele in Bertus en Dewald Walters van die
Walsim Simmentaler Stoet naby Witvlei se resep vir ’n suksesvolle boerdery. En, amper net
so belangrik, om by gesoute boere kers op te
steek en nie oorhaastige besluite te neem nie.
“Foute in die stoetteling vat jare om te herstel. Daarom is dit belangrik om jou eie stelsels,
hulpmiddels soos teelwaardes en die raad van
kenners te vertrou en dit konsekwent toe te
pas,” vertel Dewald Walters tydens die Feedmaster Suksesverhaal-besoek op sy plaas Spits
hoek. Bertus het die grond in 2001 gekoop toe
die laaste van sy drie kinders finansieel onder
sy vlerk uit is.
Spitshoek is klein, maar prentjiemooi. Die
plaas is sowat 30 km suidwes van Witvlei in die
pragtigste savanna-bosveld geleë. Die weidingsamestelling is goed, die kameeldoringbome
volop en die beeste mooi en rooi.
Hoekom Simmentalers?
Die besluit om ’n stoetery te bedryf is eintlik ’n
produk van die grootte van die grond, vertel
Dewald. Die plaas het aanvanklik oor net sowat 1 100 ha gestrek, maar is deur die jare tot
bykans 3 000 vergroot. “Dit is te klein om kommersieel te boer. Ons het toe besluit dat die die
re wat ons wel kan aanhou van goeie gehalte
moet wees. Die eerste bul wat ons gekoop het,
was ’n Simmentaler. Sy kalfies was so mooi dat
ons besluit het om ’n Simmentaler-stoetery te
begin.” Die Walsim Simmentaler Stoet is toe in

Bertus Walters van die Walsim Simmentaler Stoet se liefde en omgee vir diere kom al
van kindsbeen af – ongetwyfeld die grootste bydraende faktor tot die sukses wat hy
vandag as stoetboer behaal. As jong seun het hy skilpaaie as troeteldiere aangehou, sy
ouma se hoenders versorg en met lagduifies geboer. In die sewentigerjare, lank voordat
hy grond of ’n enkele bees besit het, het hy graag die Windhoek Skou besoek om na
die beeste te kyk. “Want,” sê hy, “hulle was vir my mooi.” Vandag, meer as dertig jaar
later op 61, is hy nie meer ’n gas op die pawiljoen nie. Hy het sy droom bewaarheid.
Deesdae geniet hy die skou uit ’n ander oog – van binne die skouring waar hy van die
beste teelmateriaal in die land vertoon. Hy en sy oudste seun, Dewald, is saam in die
stoetbedryf en ryg die skoupryse in. Die eer het hulle ook vanjaar te beurt geval om
as een van die top-tien telers aangewys te word in Landbouweekblad en Breedplan
se kompetisie vir Suider-Afrikaanse stoettelers. Die Feedmaster Suksesverhaal-span,
Monja Botha van Agriforum en Dawid Krause van Feedmaster, het dié pa-en-seunboerdery eerstehands beleef en gesels hiernaas daaroor. Behalwe vir ’n suksesvolle
boer, is Bertus ook ’n suksesvolle sakeman as die eienaar van die Securitas-groep van
maatskappye. Albei sy seuns, Dewald (37) en Riaan (34), is by Securitas werksaam.
Hoewel Riaan nie in beesteling belangstel nie, geniet hy die plaas waar hy sy passie
vir jag en die buitelewe uitleef. Bertus se dogter, Kathy (35), en haar man Danie Opperman, is die eienaars van die Xain Quaz-lodge, wat ook oor kampeerplek beskik, 15
km wes van Gobabis.
die daaropvolgende jaar, op 22 Februarie 2002,
by die Simmentaler-Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika geregistreer.
Die Walterse het hul eerste vroulike diere by
Hendrik en Waldi Hamman van die Iris Simmentalers en Stephan Voigts van Voigtland Simmentalers gekoop. Daarna is nog vroulike diere uit
verskeie ander stoeterye aangeskaf. Die eerste
stoetvaar wat ’n groot impak op die Walterse se
kudde gehad het, was Voigtland Fritz van Stephan Voigts. Sedertdien het hulle in verskeie

Die Simmentaler-koeie het uitstekende moedereienskappe wat verliese
weens roofdiere tot die minimum beperk. “Ek het al gesien dat twee
koeie tot tien kalwers oppas terwyl die ander koeie wei. Soms is dit die
bul se beurt,” vertel Bertus Walters.
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ander gehalte-bulle soos Latco Gold II en Erico
Napoleon belê.
Oor die persepsie dat Europese rasse nie vir
Namibiese toestande geskik is nie, sê Bertus
dat die Simmentaler-beeste wat in Namibië
voorkom lankal nie meer ’n uitheemse ras is
nie. “As jy die Simmentaler-ras se geskiedenis in
ag neem en kyk in watter omstandighede daar
met hierdie diere geboer word, sal jy sien dat
hulle oral gedy – van Gobabis tot in die Khomas-Hochland en van Helmeringhausen tot by

Erico Napoleon, een van die stoetbulle, in sy werkklere tydens verlede
jaar se dekseisoen.
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Walsim Belinda, vanjaar die Simmentalers se superkoei by die Windhoek Skou, in ’n uitstekende
kondisie. Sy het in haar leeftyd van ses jaar al vyf kalwings agter die rug en haar TKP staan op ’n baie
goeie371 dae. Haar Simdeks-syfer is 108. “Ons pamperlang nie ons diere nie. As ons van die skou af
terugkom, gaan hulle reguit veld toe,” vertel Bertus Walters. Dawid Krause van Feedmaster het opgemerk dat die hele koeigroep se kondisie uitstekend is vir hierdie tyd van die jaar (net voor die reën).

Grootfontein in die noorde. Ná 121 jaar in Namibië kan dit mos nie anders wees nie. Deesdae
se Simmentalers is Afrika-aangepaste beeste.”
Prestasies en betrokkenheid
Spitshoek huisves vandag by die 300 diere wat
al verskeie skourosette, toekennings en pryse
gewen het. So tussen 120 en 130 vroulike die
re is tans in produksie. Die pryse sluit onder
meer ’n merietesertifikaat in as een van vanjaar se top-tien stoeterye in 2014 in Landbouweeblad en Breedplan se kompetisie vir SuiderAfrikaanse stoettelers. Pa en seun het vanjaar
ook ’n baie suksesvolle skoujaar beleef. Een
van hul pragkoeie, Walsim Belinda, is as die
Simmentaler-superkoei by die Windhoek Skou
aangewys terwyl die bul, Walsim Eddie, as die
ras se Breedplan-kampioen gekroon is. (Sien
advertensie op bl. 167)
“Dit was vir ons ’n besondere voorreg om hier
die pryse te wen, veral omdat beide oor meer
as net ’n mooi dier gaan. Ons fokus daarop om
ons boerdery te geniet, diere te produseer wat
’n positiewe bydrae tot die industrie lewer en
aktief by landbou betrokke te wees en by te dra.
Prestasietoetsing word op alle diere toegepas
en so deeglik as moontlik gedoen. Ons skandeer, weeg en meet,” sê Dewald.
Volgens hom is daar nie ’n beter leerskool as
om saam met jou diere in die skouring te wees
nie. “Bo en behalwe dit is dit ook ’n uitstekende
manier om jou stoet te bemark. Ons geniet dit
ongelooflik baie om te skou. Volgende jaar is
dit die tiende agtereenvolgende jaar wat ons
in beide Gobabis en Windhoek gaan skou.”
Rekordhouding op Spitshoek is iets wat deurlopend aandag geniet om die bestuur van die
stoetery so eenvoudig as moontlik te hou en
prestasietoetsing te vergemaklik. “Dewald hanteer die rekordhouding. Ons is trots om te kan
sê ons 3.5-stergradering vir die volledigheid
van prestasietoesting het vanjaar na 4-sterre

Dewald Walters is ’n senior rasbeoordelaar vir
Simmentalers en ’n junior beoordelaar vir Simbras en Santa Gertrudis.

opgeskuif. Die feit dat net ses
van 265 Simmentaler-telers
in Suider-Afrika ’n vierster
gradering het, is vir ons ’n
goeieaanduiding dat ons op
die regte pad is,” sê Bertus. Volgens Dawid Krause van Feedmaster is dit absoluut merkwaardig om hierdie vlak van
stoetteling binne tien jaar te
bereik.
Die Walsim-stoet het in April
vanjaar tydens die genootskap
se jaarvergadering ook die
Simdeks-kudde van die Jaar
in die kategorie vir 75 koeie Al die krale op Spitshoek is met ysterkrale vervang – iets waarop
of meer gewen. Tog strek die Bertus Walters baie trots is.
Walterse se passie vir hul boer
dery baie verder as om net mooi diere met goeie se voorgeskrewe standaarde. Tog is daar dinge
prestasiesyfers te teel. Beide pa en seun is ook wat met ’n bees verkeerd kan gaan. Jy kry nie ’n
aktief by georganiseerde landbou betrokke. volmaakte dier nie, maar moet probeer om dit
Bertus dien al vyf jaar in die raad vir Simmen- te teel wat die mark wil hê. Dit kan die mooi
taler- en Simbra-telers in Namibië en Dewald is ste bul op die oog wees, maar uiteindelik ver’n senior Simmentaler-beoordelaar en ’n junior tel sy sertifikaat die waarheid. Ons probeer om
Simbra- en Santa Gertrudis-beoordelaar. Dewald ’n balans tussen dit wat jy sien en die syfers van
het al diere by skoue op Vryburg, Lichtenburg ’n dier te vind,” sê Bertus.
en Ottosdal in Suid-Afrika beoordeel.
Van die visuele aspekte waarteen daar streng
Bertus is ook nie skaam om die landbousek- op Spitshoek geselekteer word, is lang skedes,
tor en die gemeenskappe waar hy sake doen fi- regop hakke en knopperige stertwortels. “Dit
nansieel te ondersteun nie. Hy is sinoniem met is vir my lelik, veral by ’n bul. Ons probeer ook
Securitas, ’n versekeringsmakelaar, wat terug- pienk oë uitskakel. Ek moet wel noem dat ons
ploeg in die gemeenskep met verdienstelike die afgelope twaalf jaar net een koei gehad het
bydraes in die vorm van borgskappe aan skole wat oogkanker gekry het en sy het goeie pigwaaronder die privaatskole-sportnaweek, die mentasie om die oë gehad. Die feit bly staan
Bybelgenootskap se gholfdae en die Gobabis dat die kommersiële produsent nie beeste met
Skou. Securitas is eweneens ’n gereelde gesig by pienk oë wil koop nie.”
die Meatco Nasionale Braaikompetisie waar hulle
Die Walterse het een dekseisoen wat strek
met groot geesdrif in die sosiale afdeling deel- vanaf 1 Desember tot 28 Februarie. Die rede
neem. Hulle het dié kategorie in 2009 gewen. hiervoor is dat die diere almal in een groep
aankom wat die administrasie, bestuur en pres
Teelstrategie en produksie
tasietoetsing vergemaklik. Die kalfseisoen is in
“Jou teelbeleid begin eintlik by die genootskap
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’n Groep bulkalwers uit die Walsim Stoet tydens die aanvang van hul negentig dae lange voedingprogram op Feedmaster se Rangeland Grower voordat hulle na die veld geskuif word.

Passie die dryfveer
169
September, Oktober en November wanneer
die veld nog nie te geil is nie. “Dit beteken die
kalwers groei nie so baie in die laaste maand
van dragtigheid nie wat die moontlikheid van
kalwingprobleme verlaag. Dit plaas ook min
der druk op die kamp by die huis waar die k oeie
kalf,” verduidelik Dewald. Hierdie heet gepas
die “kliniek”. Die dragtige koeie word sowat ’n

week voordat hulle moet kalf daarheen gebring.
Drie dae ná kalwing, wanneer die kalf goed
suip en sterk is, gaan hulle veld toe. “Dié praktyk, tesame met die uitstekende moedereienskappe van die Simmentaler, help om verliese
weens roofdiere tot die minimum te beperk.
Die koeie pas ook mekaar se kalwers op. Ek het
al gesien dat twee koeie tot tien kalwers oppas
terwyl die ander koeie gaan wei,” vertel Bertus.
Die vroulike diere word gepaar met hoofsaaklik die BLUP-teelwaardes van hul ouers as

Van die Feedmaster-produkte wat die Walterse met groot sukses op Spitshoek gebruik, is Koeikalflek, Rangeland Grower en Beesmix 4:1:5.

Twee-derdes van die plaas wat op sowat 2 000 ha te staan kom, is reeds ontbos. Hier is ’n voorbeeld van een van die kampe (regs) wat met bosdoderkorrels behandel is teenoor die buurman
se aangrensende kamp (links). Volgens Dewald Walters was die indringers op sommige plekke so
ruig dat hulle die korrels op hul knieë moes toedien.
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riglyn. Hulle probeer bulle koop wat struktureel, in tipe en volgens hul prestasie-inligting
positief tot die kudde kan bydra. “Ons is ook
streng oor watter vroulike diere ons in die kudde opneem. Slegs vroulike diere wat gekeur
is met ’n punt van 7 en hoër word as vervan
gingsverse gebruik. Bulle wat laer as 6 gekeur
word, word geslag. Behalwe in uitsonderlike
omstandighede, soos droogte of ’n bul wat onvrugbaar raak, word vroulike diere wat nie jaarliks kalf nie, uitgeskot. Ons gemiddelde tussenkalfperiode (TKP) is tans 396 dae,” sê Dewald.
Voeding en weiding
Omdat die Walterse slegs een dekseisoen het,
paar hulle die verse baie vroeg. Ná speen, met
ander woorde vanaf April, kry hulle Feedmaster se Koeikalflek sodat hulle teen Desember
’n gewig van 350 kg bereik. Bulkawers word ná
speen vir 90 dae Rangeland Grower gevoervoordat hulle na ’n wildkamp van 1 000 ha geskuif
word waar hulle bly tot hulle verkoop word.
Hier kry hulle Feedmaster se Beesmix 4:1:5 in
die winter en Futterfos in die somer. Dieselfde
geld vir koeie in produksie. “Ons meng ons eie
voer wat bestaan uit gras wat teen grensdrade
gesny word om die brandpaaie skoon te hou en
Feedmaster se Rangeland Grower,” vertel Bertus.
Wat skouvoorbereiding betref, kry die skoustring sowat drie maande voor die aanvang van
die skou selfgemengde voer. “Terwyl ons in die
verlede Enerfeed, HPK 30 en katoen-oliekoek
bygevoeg het, het Feedmaster dit vir ons maklik gemaak deurdat ons deesdae net Rangeland
Grower en ’n bietjie mieliemeel hoef by te voeg.”
Dawid Krause van Feedmaster het uitgebrei
en gesê Koeikalflek kan deur die jaar gegee
word, veral aan koeie. “Koeikalflek het genoeg
fosfaat, al is die inname min. In die somer kan
Futterfos en sout ook voorsien word vir wanneer verse ’n behoefte daaraan het, veral in
areas met ’n groot fosfaattekort soos in die
ooste van die land. Die inname sal weer eens
baie min wees. Trouens, een bees kan 750 dae
aan een sak Futterfos en een sak sout vreet. ’n
Skaap sal tien jaar daaraan eet. Die boere dink
hulle vreet dit nie, maar sit dit net by en hou aan
om Koeikalflek te gee. Jy sal die ekstra sprong
kry met die bietjie ekstra energie wat bykom.”
Met natuurlike weidingsamestelling is Bertushulle geseën. ’n Groot verskeidenheid grasse
kom voor. “Weidingbestuur en -verbetering is
altyd hoog op die agenda en ons poog om ons
weiding te alle tye in so ’n toestand te hou dat
ons vir twee jaar sonder reën kan deurkom.”
Bosuitdunning ’n móét
Bosuitdunning het in al 2001 op Spitshoek be-
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gin toe Bertus die plaas gekoop het. Tot op hede is sowat twee-derdes (2
000 ha) reeds ontbos deur bosdoderkorrels te strooi. Dit het ’n enorme
verbetering in die grondwaterbronne en weidingkwaliteit meegebring,
sê Bertus. “In die verlede het die boorgat by die huis soggens net vir
drie tot vier ure water gegee. Deesdae kan ons dag en nag water pomp.
Ek het ook agtergekom dat daar meer kameeldoringbome op die plaas
opkom.” Dewald voeg by: “Die wildkamp word ook ontbos, maar omdat daar wildspesies is wat die bosse kan benut, word dit selektief gedoen. Die bosse wat vrek en omval, word in die veld gelaat sodat hulle
as grondbedekking dien totdat hulle mettertyd vergaan. Namibië se
wisselvallige reënval is ons grootste uitdaging. Bosuitdunning is daarom ’n belangrike deel van ons boerdery wat deurlopend aandag kry.
Ons moet alles in ons vermoë doen om te sorg dat die seisoen se reën
in gras omgesit word en nie in bos nie.”
Dieregesondheid en infrastruktuur
Soos voorgeskryf word die beeste op Spitshoek teen milt-, spons- en
lamsiekte ingeënt. Die diere word ook almal teen hondsdolheid geënt
en die kalwers word op speenouderdom eenmalig teen anaplasmose
behandel. “Om jou kudde so gesond as moontlik te hou is dit belangrik
om soveel as moontlik tyd in die kraal deur te bring om probleme so gou
as moontlik te identifiseer. Ons doen parasietbeheer na gelang van die
omvang van die besmetting. Ons spuit ook Multimin,” vertel Dewald.
Die gedeeltes van die plaas waar vroulike diere aangehou word, is
so uitgelê dat die kampe nie te groot is nie (maksimum 150 ha) om die
bulle se werk in die dekseisoen te vergemaklik. Alle kampe het goeie
waterpunte. Ysterkrale is opgerig om die hantering van die diere maklik en stresvry te maak. Daar is drie sonpompe op die plaas en ’n elektriese pomp by die huis, terwyl die waterpypnetwerk so uitgelê is dat
een pos vier kampe van water voorsien.
’n Pa-en-seun-boerdery
Bertus en Dewald boer saam sonder om te dupliseer. In antwoord op ’n
vraag oor hoe die pa-en-seun-boerdery verloop, sê Dewald spottenderwys: “My pa het baie goeie punte, maar min geduld. Ek is gelukkig nie
so ongeduldig nie en daarom werk die boerdery.” Op ’n ernstiger noot
sê Bertus die goue reël is dat elkeen op sy verantwoordelikhede moet
fokus en dit is dan ook ’n voorreg om saam met jou kinders positiewe
dinge in die lewe te kan doen en ervaar.
Dewald stem saam: “Dit is belangrik dat beide pa en seun besef wat
hul onderskeie rolle is. Nog iets wat ons in gemeen het, is dat ons al
twee hierdie uitdaging met geen kennis van ’n boerdery aangepak het
en dus moes saamleer.”
Dewald en Bertus is minstens elke tweede naweek op die plaas om
na die boerdery om te sien. Na gelang van die omstandighede word ’n
dorpsnaweek dikwels ook een van boer wanneer Bertus vir net die Saterdag plaas toe gaan. “Ons is bevoorreg om die beste van beide wêrelde
te hê, maar daar is ’n prys om te betaal om suksesvol te wees. ’n Suksesvolle naweekboerdery gaan gepaard met opofferings en jou gesin moet
baie prysgee. Ons is dankbaar daarvoor,” vertel Dewald.
In antwoord op ’n vraag of hy eendag op die plaas wil aftree, sê Bertus
hy is te ongeduldig daarvoor. “Ek kan nie stilsit nie. Wat gaan ek elke dag
met myself op die plaas aanvang? Ek en my vrou, Komien, kom Desembervakansies gewoonlik vir twee weke hierheen en ná so twee of drie
dae wil ons weer dorp toe. Op ’n groter plaas sou ek dalk heeltyd besig
wees, maar dit is nie my behoefte nie. Ek geniet dit om stoetbeeste te
teel, maar wil nie die grootste beesboer in Namibië wees nie. Hierdie is
my speelplek waar ek my gedagtes kan vernuwe.”
Dewald se langtermyn planne sluit ook nie ’n voltydse boerdery in nie.
“Boerdery gaan nie goedkoper raak nie, daarom is ’n groot opset nodig
om voltyds te kan boer. Dit gaan al moeiliker word om voltyds op klein
skaal te boer en ’n bestaan daaruit te maak.”
Jou koper bly jou beste bemarker
Die beste bemarker van jou stoet bly ’n tevrede koper, sê Dewald. “Dit
is waarom ons nie bulle onder die ouderdom van drie jaar verkoop nie,
waarom ons streng is oor die gehalte wat ons te koop aanbied en waarom ons ons diere so goed as moontlik afrond. Alles gaan daaroor om ’n
produk te lewer wat ’n positiewe bydrae tot die koper se kudde kan le
wer. Jy kan nie die belangrikheid van ’n goeie bul beklemtoon as jy aan
172

Die nuwe stoetvaar, Leeupoort Kroon, het in Augustus van Rustenburg
af aangekom. Nog ’n stoetbul, Taaibosspruit Polaris, het onlangs uit Lich
tenburg se wêreld sy opwagting gemaak. (Sien advertensie op bl 176)

Van links kuier Dewald Walters, Dawid Krause van Feedmaster en Bertus Walters in die lapa op Spitshoek. Die Walterse het die suksesverhaalspan met ’n heerlike middagete bederf – sappige steak, slaai en goeie
wyn daarby. Soos altyd was Buksie, Bertus se lieflinghond, ook in die
prentjie. Dié Jack Russel skou saam, hou saam veilings en is daar waar
Bertus is.

Die plaasnaambord na daar waar die Walsim Simmentaler Stoet bedryf
word.
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Passie die dryfveer vir die Walterse
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Van links is Daniel Hishihange, Paulus Shifeta, Gideon Nghipulenga en Josef Hamukwaya – die
span wat in die week ’n ogie oor die boerdery hou.

Een van die 22 kameelperde op die plaas. Die
Feedsmaster-Suksesverhaalspan het die voorreg gehad om ’n heerlike stuk kameelperddroëwors te proe.

Volstruise in die wildkamp op Spitshoek.

Bertus se agtste Isuzu-bakkie. “Die enigste probleem met
hierdie bakkie is sy padhouvermoë. Veral op ’n grondpad
is dit so goed dat ek te vinnig ry,” vertel Bertus Walters.

Die gerieflike opstal op Spitshoek. Daar wei ook ’n paar skape om die huis vir eie gebruik en selfs
die ram in die trop is ook ’n stoetram. “Mense sal dalk sê ek is mal om ’n stoetram te koop en dan
die lammers te slag, maar ek hou van mooi diere.”
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’n groot gedeelte van jou mark diere verkoop
wat jy nie moes verkoop het nie. Dan stuur jy
die verkeerde boodskap uit.”
Behalwe dat die Walterse aan die jaarlikse
Sim Xtravangza-veiling deelneem, is daar
planne om moontlik ’n eie veiling aan te bied of
met ’n ander teler saam te span. “Ons verkoop
ook bulle op die plaas. Daar is heelwat gereelde kopers wat ons goed ondersteun en teen
dié tyd al ’n eerste keuse op ons jaarlikse oes
het. Ek het nog nooit ’n bul van die plaas af vir
meer as N$30 000 verkoop nie. Die belangrikste is om ’n gelukkige koper te hê wat weer
terugkom,” het Bertus gesê.
Vir meer inligting oor hul stoetery het Bertus-hulle ’n Facebook-blad, Walsim Simmentalers, en ’n webblad www.walsimsimmentalers.com wat gereeld op datum gehou word
met nuwe foto’s, nuus en inligting.
Doen die basiese dinge reg
Wat die algehele sukses van hul stoetery betref, is die resep volgens Dewald eintlik baie
eenvoudig. “Ons probeer om die basiese dinge
so goed as moontlik te doen. Ek verwys nou
na die dinge wat jy weet jy moet doen soos
bemarking, prestasietoetsing, die afronding
van diere, die belangrikheid van vrugbaarheid
en genetiese vooruitgang.” Wat wel belangrik
is, is om nie te vinnig te groei nie, waarsku hy.
“Die plaas en ons kudde het met verloop van
tyd groter geword. Dit moet geleidelik gebeur, anders kan die gevolge van die lesse
wat jy leer katastrofies wees.”
Die toekomsplan van die Walsim Simmentaler Stoet is om nog meer klem te plaas op
strukturele korrektheid, reproduksie en teelwaardes. “Soos ’n mens vorder, moet die kriteria
waarvolgens jy meet al strenger word,” sê hy.
Bertus het ’n spesiale woord van dank teen
oor die genootskap uitgespreek. “Dis ’n voorreg om deel te wees van die Simmentaler-fami
lie. ’n Mens besef nie aldag die omvang van
die harde werk wat oor die laaste 121 jaar deur
telers, veral in Namibië, ingesit is nie. Daarby
het ons as nuwe telers van meet af welkom
en tuis gevoel.”
Werkers word vergoed vir prestasie
Behalwe vir hul maandelikse salarisse, word
werkers op Spitshoek ekstra vir goeie prestasie vergoed. “Alle prysgeld wat op skoue
gewen word, word as motivering tussen die
werkers verdeel, ongeag of hy op die skou
was of nie. Almal op die plaas moet betrokke
wees om suksesvol te kan skou. Dit is uit en
uit ’n spanpoging.”
Die werkers woon in steenhuise, het gratis
Nampower-krag en kry gereeld vleis en nuwe
oorpakke. Hulle ontvang ook dwarsdeur die
jaar N$500 per maand as oortyd-vergoeding,
ongeag of dit kalfseisoen of vakansie is. Hierdie reëling is ingestel omdat Bertus en Dewald
net oor naweke daar kan wees en dit moeilik
is om van hul werkure boek te hou. Omdat
hulle elke maand oortyd betaal word, is hulle
ook gewillig om naweke beskikbaar te wees.

SIMMENTALER

DIE KERK, WERK
EN DANS BAKKIE

JY WEET JY KAN
Beste in Klas Sleepvermoë van 3.5 Ton. Alle KB 300 LX
Modelle is toegerus met Opsionele Swaardiens Sleepstang
Beste in Klas ladingsvermoë: KB 300 D-TEQ LX 4x4 Dubbelkajuit
(1 048kg) en KB 300 D-TEQ LX 4x2 Verlengde Kajuit (1 180kg)
Beste in Klas: Brandstofverbruik KB 300 D-TEQ

OOK Beskikbaar in Enkel-, en Verlengde Kajuit.

Windhoek
Swakopmund
Ongwediva
Mariental

Tel: 061 389 100
Tel: 064 405 900
Tel: 065 238 061
Tel: 063 240 705

Die motormense met ’n sesde sintuig
Gobabis
Tel: 062 563 002/3
Otjiwarongo Tel: 067 302 037
Walvis Bay Tel: 064 203 610
December 2014 / January 2015
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Bepalings en Voorwaarde Geld. Vertoonmodel mag verskil. Behoudens Foute & Weglatings

82476 ADMAKERS.COM

AUAS MOTORS

