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Ebenhaeser gemeenskap ongelukkig oor CPA
Berig en foto: Annemarie Schoeman

omdat dit 'n kantoor is vir die gemeenskap. Brand noem dat die kantoor nie korrek bestuur word nie en daarom wil hulle
dit regstel. Sy noem ook dat as dit by geldelike sake kom daar nie genoeg deursigtigheid is nie.
Die CPA-bestuur wou nie Woensdag enigsins kommentaar lewer nie. Ons Kontrei is
ook nie by die vergadering met kaptein
Bishop toegelaat nie.
Later die aand, ongeveer 20:30 volgens
Casper is Olifantdriwwers deur van die
CPA bestuur met die trok gaan haal en on-

der die in druk gebring dat dit 'n politieke
optog is en dat die gemeenskap die CPA
lede wil aanrand. Die lede wat aangery is
het die gemeenskap met haatspraak uitgejou. Sommiges het ook messe by hulle
gehad. Casper en Brand is later deur een
van die Olifantsdrifinwoners in kennis gestel dat hulle onder 'n wanindruk gebring is
en die verkeerde indruk geskep is. In die
chaos is die sleutel tussen die CPA verwissel en die kantoor is toegesluit, so die gemeenskapslede het nie die sleutel ontvang
nie en daar is niks bereik nie.

Op Maandag, 19 April het Casper genoem
dat daar geen kriminele sake teen die gemeenskap geopen is nie. Die gemeenskap het die CPA sewe dae kennis gegee
en vergader weer eerskomende Maandag, 26 April met die CPA-komitee en die
bestuur. Casper sê dat gemoedere hoog
loop, omdat hulle steeds niks bereik het
nie.
Teen druktyd het ons steeds geen kommentaar vanaf die CPA-komitee of bestuur ontvang nie.

EBENHAESER: Ontevrede inwoners
van Ebenhaeser het Woensdag, 12 April
voor die Ebenhaeser Community Development Trust kantoor op Vaalkrans
bymekaargekom. Die inwoners is ontevrede oor hoe die Ebenhaeser Communal Property Association (CPA)-bestuur,
die trust bestuur. Die gemeenskap wou 'n
vergadering met die CPA-bestuur gehad
het om hulle griewe te lig en om hulle besware skriftelik te oorhandig. Felicity
Brand, koördineerder van die optog en
Simoné Casper, woordvoerder van die
gemeenskap het die mosie van wantroue
oorhandig. Brand noem dat die gemeenskap se pleidooi is dat die CPA-komitee
en trustees ontbind en die kantoor gesluit
moet word. Dit moet gedoen word sodat
probleme uitgestryk kan word en daar 'n
ooreenkoms tussen die CPA-trustees en
die gemeenskap kan plaasvind.
Die CPA-bestuur het binne die huis in 'n
kamer gesit en geweier om die sleutel
van die kantoor aan die gemeenskap te
oorhandig of met hulle te praat. Lutzville
SAPD is ingeroep om die situasie te monitor. Later is kaptein Bishop ingeroep om
met die bestuur te onderhandel.
Volgens Casper het die gemeenskap oor
verskeie redes voor die kantoor bymekaargekom. Brand noem dat die gemeenskap nie ingelig word oor besluite
wat geneem is nie. Die afgelope drie jaar
het die gemeenskap ook nie finansiële
verslae ontvang nie.
Die gemeenskap wil die kantore sluit, Lede van die gemeenskap wat Woensdag voor die CPA-kantore bymekaargekom het.

Almal nie opgewonde oor Vryheidsdag MBDC reik na kleiner gemeenskappe uit
Berig en foto’s: Maryke Bothma
MATZIKAMA: Suid-Afrikaners vier weer
volgende week op Dinsdag, 27 April Vryheidsdag.
Dit is alreeds 27 jaar gelede dat Suid-Afrikaners hul kruisies getrek het in die
eerste demokratiese verkiesing van
Suid-Afrika in 1994.
Die ANC is toe as die nuwe regerende
party verkies, en Nelson Mandela is as
president ingehuldig op 10 Mei 1994.
Behalwe vir 'n lekker vakansiedag, herdenk baie mense ook hierdie dag.
Ons Kontrei het met inwoners gesels oor
wat hulle mening is van dié geskiedkundige dag in ons land se geskiedenis.
Andreas Sindyamba, Matzikama DA
raadslid, reken dat swak dienslewering in
die gemeenskap veroorsaak dat hy nie
iets goeds oor Vryheidsdag kan sê nie.
“Kyk hoe lyk ons paaie van die slaggate,
asook probleme met riool. Dit is maar en-

kele voorbeelde van swak dienslewering.
Hoe kan ek Vryheidsdag vier en gelukkig
voel as die dorp so agteruitgaan?”
“Ons belastingbetalers verdien beter
dienslewering. Totdat dienslewering aan
die gemeenskap verbeter het, kan ek ongelukkig nie opgewonde voel oor Vryheidsdag nie,” het Sindyamba gesê.
Volgens Hennie Nell van GOOD, is daar
geen vreugdevure meer in ons arm gemeenskappe of plase nie.
“Gebrekkige dienslewering, gerugte van
korrupsie van leiers in die munisipaliteit,
uitsettings, geen drinkwater of toilette op
plase, hierdie is net 'n paar kwessies wat
my ongelukkig laat voel,” het Nell gesê.
Nell se wens vir Vryheidsdag 2021 is dat
die gemeenskap vry sal wees van korrupsie, magsmisbruik en uitbuiting van die armes.
Teen druktyd het Matzikama Munisipaliteit nog nie reageer op navrae nie.

Belnina Diergaardt (27), sê sy
het nog nooit
voorheen belangstelling getoon in
politieke sake nie.

Victor Scholtz (44)
(foto regs), voel
die land is korrup,
en kinders sal jare
vorentoe nog altyd
swaakry.

VERSEKER GENESER KASA
LAAT JOU NOOIT IN DIE STEEK
SLEGS WONDERWERKE.
Ek is mev. Christine Jacobs, 45 jaar oud van Groenpunt. Ek is getroud met 3 pragtige
kinders. Vir meer as 20 jaar het ek gewerk as verpleegster, maar die lewe was moeilik
finansieel. Ek kon nie my huis betaal, voorsien aan my kinders se behoeftes en my skuld
betaal nie. Ek het baie skuld gehad. My man se konstruksiebesigheid het ook nie so vlot
verloop nie. Ek kon nie eers sien waar die geld gaan nie. Ek was baie gespanne en my
familie was besig om uitmekaar te val. Eendag toe lees ek van Geneser Kasa in `n tydskrif
oor sy goeie werk om mense te help. Ek het besluit om Geneser Kasa te skakel vir hulp.
Hy het my R450 gevra om my toekoms te lees, tot my verbasing. Geneser Kasa het my
ook `n super toor ring vir goeie geluk gegee om die lotto boerpot te wen. My eerste dag dat
ek lotto speel wen ek `n groot boerpot. Ek het die geld gebruik om al my skuld af te betaal,
my huis klaar te betaal en my man se besigheid het ook herstel. Geneser Kasa het ook my
man gehelp met sy seks probleme. My gesin is baie gelukkig. Ek kan nou op my 2 bene
staan en moedig elkeen aan wat in die stilte rou met probleme en siektes.

Skakel of Whatsapp Geneser Kasa om Hulp nou

074 512 8917

Edward Khumalo
(42), sê die land
beweeg vorentoe,
en hy voel nog gelukkig om Vryheidsdag te vier.

Berig en foto: Verskaf

MATZIKAMA: Die Matzikama Besigheidsontwikkelingsentrum (MBDC) in
vennootskap met Matzikama Munisipaliteit het met 'n roadshow deur die
distriksmunisipaliteit area (DMA) begin.
Die doel van die besoek was om die
MBDC aan daardie gemeenskappe bekend te stel, aangesien hulle ook deel
van Matzikama vorm en verdien om
deur die MBDC gediens te word.
Die areas wat besoek is, is Kliprand,
Bitterfontein, Nuwerus, Rietpoort, Molsvlei, Stofkraal en Putsekloof.
Die MBDC is verteenwoordig deur
Ralph Klaasen as die sentrumbestuurder en Johan Muller as die spesialis vir
ondernemingsontwikkeling. Matzikama
Munisipaliteit is deur Gideon Abrahams
as die plaaslike ekonomiese ontwikkelingsbeampte verteenwoordig en Ricardo Kock as die betrokke wyk raadslid.
Die MBDC is op alle gebiede goed ontvang, met enkele uitsonderings weens
laat kennisgewings. Die grootste aantal
persone, ongeveer 50, meestal jeugdiges het op Bitterfontein die geteentheid bygewoon.
Soos voorheen genoem, was die doel
om die MBDC voor te stel en om mense
bewus te maak van die diens wat hul
lewer. Die veldtog het ook die MBDCspan toegelaat om data in terme van die
bestaande en potensiële entrepreneurskap en landskap van elke gebied
in te samel (data sal beskikbaar wees na

PASTOOR JOHN het my, my familie en
my vriende gehelp. Ek het die Lotto gewen, my suster se man het teruggekeer,
my vriendin het swanger geword en my
hele familie is beskerm. Hy vra nie geld
voordat sy werk klaar is nie. By ander
“dokters” moes ek lank wag, maar by
hom was sy werk binne 45 minute klaar.
As jy teleurgestel is, kontak

Pastoor JOHN 071 955 5802

voltooiing van die vaslegging).
Die MBDC en die munisipaliteit is goed
ontvang en die belangstelling in die
sakeondernemings was redelik groot.
Hulle het na 'n paar idees geluister en
mense aangemoedig om afsprake te
maak wanneer hulle wil hê MBDC moet
hulle te woord staan of die sentrum besoek.
Hulle het verskeie navrae gehad, van
ondernemingsregistrasies, waaronder
die oprigting van koöperasies, vestiging
en besigheidsondersteuning. Hulle het
ook gevestigde ondernemings teëgekom wat net
leiding en ondersteuning nodig het.
Hierdie gebiede het groot potensiaal en
die MBDC moet deurlopend na maniere
kyk om die gebied te besoek. Die potensiaal bestaan vir die MBDC om 'n
groter impak te maak as die hulpbronne
bestaan en om dit te kan doen moet
hierdie afgeleë areas gereeld besoek
word.
Laastens wil MBDC hul opregte dank
uitspreek vir die bydrae wat deur die
Matzikama Munisipaliteit gemaak is om
hierdie uitreikprogram moontlik te
maak.

Op die foto onder luister die gemeenskap na die voorlegging deur
MBDC.

