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CLNK se vissers bekyk die muur van die Kofferdam by Alexanderbaai

Ekstraktiewe
diamant-ontginning
bedreig die lewensbe-staan van kleinskaalvissers in die Noord-Kaap
DIE Noord-Kaap het enkele unieke kenmerke.
Dis die grootste provinsie in Suid-Afrika
en beslaan 30% van die landsoppervlak,
maar het die kleinste bevolking (1.2 miljoen
inwoners) en ekonomie van al die provinsies.
Sy ekonomie is lank reeds histories oorheers

THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION

deur mynbou, met die myne wat deur
aansienlike beleggings in spoorvervoer
met die kus verbind is. Ryk neerslae van
spoeldiamante aan die Noord-Kaapse kus,
vervoer vanaf Kimberley via die Oranjerivier,
het hierdie kuslyn dekades lank ‘n aantreklike
en ekstraktiewe aflandige myngebied
gemaak, met minimale voordele vir die
plaaslike bevolking.
DIE sukses van die Kleinskaalvisvangbeleid
in hierdie provinsie maak staat op plaaslike
vissers se vermoë om enige regte wat deur
die beleid verkry is, om te keer in meer
volhoubare bestaansmoontlikhede en
die langer-termyn volhoubaarheid van sy

mariene hulpbronne en voedingsbodems.
Albei in die Noord-Kaap is onder bedreiging.
SEDERT laat 2017 is vissers van
Coastal Links-takke in Port Nolloth en
Hondeklipbaai, in vennootskap met plaaslike
burgerlike gemeenskapsorganisasies en
omgewingsaktiviste, besig met aktiewe
mobilisering om hulle te beywer vir
veranderinge in die manier waarop twee
groot mynmaatskappye – Alexkor en
Trans Hex/West Coast Resources – aan die
Noord-Kaapse kus werksaam is. Hierdie
twee maatskappye, tesame met De Beers

Vervolg op bladsy 3
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Redaksioneel
IN November 2017 was kleinskaalvissers in die Noord-Kaap die
eerste vissers wat gekwalifiseer het vir regte in terme van die
Kleinskaalvisvangbeleid. Hulle was ook die eerste vissers wat aanvaar
is vir opleiding deur DAFF se diensverskaffers oor die voorgestelde
vestiging van koöperatiewe in Port Nolloth en Hondeklipbaai. Hierdie
twee ontwikkelings dui die jongste mylpale aan in hulle lang en
uitgerekte stryd om te verseker dat die voordele wat in die beleid aan
hulle belowe is, gelewer word op maniere wat ‘n sekerder en meer
volhoubare lewensbestaan vir kleinskaalvissers in die provinsie bou.
Hulle weet maar te goed dat baie uitdagings nog voorlê. Baie
vissers, veral vroue en jongmense, het dit nooit tot op die finale lyste
gemaak nie. Die grondwet wat DAFF nou vir die nuwe koöperatiewe
voorstel, skiet te kort om te verseker dat hulle langtermyn-regte onder
die beleid veilig is. Toegang tot hulle kuslyn is minimaal as gevolg van
die groot aantal diamantmyn-konsessies aan die kus wat die vissers
se maklike toegang tot hulle tradisionele visvanggebiede blokkeer. En
die stygende aanwesigheid en opgradering van diamantontginning
deur Kofferdam-ontginning aan die hele kus is besig om hulle mariene
hulpbronne – hulle hele spesiemandjie, asook die kus se mariene
biodiversiteit – te vernietig.
Die vissers weet dat hulle stryd om voedselsekerheid te bereik
ver van verby is. Hulle is vasberade om die beleid en die vele
waardeketting-geleenthede wat saamgaan met hulle visvangregte,
te laat werk. Hulle is besig om te netwerk met ander burgerlike
gemeenskapsorganisasies en omgewingsaktiviste om Kofferdamontginning in die gebied aan te vat. Hulle het hul eie idees, gebaseer
op hul eie inheemse kennis en verstaan van plaaslike toestande
en die visvangsektor, oor hoe die
koöperatiewe behoort te werk. Met
die aktiewe deelname van sterk
Dit
vroue soos Rosie Malan en Rentia van
alles doen
Wyk, dink hulle opnuut oor hoe om
die verlate visfabrieke in Port Nolloth
hulle omdat dit
te gebruik. Hulle doen wat hulle kan
hulle lewe is. “Ek
om hulle bote te herstel en dit op die
ken nie ‘n ander
DAFF-stelsel te registreer sodat hulle
kan teruggaan op die water. Dit alles
lewe nie.” “Dit is
doen hulle omdat dit hulle lewe is.
my lewe.”
“Ek ken nie ‘n ander lewe nie.” “Dit is
my lewe.”

Toe Andries “Mannetjies”
Klaasen vroeg in April aan die
kus van Port Nolloth verdrink
het, was hy besig om te doen
waarvoor hy lief was – vis te
vang vir kos en ‘n bestaan vir
sy familie. Maar Mannetjies
was meer as dit. Hy was
‘n aktivis wat lank en hard
baklei het om te verseker dat
die Kleinskaalvisvangbeleid
vir sy gemeenskap in
Hondeklipbaai en vir alle

Andries Klaasen, algemeen bekend as Mannetjies,
wat in April 2018 aan die kus verdrink het.
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vissers in die Noord-Kaap
werk. Almal het Mannetjies
gerespekteer vir sy toewyding
en liefde vir visvang. Hoewel
sy tragiese dood vissers op
en af teen die kus geskud
het, sal hy altyd onthou word
deur diegene wat agterbly
om hulle onvoltooide stryd
voort te sit. Hierdie uitgawe
van Vissersnet word gewy aan
die lewe en nagedagtenis van
Mannetjies.

Vervolg vanaf bladsy 1
Namakwaland (DBN), het ‘n monopolie op
mynkonsessies aan die 350km-lange kus,
van Alexanderbaai in die noorde tot by die
Groenrivier in die suide, wat die toegang
van vissers tot baie van hulle tradisionele
visvanggebiede versper.
DIE vissers skat dat hulle tans tot slegs
5% van hierdie kuslyn toegang het, wat
weer addisionele vervoerkostes en tyd
by hulle visvangbedrywighede voeg.
Benewens die kwessie van gebrek aan
toegang, is die vissers en kleinskaalmynprodusente op die oorlogspad oor ‘n
selfs meer kommerwekkende kwessie – die
uitbreiding van wat genoem word Kofferdamdiamantontginning, al met die kus langs.
HOEWEL Kofferdam-ontginning nie ‘n
nuutjie in die gebied is nie, is die manier
waarop dit tans bedryf word en die eskalering
van mynaktiwiteite ‘n groot rede tot kommer.
Waar hierdie Kofferdamme voorheen van
sand gebou was, en dus nie baie skadelik vir
die mariene omgewing was nie, word hulle
nou teen ‘n groot spoed gebou van gebreekte
rots wat tot 250 meter diep die see in strek.
BENEWENS die skade wat hierdie “damme”
aan die strand en plaaslike kuslyn aanrig,
is hierdie stelsel van diamantontginning

uiters skadelik vir die plaaslike mariene
omgewing en biodiversiteit. Die
produksieproses behels eerstens die bou
van reghoekige damme wat bestaan
uit gebreekte rots en klip; tweedens
die uitpomp van die water uit die
damgebied en, daarmee saam, al die
mariene hulpbronne wat binne hierdie
gebied leef; derdens die instuur van
groot masjinerie om die diamante uit die
drooggelegte marienebedding te grawe,
en in sy spoor ‘n verlate Kofferdam te laat
vir “mynbourehabilitasie” wat aan die kus
nog gebore moet word.
IN Januarie 2018 het Coastal
Links die hulp ingeroep van die
Regshulpbronnesentrum in Kaapstad om
‘n geregtelike protes-aksie van stapel te
stuur oor die wyse waarop Kofferdamontginning aan die kus plaasvind. Hulle
argument, en ook dié van ander omgewingsen drukgroepe, is dat die mynmaatskappye
nie voldoen het aan die bestaande SuidAfrikaanse omgewingswetgewing nie.
DIT lyk asof die op skrif stel van hierdie
veldtog teen Kofferdam-ontginning in
die Noord-Kaap besig is om momentum
te kry soos dit wyer gepubliseer word en

bekend raak by die Suid-Afrikaanse publiek.
Tensy dit so gou moontlik uitgeklaar word,
is Kofferdam-ontginning, tesame met
die voortgesette gebrek aan toegang tot
plaaslike visvanggebiede, ‘n ondermyning
van enige voordele vir vissers onder die
Kleinskaalvisvangbeleid, en ‘n ernstige
bedreiging vir hulle huidige en toekomstige
bestaansgeleenthede.

Die gebrek aan infrastruktuur ondersteuning vir
vissers in Port Nolloth en Hondeklipbaai
BENEWENS die gebrek aan toegang
tot tradisionele visvanggebiede en
bedreigings vir volhoubare mariene
hulpbronne, reken kleinskaalvissers in
die Noord-Kaap dat die regering nie
genoeg doen om hulle te voorsien van
die infrastruktuur wat die vissersbedryf
benodig om dit, ten spyte
van talle verbreekte beloftes, ‘n meer
dinamiese deel van die plaaslike ekonomie
te maak nie,
Dit word bevestig deur enige besoek
aan Port Nolloth en Hondeklipbaai, beide
gekenmerk deur ‘n gebrek aan of bewys
van verwaarlooste of afgetakelde visvanginfrastruktuur aan die kus. Die NoordKaap het steeds geen geskikte hawe om
kommersiële of kleinskaalvisvangs te dra
nie. Eens aktiewe visfabrieke, bestuur
deur maatskappye soos Ovenstone of
Oceana, lê tans verwaarloos of onderbenut
in hulle eens florerende vissershawens.
Monumente aan die sluiting van hierdie
fabrieke wat in hulle spoor honderde
verarmde en werklose vissers, meestal
vroue, agterlaat.
Rosie Malan, ‘n lid van Coastal Links
en aktivis van Port Nolloth, het sedert
haar kinderjare in die voetspore van haar
ma en ouma gevolg en in die plaaslike
vissersbedryf gewerk. Sy het alles wat sy
kon, gedoen om die steun van die regering

en plaaslike private sakeondernemings te kry
om die vervalle visserskompleks by die eens
florerende hawe weer op die been te bring,
en om visvangverwante aktiwiteite wat aan
baie werklose vroue en jongmense in die
area potensiële bestaansgeleenthede bied, te
laat herleef. “Ek doen wat ek kan, kry hulp van
lede van die gemeenskap, die plaaslike Spar
en ander… Ek sal nie ophou nie, want ek ken
geen ander lewe nie.”
Nie een van die dorpe het eens toegewese
of veilige landingsplekke vir die bote van
kleinskaalvissers nie, wat maar net nog een
van die vele veiligheidsrisiko’s van ‘n strawwe
en onvoorspelbare Noord-Kaapse kus is.
Klein bootjies wat deur die Departement van
Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming
in die provinsie aan die vissers geskenk is, lê
sedert 2015 in albei dorpe ongebruik op die
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strand, vasgevang in ‘n deurmekaarspul
van interdepartementele rompslomp
tussen nasionale en provinsiale owerhede.
Morgan Johnson, ‘n Coastal Links-leier
in Port Nolloth, is van mening dat dinge
moet verander en dat visvangs aan die kus
gevaarlik en onveilig is vir kleinskaalvissers.
Hy wil ook antwoorde hê oor miljoene
Rande van die Regering wat toegewys is om
toestande te verbeter en waarvan niemand
tot op datum iets gesien het nie. “Daar is
hyskrane wat nie werk nie. Daar is planke op
die bestaande hawehoof wat ontbreek. Ek
moet oor drywende buitebande loop om my
boot op die see uit te neem… Ons het baie
vergaderings met die provinsiale, distriksen plaaslike munisipaliteite gehad en baie
briewe geskryf, maar nog geen antwoorde
gekry nie.”
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Stemme van die Kus:
Ten spyte van baie uitdagings, sien vissers in Port Nolloth en Hondeklipbaai uit na ‘n beter toekoms.
Rentia van Wyk: Die regering
moet ons net beheer gee sodat
ons die koöperatiewe kan
bestuur deur ons eie kennis
en verstaan van plaaslike
toestande te gebruik. Dit is my
visie, omdat ons die potensiaal
wat in hierdie plek bestaan,
kan sien. Ek kan sien dat die
jongmense gekyk het na die
manier waarop ons hierdie
afgelope 30 jaar gesukkel het.
Soos ons kinders grootword, sien
hulle hoe ons gesukkel het en
voel dat ons nêrens kom nie. Die
jongmense sê die see produseer
geen geld nie. Hulle verstaan
nie dat die see die fondasie van
ons rykdom is nie. Ons moet
daardie sin van vertroue en trots
in visvangs terugbring. Dit is
hoekom dit so belangrik is om
te veg om hierdie beleid te laat
werk sodat dit ons bevoordeel.
Sodat ons jongmense en
toekomstige generasies kan bou
op wat ons gesukkel het om vir
hulle te bereik.

Hondeklipbaaivisser: Ons kan alles
verander as ons net
kan saamwerk om
te produseer dit wat
God vir ons as vissers
uit die see gegee
het. Ons kan ons
gesonde verstand
gebruik en besluit
dat ons dit vir onsself doen en nie staat
maak op die regering se beloftes nie. Ek glo
ons kan visvangs suksesvol maak as ons
saamstaan.
Morgan: Ons wil
graag sien dat die
koöperatiewe werk.
Daar is slegs twee
vissersgemeenskappe hier in
die Noord-Kaap
– Port Nolloth en
Hondeklipbaai
– en as hierdie
koöperatiewe kan werk, sal hulle die
lewe en bestaansmoontlikhede van baie
plaaslike mense aansienlik verbeter.

Van aangesig tot aangesig
Die enigste lewe wat Antie Rosie Malan van
Port Nolloth ken, is die see, en sy is vasberade
om die waardeketting wat visvangs bied om
die plaaslike ekonomie te verbeter, te maak.
EK is in Port Nolloth gebore en het daar
grootgeword. My hele familie – my ma, my
ouma, my oupa, en ek. My ma is afgedank
by die fabriek omdat sy op ‘n warm dag
vir die werkers water gegee het. Ons het
almal in hierdie visfabriek gewerk totdat dit
gesluit is.
Ek is een van die eerste werkers wat
terugkom na hierdie gebou om die
eienaars se hulp te vra. Ek ken geen ander
werk nie. Ons wou ‘n plekkie skep waar
ons vis en tjips kan verkoop. Ons het dit
gedoen, het vis met ‘n bakkie in Doringbaai
en ander plekke aan die Weskus gaan
haal. Maar ons is voorgekeer deur die
inspekteurs wat gesê het ons het nie
toestemming om dit te doen nie.
In Januarie hierdie jaar het Oom Piet my
gevra of ek ‘n plan kan maak met trekkers
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van die Departement van
Landbou wat net hier
rondgestaan het. Toe gaan
kyk ek. Ons het geld wat
ons gehad het, gebruik om
pype, olie en ander dinge te
koop om hulle weer aan die
ry te kry. Alles was goed. In
Februarie, toe die mense
van die Departement ons
besoek, het ons vir hulle
die trekkers gewys. Hulle
was so beïndruk. Nou
gebruik ons hulle om ons bote by die
water in en uit te sleep. Ons gebruik die
geld wat ons van die vissers kry om dit te
doen sodat ons kan betaal vir herstelwerk
en instandhouding. Ek is nou besig om
te praat met die ouer vissers om te sien
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of ons veiligheidstoerusting en ander
onderdele kan kry sodat ons kan begin
om die klein bootjies wat hier op die land
rondlê, te herstel en weer terug te kry in
die gesagstelsel.

NC bespreek die Grondwet.

Vissers in die Noord-Kaap skop vas teen die
DAFF-wetgewing vir Koöperatiewe
“ONS ondersteun die koöperatiewe. Ons
wil hê hulle moet werk. Maar ons is nie
tevrede met die manier waarop DAFF hulle
inwerkingstelling geïmplementeer het nie, en
ook nie met die voorgestelde Grondwet vir
die Koöperatiewe nie.”
Kleinskaalvissers in die Noord-Kaap was
die eerste om te kwalifiseer vir regte in terme
van die KSVB met die publikasie van hulle
finale lys van kwalifiseerders in November
2017. Hulle was ook die eerste om opleiding
te ontvang deur diensverskaffers wat in
Februarie 2018 deur DAFF gehuur is aan die
hand van wetgewing opgestel deur DAFF
vir die daaglikse uitvoer en bestuur van
hierdie regsentiteite. Soos baie vissers van
KwaZulu-Natal, het die Noord-Kaapse vissers
baie vrae gestel en geargumenteer dat daar
met hulle beraadslaag moes gewees het oor
die inhoud voordat dit voorgelê is in ‘n lang
en ingewikkelde dokument, in Engels en nie
Afrikaans nie, met min tyd by die tweedaagse
werkswinkel om die inhoud daarvan te
bestudeer of te prosesseer.
“Hulle moes ons geraadpleeg het. Ons
ken die situasie hier, op die grond. Wat weet
konsultante van Johannesburg van visvang?”
(Rentia van Wyk, Coastal Links-leier van Port
Nolloth)
Een van die vernaamste knelpunte is die
klousule wat verwys na eienaarskap van die
Koöperatief wat ‘n gelyke aandeelhoudende
reg uitsluit. Die vissers is onversetlik oor die
feit dat hulle nie slegs lidmaatskapsregte wil
hê nie. Hulle wil ‘n reg hê wat hulle in staat
stel om hulle aandeel in die koöperatief in

“This
is our life. It
is our right to a
livelihood. What
happens if my
husband dies?
die geval van aftrede of afsterwe aan hulle
familie oor te dra.
“Dit is ons lewe. Dit is ons reg op bestaan.
Wat gebeur as my man doodgaan? Ek bly met
niks agter.” (Rentia van Wyk)
Nog ‘n knelpunt is klousules wat
spesifiseer dat die Koöperatief DAFF moet
raadpleeg vir goedkeuring. Die vissers
beweer dat dit nie in ooreenstemming is
met die bestaande Wet op Suid-Afrikaanse
Koöperatiewe nie, en dat dit hulle reg
ondermyn om oor die werkings van die
Koöperatief te besluit.
“As die regering visvangregte aan ‘n
maatskappy toeken, meng dit nie in met
hoe die maatskappy werk nie. Ek sê nie dat
DAFF geen reg het om ons te monitor nie. Ek
stem 100% daarmee saam. Maar hoe ons die
Koöperatief bestuur, moet aan ons oorgelaat
word.” (Stanley Young, Coastal Links-leier in
Port Nolloth)
Coastal Links-lede van die Noord-Kaap,
Wes-Kaap, Oos-Kaap en KwaZulu-Natal
het ‘n geleentheid gekry om hulle vrae
rakende die Koöperatiewe proses en
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grondwet te stel aan Craig Smith, Direkteur
van Kleinskaalvisserye in DAFF, by ‘n
Nasionale Rondetafel-vergadering belê deur
Masifundise aan die einde van April vanjaar.
By die vergadering, waar Craig Smith weer
eens die bekendstelling van die beleid sedert
2016 uiteengesit het, het die vissers gehoor
wat sommige van die regering se vrae is,
en het hulle ‘n geleentheid gekry om van
aangesig tot aangesig hulle besware teenoor
hom te opper.
By die daglange vergadering is die
onopgeloste kwessie van die uitsluiting
van baie vissers, meestal vroue en
jongmense, om deel te wees van die
beleids- en toewysingsproses weer eens
geopper. Craig Smith se verklaring van die
verifikasie- en appèlproses, waarvan vissers
uitgesluit is omdat een van die lede van die
verifikasiepaneel beslis het dat hulle misluk het
om te kwalifiseer, het ‘n reeds lank bestaande
bekommernis dat die proses van die verifikasie
van regte deur baie vissers beskou word as
minder as regverdig, weer na vore gebring.
“Toe Craig Smith verduidelik op watter
gronde vissers uitgesluit word, het dit vir my
in plek geval. Vissers weet wie die vissers in
hulle plaaslike gemeenskappe is. Ons het
240 name voorgelê, maar toe die finale lys
uitkom, was slegs 74 vissers van Port Nolloth
op die lys… Ek dink die hele proses moet
hersien word.” – (Morgan Johnson, Coastal
Links-leier van Port Nolloth).
Met die skryf hiervan (Mei 2018),
bly die kwessie van die Grondwet en
implementering van die beleid onopgelos.
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Dit
was vanjaar
die geval. Die
permitte het laat
opgedaag in ‘n
reeds kort
visvangseisoen.

Hawehoof in swak toestand.

Veiligheid ter See
OP 10 April 2018 het ‘n bekende en geliefde
Coastal Links-lid en -leier van Hondeklipbaai,
Andries “Mannetjies” Klaasen, tragies gesterf
terwyl hy aan die kus van Port Nolloth
visgevang het. Mannetjies het ‘n sleutelrol
gespeel in die bepleiting van die visvangregte
van kleinskaalvissers deur die implementering
van die Kleinskaalvisvangbeleid vir sy
gemeenskap en vissers in die Noord-Kaap,
met baie idees en drome oor hoe die beleid
die lewens en bestaan van vissers in die
provinsie kan verbeter.
Die tragiese dood van Mannetjies
illustreer ‘n paar belangrike sake. Eerstens
die onsekerheid en gevaarlike lewe wat
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vissers elke dag wat hulle uitgaan op die
see, moet trotseer. Tweedens, die ekstra
gevare van visvang in onbekende waters
aan die kus. In hierdie geval aan die kus
van Port Nolloth, bekend vir sy stormagtige
see en onvoorspelbare weerveranderings.
Die verskyning van ‘n dik en onverwagse
mislaag terwyl Mannetjies op die see was,
word beskou as die vernaamste rede vir so ‘n
gesoute visser. En, laaste maar nie die minste
nie, waarom Mannetjies op daardie dag twee
maal in plaas van een maal uit is om vis te
vang.
Een verklaring hiervoor is gegee deur
Naseegh Jaffer, Direkteur by Masifundise.
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“Die vissers druk hulleself omdat daar nie
genoeg tyd in die visvangseisoen oor is as
hulle permitte van DAFF vertraag word nie.
Dit was vanjaar die geval. Die permitte het laat
opgedaag in ‘n reeds kort visvangseisoen. Dit
is hoekom vissers soos Mannetjies kanse waag
om op die see uit te gaan: druk soveel vangs
as hulle kan in ‘n korter tyd in.”
Die dood van Mannetjies herinner ons
nie net aan hoeveel tyd en energie hy gegee
het om die lewe en bestaansmoontlikhede
van kleinskaalvissers in die Noord-Kaap te
verbeter nie, maar ook hoeveel gedoen
moet word om die veiligheid van vissers op
see te verbeter.

