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D E V E L O P M E N T T R U S T

MASIFUNDISE 

Kleinskaal-vissers van regoor die land maak hulle 
reg vir die implementering van die Kleinskaal-
visserye (KSV) se beleid.

Alhoewel sekere detail nog uitgeklaar moet word, 
en sekere belanghebbendes ‘n wag-en-sien houding 
aanneem, het die regering ‘n implementeringsplan 
goedgekeur en aangedui dat hulle vinnig wil beweeg.

Party mense het gewaarsku dat hierdie finale 
stadium van die beleidsproses – die implementering 
daarvan – die moeilikste van alles gaan wees.

Dit word verwag dat President Jacob Zuma 
die amendemente tot die Wet op Mariene 
Lewensbronne in mid-Oktober sal afteken. Dit sal 
die wetlike raamwerk vir die implementering van 
die KSV-beleid voorsien.

Masifundise- en Coastal Links-verteenwoordigers 
het die afgelope paar weke regeringsvergaderings 
bygewoon waar hierdie saak bespreek is. Teen saktyd 
hiervan, het Coastal Links-lede in Durban vergader 
om hul nasionale grondwet te finaliseer en om hul 
rol in die implementeringsproses te bespreek.

MOT is ingelig dat die regering kleinskaal-
visvangregte teen Desember van hierdie jaar wil 
toestaan. 

‘n Eksterne diensverskaffer sal aangestel word om 
visvanggemeenskappe en vissers te help identifiseer 
en om hulle dan te registreer om ‘n regs-entiteit te 
vorm. DHN sal help om die regs-entiteite daar te stel.

Sodra hulle by die minister geregistreer is, sal die 
proses om te besluit watter spesies in die mandjie 
sal wees, begin.

Masifundise se Direkteur Naseegh Jaffer, het gesê 
dat Coastal Links ‘n belangrike rol sal speel soos wat 
die proses ontvou.

“CLSA moet met die departement saamwerk om 
bona fide vissers te identifiseer, sodat diegene wat 
werklik kwalifiseer, nie langs die pad verlore gaan 
nie”, het hy gesê.

Hy het gesê dat Coastal Links ook ‘n konstruktiewe 
rol moet speel om te help om gemeenskap-
gebaseerde regs-entiteite te skep - ‘n taak wat nie aan 
die regering alleen oorgelaat kan word nie.

“Lede moet aktief daarna streef om vaardighede te 
verkry om die regs-entiteite te bestuur en op die ko-
bestuurstrukture te dien”, het hy bygevoeg.

“Ten slotte, CLSA moet bydra tot die formulering 
van permitvoorwaardes en –regulasies wat die 
kleinskaal-vissers sal beheer,” het hy afgesluit.

Bethwel Sithole, nasionale tesourier van Coastal 
Links, het gesê Masifundise Ontwikkelingstrust en 
CLSA moet hard werk om te verseker dat die KSV-
beleid behoorlik ingestel word sodat dit die lewens 
van kleinskaal-vissers sal verbeter.

Masifundise het ‘n beroep op elkeen in die 
kleinskaal-sektor gedoen om saam te staan met een 
doel voor oë en gesê: “ons almal se toekoms hang 
hiervan af”.
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Van die RedakTeuR
Geskiedenis word gemaak
Die tyd het aangebreek vir die implementering 
van die Kleinskaal-visserye (KSV) se beleid. 

Na byna tien jaar se organisering, mobi-
lisering, bepleiting, teleurstelling, frustrasie, 
betogings, oorreding en solidariteit, is die 
KSV se beleid aanvaar en ‘n plan is in plek 
om dit te implementeer.

Die implementering sal nie eenvoudig 
wees nie. Dit mag die moeilikste periode van 
ons stryd wees. Dis afhanklik van vinnige en 
doeltreffende optrede deur die regering en 
ondersteuning van die privaatsektor. Baie be-
langrik, dit hang ook af van ons eie gereed-
heid en toewyding om vir die gemeenskap-
like doel te werk.

Coastal Links-veteraan, Norton Dowries, 
van Langebaan, het die volgende beroep op 
sy visser-kamerade regoor die land gedoen:

“Nou het ons ons eie beleid. Dit het vir ons 
tien jaar geneem, maar dit was die moeite 
werd. Na die pyn en lyding, nou moet die 
implementering van die beleid begryp word 
en korrek op grondvlak gehanteer word. Ons 
plaaslike leiers moet die boodskap só aan die 
lede deurgee dat hulle dit werklik begryp. Die 
leiers van Coastal Links moet lojaal, aktief en 
toegewyd wees.”

Soos die meeste Suid-Afrikaners, het ons 
‘n verwagting dat ons demokratiese regering 
die lot van kleinskaal-vissers verstaan en 
doelgerig sal werk om die beleid lewendig te 
maak in ons gemeenskappe.

Ons verantwoordelikhede is duidelik: 
opvoeding, verkry vaardighede, beskerm die 
omgewing en werk saam in plaas van teen 
mekaar. Kom ons roep weer die gees van 
daardie gewilde struggle-slagspreuk op: As 
jy een seermaak, maak jy almal seer.

Ons bied aan u die derde uitgawe van Viss-
ersnet vir 2013 met die hoop dat, deur saam 
te werk, ons die volgende fase van ons stryd 
suksesvol kan aanpak.

Wat ookal gebeur, ons is voorwaar besig 
om geskiedenis te maak!

Finale stadium sal eenheid en toewyding verg

Implementering 
van operasie

Vissersnet verslaggewer

The National Executive Committee of Coastal Links met in Port Elizabeth in August. CL members, from left, Samekelisiwe Mchunu, Rose Shoshola, 
Florina Albertyn and Norton Dowries, take some time out to sing in solidarity.
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Ons verskaf op hierdie bladsy bietjie 
agtergrond van en inligting oor Masifundise 
Ontwikkelingstrust, ‘n NRO met ‘n lang 
agtergrond van werk vir die bemagtiging van 
mense en gemeenskappe.

Ons Visie
Ons visie is ’n bemagtigde vissergemeenskappe 
met volhoubare bestaan, waar almal in ‘n 
demokratiese en sosiaal-regverdige omgewing 
woon.

Ons hooftake is in die volgende areas:

• Gewilde navorsing en bewusmaking
• Bepleiting
• Organisasie-bou
• Bemagtig kleinskaal-visvanggemeenskappe
Ons werk nou saam met Coastal Links, ‘n 
grondvlak-beweging vir kleinskaal-vissers, 
wat in 2004 gestig is. CLSA het ‘n nasionele 
organisasie in November 2012 geword.

‘n Paar sleutel-Prestasies
• Verkry ‘n beslissing van die Gelykheidshof 

in 2006 om die regte van die kleinskaal-
vissers in die langtermyn visvangbeleid in te 
sluit.

• Die kabinet aanvaar die Kleinskaal-vissery 
(KSV) se beleid in Junie 2012 na vele 
veldtogte deur ons.

• Die stigting van Coastal Links as ‘n nasionale 
organisasie in November 2012.

• Die konsolidasie van globale kontakte in 
Afrika en selfs verder.

• Die meeste van ons insette is vervat in 
die Internasionale Riglyne vir Kleinskaal-
visvang deur die Voedsel-en-Landbou-
organisasie se Komitee vir Visserye (VLO). 

KOmmuniKasie
Masifundise is besig om ‘n kommunikasie-

eenheid op te bou. Meervoudige media platforme 
word gebruik om sy boodskappe uit te dra.

In noue samewerking met Coastal Links 
SA, gebruik MOT sosiale media, skakel met 
hoofstroom-media – gedruk en elektronies – 
en publiseer Fishersnet kwartaalliks. Verlede 
maand is die eerste Pan-Afrikaanse Fishersnet 
uitgegee en dit sal reg oor die vasteland versprei 
word. Dit het in Engels en Frans verskyn.

“My kollega, Nosipho Singiswa, het die 
afgelope paar maande na talle gemeenskappe 
gereis om foto’s te neem en onderhoude te 
voer,” het MOT se kommunikasie-konsultant, 
Mansoor Jaffer, gesê. “Dit het plekke soos 
Dwesa, Hobeni, Centane, Doringbaai, 
Ebenhaeser, Papendorp, Paternoster, 
Langebaan, St Helenabaai, Port Edward en Port 
St Johns ingesluit”.

Die kommunikasie-eenheid vervaardig ook 
baniere en video-knipsels.

Pan afriKaanse PrOgram
Die tweede KAMVA (Kongres van Afrika 
Ministers van Visserye en Akwa-kultuur) se 
vergadering - waar al die vissery-ministers 
van die vasteland vergader het om te bespreek 
hoe visserye bestuur behoort te word - is 
geskeduleer om in Februarie 2014 plaas te 
vind. Die Wêreldbank en die Afrika-Unie 
is intussen besig om baie aktief die rykdom-
gebaseerde vissery-model te promoveer op 
die vasteland. So ‘n model sal in effek, die 
privatisering van die see beteken. Dit kan lei 
tot korporatiewe oornames en die onteiening 

van vissers van die hulpbronne waarop hulle 
vir geslagte lank staatgemaak het. 

Kleinskaal-vissers in Afrika is veral 
kwesbaar, aangesien hulle meestal nie goed 
georganiseerd is nie en ook nie eintlik ‘n 
politieke stem het nie. Daar is ‘n groot 
behoefte om politieke bewustheid te skep 
onder visser-organisasies en onder vissers self 
sodat hulle kan besef wat die realiteit van die 
rykdom-gebaseerde visserye is. Dan kan hulle 
visvanggemeenskappe mobiliseer om dit teen 
te staan. Indien die vissers stilbly, sal die stelsel 
baie moontlik in baie Afrika-lande ingestel 
word; voortbestaan en voedsel-sekuriteit sal in 
gemeenskappe aan die kus of op die rand van 
die mere vernietig word. 

As deel van ons Pan-Afrika Program-werk 
het Masifundise met twee van ons vennoot-
organisasies saamgewerk (in Uganda en 
die Seychelle) om ‘n Pan-Afrika Fishersnet 
nuusbrief (die eerste uitgawe!) uit te gee. 
Dit sal aan al ons vennoot-organisasies 
in Afrika versprei word asook aan ander 
relevante belanghebbendes. Ons hoop dat 
‘n nuwe bewustheid van die realiteit wat ons 
as vissers in die gesig staar, en groter dialoog 
tussen organisasies, gemeenskappe vorentoe 
sal beweeg, in solidariteit om korporatiewe 
gulsigheid en ook die miskenning van ons 
tradisionele regte om ‘n bestaan uit visvang te 
maak, teen te staan.

mense wat dinge aan die gang hOu
Al die personeel dra beslis by tot Masifundise 
se groei en sukses. Maar in hierdie uitgawe kyk 
ons na die mense wat ‘n groot rol speel in die 
organisasie se vooruitgang.
Nomonde Mbunye, Linda Herman en Yazini 
Kona, het die groot taak om die administrasie 
en finansies in orde te hou.
Linda, die finansiële direkteur, is die 
langsdienende lid van die MOT met ‘n tydperk 
van elf jaar by die organisasie. Nomonde, die 
kantoorbetuurder, het ses jaar diens en Yazini 
behartig al die afgelope drie jaar die finansies 
om die admin aan die gang te hou.
Die personeel en kleinskaal vissers oor die hele 
land, is aan hulle groot dank verskuldig vir hulle 
ondersteuning.

MaSifunDiSe-nuuS

Masifundise, ‘n NRO met ‘n 
lang, soliede agtergrond

Nomonde Mbunye Yazini KonaLinda Herman

Gereed vir ‘n toer vroeg in September is, van links, Josh Cox, Nico Waldeck en Sithembiso Gwaza van Masifundise en Zukiswa Hani, tweede van regs, 
van die Environmental Monitoring Group.
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Moegsien Ismail

Kleinskaalse-vissers in Langebaan wend hulle na 
die hof om hulle regte uit te oefen om vis te vang 
om ’n bestaan te maak.

Tradisionele Netvissers in Langebaan loop ’n 
werklike gevaar om hulle lewensonderhoud te 
verloor as hulle nie toegelaat word om vis te vang in 
Sone B, waar die meeste harders in die Langebaan-
strandmeer aangetref word nie, en beperk word om 
hulle vis slegs in Sone A te vang. 

Die beperkings word uiteengesit in die 
voorwaardes by die vrystellings wat hulle toelaat 
om in die Langebaan-strandmeer vis te vang.

Norton Dowries, ondervoorsitter van Coastal 
Links in Langebaan, wat die tradisionele 
netvissers verteenwoordig, het gesê dat hulle 
hierdie voorwaardes by hulle vrystellings aan die 
begin van 2013 met groot teleurstelling ontvang 
het en dat hulle hulself nou tot die Wes-Kaapse 
Hooggeregshof wend vir verligting.

“Die beperkings wat deur die voorwaardes 
ingestel word, veral die beperking tot Sone A, 
benadeel ons vermoë om onsself en ons gesinne 
te onderhou deur middel van ons gebruiklike 
visvangs praktyke,” het Dowries gesê.

Die Langebaan Netvissersgemeenskap bestaan 
uit sowat 300 mense wie se voorgangers al eeue 
lank in die gebied visvang. Hulle vang meestal 
harders.

Mettertyd het die owerhede besluit om Langebaan 
in ’n groot toeristebestemming te verander, maar 
dit, saam met die Groepsgebiedewet, het baie 
tradisionele netvissers ontwortel.

Vakansiegangers het nou met die vissersgebruike 
van die netvissers begin inmeng en ’n lyn is in die see 
getrek om die netvissers van die vakansiegangers te 
skei, wat die strandmeer in Sone A en B verdeel het, 
en toe die strandmeer tot ’n Beskermde Mariene 

Gebied (BMG) verklaar is, is nog ’n lyn in Sone 
B getrek, wat ’n Sone C geskep het, waar geen 
visvangs toegelaat is nie.

Netvissers word nie toegelaat om in Sone 
B en Sone C vis te vang nie, wat hulle teen 
ontspanningsvissers en ander vakansiegangers in 
Sone A laat meeding om ’n bestaan te maak.

“Hulle lyne, bote en toerusting raak verstrengel 
in ons nette en hulle jaag die harders in Sone B in,” 
het Dowries gesê.

Hulle vang nou snags vis en kragtens die wet 
moet hulle ligte gebruik, wat die harders wegjaag 
en ook robbe aantrek, wat hulle visse aanval.

Langebaan het sewe kommersiële netvispermitte 
en drie tussentydse verligtingspermitte is deur die 
hof uitgereik, wat nou nog sewe vissers toelaat om 
ingevolge die drie permitte vis te vang.

Die Suid-Afrikaanse Nasionale Parkeraad 
(SANParks) het in die vroeë 1990’s ’n ooreenkoms 
met ryk, wit grondeienaars aangegaan wat hulle 
die reg gegee het om vir altyd in Sone B vis te 
vang; nou word net drie vissers van Churchhaven 
toegelaat om in Sone B vis te vang, en hulle is wit.

Martin Blake en die netvissers van Langebaan 

voel dat dit op rassediskriminasie neerkom.
 “Ons het nie ’n probleem daarmee dat Sone C ’n 

geenvangsgebied in die BMG is nie, maar dit is glad 
nie nodig om Sone B ook ’n geenvangsgebied te 
maak nie, en bewaring moet nie ten koste van arm 
gemeenskappe gedoen word nie,” het Blake gesê.

Dowries het gesê dat hulle tot onlangs nog in 
Sone B visgevang het, aangesien die Departement 
van Landbou, Bosbou en Visserye hulle gedurende 
die feesseisoen en met die Paastyd toegelaat het om 
in Sone B vis te vang, maar hierdie toestemming is 
nou teruggetrek.

“Al wat ons wil hê, is dat die hof die minister 
van Landbou, Bosbou en Visserye, die adjunk-
direkteur-generaal van die Visseryetak van die 
Departement van Landbou, Bosbou en Visserye, 
die minister van Omgewingsake, die adjunk-
direkteur-generaal van die Kusbestuurtak van die 
Departement van Omgewingsake, SANParks en 
Weskus- Nasionale Parke moet opdrag gee om ons 
toe te laat om in Sone B vis te vang, sodat ons ’n 
volhoubare bestaan kan maak,” het Dowries gesê.

Die vissers word verteenwoordig deur die Legal 
Resources Centre.

COaSTaL LinkS-nuuS

Vissers by Langebaan neem 
hulle stryd na die hof

Sittende links: Solene Smith, sit links, voorsitter van Coastal Links in 
Langebaan, uitgebeeld by ‘n Imbizo in Saldanha.
Beide fotos aan regs: Coastal Links-lede kom vir ‘n vergadering 
bymekaar op die werf van ‘n visserman 

Die hawe by Langebaan, langs die Seiljagklub, teen sononder
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COaSTaL LinkS-nuuS

Q Waar kom u vandaan Mnr Sithole?
A Ek kom van KwaZulu-Natal, ‘n plek genaamd 

Matikulu

Q Wanneer het u met Coastal Links SA 
betrokke geraak, en hoe?

A Sam Masinga, MDT se KZN-veldwerker, het die 
organisasie aan ons bekendgestel deur middel 
van ’n werksessie wat hy in 2012 gehou het.

Q Watter amp beklee u in Coastal Links?
A Ek is tans die Tesourier van die Nasionale 

Uitvoerende Komitee van CL.

Q As ’n visser, wat vang u en wat 
gebruik u om vis te vang en waar? 

A Ek vang lynvis en ek gebruik ’n visstok en 
katrol om vis te vang. Ek vang vis vanaf die 
Tugelarivier tot by Matikulu.

Q Met watter soort kwessies kry u as 
vissers in KZN te doen?

A Ons kan tans net vis vang om te eet, maar 
nie om te verkoop nie. Die vistoekenning 
is op ’n minimum en ons sukkel selfs met 
voedselvolhoubaarheid. Ons staan ook tans 
voor ’n probleem met KZN Wildlife, wat ons 
daarby probeer betrek om deel van hulle 
struktuur te word omdat dit CL eenvoudig nie as 
’n professionele liggaam erken nie.

Q Wat is moontlike oplossings vir hierdie 
kwessies? 

A Ons moet toesien dat die KSV-beleid 
geïmplementeer word en dat ons die reg kry om 
die vis wat ons vang, te verkoop. Daarbenewens 
moet ons CL sterker maak en dit as ’n 
organisasie registreer.

Q Het julle geslagsgelykheid in die 
struktuur of dink u dat daar meer 
gedoen moet word om dit te bereik?

A Nee, dit is nie ’n probleem nie. Ons uitdaging lê 
in deelname deur die jeug. 

 Die jongmense sien nie ’n toekoms in vissery 
nie, maar hulle vergeet dat daar ’n vraag is na 
die hulpbronne wat in die see gevind word. 
Mense soek altyd na vars vis.

Q As KZN-vissers, wat is julle doelwitte 
as ’n provinsie om verandering 
teweeg te bring?

A Ons beywer ons vir ontwikkeling in die 
vissersbedryf waar mense werk het en kos het 
om te eet.

Q Waarop moet CL en MDT tans fokus?
A Dit kan fokus op die kwessie van permitte, 

beleide en hoe ons gereed kan wees en ons kan 
beywer vir die behoorlike implementering van 
die KSV-beleid.

Q Hoe kan CL ’n beter organisasie wees?
A Op die oomblik sien ek net die progressiewe 

aard van die organisasie. Maar ons het 
nog steeds hulpbronne nodig, soos 
kommunikasiewerktuie vir ’n beter organisasie.

Q Wat dink u van die beleid?
A Ek is besorg dat die beleid dalk nie in die 

tradisionele regte van die inheemse bevolking 
wat van mariene hulpbronne geleef het, sal 
voorsien nie. Daar is ook mense wat dalk nie 
weet of hulle ’n koöperatiewe of individuele 
kwota moet kry nie.

Coastal Links South Africa beoog om sy 
strukture te versterk en ’n dinamiese rol te speel 
in die implementering van die kleinskaalse 
visserybeleid.

Op 20 Augustus 2013 het Coastal Links se 
Nasionale en Provinsiale Uitvoerende Komitee 
van KwaZulu-Natal (KZN), Noord-Kaap 
(NK), Oos-Kaap (OK) en Wes-Kaap (WK) in 
Port Elizabeth vir ’n werksessie van twee dae 
bymekaargekom. Die konstitusie van Coastal 
Links South Africa (CLSA) en die pad vorentoe 
vir die organisasie was op die agenda.

Masifundise-programpersoneel was 
teenwoordig om die werksessie te fasiliteer en 
ook om die lede van CLSA rigting te gee en om 
doeltreffende gesprekke oor die finalisering en 
goedkeuring van CLSA se konstitusie teweeg 
te bring. Die werksessie is voorafgegaan deur ’n 

werksessie van die nasionale sentrale komitee 
wat sal toesien dat die organisasie se konstitusie 
aangeneem word, waardeur CLSA as ’n wetlike 
liggaam erken sal word wat kleinskaalse vissers 
in Suid-Afrika verteenwoordig.

“Dit is hoog tyd dat die konstitusie van 
CLSA ontwikkel en goedgekeur word sodat 
ons as kleinskaal-vissers erken kan word 
as belangrike burgers en dat die organisasie 
’n wetlike liggaam kan word,” het Bethwel 
Sithole, ’n CL-lid uit KwaZulu-Natal gesê.

 Op 8 November 2012 is Coastal Links 
South Africa amptelik gestig, en wat in 2004 
in Langebaan met 6 dorpe begin het, het 150 
dorpe geword in Port Elizabeth, waar die 
organisasie vissers uit die Oos-Kaap, KwaZulu-
Natal en Noord-Kaap ingesluit het as deel van 
die stigting van CLSA.

By die AJV van Masifundise in April 2013, 
het Christian Adams, die voorsitter van CLSA, 
gesê dat die groei fenomenaal was maar dat dit 
ook groter verantwoordelikheid meebring.

Die konstitusie van CLSA raak aan kwessies 
soos die volhoubare lewensomstandighede van 
gemeenskappe in kusdorpies; lidmaatskap, die 
aanneming van die naam “Coastal Links” deur 
alle provinsies en hoe CLSA die regering daarby 
kan betrek om onderdrukkende wette en 
beleide te hersien wat ’n regstreekse uitwerking 
op kleinskaalse vissers en gemeenskappe het.

CLSA het van 16 tot 18 September 2013 
by ’n sentrale nasionale werksessie in KZN 
vergader om hulle konstitusie te bespreek 
en goed te keur en om ’n wetlike liggaam te 
vorm wat kleinskaalse vissers in Suid-Afrika 
verteenwoordig.

Coastal Links berei voor vir 
die volgende fase

AAngesig-tot-AAngesig
Met Bethwel Sithole van KwaZulu-Natal
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D E V E L O P M E N T T R U S T

MASIFUNDISE 

oRgAniseeR 
kus tot kus
Kleinskaal-vissers organiseer landwyd, deur Coastal Links SA. Op hierdie bladsy, kan ons sien hoe aktief die groepe in verskeie kusdorpe is.

Cathy Thomas, sittende  voor, die voorsitter van St Helena Coastal Links, met lede van die organisasie, in Laingeville, gedurende Augustus. Nondoda Xhalisengo, voorsitter van CL in Hobeni, gesels met Mcebisi Kraai, 
Oos-Kaapse-veldwerker vir MDT.

Vissers staan styf langs mekaar om warm te word, in Ebenhaesar verlede maand Vissersgemeenskap van Cwebe en MDT’s Nosipho Singiswa tydens ‘n uitstappie in Junie vanjaar.

Hierdie vier vissermanne het hul skipperslisensies ontvang, te danke aan die hulp van 
die CLSA

Afgevaardigdes by die Port Elizabeth Nasionale uitvoerende komitee

MaSifunDiSe-nuuS
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kLeinSkaaL-ViSSerS

Die son het pragtig geskyn, maar die dag 
was koud, wat ons verlede maand met ’n 
bittersoet smaak gelaat het terwyl ons 
met die lang, reguit pad van Kaapstad na 
Doringbaai gery het. 

Die bestuurder, Hahn Goliath, 
Masifundise se veldwerker in die Wes-
Kaap, ken die pad baie goed. Nadat ons 
by Elandsbaai verby is, draai hy op private 
paaie af en belowe my dat hy ons vinniger 
by ons bestemming sal kry.

Toe ons die aand in Doringbaai aankom, 
is dit koud buite en ek steek die gasstoof 
aan om my kamer warm te maak. 

Doringbaai is ’n pragtige vissersdorpie 
wat vroeër as Thornbay bekendgestaan 
het. Dit is aan die weskus van Suid-
Afrika geleë, naby die bekende dorpe 
Lambertsbaai en Strandfontein, omtrent 
300 km van Kaapstad. 

Voor die dorpie gestig is, is die baai 
gebruik as ’n ankerplek op die handelsroete, 
en is kosware wat van die bote afgelaai 
is, met kamele na die binnelandse dorp 
Vanrhynsdorp, verby Vredendal geneem.

Die vuurtoring is in 1963 gebou en is 
een van die prominente kenmerke van 
Doringbaai, en die oorblyfsels van ’n 

bedrywige visprosesseringsfabriek staan 
nog en in die winter breek die golwe 
daarteen.

Sowat 2 000 mense woon in die 
dorpie. Hulle maak hulle bestaan uit die 
verpakking en uitvoer van kreef en die 
dorp se ekonomie hou ten nouste verband 
met die bedrywighede van die kreeffabriek.

Ukondleka, wat beteken om gevoed te 
word, is ’n sekondêre koöperasie wat in 
2008 begin is deur die kleinskaalse vissers 
van Doringbaai. Dit sluit vissers van 
Papendorp en Ebenhaeser in. Ukondleka 
Sekondêre Koöperasie (USK) is gestig toe 
MDT en Coastal Links (CL) werksessies 
gehou het oor hoe koöperasies kleinskaalse 
vissers kan help.

Die vissers het toe met MDT en 
die ontwikkelingsagentskap vir klein 
ondernemings (SEDA) saamgewerk om 
die koöperasie met net 20 begunstigdes 
te formaliseer. Hulle het dit reggekry om 
aanvangskapitaal, hulpbronne soos bote en 
bergingsfasiliteite by die plaaslike regering, 
die Departement van Handel en Nywerheid 
en ander belanghebbers te kry.

USK vang kreef, lynvis en witmossels. 
Hulle bemark hierdie hulpbronne ook om 

die koöperasie te onderhou. Die projek het 
gegroei totdat dit nou jaarliks meer as R2 
miljoen genereer en het gegroei van 20 
begunstigdes tot 125 vissers wat regstreeks 
by die projek baat vind.

Tans staan USK voor ’n paar uitdagings: 
“Ons wil graag opleiding kry vir volhoubare 
visvangs en ook vaardighede oor hoe om ’n 
besigheid te bestuur sodat ons kan groei en 
’n koöperasie suksesvol kan bestuur,” het 
Riaan, ’n CL-lid en USK-komiteelid, gesê.

“Ons oogmerk is om ’n fondament te 
bou en te ondersteun wat die lewe van 
baie kinders sal verander en die respek 
vir vissers as die broodwinners vir hulle 
gesinne sal terugbring,” het Hahn Goliath, 
MDT-veldwerker en lid van die koöperasie 
gesê.

“Die koöperasie is ’n erfenis vir die 
volgende geslag; dit sal ons gemeenskappe, 
veral ons as vissers, van die ‘brood’ 
voorsien wat ons nodig het om ons gesinne 
te voer en ons lewe te onderhou,” het 
Sylvester, ook ’n lid van die USK en ’n CL-
lid, bygevoeg.

Wyle Pieter Cloete was een van die 
leiers wat daar was om kennis oor die 
ontwikkeling van koöperasies met die 
vissers van Doringbaai, Papendorp en 
Ebenhaeser te deel; as hy vandag hier 
was, is ek seker dat hy trots sou wees op 
sy medevissers en dié wat as ’n leier en 
mentor na hom opgekyk het.

Die kleinskaalse vissersbeleid 
vereis dat gemeenskappe wegbeweeg 
van oordraagbare kwotas na 
gemeenskapskwotas, wat die stigting 
van koöperasies aanmoedig. Ukondleka 
Sekondêre Koöperasie het juis dit gedoen 
en bewys dat hierdie manier kan en reeds 
werk en dat kleinskaalse vissers moet 
saamwerk en uit een mond moet praat 
om ’n volhoubare lewensonderhoud en 
voedselveiligheid vir hulleself en die 
volgende geslag te hê.

Nosipho werk in die Masifundise 
Ontwikkelingstrust se Kommunikasie-
eenheid. ’n Deel van haar pligte is om 
gemeenskappe te besoek om onderhoude 
te voer en foto’s te neem. Dit word in 
publikasies en op sosiale media gebruik..

Doringbaai
Nosipho Singiswa

’n Pragtige dorpie waar vissers saamwerk

Visserman Riaan Coetzee roei sy boot langs die
 Olifantsrivier in Ebenhaeser

Lede van die Ukondleka sekondêre koöperasie, uitgebeeld in Doringbaai verlede maand.
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STrOkieSPrenT

VISSERS SKOOL
Ons het tien lange jare geveg Om die 

regering sO ver te kry Om ’n gOeie beleid 
vir kleinskaalse vissers aan te neem.
nOu is dit tyd vir implementering en 
Ons verwag dat die regering vinnig 

mOet beweeg.

Ons wil verseker dat Ons Onsself 
en Ons gesinne deur middel van 

visvangs kan OnderhOu.

die regering speel ’n grOOt rOl, 
maar Ons speel OOk ’n rOl.

Ons mOet 
verseker dat 

Ons met mekaar 
saamwerk, 
en nie teen 
mekaar nie.

Ons mOet die 
regulasies en 

permitvOOrwaardes 
nakOm.

Ons mOet 
verantwOOrdelik 

visvang en nie visse 
vang wat te klein 
is Of meer as die 

tOegelate vangsperk 
vang nie.

kOm Ons berei 
akkurate verslae 

vOOr en lewer 
akkurate verslae in.

Onder geen Omstandighede 
mOet Ons die water Of die kus 

besOedel nie.

baie belangrik, 
laat Ons nuwe 

vaardighede leer 
sOdat Ons klein 
kOöperasies Of 
besighede gOed 
kan bestuur en 
administreer.
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In ons reeks oor kusdorpe fokus ons op Port St Johns, ’n 
klein dorpie met ’n lewendige vissersgemeenskap. Dit is 
geleë in Pondoland, diep in die platteland van die Oos-Kaap, 
op die oewer van die Mzimvuburivier.. 

PORT ST JOHNS is ’n dorp van sowat 5 000 
mense op die Wildekus van die Oos-Kaap, met ’n 
kuslyn van sowat 270 km, waar van die mooiste 
natuurskoon in die wêreld gevind kan word, by 
die mond van die Mzimvuburivier.

Dit is 220 kilometer noordoos van Oos-Londen 
en 70 kilometer oos van Mthatha, waar Coastal 
Links-lede ’n bestaan voer deur hoofsaaklik 
kabeljou vanaf die kus van die Atlantiese Oseaan 
en die oewers van die Mzimvuburivier te vang.

Die Mzimvuburivier vloei deur die 
indrukwekkende ‘Gates of St John’-ravyn uit in 
’n monding in die Indiese Oseaan met twee hoë 
sandsteen bergpieke, Mount Thesiger en Mount 
Sullivan onderskeidelik, aan weerskante. 

Dit het ’n vogtige subtropiese klimaat en het 
sonskyn en matige reënval die hele jaar deur, wat 
dit ’n goeie vakansiebestemming vir enige tyd van 
die jaar maak.

Die riviermonding is tot die 1940’s as ’n hawe 
gebruik, toe dit te vlak geword het dat skepe by 
die hawe kon land en daarvandaan kon wegvaar.

Die dorp staan bekend as die middelpunt van 
toerisme aan die Wildekus en dit is beroemd vir 
diepseevissery en kushengel.

Dit is die tuiste van die hoofsaaklik 
Xhosasprekende Pondo’s en dit is dit 
hoofnedersetting in die Port St Johns-munisipaliteit 
in die Oos-Kaap.

Plaaslike vissers, hoofsaaklik kushengelaars aan 
die kus van die Idiese Oseaan en die Mzimvubu, 
het gesê dat hulle sukkel om ’n bestaan te maak.

Soweto Jabavu, voorsitter van die plaaslike 

Coastal Links-tak, het gesê dat net bestaanspermitte 
aan hulle uitgereik word, wat hulle toelaat om net 
20 kg vis per dag te vang.

Jabavu, wat 61 jaar oud is, het gesê het dat hy 
sy lewe lank ’n visser is en dat sy kinders hulle 
bestaan maak deur vis te vang.

“Wanneer ek nie visgevang het nie, het ek in 
die woude gewerk, bome afgekap en mandjies 
gemaak,” het Jabavu gesê.

Mncebisi Kraai, die Masifundise-veldwerker 
in Port St Johns, het gesê dat Coastal Links 300 
lede het en dat hulle vernaamste probleem is met 
visserspermitte en dat hulle hulle daarvoor beywer 
om die vissers as kleinskaalse vissers te laat erken.

Die vernaamste visspesies wat deur die vissers 
gevang word, is kabeljou, “… leervis, knorder en 
kreef word ook soms gevang, en die vroue haal 
witmossels uit,” het Kraai gesê.

Kraai het gesê dat daar groot armoede in Port St 
Johns is en dat mense hoofsaaklik in die informele 
smous- en toerismebedryf werk.

“Coastal Links organiseer ons lede om 
koöperasies te vorm sodat ons die departement 
van visserye as kleinskaal-vissers, en nie as 
bestaansvissers nie, kan nader,” het Jabavu gesê.

Port St Johns het die Pondoland- Nasionale Park 
van 500 km2, wat in die rigting van die provinsiale 
grens van KwaZulu-Natal strek, en ape, bokke, 
blouduikers, springbokke en meer as 200 voël, 
diere- en blomspesies kan in die gebied gevind 
word.

Port St Johns het ’n klein lughawe en toegang 
daartoe word verkry met ’n klein, vyf kilometer 
lange pad vanaf die R61, nadat jy óf van Mthatha 
in die weste of Flagstaff in die noorde gekom het.

Bronne: www.southafrica.net/za/en/articles/, 
en.wikipedia.org/wiki/Port_St Johns, Mnr. Soweto 
Jabavu, Mnr. Mncebisi Kraai

Port St Johns: Waar 
asemrowende natuurskoon en 
uiterste armoede bymekaarkom

Uitgegee deur: Coastal Links and Masifundise Development Trust: Email: info@masifundise.org.za
1 Station Weg, Mowbray, Kaapstad 7700 • Tel: 021 685 4549 • Fax: 021 685 3816
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MASIFUNDISE 

visseRy Feite
Afrika se Groot Mere onderhou die grootste binnelandse 
visserye op die vasteland. Die Victoria-meer is die 
produktiefste varswatervissery in die wêreld en lewer 
meer as 500 000 ton vis wat elke jaar meer as $600 
miljoen werd is.
http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/africa-
resources/?ar_a=1

Groot kapitaalintensiewe seevisserye het aanvanklik 
sonder beheer ontwikkel, maar inspanning en 
kwotabeheer is in die 1970’s en 1980’s ingevoer.
d2zmx6mlqh7g3a.cloudfront.net/.../110614transformation_0.ppt

Die perlemoenvissery het in 1949 in Gansbaai begin 
en het gou uitgebrei totdat dit die kuslyn tussen Kaap 
Columbine en Quoin Point gedek het. Lisensies om 
perlemoen kommersieel te vang, is sedert vroeg in 
1954 vrylik beskikbaar en teen 1964 was daar 104 
gelisensieerde duikers.
http://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/envirofishafrica/documents/
Vol2An,Economic,
and,Sectoral,Study,of,the,South,African,Fishing,Industry-Fishery,profiles.pdf

Voor 1994 is byna alle waardevolle visregte deur 
maatskappye in wit besit gehou. Die riglyne oor 
visserybestuur en transformasie is deur die Groen- en 
Witskrif en die Wet op Lewende Mariene Hulpbronne 
(1998) vasgestel. Maar in daardie Wet of in die 
medium- of langtermyntoekenning van regte in 2001 
en 2005 was daar geen spesifieke vermelding van 
tradisionele kleinskaalse visserye nie.
http://www.pmg.org.za/report/20110614-department-agriculture-allocation-fishing-
quotas-implementation-polic

Q: Wat is die beste manier om ‘n vis te vang?
A: Laat iemand dit vir jou gooi.
http://www.photosbykev.com/wordpress/2009/05/17/fish-jokes/

Dominee McDreep loop een van sy gemeentelede ná ’n 
dag se visvang raak en knoop ’n geselsie met hom aan.
“Ag, Lachlan,” begin hy in sy beste prekerige stemtoon. 
“Jy is ’n goeie visserman, maar ek is ’n visser van mense.”
Lachlan, vasbeslote om vir sy aandete by die huis te kom, 
antwoord: “Ja, dominee, ek het laas Sondag verby die 
kerk geloop en by die venster ingekyk, maar dit het nie vir 
my gelyk asof u baie gevang het nie …”
http://www.bestfishingjokes.com/viewjokes.php?pagenum=5&view=R

Die kranksinnige het oor die gestig se muur geloer, en ‘n 
man gesien wat vanaf die oewer van die rivier visvang 
wat daar naby verbyvloei. Dit het hard gereën, wat die 
vurige voorhoof van die kranksinnige afgekoel het en 
hom in staat gestel het om met groot helderheid te dink. 
Gevolglik, het hy na die sopnat visserman afgeroep:
 “Al iets gevang?”
Die man op die oewer het opgekyk, en somber sy kop 
geskud.  
“Hoe lank is jy al daar?” het die kranksinnige aangedring.
“Drie ure,” was die antwoord.
Die kranksinnige glimlag gasvry en roep ‘n uitnodiging af:
“Kom  maar binne!”
http://jokes.ochristian.com/Fishing/The_Lunatics.shtml
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