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NAWO OR D

Seën die hande wat die kos berei het
Kobus Louwrens, Paarl

Sluit jou oë gou en gebruik jou verbeelding. Verbeel jou ’n lang 

ketting hande wat die verte in strek. Die hande gee iets aan en 

dit is op pad na jou toe. Van een hand na die volgende kom dit. 

Hulle stuur kos met die hand aan tot in jou eie hande en jy sit 

dit op jou tafel.

Naaste aan jou is die hande van ’n kassier in die supermark, ’n 

vriendelike man agter die bakkery se toonbank, ’n vrou wat jou 

uie en tamaties weeg. Volgende is dit die hande wat die kos van 

die vragmotors aflaai, die hande van ’n vragmotorbestuurder, van 

motorwerktuigkundiges wat die voertuie onderhou en logis tieke 

bestuurders wat die koueketting sonder onderbrekings laat loop. 

Iewers is daar ’n ry hande in handskoene wat op ’n prosesse rings-

band volgens die spesifikasies van jou gunsteling-kitskos winkel 

filette netjies met skêre uit hoenders sny.

Elke stap bring die voedsel nader aan jou. Soos dit vorder, lyk jou 

vleis, melk of groente meer soos die netjies verpakte produk wat 

jy aanskaf in die supermark, gerieflik naby jou huis of werkplek.
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Iewers op die verste punt van jou af, daar waar jou hamburger 

of jou koffie of jou brood en botter sy ontstaan het, sal jy ’n paar 

hande sien wat ’n saadjie in die grond plant.

Die eienaar van daardie hande sit sy of haar geld saam met 

die saadjie in die grond, en vertrou dat geloof, die weer en goeie 

beplanning binne ’n jaar of twee ’n opbrengs op die riskante be-

leggings sal bewerkstellig. So ’n mens hoop en bid dat die opbrengs 

genoeg sal wees vir sy of haar eie gesin en vir die plaaswerkers 

en hul gesinne, maar ook vir jou gesin en die hele waardeket-

ting tussenin.

Die hande behoort aan ’n boer.

’n Boer is iemand met die talent en passie om ’n stuk grond te 

bewerk sodat dit voedsel en kleding vir honderdduisende mense 

verskaf. Dit is ’n seldsame vaardigheid. Selfs nog meer uitsonder-

lik is die deursettingsvermoë wat daarmee moet saamgaan en die 

entrepreneuriese aanleg wat nodig is om vooruitgang en welvaart 

in ’n landbousektor te skep wat met vrugbare grond geseën is, 

maar ook soveel sosiaal-politieke en ekonomiese uitdagings trotseer.

Sedert Mei 2018 het ek en Ivor Price dit ons doel gemaak om 

dank te betuig aan die hande wat ons voer. Ons het dit gedoen 

deur die stories van buitengewone mense in die landbousektor te 

vertel. Ons het die Food For Mzansi-platform geskep om hulde te 

bring aan die onbesonge helde en blootstelling te gee aan die talle 

onbaatsugtige inisiatiewe en projekte wat die landbou ’n hoeksteen 

nie net van ons ekonomie maak nie, maar ook van vele landelike 

gemeenskappe.
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In die proses het ons die voorreg gehad om honderde uit-

sonderlike mense in die landboubedryf te ontmoet en te leer 

ken. Keer op keer is ons vooropgestelde idees uitgedaag en ons 

stereo tipes verkeerd bewys.

Ons het geleer om te stop voordat ons die frase “ ’n tipiese 

boer” uiter. Ons het besef dat dit wat ons land se diverse klomp 

boere die beste tipeer, hul liefde vir die grond en vir die land is – 

aangevul deur ’n sin van verantwoordelikheid teenoor hul ge-

meenskap en ’n gevoel van hoop waarmee hulle werk vir die 

toekoms van hul land.


