
 

 
 
 
 
 

 
Dinsdag 02 Februarie 2021 

 
Geagte Gosa-Lede, Simposium Afgevaardigdes en Borge  
 
Aan alle vriende en lede in die graanbedryf… 

 

Ons is sekerlik almal bly dat 2020, met al sy uitdagings, iets van die verlede is. Die landbougemeenskap het 

darem die reputasie dat ons altyd meer konsentreer op oplossings as op probleme – en dit het ons deur die jaar 

gedra. Dit is deur saamwerk en saamstaan dat ons ook van 2021 ‘n sukses sal maak. 

 

GOSA is trots daarop dat die graanbedryf ‘n massiewe mielie-oes gelewer het in 2020…die tweede grootste ooit 

en die grootste koringoes in 18 jaar! Gars en kanola het ook rekord-oeste opgelewer. Ons loof ons landbouers 

en lede van GOSA vir hul geloof, harde werk en deursettingsvermoë gedurende hierdie uitdagende tye. Ons het 

net weer gewys dat ons gees veel groter is as daardie klein virussie! 

 

Ten spyte van die pandemie, het graanuitvoere na Zimbabwe en Mosambiek voortgegaan en 636,000 ton wit 

mielies is hanteer. Taiwan en Viëtnam het saam 1,2 miljoen ton van ons geel mielies ontvang. Die GOSA-familie 

se bydrae tot hierdie prestasies is bo enige twyfel en ons is trots daarop dat ons, so op ons eie manier, help om 

globale voedseltekorte te verlig. 

 

Soms is ‘n mens geneig om te dink dat geld en materiële besittings die sleutel tot geluk en blydskap is. Dit is 

natuurlik eenvoudig nie waar nie. Ons is betrokke by landbou omdat ons in die behoeftes van ander wil voorsien. 

Ons rykdom lê nie in ons besittings nie, maar in ons strewe om voedselsekerheid te vermag. Die wete dat ons ‘n 

onmisbare skakel in die samestelling van ons gemeenskap is, is die rede hoekom ons – ten spyte van 

omstandighede – jaar na jaar doen wat ons doen. Dít is ons rykdom, ons vrede. GOSA glo vas in hierdie beginsel. 

 

Die uitdagings van COVID-19 is lank nie verby nie. Die nuwe variante en mutasies dra by tot die onsekere 

omgewing waarin ons onsself bevind en het ‘n bepaalde invloed op ons beplanning van die Maart 2021-

Simposium.  

 

Na deeglike oorweging en in die lig van die toenemende onsekerheid aangaande Covid 19 in Suid Afrika, het die 

Raad van GOSA besluit om die GOSA Simposium wat op 18 en 19  Maart 2021 sou plaasvind, eerder af te stel vir 

die jaar. Die Simposium word dan net so aangeskuif na 17 en 18 Maart 2022, steeds te Diaz Hotel, Mosselbaai. 

 

Ons verstaan dat hierdie nuus vir baie teleurstellend sal wees, maar soos die wêreldwye Covid-19 pandemie 

voortduur, glo ons dat ons as `n organisasie `n verpligting het om die gesondheid en welstand van al ons lede,  

besoekers, vrywilligers, borge, kontrakteure en verskaffers in ag te neem. 

 

Daar is ook besluit dat ons alle borgskappe en besprekings net so oor sal dra na 2022 en dat ons so ver moontlik 

gaan poog om die Simposium aan te bied sonder om addisionele registrasie koste te hef. 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

GOSA is ook bewus daarvan dat daar ‘n behoefte aan kennis en inligting by ons lede bestaan. Ons is reeds besig 

om alternatiewe te oorweeg. Ons beplan virtuele werkswinkels en inligting sal binnekort beskikbaar wees. Ons 

hoop en glo egter steeds dat ons gou weer as een groot familie sal kan saamkuier. 

 

Ek wil nie, soos in die verlede, afsluit met net ‘n bedanking vir almal se getroue ondersteuning en vriendskap 

nie. Dis vir my belangrik om hierdie jaar ‘n hartswens by te voeg dat almal veilig en gesond sal bly en dat ons 

almal die gesondheidsvoorskrifte sal volg om sodoende die pandemie te oorwin. Mag 2021 ruim bydra tot elkeen 

se geluk en vrede terwyl ons hard werk om die wêreld van ons produkte te voorsien. 
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