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Man brandgesteek en
daarna aangerand
'n MAN van Moorreesburg het op
'n grusame wyse gesterf nadat hy

probeer om uit die kamer te kruip en

eers aan die brand gesteek en toe
aangerand is.
Die oorledene, mnr. Lungisane

wat die voorval sien gebeur het, het
op hul beurt weer die vertlagtes

is verder aangerand. Omstanders
aangerand.

Ranti, het klaarblyklik verlede
Saterdag stry opgetel met ander

Ranti is Sondag in die Radie
Kotze hospitaal met hoofbeserings

inwoners op die plaas Broodkraal.
Die volgende oggend net na drie is
die persone toe na Ranti se kamer
waar hv op die bed gel6 het en het
hom aan die brand gesteek.
Volsens omstanders het Ranti

en ernstige brandwonde opgeneem.

Hy het Maandag aan sy wonde
beswyk.
AI drie die verdagtes is reeds in
hegtenis geneem en is tans verhoor
afwastend.

Die snoek loop in
Yzerfontein
'n GOEIE snoekloop is reeds die
afgelope week by Yzerfontein aan

'n

SE,BRATJIE wat op die plaas
Bartholomeus Klip naby Hermon,
geteel is, toon kenmerklike ooreen[<omste met dic eens uitgestorwe
kwagga. Henry is 'n direkte resultaat
van die kwagga-projek wat op die

spesie van die sebra is. Sy teorie was

plase wat gcidentifiseer is

dat die afwesigheid van strepe op
die kwagga eintlik net 'n kleurvariasie is. Die teorie gaan so ver om
te beweer dat die afwesigheid van
die tsetsevlieg en lae koperinhoud
van die grond die rede is dat sebras
verder suid in Afrika minder streoe
hc{ as die vlrkle sebra to,rs wat ons

navorsingspr.ojek

hom vandag ken. Rau meen ook dat

plaas beproef word.
Barthokrmeus I(lip is een van die

vir 'n
om die eens

uitgestorwc kwagga terug te teel.
Tans spog hul met die grootste getal
(30) scbras en 3 teelgroepe.
Die kwagga-projek is in 1987 op
dic been gebring nadat 'n taksiedcnnis. Reinhold Rau. van SA museum met DNA toetse agtergekom

het dat dic kwagga eintlik 'n sub-

jagtogte van die vroed setlaars
verantwoordelik was vir die uitster-

wing van die kwagga.
Na aanleiding van die bevindings is nege sebras in 1987 in Etosha Natuurreservaat in Namibie
gekies en na Suid-Afrika gebring

vir

die teelprogram. Die verwagting

was dat die sebra deur aaneenlo-

pende geselekteerde teling sy
strepe asook kleur sal verloor en
uileindelik die kwagga van ouds sal
verteenwoordig.
In Januarie vanjaar met die

vierde generasie boorling, Henry,
het 'n sebra wat baie ooreenkomste
met die oorspronklike kwagga toon,
uiteindelik sy opwagting gemaak.
Henry is tans op die plaas Pampoenvlei en Groote Post naby Darling.
Volgens die telers by Bartholomeus
is Henry nog die naaste wat hul aan
die oorspronklike kwagga kori kom

en het sy opwagting weer nuwe
belangstelling in die projek aangewakker"

die gang" Vissermanne het laat
weet dat die vangste goed is en
sommige bote land met meer as
1000 snoek per dag per boot. Hulle
sd die snoek is van goeie gehalte
en ook groot.
Booteienaars se ester dat die
pryse wat deur vrsKopers aangebied word, teleurstellend is en
soms maar slegs R12 per vis haal.
Volgens 'n visserman, wat anoniem wil bly, trek van die fabrieks-

bote wat anchovis vang ook
snoek in hulle nette wat hulle dan

van Marine Kusbestuur sO dat hy
onbewus is van enige ongemagtigde praktyke in die verband,
maar dat hy die bewerings wel aan
sy departement sal rapporteer"
Die beampte noem egter dat

anchovis snoek se natuurlike
voedsel is en dat dit onvermyclelik
is dat snoek tussen die anchclvis

gaan beland. Dit sal ook nie
onwettig vir hulle wees om die
snoek daarna te verkoop nie. Die

fabrieksbote mag egter nie hul
nette gebruik om spesifiek snoek
te vang nie. Indien dit gebeur sal
daar beslis teen hul opgetree

vir heelwat minder aan viskopers
bied. Dit is volgens die kleiner
vissersbooteienaars die rede
waarom viskopers traag is om

word.

meer te betaal.

oggend duidelik sigbaar tussen
die kleiner vissersbote .

'n Plaaslike woordvoerder

. Volgens Swurtlantler

se

korrespondent op Yzerfontein
was die fabrieksbote Woensdag-

