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“It isn’t where you came from. It’s where you’re going that counts.” – Ella Fitzgerald
SABBATSVERLOF
Na 20 jaar diens, het die CGA-Raad my met langverlof in Oktober en November beloon. Ek wil graag die Raad
bedank dat ek en my vrou ons lewenslange droom om deur suider-Afrika te reis, kon verwesenlik. Dit was
ons eerste oorland-ervaring – om 12 000 km deur Botswana en Namibië te reis. Ek weet baie van julle is
gesoute oorlanders, en ek is seker julle deel die siening dat ons in 'n pragtige deel van die wêreld woon, vol
pragtige mense. Nadat ek vir menige nag in die kampvuur gestaar het, kom ek verfris en verkwik terug om
in die warm stoel te klim en van die vele uitdagings wat hierdie bedryf in die gesig staar, aan te pak. Ek wil
ook vir Paul Hardman bedank dat hy as waarnemende uitvoerende hoof opgetree het en my toegelaat het
om die blaaskans te neem. Die einde van die seisoen was nie maklik nie, en die verskillende kwessies wat
ontstaan het, is goed hanteer. Inderdaad, dankie aan alle CGA-personeel en CGA-lede wat my hierdie
geleentheid gebied het.
ROADSHOWS 2022
Die feit dat COVID 'n einde aan baie fisieke verbintenisse beteken het, is vir baie moeilik – die vermoë om 'n
vergadering te belê, om op 'n vliegtuig te spring en 'n kliënt of lid te besoek, die geleentheid om oor 'n koppie
koffie of 'n aandete te gesels, was grootliks onmoontlik vir die grootste deel van 2020 en nou in 2021. Dit
was veral moeilik vir diegene in die varsproduktebedryf; die internasionale bemarking van vars produkte
berus grootliks op die verhouding tussen koper en verkoper, netwerke en verhoudings is opgebou oor jare
van besoeke aan mekaar, en ontmoeting op internasionale handelsplatforms. Alhoewel ons dankbaar moet
wees dat virtuele platforms soos Zoom en Teams beteken dat ons mekaar kan sien (en dit is nie net 'n stem
aan die ander kant van die lyn nie), kan dit nie 'n fisiese ontmoeting vervang nie - die ferm handdruk, die
drukkie, die klop op die skouer, die goedkeurende knik of die afkeurende frons. Ons sien almal uit na die dag
wanneer ons almal weer bymekaar kan kom.
Met COVID in gedagte het die CGA-Raad 'n besluit geneem om die gewilde CGA Citrus Summit van Maart
2022 tot Maart 2023 uit te stel. As personeel van CGA waardeer ons die geleentheid om met CGA-lede te
skakel, en 'n besluit is geneem om met roadshows in Maart 2022 voort te gaan, waar personeel van die CGAGroep van maatskappye na die streke sal gaan. Ons sal datums en lokale kommunikeer sodra dit gefinaliseer
is. Ons sal COVID monitor, en indien daar enige onnodige risiko is, sal ons na 'n virtuele platform terugkeer.
CGA GROWER DEVELOPMENT COMPANY
Dr Mono Mashaba het die pos as voorsitter van die CGA Grower Development Company aanvaar toe dit in
2016 gestig is. Hy het 'n magdom kennis in die transformasieveld saamgebring, sowel as sterk regerings- en
internasionale verbintenisse. Mono het die CGA GDC deur sy aanvanklike jare gelei terwyl dit sy strategiese
plan ontwikkel en geïmplementeer het. Die CGA GDC het tot 'n sterk maatskappy op die gebied van landelike
ontwikkeling en grondhervorming ontwikkel, en word deur baie as 'n leier op hierdie gebied gesien. Dr Mono
se ampstermyn het tot 'n einde gekom en hy het uit die CGA GDC-raad getree - dankie Mono vir jou leierskap
en wysheid. Ronald Ramabulana vervang Mono as voorsitter van CGA GDC. Die maatskappy is ongelooflik
gelukkig om iemand van Ronald se kaliber te hê om Mono se (groot) skoene te vul. Ronald kom met
ondervinding in die regulatoriese veld, sterk kundigheid in strategiese bestuur en 'n uitstekende begrip van
wat gedoen moet word om CGA GDC op sy huidige baan te hou.
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