Sorgpakkette vir die K9-eenheid, mens
en hond
Wie is “Die Voortrekkers”
Die Voortrekkers is ’n kultuurorganisasie wat die
Afrikanergeskiedenis en die Afrikaanse taal bevorder.
Die etos van die Voortrekkers is in ons geskiedenis, ons
taal en ons Christenskap.
Die Voortrekkers is meer as 80 jaar gelede begin.
Gedurende hierdie tyd is geen geld van die regering
ontvang nie, of dit nou die NP-regering of die ANCregering is. Die Voortrekkers was nog altyd ’n
organisasie wat finansieel onafhanklik was. Die
Voortrekkers is ’n vrywillige organisasie, en geen

ampsdraer, hetsy ’n offisier in ’n
kommando of die leier van Die
Voortrekkers,
ontvang
enige
vergoeding vir hul diens nie.
Ons
vertrou
egter
op
die
welwillendheid van maatskappye en
individue, wanneer ons hulp benodig
vir spesifieke projekte, wat ons
beskou as van nasionale belang.
Deur betrokke te raak by hierdie
projek, glo ons dat ons ons land eer
deur diegene te ondersteun wat veg om ons wild te beskerm.
K9 Project Watchdog
Project Watchdog is ’n inisiatief van die SANParke Ereveldwagters wat die afgelope 7 jaar al
aan die gang is. Tot einde 2018 was dit slegs in die Nasionale Krugerwildtuin operasioneel.
Vanaf 28 November 2018 het dit amptelik ’n Nasionale Projek (NP) geword. Dit beteken dat
die projek nou amptelik in alle SANParke-reservate wat honde het, kan funksioneer.
Die agtergrond van Project Watchdog in die Krugerwildtuin kan kortliks soos volg bespreek
word:
 Ten einde die toename in renosterstropery in die Krugerwildtuin te bestry en te
voorkom, het SANParke begin om die Veldwagterskorps om te skakel in ’n toegewyde
Teenstropingseenheid.
 Hierdeur ondersoek SANParke voortdurend opsies om die opsporing en
inhegtenisneming van gewapende stropers te verhoog en te verbeter.
 Een benadering wat geïdentifiseer is, was die bekendstelling van honde in die
Krugerwildtuin.
 Hierdie honde word opgelei om stropers in die veld op te spoor, vuurwapens en
ammunisie en wildprodukte op te spoor wat die Krugerwildtuin mag binnegaan of
verlaat.
 In 2012 is die eerste 3 Belgiese Malinois-honde in die Krugerwildtuin geplaas.
 Dit het gelei tot die vorming van die eerste K9-opsporingspanne.
 Hierdie spanne het speurhonde gebruik wat deur ’n helikopter of ’n voertuig deur die
hele Krugerwildtuin ontplooi is.
 Aan die einde van 2012 is ’n tweede benadering geïnisieer.

 Die bekendstelling van 3 jakkalshonde aan “Man Track” as ’n klein kerngroep (sonder
die hulp van ’n hanteerder) is ingestel en geëvalueer.
 Die vroeë suksesse van die Malinois het gelei tot ’n skenking van nog 8 speurhonde in
2013.
 Teen die einde van 2018 het die Krugerwildtuin 60 honde gehad.
 ’n Behoefte aan ’n opleidingsentrum in die Krugerwildtuin was noodsaaklik vir die
volhoubaarheid van die honde.
 Deur middel van donateurs is ’n sentrum opgerig en in Oktober 2015 amptelik aan
SANParke oorhandig.
 Doel van die K9-sentrum – Om honde terug te bring vir heropleiding en evaluering, en
sertifisering. Om algemene ondersteuning van K9 in die Krugerwildtuin te bied. En ten
slotte, as ’n Teenstropingsreaksie hulp te verleen aan die veldwagtersafdelings om te
help met renosterstropery.
 Die sentrum is aanvanklik deur die VSA Ambassade, Buffet Foundation en Peace Parks
Foundation geskenk.
 Die sentrum word bestuur deur mnr. Johan de Beer, die K9-bestuurder in die
Krugerwildtuin.
 In 2015 is die SANParke Ereveldwagters gevra om die sentrum aan te neem. Hierdie
aanvaarding van die sentrum het beteken dat die Ereveldwagters SANParke bystaan
en ondersteun in die bestuur van die K9-sentrum. Hierdie hulp was in die vorm van
verskeie aktiwiteite.
 Pligte sluit die volgende in:






Die bestuur van hokke (Sluit in onderhoud en skoonmaak)
Versorging van die honde oor naweke
Instandhouding van tuine
Fondsinsamelingsprojekte
Ander pligte

 Alle werk wat in Project Watchdog gedoen word, word gedoen via ’n GOEDGEKEURDE
Verlanglys-stelsel. Dit beteken dat alle versoeke vir donasies, pligte en aktiwiteite deur
middel van hierdie stelsel gedoen word. Al die items word deur die Gesamentlike
Skakelingskomitee in SANParke goedgekeur.
 Voorbeelde van items op die verlanglys is die volgende:






Hondekospakkamer
Uitrus van die K9-kliniek, mediese toerusting en noodhulpsakke
Hindernisbaan
Opleidings- / lesingsentrum
GPS-harnasse

 Heliblad by die K9-sentrum vir SANParke-helikopter
 Mobiele hokke
•

Met die Project Watchdog wat einde 2018 landswyd uitgebrei is, beteken dit dat die
omvang van die K9 Project Watchdog Nasionale Projek (K9PWNP) ook al die ander
parke wat honde het, sal insluit. Die volgende SANParke Nasionale Parke sal by
K9PWNP ingesluit word. Hierdie parke is ingesluit omdat hulle renosterparke en
gebiede is waar besoekersveiligheid nodig is.
• Addo-olifant Nasionale Park
• Karoo Nasionale Park
• Mapungubwe Nasionale Park
• Marakele Nasionale Park
• Makola Nasionale Park
• Nasionale Bergkwaggapark
• Tafelberg Nasionale Park

Die insluiting van hierdie 7 bykomende parke in die K9PWNP beteken dat die projek nou nog
25 honde bygekry het. Dit bring die totale aantal honde in die projek op 85 te staan. Die
omvang van die werk van K9 Project Watchdog is sodanig dat dit die 85 honde en hul
hanteerders insluit.
Die behoeftes, uitdagings en kwessies rondom hierdie 25 nuwe honde binne die projek sal
bepaal word en ingesluit word in die 60 wat reeds in die Krugerwildtuin is. Die suksesse in die
Krugerwildtuin met Project Watchdog sal na die 7 bykomende parke geneem word en
sodoende die ondersteuning aan hierdie honde en hul hanteerders verbeter.
Hierdie dienshonde in SANParke dra geweldig by tot teenstropery-bedrywighede en deur die
K9PWNP beoog ons om hul doeltreffendheid te verhoog deur ons ondersteuning. Die K9honde in die Krugerwildtuin maak ’n groot verskil en 90% van alle inhegtenisnemings van
stropers is te danke aan die K9 en sy hanteerder. Dit is ’n groot voordeel vir die renoster- en
olifantbewaringspoging. Die effektiwiteit van die K9 in die Krugerwildtuin het getoon dat
hierdie K9-honde en hul hanteerders nodig is. Deur die K9PWNP te ondersteun, beoog ons
om ons ondersteuning van hierdie K9-stryders voort te sit.
SANParke het ’n beperkte begroting as gevolg van die groot finansiële druk op die organisasie.
Die stryd vir die behoud van die renoster en olifant is moeilik, en daar sal altyd ’n behoefte
aan hulp wees. Bystand in enige vorm is van groot belang vir die K9 Project Watchdog.
Die ondersteuning van organisasies is noodsaaklik.
Ondersteuning is van kardinale belang. Jy kan dalk vra: Hoekom die K9-projek ondersteun?
Een rede hiervoor is dat hierdie projek moontlik die mees sigbare van al die projekte is.

Honde is deel van ons almal se raamwerk in een of ander vorm.
Dit gee mense ’n persoonlike skakel na die honde en hul
invloed in antistropery. Op mediavlak is die impak daarvan
groot. ’n Borg kan baie voordeel uit ’n borgskap trek soos:
•
•
•

•
•

Erkenning as ’n borg vir die projek.
Mediablootstelling (Facebook, tydskrifartikels, ens.)
Praktiese betrokkenheid by die borgskap, wat beteken
dat ons saam met u besluit hoe en waar die beste
manier is om betrokke te raak.
Deurlopende terugvoer oor u bydrae.
Ons sal ook enige ander vereistes oorweeg.

Wat belangrik is om te besef, is dat die bydrae, hetsy kontant
of goedere, direk na die geïdentifiseerde area gaan. 100% gaan
direk terug na die K9’s en die behoud van ons wildslewe.

Care for Wild – Renosters
Die gevolge van stropery word dikwels in
die pers en op TV gesien, maar wat min
mense sien, is wat gebeur met die
weeskinders wanneer die ouers vir hul
horings doodgemaak word. Dit is waar Care
for Wild inkom. Hulle versorg die
babarenosters totdat hulle weer in die
Krugerwildtuin vrygelaat kan word.
Die Renoster-span van een van ons
Voortrekkerkommando’s het ’n babarenoster, genaamd Arthur, aangeneem.
Arthur is ook al as ’n Voortrekker, met sy eie
uniform, ingelyf. Hy sal erkenning ontvang vir mylpale wat hy behaal soos wat hy grootword.
Voortrekkers het op vorige geleenthede CfW besoek om die hokke skoon te maak en
sorgpakkette te lewer. Gedurende 2018 het die landswye Voortrekkerkommando’s R100 000
+ ingesamel en aan CfW geskenk.

Waarvoor vra ons?
Ons waardeer enige geldelike donasies waardeur ons die K9-eenheid kan help. Enige ander
donasies sal ook waardeer word.
Die K9-eenheid, hoewel hulle deel is van SANParke, is afhanklik van skenkings; hulle ontvang
geen finansiële hulp van SANParke nie.
As u toerusting, medisyne ens. wil skenk, sal dit waardeer word, maar onthou dat medisyne
vervaldatums het, asook enige droë hondekos.
Wat die hondekos betref, gebruik die K9-eenheid ’n spesifieke handelsmerk wat bewys is om
die beste te wees vir die dienshonde van die K9-eenheid.
Die Voortrekkers van Polsslag-kommando gaan in Augustus 2019 na die Krugerwildtuin om te
help met die onderhoud, skoonmaak en instandhouding van die K9-eenheid. Ons neem
ongeveer 30 hoërskool-Voortrekkers saam.
Ons is ook op soek na borge om die kinders se vervoer na en van die park en verblyf vir die 2
nagte te betaal. Enige Voortrekker-volwassenes wat gaan, moet vir hulself betaal.
Die verblyf vir die kinders is ongeveer R 23 000, die 13-sitplekbus is ongeveer R 2 200 per dag,
plus versekering. Ons waardeer enige skenking om ons te help om die K9-eenheid te help.
Toerusting benodig
Daar is ’n tekort aan uniforms/beskermende klere vir die hondehanteerders. Dit sluit
broeke, hemde, hoede, sokkies en stewels in. Vir die honde sluit die verlanglys GPS-baadjies
vir opsporingsdoeleindes in. Wapens en ammunisie sal ook verwelkom word, aangesien
hierdie hanteerders en honde dikwels gekonfronteer word met gewapende stropers.
Korporatiewe betrokkenheid
Enige maatskappy wat betrokke wil raak, is meer as welkom om ons te kontak. Ons glo dat ’n
besoek aan enige van die sentrums, K9 en/of CfW ’n baie goeie spanbou-oefening kan wees.
Wat Die Voortrekkers en Polsslag-kommando doen
Soos met die renosterprojek van 2018, het ons weer ’n veldtog begin met alle kommando’s
waar ons tans blikkies versprei om gevul te word met kleingeld. Hierdie fondse sal weer
geskenk word, hierdie keer aan die K9-eenheid.
Ons (Polsslag-kommando) voorsien ook bokse vir elke kind in ons kommando om gevul te
word met lekkers, toiletware, ens. vir die hanteerders as vroeë Kersfees. As deel van hierdie
inisiatief doen ons ook ’n Sakkies vir Brakkies-projek vir die honde, wat insluit bederfies vir
die K9-eenheid.

Vanaf die 2de Saterdag in Maart bied Polsslagkommando een keer per maan ’n Boeremark aan. 50%
van hierdie fondse sal ook vir die K9-projek gebruik
word.
Wat sal ons op ons toer doen?
Op die eerste dag sal ons om 4:00 die oggend vertrek om
ongeveer 10:00 die oggend CfW te besoek. Ons sal die
renosterhokke skoonmaak en die babas voed. Teen
14:00 sal ons na Pretoriuskopkamp in die Krugerwildtuin
vertrek, waar ons 2 nagte sal vertoef. Die K9-eenheid is
in hierdie gebied van die Krugerwildtuin. Die eerste dag
in die Krugerwildtuin sal ons by die K9-eenheid die
hokke skoonmaak en algemene instandhouding doen.
Ons besoek ook dele van die park wat normaalweg nie vir die algemene publiek toeganklik is
nie. Ons sal op die 3de dag terugkeer.
Slot
Ons wil u vooraf bedank vir enige en alle ondersteuning van u en u maatskappy. Die
Voortrekkers sal nie enige voordeel ontvang van enige van die geld wat aan ons geskenk word
nie, behalwe akkommodasie en vervoer; al die geld sal deur die of vir die K9-eenheid
aangewend word.
Belastingaansporing
Aangesien Die Voortrekkers nie geregistreer is om donateurs in staat te stel om donasies vir
belastingdoeleindes te eis nie, het ons met die Afrikaanse Toekomstrust (ATT) ’n vennootskap
aangegaan. Enige donasies kan via die ATT aan Die Voortrekkers gemaak word. Die ATT sal
dan die fondse aan Polsslag-kommando stuur vir hierdie projek. Dr. Danie Langner, leier van
Die Voortrekkers is ook ’n direkteur van die ATT. Dr. Langner is ook die besturende direkteur
van die FAK.
Kontakbesonderhede
Ian Weyer – Projekleier
083 94 66 33 2
omfinad@gmail.com
ian@asapprop.co.za
https://voortrekkers.co.za

https://afrikaansetoekomstrust.org
https://transvaal.voortrekkers.co.za
https://www.polsslag.co.za

https://www.fak.org.za

