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PAARL                                                                                          26 Januarie 2013 
 
Beste Francis 
 
UITNODIGING NA BURGEMEESTER SAKEMANNE-ONTBYT: SKOONGEZICHT 
RESTAURANT, PAARL: 08H00: 24 JULIE 2013 

 
Na aanleiding van bovermelde onderwerp bedank ek jou andermal vir die 
belangstelling reeds getoon en verskaf ek graag meer inligting van die projek, soos 
deur jou versoek. 
 
Die afgelope 23 jaar word ‘n rubberbootvaart op die Bergrivier aangebied waar ‘n 
groep van 21 manne, meeste afkomstig vanuit die Tygerberg, ‘n fondsinsamelings- 
projek onderneem deur vanaf die Paarl tot in Laaiplek aan die Weskus te ry om oor 4 
dae en 240 km daardie broodnodige fondse vir die Kinderkankerstigting van Suid-
Afrika in te samel.  
 
Die projek is egter nié ‘n kompetisie waar die deelnemers om ‘n trofeë of prysgeld 
meeding maar eerder ‘n geleentheid om ‘n groter bewusmaking van die siekte te bring 
asook die werksaamhede van die Organisasie. 
 
In die tydperk wat die projek aangebied word, is reeds meer as R2.9 miljoen 
ingesamel en het die deelnemers  hul doelwit vir dié jaar op ‘n baie konserwatiewe 
R250 000 gestel om daarmee die totaal tot oor die R3 miljoen te neem. Die 
deelnemers pak die projek aan teen hulle eie kostes en gedurende vakansieverlof. 
 
‘n Kenmerk van die projek is waar die deelnemers by 4 tradisionele plaasskole wat 
langs die rivier geleë is aandoen om opvoedkundige materiaal, vrugte en 
kankerverwante literatuur aan die bykans 600 leerders uit te deel en ook ‘n 
Boodskap van Hoop bring dat Kanker kan Genees word. 
 
Die projek skop jaarliks af met ‘n ontbyt-onthaal wat tradisioneel in die 
polisiemenasie, Huis Paarl Vallei wat in Hospitaalstraat geleë is en waar die 
Burgemeester en ander hooggeplaasdes na uitgenooi word. 
 
 
 



 

 

Sedert die ontstaan van die projek in 1990, het elke vorige Burgemeester van die 
Drakenstein Munisipaliteit die ontbyt bygewoon en na afloop daarvan die deelnemers 
by die keerwal by die Markstraatbrug afgesit. Voorwaar ‘n prestasie waarop ons opreg 
trots op is. 
 
Die projek geniet oor die jare ongekende mediablootstelling met Die Burger wat 
andermal as mediaborg optree en Radio Tygerberg as titelborg van die projek. ‘n 
Produksiespan van SuperSport vergesel die projek om opnames te maak vir ‘n 
program wat na afloop van die projek oor die kanale van SuperSport uitgesaai word. 
 
Na afloop van die 2012 CHOC-Bergrivierprojek het adv.Gesie van Deventer, 
Burgemeester van die Drakenstein Munisipaliteit die wens uitgespreek dat hierdie 
projek in die toekoms “na ‘n hoër vlak geneem moet word” en waarna alle plaaslike 
sakemanne na uitgenooi word ten einde te verseker dat die projek groter blootselling 
onder diegene sal geniet. 
 
Ten einde uitvoering aan die Burgemeester se wens te verleen, is besluit om ‘n 
Burgemeesters Ontbyt-Onthaal op Woensdagoggend 24 Julie 2013 vir 08H00 
by die Schoongezicht Restaurant in die Paarl aan te bied. Die kostes verbonde aan 
die deftige ontbyt beloop R70 per persoon. ‘n Gedeelte van die kostes sal aan die 
Bergrivierfonds oorbetaal word. 
 
Na afloop van die ontbyt om ongeveer 09H15, sal alle aanwesiges uitgenooi word na 
die keerwal by die Markstraatbrug om die wegspringseremonie wat deur adv. Van 
Deventer waargeneem sal word, by te woon.  
 
Voorts, sou enige van die aanwesige sakemanne dalk belangstelling toon om die 
eerste skof van 55 km vanaf die Paarl tot by Hermon in een van die rubberbote te ry, 
sal hy vir dié doel die gas van Rey Janse van Rensburg wees. Rey het bekendheid 
verwerf vir sy deelname aan die telvisieprogramme Voetspore en Op Verre Roetes 
en is hy die man met die ompaar kouse – blou en rooi.  
 
Vir hierdie grootste voorreg om ‘n dag in Rey se geselskap in ‘n rubberboot deur te 
bring en die wonder van die natuurskoon wat net die Bergrivier kan bied, sal dit van 
die gas/sakeman verwag word om ‘n donasie van R5 000 aan die toerfondse te maak. 
Hierby ingesluit is’n amptelike toerbaadjie en ‘n middagete op die gasteplaas Du Vlei 
in Hermon waar die deelnemers die nag vertoef. Dieselfde reël geld vir die volgende 3 
dae totdat die projek op 27 Julie om 13H00 in Laaiplek eindig. 
  



 

 

Ten einde van die 2013 Burgemeester Sakemanne Ontbyt ten bate van die 
CHOC-Bergrivierprojek ‘n ewe groot sukses te maak, verneem ek baie beleef of jy 
hierdie inligting met die lede van die Paarl Sakekamer kan kommunikeer en elkeen 
uitnooi om die funksie by te woon, asseblief. 
Dit mag van die Voorsitter van die Sakekamer wat die hooftafel met die Burgemeester 
en die borge van die projek sal deel, verwag word om in minder as 2 minute ‘n woord 
te spreek. 
 
Dankie andermal vir die geleentheid om hierdie inligting met jou te kommunikeer en 
sien ek reeds daarna uit om van jou te verneem. 
 
Met agting. 
 
Attie Laubscher   Prisa 
Projekorganiseerder – 083 4272488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


