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Na aanleiding van bovermelde onderwerp, bedank ek jou andermal vir die 
belangstelling reeds getoon in die projek en verskaf ek graag meer inligting van die 
projek, soos 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 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 
teen mekaar meeding maar eerder ‘n geleentheid om ‘n groter bewusmaking van die 
siekte onder alle gemeenskappe te bring. 
 
In die tydperk wat die projek aangebied word, is reeds meer as R2.9 miljoen op die 
wyse ingesamel in het die manne hul doelwit vir hierdie 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 CHOC 
literatuur aan die bykans 600 leerders uit te deel en te inter-aksie met die leerders. 
 
Die projek skop jaarliks af met ‘n ontbyt-onthaal wat in die polisiemenasie, Huis Paarl 
Vallei in Hospitaalstraat, Paarl geleë is en waar die Burgemeester van die Drakenstein 
Munisipaliteit en ander hooggeplaasdes na uitgenooi word. Sedert die ontstaan van 
die projek in 1990, het elke vorige Burgemeester die ontbyt-onthaal bygewoon en na 
afloop daarvan die deelnemers by die keerwal by die Markstraatbrug afgesit. 
 
 
 



 

 

Na afloop van die 2012 CHOC-Bergrivivierprojek, 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 waar alle plaaslike 
sakemanne na uitgenooi word ten einde te verseker dat die projek groter blootstelling 
onder veral diegene in die sakewêreld geniet. 
 
Ten einde uitvoering aan die Burgemeester se wens verleen, is besluit om ‘n 
Burgemeesters-Ontbytonthaal op Woensdagoggend 24 Julie 2013 vir 08H00 by 
die Schoongezicht Restaurant in die Paarl aan te bied. Die kostes verbonde aan 
die ontbyt beloop R70 per persoon en word reeds in die vooruitsig gestel dat ‘n 
gedeelte van die kostes aan die Projekfonds sal gaan. Na afloop van die ontbyt sal die 
aanwesiges uitgenooi word om die wegspringseremonie by die keerwal by te woon, 
sou hulle so verkies. 
 
Ten einde van hierdie funksie ‘n ewe groot sukses te maak, verneem ek baie beleef of 
jy hierdie inligting met al die lede van die Paarl Sakekamer kan kommunikeer en 
elkeen uitnooi om hierdie eerste Burgemeesters Sakemanne-Ontbyt by te woon, 
asseblief.  
 
Dit dien net weer vermeld te word dat die totale projek deur ‘n produksiespan van 
SuperSport vergesel word om opnames te maak vir ‘n dokumentêre televisieprogram 
wat aan die einde van Oktober oor kanale 206 en 207 van SuperSport uitgesaai word. 
 
Sou daar meer inligting wees wat jy mag verlang, neem asseblief vrymoedigheid om 
my te kontak.  
 
Dankie andermal vir jou baie mooi gesindheid jeens die projek en sien ek reeds 
daarna uit om spoedig weer van jou te verneem. 
 
Met agting. 
 
Attie Laubscher 
Projekorganiseerder 
083 4272488 

 

 


