
Met net twee potte het sy 17 jaar gelede onder ’n afdak by die
huis begin konfyt kook. Wat as ’n genade-projek begin het, het
uitgekring tot ’n reuse sake-onderneming. Haar produkte is
landwyd bekend vir hul goue etiket.

I
naLessingvanNylstroom,oftewelModimolle, in
Limpopo, is ’nnederigeboervroumet ’nonwrik-
bare geloof in haar Skepper.
Op die gasteplaas Merwenstein buite Bon-

nievale waar Ina en haar man, Danie, tuisgaan,
vertel sy waarom hulle in dié Wes-Kaapse dorp
kuier: “Een maal per jaar kom ek en Danie vir

ses weke met ’n bussie en sleepwa Bonnievale toe
om vye en perskes in die omgewing te koop. Ons
bring ons eie stowe en kastrolle saam.Die bottels en
gas word afgelewer. Die werkers kommet die trein.
“Ons huur elke jaar ’n pakskuur, koop die vrugte

plaaslik by boere en verwerk dit alles hier. Die klaar
gebottelde produkte word op palette gepak en met
vragmotors na Nylstroom vervoer,” vertel Ina.
As plaaskind van dieBosveldwas Ina altyd doenig

in die kombuis. Sy het by haar ma geleer hoe om
vrugte op die outydse manier in te lê en konfyt te
kook. Daarom het sy ook ná skool ’n graad in huis-
houdkunde verwerf.
Ina en Danie boer op Lusthof, ’n beesplaas van

180 ha, sowat 7 km buite Modimolle.
“Aanvanklik het ons met volstruise ook geboer,

maar dié bedryf het maar gesukkel en daarom het
onsvandagnet ’nkleinbeesboerdery.Toediekinders
amper almal op hoërskool was, het die plaas nie
regtig ’n inkomste gehad nie en die volstruisbedryf
was dood. Ons het geldelik erg noustrop getrek en
dringend nog ’n inkomste nodig gehad. Ons oudste
dogtermoes námatriek vir drie jaar in die buiteland
gaan werk om vir haar universiteitstudies te help
spaar en ek het besef ek moes uitspring en help,”

vertel Ina.
Maareerswousy ’nandervrou,watgeldelikgesuk-

kel het, help deur konfyt te kook en dan te verkoop.
DiévrouwouditniedoennieenInahetopeiestoom
daarmee voortgegaan. Met net twee gasstofies en
twee potte van 30 liter elk. “Die grootste probleem
was dat ek nie geld gehad het nie. Maar ek moes
vrugte, suiker en bottels koop en vir arbeid betaal.
Ek het R5 000 daarvoor by my skoonpa geleen.
“Ek het aanvanklik my konfytbedryf as ’n genade-

projek gesien. Die eerste kooksel was stamvrugkon-
fyt, ’n vruggie wat aan die stam van die bome groei
wat inonsbergevoorkom.Ekhetmet200botteltjies
konfyt begin. Ná skool het ek die konfyt ingelaai
en dan moes die kinders dit plaaslik help smous by
ondernemings op die dorp.
‘‘My kinders, Ané (32), Daleen (30), Natan (29),

Jana (26) en Nicolet (23), was aanvanklik skaam
vir my konfyt. Maar hoe ouer hulle geword het, hoe
groter het hul waardering vir my onderneming ge-
word. Vandag is hulle trots op wat ek vermag het.”
Inahetálhaarbotteltjiesbydieplaaslikekoöperasie

gaan koop.Ná die stamvrugkonfyt hetmaroelajellie
gevolg en toe kweperkonfyt. Waar sy met die hulp
van ’nenkelewerkerbeginhet,moessygounógtwee
vroue kry om te help. Ina se produkte het gegroei
omkweperkonfyt,kweperjellie, ingemaaktekwepers,
halwelemoenkonfyt, marmalade en aarbeikonfyt in
te sluit. Sy het alles plaaslik van die hand gesit.
“Ek en Danie het ons kombi vol konfyt gelaai en

is Pretoria en Brits toe om dit daar te bemark. Toe
ons daardie aand moeg tuis kom, het ek nie één
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diEondErnEming

Ligging
Modimolle, Limpopo

PLaasnaaM
Lusthof

onderneMing
Konfyt, blatjang en
ingemaakte vrugte

TydPerK in bedryf
17 jaar

werKers
14 heeltyds

sTruiKeLbLoKKe
geen geld om onderneming

te begin

visie
om keurgraad-produkte oor

die land heen te lewer

•

kortom

■ Ina se produkte word in
Limpopo, die Vrystaat,
Mpumalanga, Gauteng, die
Kaap, KwaZulu-Natal en
Namibië verkoop.

■ Keurgraad-produktemet
die goue etiket word deur
die Departement Landbou
getoets en is oor die land
heen in aanvraag.

‘Ek dink jymoet
hou van dit wat jy
doen enweet hóé
omdit te doen.
Jymoet ook baie
deursettingsver-
moë hê, want dit is
bitter hardewerk.
Vir ses dae per
weekwerk ek lang
ure.’

GESIN

genadeprojek
hetvlerkegekry



SóSê ina

Wat iSjouSterkSte
eienSkapaS
entrepreneur?
Ekdinkgroot,maarrealisties.En
ekisbereidomkansetewaag.

WattereienSkap
beWonderjydie
meeSte inander
entrepreneurS?
Kreatiwiteit.Ekiselkekeer
opgewondeasekietsnuutssien.

WatWaSdie
belangrikSte impak
vanjouonderneming
opjouaSmenS?
Ekhetgeleidelikgegroei
enhetgeleerdatsukses
niesonderhardewerken
deursettingsvermoëkomnie.

Watlaatjou
voortgaan inmoeilike
tye?
Sonderdieondersteuningvan
mymanenkinderssouekniedié
werkkondoennie.Daarissoveel
mensewatswaarkryenditmaak
mysoveelmeerdankbaarvirdie
talentewaarmeedieHeremyso
ryklikgeseënhet.

aSjy ineenSinraad
kongeeaan ’nnuWe
entrepreneur,WatSou
ditWeeS?
Grypgeleenthedeaanenmaak
sekerjyweetwatjydoen.Glo
daarinengenietdit.
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botteltjie konfyt verkoop nie!Maar ek het nie moed
verloor nie. ’n Paarweke later hetDanie enmy seun
die konfyt op Nelspruit en Lydenburg bemark en ’n
paar padstalletjies het dié keer my konfyt gekoop.
Ek moes dit elke drie maande aanvul sodra dit uit-
verkoop was,” vertel Ina. “Binne ’n jaar kon ek my
skoonpa se geld terugbetaal.”
Geleidelikhethaarbesigheidmomentumgekry.Al

hoemeerplekke, soospadstalletjies, tuisnywerhede,
geskenkwinkels en slaghuisewou van Ina se konfyt-
produkte koop. Benewens Limpopo, die Vrystaat,
Mpumalanga en Gauteng, is haar produkte daarna
in die Kaap verkoop, asook in KwaZulu-Natal en
Namibië.
Ina se produkte sluit in konfyte (aarbei, appelkoos,

stamvrug,mango,kweper, lemoen,maroelajellie, ap-
pelliefiekonfyt), blatjang (appelkoos,mango,maroe-
la, vrugte en kweper) en ingemaakte vrugte (perske,
kweper,stamvrug,kerriesperske,koejawelenaarbei).
Haar gewildste produkte is vye- en perskekonfyt.
Syhetaanvanklikprobeerregkommetdiehulpvan

tweewerkers. Soos haar besigheid uitgebrei het, het
sy egter ál meer mense in diens geneem.
Vandag het sy tot 14 mense wat haar help met die

vrugte, van wie drie Sotho’s en die res Zimbabwiërs
is. Sy gaan laai haar werkers elke dag in die swart
woonbuurt in hul omgewing op. Ina gee soggens vir
haar werkers ontbyt en smiddae middagete.
“Ons kom ’n lang pad saam en kom vreeslik goed

oor die weg. Ek lei hulle sélf op en leer hulle alles
wat hulle van konfytkookmoet weet. Die vroue kry
dikwels van die orige konfyt om huis toe te neem.”
Die omgewing vind ook baat by Ina se konfyt-on-

derneming omdat sy dikwels die orige konfytstroop
vir die plaaslike kinderhuis gee wat dit dan gebruik
as hulle patats of pampoen kook. Soms skenk Ina
ook van haar produkte vir die bejaarde-tehuis.

Met verloop van tyd het sy haar onderneming van
die afdak, waar sy aanvanklik begin werk het, na
die buitekamer verskuif. Later het hulle ’n kookhuis
aangebouwatmet tien gasstowe en tien potte toege-
rus is. Ná sewe jaar het die onderneming só gegroei
dat sy deesdae 60 gasstowe en 60 potte gebruik om
konfyt te kook.
Volgens Ina het sy nog nooit regtig haar produkte

bemark nie. Bloot gesmous. “Daaruit het die besig-
heid deur hoorsê net aangehou groei. Deesdae is dit
mode om tuisgemaakte produkte op jou bord te hê.
Mense bel of skryf dikwels vir my en vra raad oor
konfytkook of om te sê hoe lekkermy konfyt is. Dié
gebare is vir my ’n groot aansporing.’’
Ina se konfyt-onderneming het binne 17 jaar ver-

tienvoudig. “Elke jaar is die verkope beter ondanks
die land se huidige ekonomiese klimaat. Soveel só
dat ons eindelik met gemak ons vyf kinders se uni-
versiteitstudies kon betaal.”
Ina sekeurgraad-produktemetdie goue etiket –dit

word deur dieDepartment vanLandbou getoets – is
deesdae landwyd in aanvraag. Haar oudste dogter,
Ané, behartig nou die bemarking.
“Ek huur ’n groot perseel in Pretoria en het baie

palettekonfytdaarheenaangery.Anéheteenwerker
wat haar help om etikette op te sit, bestellings te pak
en met die aflewerings te help.”
“Ek glo jy moet hou van wat jy doen en weet hóé

omdit tedoen. Jymoetookbaiedeursettingsvermoë
hê, want dis bitter harde werk.
‘‘Ek is permanent nat van die sweet. Vir ses dae

per week werk ek lang ure. Maar ek het al ervaar
hoe die Here vir my krag gee ommywerk te doen.”
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Hooffoto: Ina sekeurgraad
ingemaakteperskes.

Bo:MarthaThulare (links) en
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perskes in temaak.

LINKS: Ina sespanwerkers
wathaarhelpomdievrugte te
verwerk.
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