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HARTSKAMER

Hier op my stoep in Fouriesburg sit ek en kyk

na die son wat oor die Maluti-bergreeks opkom

en ek wonder hoe ek 'n verskil gaan maak en 'n bydrae kan lewer

tot die mooi erfenis van ons gemeenskap.

“Hartskamer”.

Wanneer ek dit saggies prewel,

dan dink ek onwillekeurig aan NJ Robbertse se gedig:

“My Hartskamer”.

Dag ná dag word my mure hoër gebou;

of so sê hulle – dit gebeur byna onbewustelik vir my.

Soms voel ek hoe klap die deure van my hartskamers toe.

Alleenheid is vir my, om te luister na die stiltes.

Die afwesigheid van klank.

Die niks verwag, net inneem en waardeer, maar ook …

wanneer die stiltes my geroep het

en my in die voue van eensaamheid kom meesleur het,

was dit keer-op-keer 'n herinnering

aan jare van vasgevang wees

sonder liefde en omgee.

Tog kry ek die moed en nooi iemand in ná jare

Tree-vir-tree stap ons die pad al hoe nader aan my hoofhartskamer

Sy vul die vertrek volkome.

Dit is asof 'n diep bekende taal tot my dieper innerlike spreek

en ek laat haar toe om my eensaamheid te genees

Nou is dit 'n alleenheid wat ons saam kan waardeer

Die stilte. Die afwesigheid van klank. Die inneem en waardeer.

Liefde kom in pare – óf twee heles óf niks.

Daagliks sê ek saggies in 'n skietgebed ”Dankie!”

vir jou tuiskoms in my hart.

V O O R W O O R D
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My droom is om 'n veelsydige landskap te skep, waarin ons ons hartskamers vir ander sal oopmaak om op 'n skattejag te 

gaan en weer saam met mekaar die kleinode te ontdek, waarvan ons dalk al van vergeet het. Om dit wat ons na aan die 

hart lê, te herontdek en te koester. Ek wil julle almal op 'n reis neem om weer 'n sonsopkoms op die pad buite Fouriesburg 

te beleef, of op 'n stoomtreinrit na gister te neem en 'n kersie in die namiddag te pluk of 'n stoepkuier te ervaar in die 

sandsteenhuise van die Oos-Vrystaat, of enige begeerlike plek elders, wat jou hartsnare roer. Landswyd gaan ons die 

paadjies om jou hartskamer ontdek, oopvlek en betree. 

Ek wil jou bekend stel aan die tuisvervaardige produkte van “My Hartsmense” – op plase vanaf die Weskus tot in die 

hartjie van die Vrystaat, na die golwende heuwels van KwaZulu-Natal en tot in die bebosde noordelike Limpopo-

koppies.

Ek wil die reuk van 'n egte Karoolam van die plaas op jou bord sit. Ek wil ons boere in jou kombuis innooi, ek wil hulle voor 

die kaggel aan die praat sit met stories van hoop, lag, hartseer, heimweë en deernis.

Ek wil hê dat wanneer jy aan 'n boer dink, dan moet die sanger en liedjieskrywer Adam Tas se liedjie in jou hart speel:

“En die Here het neergekyk op Sy Skepping en besef dat Hy iemand sal moet maak wat kan omsien na die aarde ...

‘n Gewone man sou nie doen nie …

Toe maak ons Vader ‘n Boer.”

Hier kan jy wegraak in jou eie tyd, en deur elke kamer loop en koop wat jou hart begeer en weer 'n stukkie van ons mooi 

erfenis beleef – sodoende maak ons seker dit word aan ons kinders se kleinkinders oorgedra.

V O O R W O O R D

STRAUSS ODENDAAL
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· Hartskamer is 'n leefstyl en veelvuldige e-handelplatform waar ons vir ons plaaslike 

boere, produkvervaardigers, diensteleweraars en kunstenaars die geleentheid bied om 

mekaar te ondersteun, en ook hul produkte en dienste sigbaar en beskikbaar te maak 

vir voornemende kliënte van oraloor. 

· Hartskamer is ook 'n holistiese ekosisteem-gemeenskap waarin ons mekaar ondersteun 

en vernuwend dink om veral boere en verskaffers in die pandemie-tyd te ondersteun en 

help oorleef.

· Ons vind inspirasie uit die plaaslike en die mooi en ons kyk na kwaliteit, kreatiwiteit en 

geleenthede.

Dalk verlang jy na die veld om jou kampvuur, naggeluide, 'n jakkalas wat tjank of 'n rokie 
wat êrens trek uit 'n huisie op die vlaktes … Miskien is jy lus om 'n bok te jag. Dalk is jy net 
lus vir plaasvars skoonheid, 'n regte egte Karootjoppie of 'n Karoo-stoepstorie. Dalk mis 
jy 'n plaashuis in die koelte onder 'n groot bloekomboom.

· Hartskamer bied ook 'n aanlyn-winkel wat bederfbare en nie-bederfbare 

voedselprodukte van hoë kwaliteit verkoop.

· Ons glo in volhoubare boerderymetodes en -produkte wat jou gesondheid en die 

omgewing bevoordeel.

· Hartskamer werk nou saam met plaaslike boere en kleinsakeboerderye en bied jou alles 

wat jy nodig het, onder een dak te kan kry. 

W A T  I S  H A R T S K A M E R ?
Aangename kennis en welkom by die Hartskamer-gemeenskap.

‘Never start a business just to “make money”. 

Start a business to make a difference.’ – Marie Forleo
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By Suid-Afrikaners is daar voortdurend 'n nostalgiese hunkering na die eenvoud van die 

plaaslewe,  -gewoontes en -gebruike, asook plaasprodukte. 'n Beskeie plaasopstal is baiekeer 

al wat mens nodig het om na toe te ontvlug, die gejaagde stadslewe af te skud en al jou varkies 

weer op hok te kry. Miskien is jy op soek na 'n lekker plaaskookkursus, of lus vir 'n rustige 

wegbreekrit na die platteland? Miskien wil jy iets unieks koop of net gewoon van jou eie 

inspirasie aan ander bied? Miskien wil jy graag leer hoe om 'n boerbrood te bak, 'n vuur te pak, 

leer oorleef in die veld, of van bome leer? Dalk wil jy baie graag belê in iemand se beeskudde of 

'n stukkie grond of deel aan iemand se oes, jou eie groente aanplant of selfs blomme kweek? 

Dalk wil jy net bydra tot ons wonderlike, beeldskone planeet? 

Dan is jy by die regte plek om jou stam te ontmoet – ons is byna honderd persent seker dat jy  in 
ons veelsydige gemeenskap sal vind waarna jy soek. Of andersins, wys ons wat jy op hierdie 
platform kan aanbied.

Kom deel ook aan ons ongelooflike en diverse kultuurstories en -verhale of kom vertel jou oupa 
se stoepstorie. 

· Hartskamer streef daarna om goeie organiese voedsel- en plaasverwante produkte, 
asook unieke- gebeurtenisse en plekke en veral interessante mense na jou voorstoep te 
bring. 

· Ons intensie is om entoesiasme en 'n liefde vir die plaaslewe, goeie kos en kwaliteit met 
mekaar te deel.

· Ons wil hê jy moet jou plaaslike boere en verskaffers ondersteun.

· Ons poog om jong en opkomede boere oral binne ons landsgrense te bemagtig.

· Ons wil graag 'n sinvolle verskil in mense se lewens maak. 

· Ons streef na 'n spesifieke manier hoe ons wil leef met die dinge waarvan ons hou. 

· Ons poog om verskaffers met eindgebruikers in kontak te bring.

K O M  O N T M O E T  J O U  T R I B E

ONS WIL GRAAG HÊ JY MOET DEEL WEES VAN HIERDIE DIVERSE GEMEENSKAP.
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Hartskamer is 'n nalatenskap-projek tot almal se beskikking. Niemand se unieke kultuur word 

ontsien of uitgesluit nie. Ons het almal 'n erfenis wat ons met die wêreld wil deel. Die Suid-

Afrikaanse kookkuns en kosvoorliefdes is net so ongelooflik divers soos die land se inwoners – 

die verskillende immigrante en setlaars wat almal hier hul tuiste kom maak het. Ons 

koskultuur is 'n mengelmoes van lieflike smake en geure. Suid-Afrika is ook vol stories van die 

verskillende kulture wat nog vertel moet word met 'n verskeidenheid resepte, ruimhartigheid, 

gasvryheid en warmte.

Kom lees stories oor ons boere en grondbewoners, kokke, vakmanne en kunstenaars. Kom 

lees oor alles en nog wat van boerewors tot bunny chows. Van die Kaaps-Maleisiese disse tot 

die pikante Indiese feesmale in Durban. Ons vier ook die tradisies van braaivleis tot vetkoek. 

Ons kookkunste is 'n unieke samevloei van verskillende uitheemse kulturele invloede. Kom 

kook saam volgens die seisoene in alles wat jou smaak streel. Kom vul jou spens met iets van 

almal se kookkuns vir oor-en-weer kuiers. Kom deel 'n storie wat die nageslagte mag inspireer.

' N  M O O I  S U I D - A F R I K A A N S E  K U L T U U R S T O R I E
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O N S  V O L K S K O M B U I S

HOE
 ONS LEEF

DIE DINGE WAARVAN
 ONS HOU

Plaaslike kos-lekkertes ken nie grense of vooroordele nie want eetgenot 

gly soos warm botter van een kultuur na 'n ander. Ons koskultuur vind sy 

oorsprong in verskeie kulture. Ook om oral onder die Afrika-son of 

-maan 'n vuurtjie as 'n kitskombuis in te span. Daar is 'n onherroeplike 

band tussen vuur en braai. Dit word ook aanvaar dat die Khoisan-jagters 

die eerste braaiers was. Soos Jan Braai dit stel: “Suid-Afrikaners is nie net 

die beste braaiers onder die son nie, maar braai het ook hier ontstaan.” 

Afrika het inderdaad 'n magdom inheemse koskulture – en ons gaan 

graag hierop in Hartskamer uitbrei.
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Met humor en & heimwee gaan ons oorsprongstories vertel oor:

Padkos, Boerewors, Rooibos, Bobotie, Biltong, Potjiekos, Roosterkoek, 

Mieliepap, die Namas se kos, die Xhosas se kos, die Zoeloes se kos asook 

die Engelse se kos, en vele meer …

Ons kyk ook na die geure van ons voorgeslagte se kombuise en ons 

ondersoek resepte en kookklasse.

K O S S T O R I E S



As jy al die plesier gehad het om hierdie Suid-Afrikaanse skat te proe, sal jy steeds 

die eerste keer onthou dat jy dit geniet het.

Oor die jare het baie van julle sekerlik ‘n resep vir Bobotie gevra – by jou ma, jou 

buurvrou of jou beste vriendin. Ek deel dit graag weer hier, asook 'n bietjie van die 

geskiedenis van hierdie gereg.

Bobotie is 'n tradisionele en gunsteling- Afrikaanse en Suid-Afrikaanse gereg. Dit 

is 'n maalvleisgereg wat met 'n soet kerrie gegeur en dan met ‘n eiermengsel bo-

op gebak word.

Die verhaal het begin in Indonesië. Bobotok was 'n Indonesiese gereg, bestaande 

uit vleis met 'n vla-bolaag, wat in 'n pan water gekook is totdat die eiermengsel 

gestol het.

Dit was die Hollanders wat “Bobotie” na Suid-Afrika gebring het. Die eerste 

bekende resep van hierdie gereg was in 'n Nederlandse kookboek van 1609. Teen 

die tyd dat Jan van Riebeeck en sy mense in 1652 na die Kaap gekom het, was die 

voorbereiding van kerrievleis reeds bekend in Holland – soos blyk uit “De 

verstandige kock” se resep, getiteld "Om leckere pot-pastey te maken". 

Ná die invoer van slawe uit Batavia het die Maleier-gemeenskap aan die Kaap 

hierdie gereg hul eie gemaak en dit “Bobotie” genoem – moontlik omdat dit 

hulle aan hul eie Bobotok of Bobotu herinner het. Van die Kaap af het dit saam 

met die Grensboere en later die Voortrekkers oor die hele Suid-Afrika versprei. 

Vandag is dit ‘n staatmaker-gereg in huise oor die lengte en breedte van ons 

land.

Die resep wat hier volg, kom van Laurens van der Post. Hy het dit in 1969 in 

Recipes: African Cooking (Foods of the World) gepubliseer.

D I E  S T O R I E  V A N  B O B O T I E
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Bestanddele (vir 6 mense)

1 sny witbrood, tuisgemaak, 1 duim dik, gebreek in klein happies

1 koppie melk

2 eetlepels botter

2 kg grofgemaalde maer lamsvleis

1½ koppies fyngekapte uie

2 eetlepels kerriepoeier, verkieslik Madras-tipe

1 eetlepel ligbruin suiker

1 teelepel sout

½ teelepel varsgemaalde swartpeper

¼ koppie vars suurlemoensap

3 eiers

1 mediumgrootte tertkookappel, geskil, ontpit en fyn gerasper

½ koppie pitlose rosyne

¼ koppie geblansjeerde amandels, grof gekap

4 klein vars suurlemoen- of lemoenblare, of 4 klein lourierblare

B O B O T I E  

Gebakte gemaalde lamskerrie met vla-bolaag

Voorverhit die oond tot 150 grade C. Meng die brood en melk in 'n klein bakkie en laat die brood vir minstens 10 minute week.

Smelt die botter intussen in 'n swaar pan van 10 tot 12 duim oor matige hitte. Wanneer die skuim begin sak, voeg die lamsvleis by en braai dit. Roer aanhoudend en druk enige klontjies met die agterkant van 'n lepel 
totdat die vleis in korrels skei, en geen teken van pienk oorbly nie. Skep die lamsvleis met 'n gaatjieslepel in 'n diep bak.

Gooi vet af, maar los 2 eetlepels vet in die pan en voeg die uie by. Braai ongeveer 5 minute totdat die uie sag en deurskynend is, maar nie bruin nie. Roer die uie deurentyd. Voeg die kerriepoeier, suiker, sout en peper by, 
en roer dit vir 1 of 2 minute. Roer dan die suurlemoensap by en laat dit op hoë hitte kook. Giet die hele mengsel oor die lamsvleis in die bak.

Dreineer die geweekte brood in 'n sif oor 'n bak en pers die meeste melk uit. Hou die gedreineerde melk eenkant. Voeg die brood, 1 van die eiers, die appel, rosyne en amandels by die lam/kerriemengsel. Meng alles 
goed. Proe vir geurmiddels en voeg nog sout by, indien nodig. Skep die lamsvleismengsel lossies in 'n driekwart-soufflé-bak of 'n ander diep driekwart-bak, en maak die bokant gelyk met 'n houtlepel. Steek die 
suurlemoen-, lemoen- of lourierblare in die vleis in.

Klop die oorblywende 2 eiers met die gedreineerde melk vir ongeveer 1 minuut met 'n klitser, of totdat dit skuim. Giet die mengsel stadig en eweredig oor die vleismengsel en bak dit in die middel van die oond vir 30 
minute, of totdat die vla 'n ligte goudbruin kleur is.

M E T O D E  
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Plaas-tot-Bord besorg aan kliënte die beste seisoenale bederfbare produkte direk vanaf die plaas tot op 

jou bord – deur middel van 'n gerieflike landswye Uber-konsep-afleweringsdiens. 

Ons bring dus die plaas tot voor jou huis se deur.

'n Kombuis is 'n plek van bymekaarkom en gesellig kuier en eet. By Hartskamer wil ons jou so 'n kombuis 

bied waar jy tuis voel en saamkuier en -eet.

Ons fokus op gesonde plaasprodukte van plaaslike boere. Ons is vasberade om die beste produkte aan 

jou te bring vanaf nabygeleë boere en ander verskaffers in jou omgewing. Ook vanaf jou voorkeurboer. 

Ons vleis- en vars produkte kom van Suid-Afrikaanse boere wat ons ken en vertrou. Alles is beskikbaar in 

'n goed gestruktureerde en effektiewe aanlyn winkel: 

Die Aanlyn Plaaswinkel verkoop:

- Vleis

- Vars Vrugte

- Vars Groente

- Gevriesde Maaltye

Kom sit saam aan ons tafel.

W A T  I S  P L A A S - T O T - B O R D ?

Kies jou kos mooi …
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O N T M O E T  O N S  B O E R E  /  V E R S K A F F E R S

By verskillende geleenthede deur die jaar besoek en kuier ons by ons boere en verskaffers op

hul plase in en om Kaapstad, Johannesburg, Pretoria, Port Elizabeth, Oos-Londen, Bloemfontein, 

Nelspruit, Upington, Polokwane, Durban, Malmesbury en Bethulie en vele ander bestemmings.

 Kontak ons gerus indien jy wil hê ons moet jou as boer / verskaffer besoek.

Ons leer ons boere beter ken en bied 'n kykie in hul wêreld.

 BLADSY 14
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WAAR HET ALLES BEGIN?

Die storie van Gilly Scheepers het begin van drie bakstene hoog af saam met sy swart maatjie op die plaas, wie een jaar ouer was as hy. Hulle was soos Dawid en Jonatan. As klein mannetjies het hulle twee die hele wye wêreld vol gestap 

met ‘n piekniekmandjie met toebroodjies en Oros in. Hulle het na muispaadjies gekyk, patryse se maniertjies dopgehou en duiwe en tarentale gevang. As kinders het hul dikwels gewonder waar het al die diere gewoon voordat daar 

gesaai en geproduseer is op die lande. Gilly het van kleins af oor al die goed gedink. Hy't niks van skool gehou nie en kon naweke nie wag om van die koshuis af huis toe te gaan nie. Selfs tydens sy universiteits- en Weermagdae, kon hy 

nie wag om plaas toe te gaan nie. Hy vertel dat selfs tydens sy matriekeindeksamen het hy graansorghum en mielies op Spitskop op die plaas Vergenoegd geplant  –  “Hoe ek deurgekom het is net ‘n wonderwerk!” vertel hy. 

So nou en dan is daar vis gevang en geskiet, maar van kleins af was hy maar net heeltyd in die natuur. “Boerdery was my stokperdjie, my lewe, my alles. Ek leef boerdery!”

 

Gilly-hulle is die vyfde geslag. Die Scheepers-familie boer al sedert 1887 in die Fouriesburg-distrik. “My oupa het as bankklerk in ‘n huisie gewoon en het ‘n ooreenkoms met my oupa- en oumagrootjie gehad dat indien hy ‘n jaar se 

salaris kan spaar, hulle vir hom ‘n span osse verniet sal gee. So gesê, so gedaan. Vir ‘n jaar lank het hy nie ‘n sent spandeer nie – hy het kos van die plaas af gekry en met behulp van ‘n banklening toe ‘n plaas gekoop.

“Dit is waar ons kant van die familie vandaan kom.” Gilly is op die plaas Bloukruin gebore.

V A N  D R I E  B A K S T E N E  H O O G  A F

Vir Gilly Scheepers kom die voorliefde vir grond, diere en die natuur reeds van
kindsbeen af. Dit is ‘n passie waarmee jy gebore word asook ‘n wil om dinge te
maak werk. Daar is nie kortpaaie met boerdery nie – daar is geen plaasvervanger
vir harde werk nie.

Dit was 'n nat jaar in die Oos-Vrystaat. Só nat dat Gilly Scheepers nie 'n stroper in sy lande kon kry om te oes nie. 

Dit was die jaar 2007.

Finansiële ramp staar hom in die gesig. 'n Koringoes van R1 miljoen is op die spel.

Wat nou? Gelukkig maak Gilly ‘n plan en hy keer terug na die outydse metodes wat 'n bietjie elbow grease 

vereis. Hy huur elke sekel wat beskikbaar is in die Oos-Vrystaat, 250 werkers word aangestel en hulle oes die 

lande met die hand! 

Dit was óf dit, óf steek die lande aan die brand en begin weer volgende jaar.

Hierdie volhardende, hardwerkende houding is ‘n kenmerk van Gilly. "Ons slaap nie veel nie," sug hy, “maar as 

ons misluk, sal ons ten minste weet dat dit nie was omdat ons nie hard genoeg gewerk het nie.”

 BLADSY  15



Hy het op 23-jarige ouderdom voltyds begin boer – soggens vir sy pa en smiddae vir homself. Bloukruin Landgoed BK is in 1971 deur Gilly se pa, Jannie, gestig en in 1988 het Gilly die landgoed oorgeneem onder die geweldige druk 
van die 1980-droogte.  

Hy het  ‘n ou melkstal in 'n hoenderkamp omskep, 69 lêhenne gekoop en begin boer. “Maar dit was nie 'n baie goeie begin nie,” lag hy. “Die eerste aand het 'n muskeljaatkat ingekom en twee van die henne geëet!”

Sukses het nie maklik gekom nie. Gilly en sy vrou, René, erken dat die vroeë jare moeilik was. “Ek onthou dat ek ná ons wittebrood van 22 jaar gelede na 'n droogte geteisterde plaas teruggekeer het. Soos ons na die plaashuis gery het, 
was die blare van die bome en plante almal verskrompel en droog so ver die oog kon sien,” sê René met haar kop in haar hande. “Daardie jare was dit die een droogte ná die ander. Dit was 'n nagmerrie,” voeg Gilly by.

Gedurende hierdie droogte jare het Gilly grond bygehuur. “Ek moes iets doen om die boerdery uit die droogte uit op te tel. Toe plant ek my eerste koring en maak ‘n enorme koringoes  wat my boerdery ‘n groot hupstoot gegee het – 
die hele oes was 27 ton – dit was die grootste koringoes nóg in die Oos-Vrystaat! Die drie daaropvolgende jare het dinge baie goed gegaan, maar in 1992 slaan ons toe ’n groot boeboe. Ons het te veel nuwe toerusting aangekoop en 
ons aartappel-aanplant verdriedubbel. Daardie jaar is daar toe ‘n totale oorskot vir aartappels in Suid-Afrika, toe is ons dik in die moeilikheid en kon nie ons produksiekoste betaal nie. Maar, ons het oorleef en die skuld afgewerk en ‘n 
paar lesse geleer. In 1992 was daar ‘n ongelooflike droogte en in 1993 het ek ’n twee-dag-veiling gehou om my skuld te konsolideer. Daardie Vrydagmiddag het dit toe weer begin reën en ná daardie reën het ‘n ongelooflike oes ná 'n 
droogte-tydperk gevolg! Daarna het ‘n paar top-jare gevolg en skulde is afbetaal.”

GILLY SE PASSIE...

“Ek geniet dit om ‘n stuk ‘n plaas te vat, my geel masjiene in te stoot en ‘n verwaarloosde plaas op te bou, want ek leen hom mos net vir die rukkie wat ek op aarde is. Ek glo die liewe Vader verwag van my om die plek te verbeter en dit 
in ’n beter toestand agter te laat as wat ek dit gekry het. Ek is geseënd daarmee om potensiaal in ‘n plek raak te sien,  – dat daar nie ‘n stukkie van die veld nie gebruik om dit te ontwikkel dat elke vierkante meter sinvol gebruik word
word nie.

“In die somer wanneer dit sleg gaan met die boerdery, is daar dan ander faktore wat dit dan weer ophelp. In my lewe het ek al ‘n paar dinge geleer: ná my weermagopleiding is ek terug plaas toe en sou ek graag 69 000 kuikens wou 
koop maar met ‘n salaris van R15 per dag as onderoffisier, was dit nie moontlik nie. Ek het toe R2,30 vir ‘n hoender betaal en ek het klein begin. As jy die wil het en jy het deursettingsvermoë, dan kan jy met ‘n klein boerderytjie ‘n groot 
boerdery begin. Ek het dit self sien gebeur en beleef. Ek het ook vir myself gesê hierdie boerdery moet elke dag geld maak – ons kan nie wag vir ‘n woltjek een maal per jaar of wag vir ‘n vetvee-veiling nie. Ons kan nie sit en wag vir 
mieliegeld in die winter of koringgeld in die somer nie. Hierdie boerdery sal gebou word met alles wat ek het om elke dag ‘n kontantinkomste te hê. Ons boerdery staan uit want dit genereer elke dag geld.”

IS DIE KINDERS BEREID OM DIE STOKKIE OOR TE VAT? 

Gilly reken indien sy kinders die grond eendag wil verkoop, kan hulle dit maar doen, solank hulle dit net so geniet om dit te verkoop soos hy wat hy dit geniet het om die grond te koop en te omskep, is hulle welkom om dit te doen. 
Die kinders is bereid om die boerdery voort te sit. Elkeen van hulle het hul bepaalde vermoëns en Gilly reken in baie opsigte is hulle baie meer vaardig as hy. “Ek het altyd skewe en krom lande geplant, vandat hulle dit doen word alles 
met presisie reguit geplant en gebruik hulle GPS'e – hulle is baie gesteld op die netheid van die proses. Ek steur my nie daaraan nie, as die land vol pitte is, is ek oraait. Ek is baie dankbaar dat my seuns en dogter by die boerdery betrokke 
is. 

“Boerdery is harde werk” sê hy onomwonde.
“Indien jy nie ‘n liefde vir die grond, die diere en
die natuur het nie, is jy by die verkeerde adres.”
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HOE BLY BOERE POSITIEF IN VANDAG SE TYD?

“Ons leef baie nou saam met die liewe Vader. Ons doen maar net wat Hy van ons verwag. Hy herstel gronde wat verdroog 

of wat beskadig is. Hy stuur wanneer daar tekorte is.”

“Ons kan nie die politiek, rentekoerse, die weer of die dieselprys verander of beheer nie. Ons kan maar net doen wat ons 

kan binne ons vermoëns.”

Gilly is positief oor die toekoms van die boerdery. “In die mynbedryf het ons 'n goud-oplewing gehad, en ek glo dat ons 'n 

landbou-oplewing betree. Die regering sal nie grond nasionaliseer nie omdat hy weet dat hy kommersiële boere nodig het 

om voedsel te produseer.” “En buitendien,” voeg René by, “is ons vir 'n rede in hierdie land geplaas. Ons sál dit laat werk.”

Gilly onthou toe hy met sy eierboerdery begin het, 'n groot eierprodusent aan hom gesê het dat hy dit nooit sal maak nie. 

“Maar 'n klein boompie kan onder 'n groot boom uitgroei. Vandag is daardie produsent amper nie teenwoordig in die 

gebiede waar ek aflewer nie.” Die eieronderneming het tans ongeveer 100 mense in diens en Gilly skryf die baie lae 

sterftesyfer onder sy hoenders toe aan die uiters toegewyde personeel. "Mense is die beste bate in enige onderneming, nie 

net in boerdery nie."

WATTER ASPEK VAN DIE BOERDERY GENIET GILLY DIE MEESTE?

Gilly dat sy hart in skaapproduksie is. Maar René sê: “As hy 'n land kan ploeg of nuwe lande kan maak, is hy gelukkig. Dit is 

sy passie.” “Ja,” lag Gilly, “ek hou daarvan!”

Gilly het genoeg rede om trots te wees op wat hy bereik het en oor sy prestasies te praat. Maar, as hy oor sy sukses uitgevra 

word, raak hy stil. Hy erken dat dit sy ma was wie hom geleer het om altyd nederig te bly en nooit sy waardigheid te verloor 

nie. Hy skryf ook baie van sy sukses toe aan sy pa, wie hom van kleins af alles van boerdery geleer het. En dan natuurlik ook 

sy vrou wat deur die jare saam hom die pad gestap het.

WAT IS DIE GEHEIM VAN SY SUKSES?

“Daar is geen plaasvervanger vir harde werk nie René by dat dit ook te danke is aan sy noukeurige beplanning .”  En voeg 

en doelgerigtheid. “Hy is 'n perfeksionis wat glo om betyds te lewer.” 

“Wel,” haal Gilly sy skouers op, “jy het net een naam en jy moet daarna kyk.”

WATTER BOODSKAP HET GILLY AAN DIE EINDGEBRUIKER – HOEKOM MOET ONS BY DIE BOER KOOP?

“Vir my is dit hartseer dat plase so ontvolk van Afrikaanse, Engelse, wit en swart mense. ‘n 3 600-ha plaas van my in die 

Witteberge het 17 transport-aktes – 17 gesinne het op ‘n stadium daar gewoon. Die ou murasies en bouvalle is steeds 

daar. Almal het hier tussen mekaar gewoon. In 1973 het Fouriesburg die o/19 liga vir rugby in die Oos-Vrystaat gewen. Só 

vol kinders was hierdie plek! Dis jammer. Only the fittest survive!”

“Om jou vraag te beantwoord: moenie na die boere kyk nie, kyk na die middelman!”

“Wat ons die middelman vra vir 12 eiers, vra hy die verbruiker meer as dit vir ses eiers!”

“Waar die melkboer R5 kry en die ou wat die melk van die plaas af na die verwerkingsplek toe aanry ook R5 kry, 
kry die supermark dit ook teen R5 op uitgestelde betaalterme. Die boer dra al die onkostes en risiko's van die 
koei.’n Koei begin ampers eers op driejarige ouderdom produseer; nóg verdere drie jaar voor sy melk gee; hy 
kry dus basies ‘n derde van die prys wat die stedelinge vir die melk betaal.”

“Ek moet ‘n kersieboom vir sewe jaar kweek, oppas en versorg – waarvan ‘n groot hoeveelheid gedurende die 
sewe jaar vrek – gedurende hierdie tyd is daar nie ‘n sent inkomste met die kersiebome nie.”

“Dieselfde met hoenders. Ek maak ‘n hoender groot vir 18 weke. Dan begin sy op week 20 produseer. Daar 
verloop ‘n tydperk van vyf maande waarin ek haar basies opppas en versorg met geen inkomste daaruit nie. 
Dan gaan die eiers na die middelman wat dit dieselfde dag begin verkoop. Hy kry al sy geld terug nog vóór hy 
my terugbetaal. Hy het geen risiko's nie.”

“Hoekom moet jy die boere ondersteun? Ons is die ouens wat die risiko's dra. Hoekom die risiko's dra? Want dit 
is ons lewens. Boerdery is my lewe. Om die kuiken gesond en produserend te sien ontwikkel is vir my mooi.”

“Om biefstuk op jou bord te kry, neem vier jaar! Die kalfie word gebore; opgepas vir jaar en gespeen; op twee 
jaar kry sy ‘n bul; nege maande later kalf sy; sewe maande later word die nuwe kalfie gespeen; drie maande 
later word sy geslag. Dit neem vier jaar vir boer om ‘n biefstuk of ‘n stukkie wors op ’n bord te sit.”

“Ons as landbouers doen dit omdat ons dit geniet maar ons vra die verbruiker om die boere te salueer vir dit 
wat hulle doen en hulle te ondersteun.”

Van drie bakstene hoog af het Gilly geweet die boerdery is in sy bloed. En hy sal dit altyd kies. “Ons boere doen 
dit by choice!” 

“There is no place for the faint-hearted – die landbou soek manne!”
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HOE ONS LEEF

Dit is die jaar 2013. 

Lorinda, ma van ‘n seun en drie dogters, is by die werk. Sy kry ‘n oproep: een van haar dogters is siek. Sy haas 
haar na haar sewejarige dogtertjie toe. Die kind word opgeneem in die hospitaal.

Tussen Lorinda en haar man, Jacques, jaag hulle oor die volgende paar dae al om die beurt tussen werk, 
hospitaal en huis om by hul dogtertjie te wees en die ander drie kinders te versorg.

Albei van hulle is in bestuursposte by hul onderskeie werkgewers en kan nie onbepaald van die werk af weg 
wees nie.

Een aand op pad van die hospitaal af besluit Lorinda dat hierdie gejaag na wind en die snelbaan van die 
korporatiewe lewe ‘n pad van verwoesting vir haarself en haar gesinslewe is.

Dieselfde aand gesels sy en haar man oor hul onmiddellike toekoms en besluit dat Lorinda moet bedank. 
Hulle pragtige vier kinders is belangriker as ‘n salaristjek aan die einde van die maand.

Maar hoe nou gemaak? Hoe vervang jy ‘n salaristjek? Lorinda kom vorendag met ’n plan om beskuit te bak. 
Soos sy haar man ken, voeg hy daad by die woord en bou vir haar ‘n pragtige industriële kombuis.

Maar ‘n pragtige kombuis waarborg nie sukses nie. Lorinda begin eksperimenteer met resepte. Sy besef gou 
dis nie so eenvoudig as om net Kook en Geniet se beskuitresep te verdubbel nie. Die verhoudings werk skielik 
nie. Menige dae sit sy met haar hande in haar hare. Menige baksels beland in die asblik.

Waarheen nou? Het sy dalk ‘n wilde perd opgesaal wat sy nie kan ry nie?

Lorinda het deurgedruk en vandag bak sy 170 kg beskuit per dag en lewer jaarliks tussen 45 000 en 70 000 
pakkies beskuit en koekies aan die plaaslike gemeenskap in Pretoria. 

In haar kombuis het sy die voorreg om saam met haar ma te bak (en te brou!) met drie personeellede wat elke 
dag help om honderde baksels beskuit uit haar kombuis te lewer.

Lorinda is nou in die gelukkige posisie om elke dag voldoende aandag aan haar kinders te gee!

B E S K U I T  M A A K  D I T  M O O N T L I K
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ONS BRING DIE PLAAS NA JOU TOE!

Ons verskaf sappige, hoëgehalte-vleis en plaasgroente – Vleis vanaf die Karoo, die Vrystaat, en ander 

provinsies asook goeie vleis in jou direkte omgewing. Boere en verskaffers is persoonlik uitgesoek om goeie 

produkte te verskaf.

HOE WERK DIT?

Besoek ons webwerf:

  www.plaastotbord.co.za

· Jy bestel aanlyn

 · Kies jou vleissnitte

· Ons lewer af

 · Vleis en groente word in goed-geïnsuleerde koelsakke afgelewer

· Betalings geskied via elektroniese bankoordragte, kredietkaarte, Zapper en Snapscan

 · Indien jy 'n verskaffer wil word, kontak ons gerus.

 . Vir meer inligting, www.plaastotbord.co.za  

D I E  A A N L Y N  P L A A S W I N K E L
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Hartsmense het alles te doen met mense, kuiers, plekke en 

ervarings en nie-bederfbare dinge waarvan ons hou en wat 

ons naby aan die hart lê – plaaslik en internasionaal.

Onder die volgende afdelings kan jy inskakel indien jy in iets 

belang stel of 'n diens / produk wil bemark:

· Plaaskuiers

Ons vat jou na plekke waar jy kan plaasrus en stilte vind en weer asem skep, waar 

jy min kan doen en net kan afskakel. Ons ondersoek en doen aanbevelings vir 

Akkommodasie / Plaas Werkswinkels / Ervarings / Avonture / Retraites.

· Jagveld

Ons maak aanbevelings oor jagplase vir spesifieke bokke en jagtogte, 

akkommodasie, spyseniering, drank, vleisverwerking en karkasvervoer – dit bied 

basies aanbevelings vir die hele spektrum van 'n jagtog.

· Wynhuis

Ons betrek Stokers, Bierbrouers en Wynmakers en gee 'n kykie na hul produkte en 

metodes. Van gesogte voggies, hetsy jenewer, wyn, sterker drank of 'n 

boetiekbier,

· Bak & Brou 

Ons bied kookklasse, ruil resepte uit en ondesoek allerhande geure uit Ouma se 

kombuis. Ons stof haar resepteboeke af. Word deel van hierdie kulinêre 

gemeenskap.

W A T  I S  M Y  H A R T S M E N S E ?
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· Lekkernye & Staatmakers vir die Spens
Almal bak en brou deesdae meer. Ons ondersoek en ondersteun plaaslike produkte en ondernemings – van tuisgebak tot enige iets wat jou mond laat water – lekkergoed, gourmet fudge, lieflike ingelegde 
produkte en vele meer.

· Skryfbehoeftes & Papierkuns
Moderne-, mooi-, minimalistiese skryfbehoefte-inspirasie en -kuns vir byna elke geleentheid of persoonlike gebruik, van uitnodigings tot rsvp-skryfbehoeftes asook skryfbehoeftes gemaak van hout-, blom- 
of ander materiaal produkte.

· Huis, Kombuis, Kuierstoepe, Meubels, Oudhede, Dekor & Keramiek
Van huis-, kombuis- en dekorbenodigdhede kan mens nooit genoeg kry nie. Ons is seker ons kan iets bied aan elkeen wat êrens in ‘n kombuis of huis saamkloek hetsy vir kook, kuier of binneversier. Ons kyk 
ook na natuurlike stowwe. Een ding is virseker – die toekoms is handgemaak! Items wat mense met hulle hande maak is gesog. Kom koop en verkoop en streef na ’n individualiteit wat jou en ander se huise 
uniek sal laat lyk! Kom deel saam aan ‘n huis vol herinneringe.

· Kantoor 
Indien jy op soek is na werkplekinspirasie, of tuiskantoor-dekor en -benodigdhede kan bied, kom loer gerus in na wat ons bied met ‘n verskeidenheid produkte en idees.

· Tuin
Terug na die natuur – ons almal benodig ons daaglikse dosis “groen”, hetsy in jou tuin te stap of jou potplante binne te versorg. Die hunkering na die natuur is groot. Indien jy lief is vir tuinmaak, kom loer 
gerus na wat jy kan vind in ons tuin-afdeling van mooi dekor- en tuinprodukte tot gereedskap en alles wat handig te pas kan kom in ‘n tuin; of jy net wenke oor jou kruietuin of selfs seisoenale advies wil hê. . 
Leer hoe om jou eie groente te kweek of die fraaiste vetplante te groei. 

· Kerse & Versierings
‘n Mens kan nooit te veel kerse hê nie … einde van die storie. Kom verlustig jou aan die verskillende en unieke tipe kerse wat onder ons neuse met liefde en met die hand gemaak word. Ook tydens verskillende 
geleenthede deur die jaar bv Kersfees en Paastyd, is dit altyd ‘n geleentheid om met mooi en unieke versierings te vier.

· Naald- & Handwerk
Van ons Oumas se patrone en gewoontes en tegnieke tot vandag se ongelooflike naalwerk- en handwerkprodukte - kom deel jou passies en talente en skep en innoveer met lap, wol en tou en ander 
materiale.

· Parfuum, persoonlike & skoonheidsprodukte en -rate
Laaf jou siel met klein luukshede om mee te ontspan en lekker te ruik. Die gawe van geure het nog altyd iemand of ‘n huis oorrompel. Ook is daar heelwat te leer oor ‘n skoonheidslapie of ‘n tuisgemaakte 
organiese skoonheidsprodukte of tuisbehandelings vir jou hare, vel en naels. Skoonheid begin van binne en dis net daar waar ons jou wil begin bederf.

· Mans- & Damesklere
Van sokkies tot jasse tot hoedens tot bykomstighede – kom speel met verskillende stowwe en kleure en vier jou andersheid met strepe, polkakol, sagte pastelle, linne of wat ook al jou smaak is – alles plaaslik 
vervaardigde produkte.

· Juwele
Hedendaagse juwele is pragtig, uniek, anders, kreatief, goddelik-geïnspireerd, vreedsaam en perfek – dit is elisies, geluksalig en hemels. Indien jy handgemaakte juwele maak of verskaf of wil koop, besoek 
ons juweelboksie. 

· Kuns, Boeke & Musiek
Die romantiek van keurige kuns, skryf en musiek sal ons altyd op ons tone hou om te ondersoek en na te streef asook ons versamelings daarvan aan te vul.

· Doen dit self
DIY is aan die orde van die dag. “As jy iets gedoen wil hê, doen dit jouself!”, of so lui die gesegde. Kom doen jouself, of saam met iemand anders iets kreatiefs, kunstig of skeppend of kom leer vir ander jou 
tegnieke of metodes. 

· Buitelewe-, Kamp- en Braaibenodigdhede
Daar is so baie om te ontdek daar buite. Jou volgende avontuur begin hier – of dit nou voetpad-hardloop of bergfiets-resies is of stap of kanovaart. Kom lys jou sportgebeure of kom neem deel. Kom kyk na 
wat daar op die mark is om al hierdie sake makliker te maak. Kom kyk na ons sport-kalender en beplan jou volgende avontuur of kom soek ‘n voetslaanpad of ‘n rustige kamp waar jy tyd kan spandeer.

. Mamma & Ek
Ons noem dit sommer toegedraaide liefde in kreukelpapier: Die hoeveelheid produkte beskikbaar vir ma's met babas met alles wat hulle benodig en bloot vir die gerief, is legio. Hier kan jy kies en keur en 
aanbied of aankoop. Ons bied verskeie Suid-Afrikaanse produkte vir babas wat ontwikkeling aanmoedig asook wat babas laat mooi lyk en gemaklik voel. 

· Speelgoed
Speelgoed vir alle ouderdomme – van ‘n branderplank vir boeta tot ietsie ouliks vir little miss sunshine. In ons versameling vir die jongspan is dit heeltyd speeltyd – allerhande kinderspeelgoed en 
bykomstighede.

· Troeteldiere 
Ons poog om ‘n verskeidenheid aan te bied van alles oor dieremaniere tot produkte en alles wat ons viervoetige kinders sal bly maak. Dalk het kiets en woef ‘n
allergie of ‘n kos-intoleransie. Dalk wil jy al jou dier-bares net bederf. Dalk het jy ‘n vegetariese kat  –  wie weet ... Kom kry ‘n kykie in jou diere se wêreld. 
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D I E  S H O W C A S E - A A N L Y N  W I N K E L

het alles waarvan ons hou …

 

 HOE DIT WERK: 1.Jy kan iets aankoop  2. Jy kan 'n produk bemark  3 . Ons kan 'n spesieeke produk vir jou opspoor

Kom doen jou gunsteling inkopies sommer net hier onder een dak.
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uit te brei en kyk na alles wat mooi en   interessant is bv: 

P R O D U K T E
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Indien jy wil deel word van hierdie platform, 
kontak ons gerus of gaan na ons webtuiste, 
www.myhartsmense.co.za, vir meer inligting.

Ÿ Erfenisprodukte – Aga-stowe, swartpotte

Ÿ Vintage-blikke

Ÿ Mandjies

Ÿ Houtborde & -lepels

Ÿ Emaljeware

Ÿ Skaap- & Nguni- en ander dierevelle

Ÿ Koffieprodukte

Ÿ Wynhuis-produkte

Ÿ Gebottelde produkte

Ÿ Ingelegde produkte

Ÿ Gehekelde/gebreide komberse

Ÿ Lapprodukte

Ÿ Borde

Ÿ Plaasbenodigdhede bv reënwatertenks & reënmeters

Ÿ Boersepe

Ÿ Vellies

Ÿ Leerprodukte

Ÿ Kombuisgereedskap
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· Hartskamer-webblad – www.hartskamer.co.za

· Plaas-tot-Bord-webblad – www.plaastotbord.co.za

· My Hartsmense-webblad – www.myhartsmense.co.za

My Dorpsmense-webblad  – www.mydorpsmense.co.za

Strauss & Sons Inc-webblad – www.straussandsons.co.za

· Resepteboek – Hartskos – Verskyn in 2021

· Passies vir Perde

· Vars van die Boot – Vis

· Die Melkweg – Melk / Botter / Kaas / Jogurt

· Skop stof op – Buitelug-oefeninge / Sportgebeure 

· Hartskamer-Media & (Aanlyn) -Tydskrif / Webjoernaal (blog)

· HartskamerSA-Instagram

· HartskamerSA-Facebook

· HartskamerSA-Pinterest

K Y K  U I T  V I R :
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HOE RAAK EK BETROKKE?

Vir enige navrae oor Hartskamer, kontak ons op ons WhatsApp-nommer by 
071 311 0424 of stuur ‘n e-pos aan ons by  . Dui aan in hello@hartskamer.co.za
watter afdelings jy belang stel / betrokke wil raak, en 'n konsultant sal jou 
terugskakel.

SLUIT VANDAG NOG AAN BY MY HARTSMENSE SE AANLYN GEMEENSKAP

Hoe gaan dit werk?

Jy sal gebruik maak van ons goedgekeurde platform. My Hartsmense-platform 

kan enige produk of diens bemark wat verkoop word in 'n Shopstar-, 

WooCommerce- of Shopify- aanlyn winkel. Mede-hartsmense sal op 'n 

ontdekkingstog vertrek en op die  My Hartsmense-platform in die aanlyn winkel 

kan loer en na hartelus kan koop. Hulle koop nog steeds direk van jou. Jy beheer 

jou eie voorraad en besprekings en is verantwoordelik vir die aflewering van jou 

produkte by die kopers.

Wat kos dit?

My Hartsmense™-platform het 'n lae maandelikse subskripsiefooi na gelang van 
die aantal produkte en dienste wat jy wil vertoon. Die platform hou boek van jou 
verkope en besprekings, en neem 'n persentasie kommissie op verkope, waarop 
ons vooraf besluit.

H A R T S K A M E R - B E K E N D S T E L L I N G

Vroeg 2021
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DIE AANLYN PLAASWINKEl
- Vleis
- Vars Vrugte
- Vars Groente
- Bevrore Geregte
- Ontmoet Ons Boere

 
- Plaaskuiers
- Jagveld 
- Wynhuis
- Bak & Brou
- Drank
- Lekkernye
- Skryfbehoeftes
- Huis
- Kombuis
- Kantoor
- Meubels
- Oudhede
- Tuin 
- Dekor
- Kerse
- Keramiek
- Parfuum 
- Skoonheid
- Mansklere
- Damesklere
- Juwele
- Kuns 
- Doen dit self
- Buitelewe
- Braai
- Mamma & Ek
- Speelgoed
- Troeteldiere
- Plaastroues
- Die Showcase- Aanlyn Winkel

ONDERSKRYWENDE BEGINSELS
-  Outentiek
-  Integriteit
-  Volhoubaarheid
-  Bewaring
-  Erkenning
-  Verandering
-  Versoening

PROJEKTE
-  Finansiering – Farmcrowd™
-  Jong Opkomende Entrepreneurs
-  Omgewing – Plant 'n Boom
-  Plaasskool
-  Gebeurtenisse / Okkasies
-  Kosstories
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D I E  H A R T S K A M E R - W Ê R E L D  
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Elvis se storie ...

Elvis Blue is in Johannesburg in Suid-Afrika gebore en getoë. Hy is 'n selfgeleerde musikant wat op die ouderdom van 16 homself leer kitaar speel het. Gedurende sy tienerjare het hy sy eie musiek begin skryf en 
ondervinding as 'n straatmusikant in die strate van Johannesburg opgedoen. Tydens sy hoërskoolloopbaan het hy in verskeie bands gespeel, maar daarna hy het besluit om sy ervaring in die buiteland uit te brei en 

het hy in Londen en Skotland sy musiek gaan speel. In 2010 wen hy die Idols-kompetisie as Elvis Blue, sy verhoognaam, en die res van sy verhaal is ‘n ongelooflike reis na ons almal se hartskamers.

Hoekom Elvis Blue?

Elvis Blue is die verpersoonliking van ons erfenis en taal. Nie alleen vir Afrikaans en Engels nie, maar Elvis het 'n hart vir verskillende kulture en was nog altyd by gemeenskapsprojekte betrokke. Sy oorspronklikheid 
kom deur in elke lied wat hy skryf en opneem. Hy skryf sy eie liedjies en as daar een lied is waarmee ons kan vereenselwig, dan is dit die lied – “Die Kamer” – 'n Lied wat liefde gee ...

Elvis Brew Co-padstal

Elvis is ook deesdae besig om koffie te bedien by sy baie gewilde en viby Elvis Brew Co-padstal buite George. Hy het die handelsmerk met die uitsluitlike doel gestig om van sy gunsteling produkte met ander te deel. 
Loer gerus na  vir 'n verskeidenheid leerprodukte asook hul heerlike vars gemaalde koffie. www.elvisbrew.co.za

Die koffiepotte prut, en dis soos hy sê:

O N S  H A R T S K A M E R  H A N D E L S M E R K - A M B A S S A D E U R

E L V I S  B L U E  

 "Die lewe gebeur, en koffie help – Koffie is altyd 'n goeie idee!" 
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Strauss & Sons Inc.™

Strauss Odendaal is in 1970 in Durban, Natal, gebore. Op sesjarige ouderdom verhuis sy ouers na Pretoria waar hy in 1988 aan die Hoërskool 
Waterkloof matrikuleer waar hy ook hoofseun was. Hy het met ‘n ontsaglike liefde vir die grond en die grootmaak van diere, grootgeword en het van 
kleintyd af met hoenders en voëls geboer. 

Gedurende 1988 neem hy deel aan die Nasionale Jong Winsmaker van die Jaar-kompetisie en behaal hy 'n tweede plek. 

Strauss kom uit 'n familie van boere wat in die Oos-Vrystaat geboer het. Hy het menige vakansies by sy oupa deurgebring en in die Vrystaat 
Koöperasie- en BKB-winkels en -store rondgedrentel en op die voersakke gespeel. Later het sy oupa al sy boerderybelange en meule verkoop en die 
droom van boer het daarmee eers vervaag.

Strauss voltooi sy lugmagopleiding in 1991. Hierna is hy na die Universiteit van Pretoria en verwerf sy B.Com-graad in 1994. Hy begin sy loopbaan in 
1995 in die Oos-Vrystaat as rekenmeester vir 'n bekende nasionale meulenaarsgroep. Hier het hy vertroud geraak met die bestuur van 'n meule, die 
aankope van mielies vanaf die boere en die uiteindelike lewering van mieliemeel aan die gemeenskap. 

Ná etlike jare is hy weg by die meulenaarsgroep en het hy 'n loopbaan in Johannesburg in die IT- en farmaseutiese bedryf begin waar hy die volgende 
20 jaar in verskeie direkteursposte gedien het en ook sy MBA-graad behaal. Gedurende hierdie tyd is hy getroud met die liefde van sy lewe, Lize, en 
twee seuns is uit die huwelik gebore – Estian-Strauss en Emje-Strauss. In hierdie 20 jaar kom hy tot die besef van die ongelooflike potensiaal van die 
digitale wêreld en sagteware-toepassings.

En so begin 'n nuwe droom gestalte aanneem en ontstaan … Hartskamer™.

Gedurende die Covid-pandemie en al die uitdagings wat daarmee saamgaan, neem Strauss 'n geloofsbesluit om aan 'n nalatenskap te werk wat 
waarde kan toevoeg vir stedelinge, vanaf die entrepreneur op die platteland tot die boer op sy trekker. Met Hartskamer wil hy 'n veilige omgewing 
skep waarin mense kan begeer, droom, meeleef en koop. 

Strauss kry in hierdie tyd weer eens bevestiging dat hy 'n verskil kan maak toe hy hom een Saterdagmiddag voor die vleisrakke van 'n bekende 
supermark bevind en die astronomiese pryse vir sommige vleissnitte sien … Hieruit is Plaas-tot-Bord™ gebore.

Strauss wil aan stedelinge die geleentheid gee om direk by die boer te koop, om die boer se storie te hoor en te lees. Hy wil stedelinge 'n geleentheid 
gee om hoëgehalte-vleis uit die gemak van hul huis aan te koop en by hul voordeur te ontvang.

Op een van sy vele reise deur die platteland stop hy by die Karoo-padstal buite Richmond en sien die ongelooflike talent en oorspronklikheid waaroor 
kunstenaars en vervaardigers in hierdie afgeleë gebiede beskik. Dít terwyl daar min tot weinige afset behalwe vir die enkele besoekers aan die padstal 
of dorpswinkel is.

Hy besef dat hy 'n groot rol kan speel om ook die tuisprodukte en kunswerke van die platteland na die stede te bring deur 'n digitale, aanlyn platform. 
Sy doel is om elkeen van die kunstenaars en vervaardigers van outentieke tuisprodukte in kontak te bring met stedelinge en mense in ander 
omgewings. Hy wil die gevoel skep dat elke persoon wat hierdie platform besoek, produkte van 'n Hartsmens koop … Hieruit is My Hartsmense™ 
gebore.

Hartskamer™, Plaas-tot-Bord™ en My Hartsmense™ word honderd persent deur Strauss & Sons Legacy Projects besit.

' N  N A L A T E N S K A P - P R O J E K
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Hartskamer is 'n ekosisteem vir alles wat kosbaar is van 'n erfenis wat mooi en behoue moet bly vir baie geslagte ná ons.



O N D E R S K R Y W E N D E  B E G I N S E L S  
Strauss & Sons Inc™ doen besigheid met die volgende riglyne as maatstaf:

OUTENTIEK

Ons produkte op ons platform moet oorspronklik en eg wees.

INTEGRITEIT

Integriteit is eerlikheid, deursigtigheid en geregtigheid. Integriteit is om te weet wát 
die regte ding is om te doen en dit te doen. Kom ons maak dit prakties. Jy koop iets
 by 'n winkel en hulle gee jou te veel kleingeld. Jy sien hoe dit gebeur. Bly jy stil, loop

 weg en is tog te dankbaar oor die gelukkie wat jou getref het? Of gee jy die geld
 terug? Integriteit is wanneer jou karakter na vore kom selfs daar waar niemand jou

 sien nie.

VOLHOUBAARHEID

Wat die natuur betref, beteken dit dat ons sensitief moet wees vir die ekologiese
voetspoor wat ons aktiwiteite en fasiliteite op die omgewing laat. Volhoubaarheid

beteken ook dat die impak van aktiwiteite op mense, die samelewing en die
ekonomie in ag geneem moet word.

BEWARING VAN ONS ERFENIS

In Suid-Afrika is bewaring van ons erfenis letterlik deel van ons geskiedenis.   Bewaring
van ons natuurlike erfenis is dus so 'n deel van die hedendaagse Suid-Afrikaner soos
braaivleis en potjiekos. Ons moet waak teen die    negatiewe impak wat die verlies van

ons inheemse natuurskatte op ons erfenis sal hê.

ERKENNING

Ons wil graag alle persone op ons platform kan gelukwens met hul prestasies en ook 
ons dankbaarheid betoon teenoor dié wat ons ondersteun.

VERANDERING

Ons wil graag pioniers skep en ondersteun. Ons wil aan mense met nuwe idees en
produkte blootstelling gee.

VERSOENING

Dis tog menslik dat almal foute maak of dat 'n produk soms nie aan die verwagtinge
voldoen nie. Ons wil 'n ruimte skep om dit te kan regmaak en die verhouding met ons

aanlyn gemeenskap te herstel.  BLADSY 30

Strauss & Sons Inc™ Investments is die investerings- en beleggingsarm van Hartskamer
wat die besighede befonds en die daaglikse administratiewe funksies behartig.

S T R A U S S  &  S O N S  I N C ™  I N V E S T M E N T S



 · SKAREFINANSIERING  (FARMCROWD™)

Strauss & Sons Inc™ wil deur middel van skarenansiering ons familieboere op hul plase help hou en nuwe boerderygeleenthede skep met 

sakeplanne soos byvoorbeeld Akwaponika. 

Ons wil 'n maklike finansieringsplatform skep waar ons kliënte kan bystaan om, in die gemak van hul sitkamer of kantoor, in tasbare en 
groeiende bates te belê. Dít wil ons bereik met ons innoverende platform Farmcrowd™ – in jou huis! Jy kan jou eie miniatuurweergawe van 'n 
suksesvolle kommersiële stelsel bekom wat gerugsteun word deur jare lange ondervinding. Of jy nou 'n nasie, jou gemeenskap, of jou eie 
huishouding wil voed, ons kan aan jou 'n oplossing bied.

Ons wil voornemende beleggers die opsie gee om te belê in:
· Kersiebome

 · Beeste

· Dragtige Koeie

 · Skape

· Hidroponika

 · Akwaponika

· Byekorwe

 · Vars Groente

.  (Met tyd sal beleggingsopsies uitbrei.)

 · JONG & OPKOMENDE ENTREPRENEURS

Strauss & Sons Inc™ wil graag deur middel van hierdie platform aan jong en nuwe entrepreneurs 'n vastrapplek in die e-handel gee met min of 

geen koste. Ons wil die bemarking van en reklame vir hul produkte behartig. Ons wil ook die verkoopfunksie en logistieke aspekte namens 

hulle behartig.

· OMGEWING

Strauss & Sons Inc™ wil ook 'n kanaal skep om ons omgewing te bewaar. Ons wil aan elke besoeker in ons mark die geleentheid bied om iets by 

te dra tot ons plattelandse omgewing deur middel van ons “Skenk-'n-Boom”-projek. Hier kan ons besoekers self besluit of hulle 'n inheemse 

boom of 'n spekboom wil skenk om omgewingsvolhoubaarheid op ons boere se plase te verseker. 

 . PLAASSKOOL

Raak betrokke by die Gaan Bos Toe-Akademie waar kinders, skoolgroepe en enige belangstellendes sekere tipiese buite-aktiwiteite en 

kundighede kan aanleer, soos hoe om 'n vuur te pak of boomsoorte te onderskei. Jy kan ook jou dienste aanbied om jou kennis hieroor aan 

ander oor te dra. Met kampvure en lanterns en met stok en hoed pak ons die veld en natuur aan en wil ons graag ‘n verskil maak in diegene se 

lewens wie graag meer wil leer.

 . GEBEURTENISSE / OKKASIES

Ons reël huiskonserte en hou makieties en kuier om tafels. 

Ons fasiliteer plaastroues en -funksies.

Kom loer in ons dagboek wat oraloor en wanneer gebeur / Kom lys jou okkasie in ons dagboek, maar ook ...

Indien jy graag ‘n nuwe opkomende kunstenaar wil ondersteun, is hierdie die plek om dop te hou.

Of, as jy selfs net ‘n spesiale geleentheid wil laat reël vir ‘n spesiale oomblik, ons

dek maklik ‘n tafel op die strand op ‘n warm somersaand ... 

S T R A U S S  &  S O N S  I N C ™ - P R O J E K T E
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H O E  O N S  L E E F  &  D I E  D I N G E  W A A R V A N  O N S  H O U    

Let asseblief daarop dat slegs geverifieerde eg Suid-Afrikaanse en handgemaakte produkte op ons platform sal kan 

verskyn. Om op ons platform te kan handel dryf, is goeie foto's en produkomskrywings noodsaaklik en daarsonder sal ons 

jou nie op ons platform kan laat verskyn nie. 

Jy moet jou kan vereenselwig met ons onderskrywende beginsels en dit onderhou.

 Ons bemark jou eerstens as mens. Ons wil jou storie vertel vanaf die begin en jou drome met almal deel. Ons bemark jou 

produkte op ons verskillende platforms naamlik Strauss & Sons Inc™, Plaas-tot-Bord™ en My Hartsmense™ asook deur 

ons sosiale media-kanale en nuusbriewe.

 

 Ons is 'n alternatiewe handelskanaal beskikbaar vir mense om jou en jou produkte en dienste te ontdek, om die    

           geleentheid te kry om iets besonders te besit of te ervaar wat nie noodwendig in die koophandel te kry is nie.

 Vir meer inligting kan jy gaan kyk na www.myhartsmense.co.za .

W A T  I S  D I E  F Y N S K R I F ?

W A T  I S  J O U  V O O R D E L E ?

W A N T  L O C A L  I S  L E K K E R  E N  D I T  I S  O N S  I N S P I R A S I E   BLADSY 32


