Merino News

Laingsburg Merino projek

V

ir baie mense, veral stadsjapies, is Laingsburg maar ‘n vaal,
oninteressante dorpie. Hier stop jy net om brandstof aan
te vul of ‘n lafenis te kry vir die dors. Min mense let op na die
“DRA WOL” teen die berg geskryf in groot wit letters… is dit die
woonbuurt se naam?
Dis Maandag, 4 November 2013. Vroegoggend is daar teen die
berg ‘n gewoel en werskaf. Manne is besig om klippe aan te dra
en te pak. Andries le Roux en sy plaaswerkers is daar. En Giepie
Calldo met sy CMW beamptes. Toue is gespan om die letters af
te baken, 8 by 6 meters groot, want hier bo lyk dit heel anders as
van onder waar die letters wat gepak word mooi moet lyk. “Hier
moet ons roer, hulle voorspel 40 grade vir vandag”, sê Giepie.
Dis nie ‘n maklike werk nie, die klippe is groot en swaar, die berg
skuins. Gevaarlik skuins, as jou voet gly kan jy ver aftuimel. Maar
laatoggend is die eerste fase klaar – die klippe is gepak in netjiese
formasie. Nou nog net die verfwerk…

‘Wolweek’ landswyd gehou om bewustheid van wolproduksie en
-verbruik te bevorder. Die ‘Dra wol’ is toe daar geskryf. Na 52 jaar
is dit gepas dat ‘Merino’ ook teen die berg staan, want dit is die
kern van die wolskaaprasse. Dit beklemtoon die ‘Dra wol’.”
Burgemeester Wilhelm Theron is volgende aan die woord.
“Dankie aan Merino SA wat ons dorp kom ophelder. Laingsburg
is die land se kleinste munisipaliteit, slegs sewe raadslede.
Gemeet aan infrastruktuur skepping en dienslewering tel ons
onder die heel beste – ons is trots daarop.” Hy was so agt jaar
oud toe die “Dra wol” week gehou is en onthou die wolbaaldra
kompetisie oor 50 meter vir die sterk manne, en ‘n wolkoningin
wat gekies is. “Op die sosiale media gons dit oor Laingsburg
se nuwe ‘tatoeërmerk’, sommige is daarteen, ander dink dis
pragtig,” sê Wilhelm. “Landbou is die grootste werkverskaffer en
ons wil Laingsburg vir toerisme bevorder - dit bring welvaart na
ons dorp - die skrif teen die berg plaas ons in die kollig.”
Merino SA president, Julian Southey, noem die idee van “Merino”
teen die berg as promosie vir die Merino wêreldkonferensie in
Suid-Afrika in 2014 en die ras, is in die raadsaal van Merino SA
gebore. “Hierdie is ‘n wen-wen situasie, Laingsburg adverteer die
Merino, en andersom”. Hy sluit af: “Dit is naby verkiesingstyd.
Politieke leiers is besorg of hulle verkies word vir die volgende
vier jaar. Ware leiers kyk na die voorspoed van hul kinders en
gemeenskap. Wees trots daarop dat ‘Dra wol’ reeds ‘n generasie
hier is. ‘Merino’ gee dit nuwe betekenis vir die volgende geslag.”

Die klippakkery

Francois van der Merwe is aan stuur van die reëlings vir die
wêreldkonferensie in Stellenbosch. “Merino’s sal dan 225 jaar
in die land wees,” sê hy. “Dit gaan oor volhoubaarheid, vir die
ekonomie en omgewing. Vele besoekers vanoor die land en oorsee
gaan dit bywoon.”

“Merino” pryk netjies teen die berg saam met “Dra wol.”

Die sprekers tydens inwyding van die Laingsburg Merino projek: Julian
Southey, Giepie Calldo, Francois vd Merwe, Wilhelm Theron en Andries le Roux.

6 November. Teen die berg pryk “MERINO” in netjiese wit
letters bo die “DRA WOL”. Dis ‘n groot dag vir Laingsburg en
die Merino skaapras. Digby 100 mense vergader by die Toeriste
sentrum. Daar is agt raadslede van Merino SA, boere, dorpsmense,
opkomende boere… Dominee Chris Cronje open die verrigtinge.
“Julle is die sout van die aarde en die lig van die wêreld, dra die
goeie boodskap uit,” is van sy woorde.

‘n Heildronk sluit die verrigtinge af. Merino’s word geskeer met
Giepie as kommentator. Almal is in hulle skik – iets goed het tot
staan gekom vir Laingsburg en Merino’s.

Andries het verander van “klippakker” na boerevereniging
voorsitter en seremoniemeester. Hy doen die verwelkomings en
lig die sluier oor die woorde teen die berg. “In 1961 was daar ‘n

Naskrif: Op 22 November word verneem die “Merino” teen die berg is
vernietig, blykbaar deur polities ontevrede inwoners. Wilhelm en Giepie
is dit eens: “Die Merino is al eeue in die land en sal weer teen die berg
kom staan!”
Fotos: Tania Calldo, taniacalldophotography.co.za, facebook.
com/tania.calldo.9
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