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Skink ’n glasie

op luiperdnavorsing
Pat von Elgg (88) van McGregor se hele lewe word
toegewy aan omgewingsbewaring. Selfs in haar tagtigs
het sy nie gehuiwer om van organiese wingerdboerdery
en wynmaakpraktyke te leer nie — alles om ’n wyn
te maak wat help om luiperdnavorsing te finansier.

P

at von Elgg is vurig oor omgewingsbewaring en diere is haar
hartstog – dit word sommer met
die intrapslag duidelik op haar
plaas Hout Baai, waar sy saam
met twee donkies, twee beeste, ses
honde en ’n swetterjoel katte bly.
Selfs Pat se jongste projek, ’n organiese wyn
wat sy met die samewerking van die Rooiberg-wynmakery maak, dien as kampvegter
vir diere. Op haar Solara Organiese Sauvignon
blanc pryk ’n luiperd. Altesaam R3 van elke
bottel van hierdie wyn wat verkoop word,
word aan die Landmark-stigting geskenk vir
luiperdnavorsing en reddingsprojekte.
“Tannie Pat”, soos McGregor se mense haar
ken, se lewe lees soos een groot avontuur: Sy’s
in Indië gebore, waar haar pa in die Britse
weermag gedien het. Sy het tot sy ses jaar
oud was daar gewoon, voor sy koshuis toe
gestuur is in Engeland. Haar ma het een keer
per jaar kom kuier en sy het haar pa net elke
vier jaar gesien.
“Ek het dit nooit geniet om in Engeland te
woon nie. Dit was altyd vir my effe vervelig
en oninteressant,” vertel die 88-jarige Pat, wat
twee keer getroud was (elke keer net vir ses
jaar) en drie kinders alleen grootgemaak het.
Suid-Afrika, aan die ander kant, het haar
geprikkel sedert sy die eerste keer ’n week in
die Kaap vertoef het toe die skip waarmee sy in
1940 Indië toe gereis het, daar vasgemeer het.
Pat was 21 jaar oud toe sy in 1948 in
Suid-Afrika kom woon het en ’n loopbaan
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in die boubedryf uitgekerf het. Sy was
onder meer by die oprigting van die
Carlton-sentrum in Johannesburg
betrokke, voor sy in 1980 haar sakebelange in Amerika gaan vestig het. In 1985 was sy terug in
Suid-Afrika.
“Ek het vir ’n rukkie op Prins
Albert gebly, waar ek die Dierebeskermingsvereniging begin het,
maar dit het vir my te veel geraak
en ek het in 1995 McGregor toe
getrek, waar ek weer in dieselfde
slaggat getrap het,” vertel sy en
wei uit oor die dieresorgwerk wat
sy doen, soos die 15 donkies wat
sy gehelp het om ’n “aftreehuis”
by die Eseltjiesrus-donkie-oord by
McGregor te kry. Pat help ook met
arbeid en geldinsamelings vir die oord.
Sy het toe ’n eiendom aan die rand van
McGregor gekoop waar sy en haar vyf Duitse
herdershonde kon bly, maar ’n buurman se
gekerm oor die honde se geblaf, het haar een
Vrydag laat besluit dis tyd om te trek. “Ek het
’n eiendomsagent gaan sien en vir hom gesê
ek wil dieselfde dag nog ’n plaas koop.”
Sy het nie in boerdery belang gestel nie,
maar wou plek hê waar sy die mishandelde
troetel- en wilde diere wat sy versorg, kon
huisves. Sy verskaf ook gratis nood-dierebeskermingsdiente vir behoeftiges, en dit sluit
die dienste van ’n veeartsenykundige paramediese praktisyn, me. Delyth Jones, haar
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“As jy toegewyd is en
eerlik is oor organiese
praktyke omdat jy
daarin glo, kan jy nie
kortpaaie vat nie.”
plaasbestuurder, in.
“Vandat ek my oë as jong kind op ’n intelligente wyse oopgemaak het, was ek dol oor
diere. Ek wou altyd naby hulle wees. Ek het
my ouers rasend gemaak oor honde, katte,
hoenders en perde.”
Pat en die eiendomsagent was nog op die
plaaspad op pad na Hout Baai se werf, toe sê
sy sy sal die verwaarloosde plaas – teen die
volle koopprys – dadelik koop. Die Maandag
was die kontrak onderteken.
“Ek het nie eers na die huis gaan kyk nie!
Na ek die plaas gekoop en nadere ondersoek
ingestel het, kom ek agter daar is wingerd op
die plaas. Die meeste was so verrinneweer
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McGregor, Wes-Kaap

HOOFFOTO: Hout Baai se organiese wingerd
van net meer as 10 ha. Die wyn word saam met
Rooiberg-kelder op Robertson gemaak.
INLAS LINKS: Vir Pat von Elgg was organiese
boerderymetodes ’n logiese keuse, want sy voel
sterk oor omgewingsbewaring. Die organiese
wyn word op Hout Baai gemaak. ’n Deel van die
opbrengs word vir luiperdnavorsing geskenk.
BO: Een van die donkies op Hout Baai. Pat is
passievol oor diere.
BO REGS: Pat lewer ook nood-dierebeskermingsdienste — heelwat daarvan gratis. Mishandelde troetel- en wilde diere word op haar plaas
gehuisves.

Sy het intussen die wingerd uitgebrei tot
10,52 ha Sauvignon blanc, Colombar en Pinotage.

MIDDEL: Die plaas was verwaarloos, maar
danksy Pat se strewe om die natuurlike balans
te herstel, het diere- en voëllewe na ’n paar jaar
begin floreer op Hout Baai. FOTO’S: VERSKAF
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ons moes dit uitkap, maar sowat 1,64 ha was
bruikbaar.”

MAAK HAARSELF TOUWYS
Pat het vantevore ’n gemengde boerdery
naby Mooirivier in KwaZulu-Natal bedryf,
maar wingerdboerdery was vir haar ’n nuwe
uitdaging. Sy was 79 in daardie stadium, maar
het nie teruggedeins vir die taak nie.
“Ek is van nature ’n entrepreneur, so enigiets nuuts en uitdagends fassineer my, veral
as dit oor grond en diere gaan. Ek het gedink
dit kan ’n lekker uitdaging en baie pret wees.”
Die plaas was afgetakel, daar was feitlik
geen natuurlewe oor nie en siektes en plae
was ’n groot uitdaging, maar saam met haar
regterhand, Marthinus Hooft, het sy kans gesien vir die moeisame rehabilitasie-proses. Vir
Pat was daar nie ’n ander manier as om die
organiese pad met haar boerdery te stap nie.
“Ek is sedert 1975 aktief betrokke by die
World Wildlife Foundation. Ek het dadelik
besluit ek wil van die begin af die organiese
roete inslaan.”

Pat gebruik geen kunsmis, insekdoders of “enige onnatuurlike bestanddele” in haar boerdery
nie en natuurlike plantegroei word bevorder.
“Ek wil die natuurlike balans in die omgewing herstel, van die hemelruim tot die
kleinste mikrobes in die grond,” sê sy.
“As jy toegewyd en eerlik is oor organiese
praktyke omdat jy daarin glo, kan jy nie kortpaaie kies nie,” meen sy en vertel van die duur
ghwano- en seewierbemesting en ingevoerde
plaagbestrydingsolies wat sy moet koop.
“Jy moet ’n goeie arbeidbeleid hê, want jy
moet alles met die hand doen, soos om gereeld
onkruid plat te sny. Jy moet ook ’n 25 m-buffer
om jou plaas hê wat jou skei van bure wat nie
organies boer nie.”

BALANS HERSTEL
Na vier jaar van swoeg en sweet kon ’n mens
’n verandering op die plaas begin sien.
“Die natuurlike balans is herstel deur die
organiese boerderypraktyke en die bewaring
van groot stukke natuurlike veld. Die tarentale
help ons met insektebestryding en hier is ’n
verskeidenheid wild. Maar dit het twaalf jaar
van bloed, trane en sweet gekos voor ons dit
reggekry het,” vertel sy.
Rooikatte, bakoorjakkalse, erdvarke, muishonde, vier soorte wildsbokke, hase, sowat

300 tarentale en ’n
hele rits voëlsoorte
word deesdae op die
plaas gesien. “Hierdie diere leef en teel
aan op die plaas.
Hulle aanvaar die
menslike teenwoordigheid sonder vrees.”
Sy het in 2004 druiwe aan Rooiberg-wynmakery op Robertson begin verkoop en in 2008
het hulle ooreengekom om Hout Baai se oes
organies te verwerk (met die nodige dokumente). Haar vonkelwyn, van organiese druiwe,
word op Woolworths se rakke aangebied.
Pat het egter baie geloof in haar Sauvignon blanc en wou graag enkelwingerd-wyn
daarvan laat maak. Rooiberg het ingestem om
die wyn te maak, wat sy dan by hulle koop
en self bemark en versprei. Die 2014-oesjaar
van Solara Organiese Sauvignon blanc is nou
beskikbaar.
Die wyn is deur SGS Organic geoudit en het
’n Lacon-sertifikaat. Hout Baai is ook lid van
die Biodiversiteits- en Wyn-inisiatief en het ’n
IPW-sertifikaat (vir geïntegreerde wynmaakpraktyke). Die wyn het die laagste moontlike
swawelinhoud en ’n alkoholvlak van 12,5%.
Dit is op die plaas en by boetiek-wynhandelaars op Robertson en in Kaapstad beskikbaar.
“As ek nou terugkyk op alles, sou ek dit
weer gedoen het. Organiese produksie maak
nie altyd finansieel sin nie, daarom is die Solara-handelsmerk vir ons belangrik. Die oplossing vir organiese boerdery is om dit op
’n gemengde plaas te doen. Daar moet die
een of ander vee-element wees, soos skape,
en beslis varke en hoenders. Om ghwano te
koop, is nie prakties nie, maar as jy met vee
ook boer, kan jy die mis as bemesting gebruik.
As jy die wingerde korrek ontwerp, kan die
skape boonop in die winter in die wingerd
wei en onkruidbestryding toepas.”
Pat hoop om uit die verkope genoeg wins te
maak sodat sy die plaas se volhoubaarheid op
die lange duur kan verseker. Dit moet selfs as
’n suksesmodel vir ander organiese boere dien.
“Hopelik volg ander dit na en dien dit tot
voordeel van die ekologiese stelsel in sy geheel.”
NAVRAE: Me. Pat von Elgg, tel. 023 625 1867;
e-pos, houtbaai@breede.co.za of patriciawve@
gmail.com
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