Best wishes for you and your loved ones during the Christmas
and festive season
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Geagte lede

SEËNWENSE EN KANTOOR SLUITING
Ons het weereens aan die einde van nog ‘n jaar gekom wat soos ‘n oogwink verby
gesnel het. ‘n Jaar wat menige uitdagings en probleme gebring het waarvan sommige
vir ‘n geruime tyd nog met ons mag wees. Ons weet dat die lede wat in die kreosoot
bedryf is weens die heersende tekorte, presies sal weet waarna ons verwys. Op die
oog-af was dit ook nie net alles negatief nie en ek glo baie sal saamstem dat die jaar
ook ‘n positiewe sy gehad het. Die houtverduursamingsbedryf kan terugkyk op ‘n jaar
wat daarop dui dat die totale volumes wat behandel is, positiewe groei teenoor 2010
getoon het. Ons mik om die 2011 statistieke so teen die middel van die eerste kwartaal
te publiseer and is hoopvol dat dit wel positief sal wees.
Ons wil graag van die geleentheid gebruik maak om al ons lede ‘n gelukkige
feesseisoen, geseënde Kersfees en ‘n hartlike nuwe jaar toe te wens. Die wat tydens
hierdie tye op die paaie gaan wees, moet asseblief versigtig en veilig reis.
Neem asseblief kennis dat SAWPA se kantore reeds die 15de Desember sluit en eers
weer op die 9de Januarie 2012 sal oopmaak.
SAWPA 2012 KALENDER
Die tema vir die 2012 muurkalender is buitemuurse dekke. Ons het die kalenders
uitgestuur en ons vertrou dat lede reeds hulle eksemplare ontvang het. Laat weet ons
indien u nie een ontvang het nie. As deel van die jaarlikse promosieveldtog van SAWPA
en sy lede het ons soos gewoonlik ook kalenders reg oor Suid Afrika aan argitekte,
grasdakkontrakteurs, koöperasies, ens., gestuur.
VOORGESTELDE WYSIGINGS T.O.V SANS STANDAARDE
Die konsep wysigings van SANS 1288, SANS 754 en SANS 457-3 is reeds opgestel is of
reeds gesirkuleer of sal binnekort gesirkuleer word aan die tegniese komitee. Dit sal
dan ook aan alle SAWPA lede gestuur word wat by die behandeling van die produkte
betrokke is wat binne die bestek van die standaarde val. Lede word versoek om op die
uitkyk te wees vir die e-pos kennisgewings en indien u kommentaar het dit aan SAWPA

te stuur met meegaande motiverings binne die tyd aangedui. Na gelang van die
kommentaar ontvang sal SAWPA dan ‘n amptelike stem met kommentaar aan die SABS
TC218 sekretariaat stuur. Neem asseblief kennis dat die sluitingsdatum vir SANS 1288
reeds die 15de Desember is en dat indien u enige kommentaar daarop het dit teen die
9de Desember aan SAWPA moet stuur. Die sluitingsdatums vir die ander twee
standaarde sal tussen middel en einde Januarie wees en sal in die e-pos kennisgewings
aangedui wees wat ons sal uitstuur.
NUUSBROKKIES
Nuuswaardige gebeurtenisse/aktiwiteite/berigte: SAWPA doen ‘n beroep op lede
om ons in kennis te stel van enige nuuswaardige gebeurtenis, aktiwiteit waarby
lede betrokke is bv., nuwe interessante projekte waarvan u bewus of betrokke is
as verskaffer, kontrakteur, bydraer ens. Ons beoog om die inligting as
nuusberigte in die SAWPA nuusbriewe te gebruik om lede in te lig oor
interessanthede in die bedryf. Die berigte kan dan self ook in die Wood
Foundation nuusbriewe gebruik word om ander geassosieerde bedrywe se lede
in te lig oor dit waarby ons lede in die plaaslike verduursamingsbedryf betrokke
is.
Aangeheg is ‘n uitstekende berig uit die Oktober SA Forestry Magazine getiteld
“How Long is a piece of string? (or how much water does a gum tree use?)”. Ek
glo die onderwerp sal baie lede interesseer aangesien baie van ons voortdurend
gekonfronteer word met die vraag waarvoor ons nie altyd ‘n eenvoudige maar
duidelike antwoord het nie. Hierdie berig sal u van die nodige antwoorde
voorsien.
Lede wat toegang tot die internet het kan na die volgende kort filmuittreksel
“Wood – Natures stroke of genius” kyk by die skakel hierna gegee. Dit stel die
feite reg oor sekere verkeerde en negatiewe persepsies oor bosbou en die
gebruik van hout. www.youtube.com/watch?v=WRwA291NAuM
Besoeke aan SAWPA se webtuiste was gedurende Oktober en November
onderskeidelik 17 285 en 22 497 gewees.
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