
4 Aktueel Die Burger Dinsdag 11 Mei 2021

C>A20˚ Port Elizabeth: Bewolk en koel vroegoggend, word later sonnig.
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Koronavirus kan 
dalk diabetes 
veroorsaak
Mense wat die koronavirussiekte Co-
vid-19 onder lede gehad het, het ’n 
groter kans om diabetes te ontwikkel 
as diegene wat die virus vrygespring 
het. 

Dr. Ziyad Al-Aly, ’n epidemioloog 
van Missouri in die VSA, het in navor-
sing bevind mense wat Covid-19 oor-
leef het, het ’n 39% groter kans om 
diabetes te ontwikkel as diegene wat 
nie met die virus besmet is nie, berig 
Bloomberg. 

Prof. Francois Venter, ’n kenner van 
oordraagbare siektes van die Universi-
teit van die Witwatersrand, verduide-
lik dat daar twee moontlike redes 
hiervoor kan wees. 

“Die eerste is dat mense wat Co-
vid-19 gehad het, geneig is om dokter 
toe te gaan terwyl hulle andersins 
dalk nie sou nie. 

“Dit is dus diagnoses wat nie ge-
woonlik gemaak sou word nie,” sê 
Venter. 

Volgens hom het dit tydens die 
tweede vlaag van die pandemie in 
Suid-Afrika aan die Tuinroete gebeur. 

Die tweede rede kan ’n gevolg van 
die virus self wees. “Covid-19 veroor-
saak ’n immunologiese reaksie wat 
ernstig gevolge kan hê,” sê Venter. 
– Arisa Janse van Rensburg

Cara-Lee Dorfling

Die vermeende middelman in 
die moord op die onderwyse-
res Jayde Panayiotou sal 
waarskynlik later die maand 
weet wanneer sy verhoor sal 
begin. 

Luthando Siyoni het gister 
vlugtig in die hooggeregshof 
in Gqeberha (Port Elizabeth) 
verskyn waar sy nuwe regs-
verteenwoordiger, adv. Sip-
hokazi Cubungu, aangeteken 
is. 

Die verhoor teen Siyoni, 
wat sedert 2018 in hegtenis is,  
was veronderstel om op 3 Mei 
te begin, maar is omverge-
werp toe sy prokureur, Zolile 
Ngqeza, se mandaat sowat 
drie weke voor die verhoorda-
tum beëindig is. 

Die saak is gister tot 24 Mei 
uitgestel vir Cubungu om ’n 
afskrif van die dossier te be-
kom en met sy kliënt te kon-
sulteer. Na verwagting sal Cu-
bungu op die volgende hofda-
tum kan aandui wanneer sy 
gereed sal wees dat die ver-
hoor kan begin. 

Siyoni sal onder meer vir 
sy beweerde rol in die moord 
op Jayde in April 2015 verant-
woording moet doen. 

Die staat voer aan dat haar 
man, Christopher Panayiotou, 
Siyoni betaal het om ’n huur-

moordenaar te kontrakteer 
om Jayde te vermoor. 

Siyoni het vroeër in Pana-
yiotou se verhoor as ’n 
art. 204-staatsgetuie opgetree 
nadat hy aanvanklik erken 
het dat hy op instruksie van 
Panayiotou ’n huurmoorde-
naar betaal het. 

Siyoni het egter in Pana-
yiotou se verhoor geweier om 
die staat se vrae te beant-
woord en sy bekentenis-ver-
klaring as middelman ontken. 

Nadat Panayiotou skuldig 
bevind is as die baasbrein ag-
ter Jayde se moord en in 2017 
tot lewenslange tronkstraf ge-
vonnis is, het die hof gelas dat 
Siyoni ook weens die moord 
vervolg moet word. 

Siyoni is eers op 7 Mei 2018 
in hegtenis geneem nadat hy 
sowat ses maande verdwyn 
het. Hy bly in aanhouding. 

‘Middelman’ kry 
’n nuwe advokaat

Luthando Siyoni Maandag in die 
hof. Foto: LULAMA ZENZILE

ouderdom en in dieselfde fase 
van laktasie.

Luidens die klagstaat het De 
Bruin glo die huur betaal sonder 
om die boere in te lig dat daar 
probleme met hul koeie is. Hy 
het glo van die koeie verkoop. 

Luidens die klagstaat het De 
Wet 63 koeie van R630 000 ver-
loor, terwyl die skade van Du 
Toit 71 koeie (R687 990) en 
Sheard 93 (R853 034) beloop.

De Bruin ontken skuld op al 
die aanklagte.

 
 

en ook 300 lammers verloor.
De Bruin het verder ’n huur-

eenkoms aangegaan met Johan-
nes Christoffel de Wet, Christo 
Charl du Toit en Ian Sheard om 
melkkoeie by hulle te huur.

Die koeie was te alle tye die 
eiendom van die drie boere en 
moes aan die einde van die 
huurkontrakte aan hulle terug-
besorg word.

Indien ’n koei sou vrek of ge-
slag word, moes dit vervang 
word met ’n koei van dieselfde 

dom bly en hy kon sy kudde van 
tyd tot tyd inspekteer. Dit sou 
eers aan die einde van die huur-
ooreenkoms De Bruin se eien-
dom word.

Potgieter wou die kernkudde 
in Mei inspekteer, maar pogings 
om met De Bruin kontak te 
maak was glo vrugteloos. Vol-
gens die klagstaat het De Bruin 
glo gebieg dat hy van die skape 
verkoop het.

Potgieter het ’n verlies van 
R383 700 vir die kernkudde gely 

2013 (in Komani) ’n skriftelike 
ooreenkoms met Johan Potgieter 
gesluit om 249 vleismerinolam-
mers en 15 vleismerinoramme 
(die kernkudde) van 1 Desember 
2013 tot 30 November 2018 te 
huur.

Die huurooreenkoms was vir 
100 lammers van 40 kg elk per 
jaar teen die einde van Januarie 
elke jaar, beginnende Januarie 
2015.

Volgens die ooreenkoms sou 
die kernkudde Potgieter se eien-

’n faktuur van ’n verskaffer by 
die OVK indien sodat die ver-
skaffer betaal en sy produksiere-
kening gedebiteer kon word.

Die staat voer aan hy het in 
2014 dokumente vervals dat se-
kere persone veevoer aan hom 
verskaf het. Omdat die OVK nie 
rede gehad het om dié dokumen-
te in twyfel te trek nie, is beta-
lings van R1 055 400 aan die “ver-
skaffers” gemaak.

Luidens die klagstaat het die 
beskuldigde glo ook in Desember 

merinolammers en melkkoeie 
onwettig verkoop en fakture ver-
vals het. 

De Bruin het tussen Septem-
ber 2013 en April 2015 ’n krediet-
gerief by die OVK Groep gehad. 
Hy het in 2014 suksesvol om ’n 
produksierekening aansoek ge-
doen om voer, medisyne en lek-
ke vir sy beeste aan te koop. 

Die vereiste was dat hy die 
voer regstreeks by die OVK 
moes koop. Indien die OVK nie 
voorraad gehad het nie, moes hy 

Lynn Williams

’n Boer van die Komani (Queens-
town)-distrik wat van diefstal, 
vervalsing en bedrog van meer 
as R1 miljoen aangekla word, sal 
binnekort hoor wat sy lot is. 

Uitspraak in die saak teen Jac-
ques de Bruin sou Vrydag in die 
landdroshof in Gqeberha (Port 
Elizabeth) gelewer word, maar is 
tot 21 Mei uitgestel omdat die 
landdros nie gereed was nie.

Die staat beweer dat hy vleis-

UITSPRAAK IN BEDROGSAAK 

Boer hoor binnekort sy lot 

Cara-Lee Dorfling

Wanneer die veldkos opraak, 
kan boere voer koop, maar wan-
neer die water opdroog, kan 
reën nie gekoop word nie. 

So sê Hennie Nel, eienaar van 
H.P. Nel-bore, wat ’n helpende 
hand aan boere in die Steytler-
ville-distrik verleen wat nou in 
hul sesde jaar van ’n ernstige 
droogte probeer staande bly. 

Benewens die barre veld, het 
damme en fonteine begin op-
droog en verdere druk op boere 
geplaas.

“Almal kan egter nie bekostig 
om vir water te boor nie en daar-
om wou ek, wat self uit ’n boer-
dery-agtergrond kom, ’n bydrae 
aan die boere lewer,” sê Nel. 

Met behulp van brandstofbor-
ge het hy ingestem om boorgate 
teen R190/m, selfs minder as 
kosprys, te sink. 

Ernie Deysel (82), ’n boer van 
die distrik wat die projek help 
organiseer het, sê die geld wat 
boere op ’n boorgat van sowat 
100 m diep sal bespaar, beloop 
sowat R19 000. 

“Dit is ’n groot bedrag wat die 
boere baie sal help,” sê hy. “Hoe-
wel hulle nie sommer kla nie, 
hoor jy stories van boere wat 
regtig sukkel. Daar is gevalle 
waar voer geskenk word, maar 
boere nie meer die vervoerkoste 
kan dra nie.”

Hoewel boere vir droogtes 
moet beplan en hul veld reg 
moet bestuur, gee hy toe dat dit 
die ergste droogte is wat hy tot 
nog toe beleef het.

Daarom het hy vir Bertus 
Griebenow, sakeman van die 
Nelson Mandelabaai-metro, om 
hulp gevra, wat op sy beurt met 
borge vir brandstof gehelp het. 

Griebenow sê Saai, die land-
bou-organisasie, het ook verder 
gehelp deur te betaal vir twee 
boere se boorgate wat dit nie 
eens met die laer prys sou kon 
bekostig nie.

“Dit is belangrik dat mense in-

spring en help. Dit gaan al gerui-
me tyd nie goed op die plase nie. 
Elke bietjie hulp sê vir die boere 
ons hier in die stad het nie van 
hulle vergeet nie en ons help 
waar ons kan.”

Volgens Nel sal hulle tussen 

vier en vyf weke neem om sowat 
25 boorgate in die distrik te sink, 
’n gebied wat hy as uiters moei-
like terrein bestempel en waar 
boorgate tussen 60 m en 100 m 
diep moet wees voordat bruikba-
re water aangetref word. 

Boorgate vir 
boere bring 
hoop in 
Steytlerville

’n Boorgat word in die droogtegeteisterde Steytlerville-distrik gesink. 

Cara-Lee Dorfling

Anders as wat verwag is het die 
gemiddelde vlak van die Nelson 
Mandelabaai-metro se opgaar-
damme ondanks goeie reënval 
steeds gedaal. 

Luidens die metro se jongste 
weeklikse statistieke het die ge-
middelde watervlak gister op 
12,44% gestaan. 

Garth Sampson van die weer-
kantoor in Gqeberha (Port Eli-
zabeth) sê die syfers is “teleur-
stellend, om die minste te sê”.

’n Groter styging is in die 
vlakke verwag nadat sowat 
35 mm reën by Joubertina en 
55 mm reën by Avontuur in die 
laaste paar dae gemeet is. 

Die algehele weeklikse daling 
in die gesamentlike vlakke van 
die opgaardamme was 0,1%, 
wat ’n klein verbetering is teen-
oor die vorige 0,46%. 

“Al is die invloei teleurstel-
lend, het dit die raming met ’n 
week verleng voordat ons 10% 
bereik, wanneer die onttrek-
king (van water) uiters moeilik 
word,” sê Sampson. 

Teen die huidige daaglikse 
waterverbruik van die metro 
van sowat 300 megaliter per dag 
word verwag dat die watervlak-
ke in Junie op 10% sal staan. 

Nqaba Bhanga, burgemeester, 
het ook onlangs inwoners begin 
waarsku dat die watertoevoer 
na sommige woonbuurte teen 
Julie sal opdroog as die daaglik-
se waterverbruik nie drasties 

afneem nie. KwaNobuhle se 
krane sal eerste begin opdroog. 

Hoewel die metro se planne 
vorder om teen September fase 
3 van die konstruksiewerk aan 
die Nooitgedacht-waterskema – 
wat water uit die Gariepdam in 
die Vrystaat aan die metro ver-
skaf – te voltooi, sal die byko-
mende 40 megaliter steeds nie 
genoeg wees om aan die huidige 
daaglikse waterverbruik te vol-
doen nie. 

Die metro kan sowat 170 me-
galiter van dié waterskema kry 
en sal met die voltooiing van fa-
se 3, die finale fase, 210 megali-
ter per dag kan ontvang. Die 
metro sal dus steeds op sy op-
gaardamme moet staatmaak, 
maar hoop om ook bykomende 
waterbronne, van boorgate tot 
ontsoutingsaanlegte, te kan ge-
bruik. 

Sampson sê hoewel baie men-
se glo die gebied het tot dusver 
vandeesmaand bogemiddelde 
reënval gehad, is die 42 mm wat 
tot nog toe gemeet is, eintlik on-
der die gemiddeld 58 mm vir 
Mei. 

Hy waarsku ook dat geen ver-
dere reënval vandeesweek vir 
die opvangsgebiede voorspel 
word nie.

Die watervlak van die metro 
se vernaamste opgaardamme 
was gister:
) Kougadam: 4,25%,
) Churchilldam: 25,99%,
) Impofudam: 15,19% en 
) Groendaldam: 27,53%.

NMB se damvlakke daal steeds 
ondanks goeie reën in gebied

Die Kougadam se 
watervlak het 
Maandag op 
4,25% gestaan. In 
dié foto was die 
vlak in April op 
4,8%.  

Foto: FACEBOOK, 
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’n Oos-Kaapse polisiebeampte 
word van die moord op ’n pas-
toor, kerklid en ’n hoofman in 
Centane aangekla nadat ’n strye-
ry oor huurgrond uitgebreek 
het.

Volgens die onafhanklike poli-
sieondersoekdirektoraat (Opod) 
ondersoek hy drie aanklagte van 
moord en een van poging tot 
moord teen ao. Ronnie Doko (55), 
wat by die Mthatha-BBP-besker-
mingseenheid gestasioneer is.

Doko het verlede Woensdag 
glo die pastoor gekonfronteer  
oor bouwerk op grond wat hy 
(Doko) huur. Volgens Opod be-
hoort die grond aan die kerk en 
het Doko dit deur ’n plaaslike 
hoofman, wat ook ’n lidmaat van 
die kerk was, gehuur. 

Toe die kerk begin om ’n saal 
op die grond te bou, het Doko die 
pastoor daaroor gekonfronteer, 
waarna hy na bewering die pas-
toor en ’n ander lidmaat doodge-
skiet het.

Nog ’n persoon is raakgeskiet, 
maar het die aanval oorleef. 

Doko het toe na bewering ook 
die hoofman gekonfronteer en 
doodgeskiet.

Ndileka Cola, Opod-woord-
voerder, sê in ’n verklaring Do-
ko se vuurwapen is ná sy inheg-
tenisneming gekonfiskeer en vir 
ballistiese toetse gestuur. Hy het 
gister in die landdroshof in Cen-
tane verskyn, waar die saak tot 
Donderdag vir ’n moontlike 
borgtogaansoek uitgestel is. 

Volgens brig. Vishnu Naidoo, 
nasionale polisiewoordvoerder, 
is Doko tydelik geskors, soos wat 
gebeur wanneer ’n polisiebeamp-
te in hegtenis geneem word.  
– Cara-Lee Dorfling

Polisielid 
skiet glo 3 
ná stryery 
oor grond 


