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Benjamin Board Ferreira Junior het in Patensie in die Gamtoosvallei, Oos-Kaap, grootgeword. Bennie is die 
jongste van vyf kinders en deel die vyfde plek met sy tweelingsuster, Estelle. Hy het sy hoërskoolloopbaan 
aan die Hoër Tegniese Skool Daniël Pienaar voltooi. 

Bennie het na skool verder studeer en het onder andere ’n landboudiploma verwerf. Hy het ook kursusse 
by die Vereniging van Veeartsenykundige en Gewasverenigings van Suid-Afrika (AVCASA) en die Bemestings-
adviseurs Sertifi sering- en Opleidingskema (BASOS) voltooi.  Hy het sy liefde vir landbou van sy pa, Bennie 
senior, geërf, wat al 47 jaar in die landbouchemiese bedryf is. Bennie bedryf ook sy eie sitrusplaas, waar hy 
hoofsaaklik met suurlemoene en mandaryne boer.

Hy het na sy studies dadelik by sy pa se landbouchemiese onderneming begin werk en is die afgelope 
25 jaar saam met sy pa in die besigheid. Hulle werk hoofsaak met gewasse soos aartappels, groente 
en sitrus wat die oorheersende bedryf in hulle gebied is. 

Bennie is met Eune getroud en hulle het ’n seuntjie, Benjamin (7), en ’n dogtertjie, Isabel (5). Bennie is van 
kleins af lief vir jag, krieket, rugby en gholf. Hy probeer laasgenoemde soveel as moontlik doen, wanneer sy 
vrou en kinders hom toelaat. Sy gesin, die golfspeler Louis Oosthuizen en ’n pragtige aartappel- en sitrusoes 
maak hom opgewonde.

Bennie werk in die Gamtoosvallei-gebied, waar hy hoofsaaklik op sitrus en aartappels konsentreer. Omdat hy 
self ook boer, is dit vir hom makliker om met boere se probleme te identifi seer. Hy maak aanbevelings soos 
wat hy dit op sy eie plaas sou doen. Eerlikheid, wedersydse vertroue en respek is van die belangrikste aspekte 
in hulle onderneming. 

Vir professionele advies kontak gerus vir Bennie
Tel: 082 825 5278     E-pos: bennief@laeveld.co.za

Bennie wil graag eendag terugkyk op ’n loopbaan wat goeie beginsels, goeie verhoudings 
en positiewe uitkomste weerspieël.

Laeveld Agrochem versprei van die bekendste, navorsingsgedrewe maatskappye 
se produkte vir u absolute gemoedsrus. 

Bennie Ferreira Jnr Gamtoosvallei


