
Saam boer ons vooruit - Together, cultivating your success

Een van die hoekstene van Laeveld Agrochem se sukses is vennootskap. Vir ons is dit meer as net ‘n mooi woord. 
Vennootskap is ‘n aksie wat ons deur dik en dun toepas; ‘n belofte wat ons nakom – van die eerste foonoproep tot 
die laaste besoek.

Die skakel tussen jou en ons verbintenis tot vennootskap is ons uithaler-agente.

Op soek na ‘n agent:
• wat 24/7 gereed staan om die pad saam met jou te loop, wat sonder skroom in sy motor klim om jou

te help met raad en daad, in ruil vir ‘n koppie boeretroos?

• wat toegerus is met die jongste kennis en die mees gevorderde tegnologie rakende Laeveld Agrochem
se dienste, produkte en presisieboerderymetodes?

• wie se topprioriteit jou boerderysukses is?

VERBINTENIS TOT VOLHOUBARE VENNOOTSKAP + 
EERSTEKLAS AGENTE = BOERDERYSUKSES

JY HET HOM GEKRY!

Ons stel met trots bekend:

HENK NIEUWOUDT: 
Jou agent vir verandering in Bethlehem en die Oos-Vrystaat.

Landbouchemiese kenner en Laeveld Agrochem-agent,  
Henk Nieuwoudt, het op Lambertsbaai aan die Weskus  
grootgeword en aan die Hoër Landbouskool Augsburg in 
Clanwilliam gematrikuleer. Hy is met Elzie getroud en hulle 
het twee seuns, Wedrich (13 jaar) en Evan (10 jaar). 
 
Ná matriek het hy sy landbougraad aan die Universiteit van 
die Vrystaat in Bloemfontein verwerf. Sy eerste werk was by 
Tiger Brands, as landboukundige aan die hoof van suiker- 
mielie- en ertjie-produksie. Sy chemiese loopbaan het by 
Zeneca begin en is by Syngenta voortgesit. 
 
En in 2009 het hy voltyds as ’n agent begin werk. “Ek  
geniet die buitelug en boerdery vreeslik baie. Vooruitgang  
in genetika maak my ook baie opgewonde,” sê hy.

HENK SE FOKUSGEBIED: 
Bethlehem en die Oos-Vrystaat 
 
SY PASSIES: 
Suikerbone, mielies, aspersies, koring, appels en  
sojabone 
 
SY UNIEKE BYDRAE, in sy eie woorde: 
“Ek probeer waarde toevoeg deur my werk, en sien  
uitdagings as geleenthede.” 
“Ek probeer fokus op die hoogste netto wins per hektaar,  
en nie net die laagste insette nie.” 
 
Van landbouchemika tot genetika, en persoonlike kontak tot 
deskundige advies, is Henk Nieuwoudt jou nuwe Laeveld 
Agrochem-vennoot, en hy sien uit daarna om van jou te hoor.

Vir professionele advies, kontak gerus vir Henk: Tel: 083 326 5170 | E-pos: henk@laeveld.co.za
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AANBIEDING: Oesbeskerming, plantvoeding, presisie dienste

Wico du Toit is in Lichtenburg gebore, en het sy skoolloopbaan 
by Laerskool Lichtenburg en later Hoërskool Lichtenburg 
voltooi. Hy en sy vrou, Madeli, is in 2016 getroud. 

Hy het na skool ’n BCom Ekonomie- en Risikobestuursgraad in 
Potchefstroom verwerf. Hy het sy nagraadse studies voortgesit 
en ’n Honneursgraad in BCom Risikobestuur voltooi. Hy het ook 
onlangs sy Meestersgraad in Risikobestuur voltooi en ontvang 
einde Mei sy graad. Wico het ook die CropLife-kursus voltooi.

Wico het na sy voltydse studies by NWK se hoofkantoor in Lichten-
burg gewerk, waar hy gehelp het om die risikobestuur-afdeling 
op die been te bring. Hy het in dié tyd waardevolle kennis op-
gedoen in terme van die moderne boerdery en die somme 
wat daarmee gepaardgaan. 

Sy pa is al vir so lank as wat hy kan onthou in die landbou-
chemiese bedryf. Hy het destyds vakansies saam met hom 
rondgery en het só sy liefde vir die landboubedryf ontdek. Hy 
glo daaraan dat niks ondervinding kan klop nie en probeer tot 
vandag om alles wat hy by sy pa geleer het toe te pas en saam 

met hom te vat. Wico geniet dit om tyd saam met sy familie 
en vriende deur te bring. Min dinge is vir hom so lekker soos 
’n groot bosveldvuur op ’n koue wintersnag na ’n dag se jag.

Wico glo boere het met die huidige politieke klimaat, ekono-
miese druk en droogtes genoeg om hulself oor te bekommer. 
“Ek glo ons gaan binnekort ’n draaipunt bereik en ek wil graag 
deel van daardie opswaai wees. Deur die wye ondersteunings-
netwerk wat Laeveld Agrochem bied, kan ek ’n bietjie druk van 
die boere afhaal en boerdery weer ’n plesier maak,” sê hy.

Volgens Wico bied Laeveld Agrochem ’n groot span kundiges 
en ’n wye reeks produkte, wat strek vanaf grondregstellings 
tot by plantvoeding, buff ers, benatters, onkruiddoders en 
plaagdoders. Saam met bogenoemde word spesialisdienste, 
soos presisieboerderydienste, ook aangebied.  

“Aan die einde van die dag is my kliënte se sukses my sukses. 
Ek wil my besigheid op so ’n manier struktureer dat ek en my 
kliënte daaruit voordeel trek,” vertel hy.  

Lichtenburg

GEWASSE:  Mielies, sonneblomme, droëbone, grondbone, sorghum en koring.


