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FINALE WEERGAWE 

OM VRYGESTEL TE WORD SONDER EMBARGO OP 10 MEI 2018 

NWK STEL 'N DIREKTEUR: TRANSFORMASIE IN LYN MET SY SAKESTRATEGIE AAN OM WAARDE TOT 
LANDBOU IN SUID-AFRIKA TOE TE VOEG 

 

 

LICHTENBURG - NWK Beperk ("NWK") het Tebogo Benedict Modise as Direkteur: Transformasie, met 
ingang van 1 Junie 2018, aangestel. Sy aanstelling vir hierdie nuwe pos is 'n verdere stap in die bestuur 
van die hernieude NWK sakestrategie met die doel om betekenisvolle waarde toe te voeg tot die Suid-
Afrikaanse landbou- en voedselwaardeketting as 'n dinamiese en klantgerigte vennoot in 'n 
veranderende sake-omgewing. 

"Ons is veral trots dat ons 'n interne kandidaat in hierdie sleutelrol kon aanstel. Benedict is goed gekwalifiseer vir 
die posisie en baie kundig oor die omvang van ons diverse sakebedrywighede. Hy verdien die bevordering tot 
hierdie pos as die volgende stap in sy loopbaan. Ons sien uit daarna om hom as 'n lid van die uitvoerende 
bestuurspan by NWK te hê, en die waarde wat hy in die rol gaan byvoeg. Hy het reeds bewys dat hy toegewyd is 
aan NWK en die sukses van ons besigheid. In die nege jaar wat hy al by NWK is, het ons gevind dat Benedict 
eens is met ons waardes en visie om waarde tot die hele Suid-Afrikaanse landbou landskap toe te voeg," sê 
Theo Rabe, Hoofuitvoerende Beampte van NWK Beperk. 

"Ons sien landbou as 'n nasiebou-bedryf. NWK ondersteun al 'n geruime tyd opkomende boere en bevorder 
transformasie van ons bedryf aktief. Die opwindende aanstelling van 'n Direkteur: Transformasie stel ons in staat 
om ons transformasie-inisiatiewe en vennootskappe sinvol te verstewig met die plaaslike en provinsiale regering, 
ons gemeenskappe en alle segmente van die bedryf waarmee ons sake doen. Ons is baie gelukkig dat ons 'n 
bekwame en toegewyde kollega aangestel het in hierdie belangrike rol, "sê Rabe. 

 "Ek is 'n entrepreneuriese en selfgedrewe bestuurder. Ek sien uit daarna om my ervaring in landbou en landbou-
ontwikkeling goed te gebruik en waarde toe te voeg tot NWK, ons kliënte en die gemeenskappe wat ons bedien," 
sê Modise. "Hierdie rol vereis iemand wat 'n sterk leier, 'n bedrewe netwerker en 'n veelsydige spanspeler is. Ek 
is vol vertroue dat ek die uitdagings die hoof sal bied, terwyl ek waardevolle verhoudings bou en altyd my sin vir 
humor behou," voeg Modise by. 

Benedict Modise bring meer as twintig jaar se bestuurservaring in verskeie nywerhede tot sy nuwe pos, met 
ondervinding in beide private - en regeringsinstellings. In 1997 het hy as plaasbestuurder by Glen Agricultural 
College in die Vrystaatse Departement van Landbou gewerk. Hy het daarna in 2001 tot 2004 verskuif na 
Korrektiewe Dienste op Barberton as Bestuurder van die Produksiewerkswinkel en Landbou. Tydens sy verblyf 
op Barberton het hy ook as Streekkoördineerder: Produksiewerkswinkel en Landbou vir Limpopo, Mpumalanga 
en die Noordwes-streek opgetree. Van 2004 tot 2009 het hy as Sentrum-koördineerder Operasionele 



 

Ondersteuning by Mogwase Korrektiewe Sentrum gewerk. Hy het in 2009 as Landboukundige by NWK 
aangesluit en is in 2012 tot Bestuurder Ontwikkelende Landbou bevorder. 

Benedict Modise het 'n Nasionale Diploma in Landboubestuur van Taung Landboukollege en 'n B-Tech in 
Landboubestuur van Technikon Vrystaat. Hy is veeltalig en doen gemaklik sake op alle vlakke in minstens ses 
van Suid-Afrika se nasionale tale. Benedict studeer tans vir 'n meestersgraad in Volhoubare Landbou, deur die 
Universiteit van die Vrystaat wat hy in 2018 wil voltooi. Hy is getroud met Portia en is die pa van twee seuns en 
'n dogter. 
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MEER OOR NWK BEPERK 

• NWK is 'n toonaangewende landboumaatskappy wat al meer as 'n eeu suksesvol aan die graan- en 
voedselwaardeketting van Suid-Afrika deelgeneem het, hoofsaaklik van die Noordwes Provinsie. Met sy 
wye portefeulje landboudienste, handels-, logistieke, kleinhandel- en ander boerdery-verwante dienste. 

• NWK se hernieude strategiese fokus dryf ons sakebesluite, verteenwoordig deur so 'n nuwe aanstelling. 
• NWK is effektief, aanpasbaar en innoverend met die vermoë om voortdurend te ontwikkel - ons is dus 

nie staties nie. NWK is 'n dinamiese sakevennoot wat in betroubaarheid en deursigtige verhoudings met 
ander glo. Die NWK-waardes rig sy deursigtige verhoudings met ander en hoe NWK sake doen; 
volgens 'n streng kode van integriteit en wedersydse respek. 

• NWK het reeds sy waarde as 'n betroubare sakevennoot bewys - die besigheid het reeds uitgebrei bo 
die lawaai van die mededingende sake-landskap. Die maatskappy het die ervaring, kundigheid en 
vermoë om 'n voorkeur dinamiese en waarde-toevoegende vennoot in die landboubedryf te wees en die 
hele landbouwaardeketting te dien. 

• NWK belyn sy belange en dié van sy vennote om wedersyds voordelige doelwitte te bereik, nie net met 
'n korttermyn-voordeel ten doel nie, maar ook met volhoubare, wedersyds voordelige langtermyn 
sakeverhoudings in gedagte. By NWK probeer ons ook geleenthede te bied en die markomgewing te 
ontwikkel. Ons neem die veranderende behoeftes van ons kliënte in ag en pas aan daarby om 
voortdurend goeie sakewaarde toe te voeg. 
 

 


