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Gemboree 2015 

Dit is amper tyd vir die 2015 Gemboree om by Jozini plaas te vind. Die Gemboree word deur die 

Pietemaritzburg Gem and Mineral Club gereël en hulle word deur die Natal Mineral and Gem 

Society bygestaan. 

           

  Foto’s: www.fosagams.co.za / Galery / Pietermaritzburg  Gem and Mineral Club                                            

 

Jy kan nog steeds plek by Biweda Nguni Lodge wat ‘n bed en ontbyt lodge is, bespreek. Die lodge 

is in  Mkhuze geleë. Die koste is R340,00pppn en al die kamers is en suite. Die akkommodasie 

fasiliteite is bo-gemiddeld wat ‘n yskas, mirogolfoond, lugversorging ens. insluit. Die lodge is 

omtrent 25km suid van die Baobab. 

Die volgende word met die uitstappies beplan: Ametis, agate ‘spinning’ kwarts en ‘n besoek aan ‘n 

fossielterrein. Die klub gaan ons ook na twee kliphandelaars neem. 

Vir die openingseremonie is daar ‘n lam- en varkspitbraai. Bestellings vir braaipakke en vir 

vegetariese geregte sal vooraf geneem word. 

Bring asb. ‘n stoel saam. 

Een van die boeke wat opgeveil gaan word, is die interessante ‘Geological Journeys’ wat deur Nic 

Norman en Gavin Woodlands geskryf is.  

Indien enige persoon nog hierdie aksiebelaaide naweek wil bywoon en wat ‘n lid van ‘n klub wat by 

FOSAGAMS geaffilieer is, kan hulle Val Spearman by 082 8289 888 kontak. 

 

http://www.fosagams.co.za/
http://www.fosagams.co.za/


Ray Biram tree uit as tesourier van die Southern African Gems and Minerals 

Dit is met spyt dat ek moet aankondig dat Ray binnekort vanweë sy 

gesondheid as tesourier van die SAGM gaan uittree. Ray het hierdie 

posisie vir ‘n aantal jare beklee. Hy sal vir sy toewyding onthou 

word.Ray het altyd sy stokperdjie geniet. Hy was ook president van 

FOSAGAMS en was vir jare tesourier van FOSAGAMS. Al sy 

verslae het altyd van deeglikheid gespreek. Ons wens Ray en sy  

 Foto: Helen Biram                vrou, Helen, alles van die beste toe in die toekoms. Ons gaan Ray    

                                                vir seker mis! 

Opedag 

Dit het tradisie geword dat ons die Opedag by Rob se winkel hou. Ongelukkig vir ons het Rob 

besluit om sy winkel in die Kaap te vestig. 

Ons het almal aangename herinneringe van die Opedag: mense wat in die tuin sit en minerale, 

objectd’art ens. verkoop, boereworsrolle, die ‘goud’stormloop, die vendusie ten bate van die 

SAGM. En nie om die sosiale aspek van die die Opedag te vergeet nie! Dit is daar waar idees 

uitgeruil is, waar ou vriendskappe hernu is en waar nuwe vriendskappe gesluit is. 

                    

                                                                                                                                                                      Foto’s: Linda Stone 

Ons aan die noordekant van die Vaalrivier sal Rob sekerlik mis. Sy verhuising na die Kaap sal 

beslis vreugde en verskeie voordele vir die Kapenaars bring. 

Ons sien daarna uit om van die Opedae in die Kaap te hoor. Rob word net die beste toegewens. 

ICA-Congress Gem Show 

Die kongres word vanaf 15 tot 18 Mei in die Cinnamon Grand Hotel, Colombo, Sri Lanka gehou. 

Die edelgesteente-uitstalling word dieselfde tyd as die ICA-kongres gehou. 

Die uitstalling word in samewerking van die ‘International Colored Gemstone Association’s 

Congress’ gehou. 

Pragtige blou saffiere van Ceylon sal die belangrikste uitstalling van die kongres wees. 



Half-en edelgesteente maatskappye van Sri Lanka en oorsese lande neem aan die uitstalling deel. 

Hulle sal pragtige saffiere en ander half- en edelgesteentes uitstal. ‘n Totaal van 55 stalletjies is vir 

hierdie skou toegewys. Die grootste persentasie kopers sal die deelnemers aan die ICA-kongres 

wees. 

Neem asb. kennis van die volgende inligting t.o.v. die invoer en uitvoer van items: 

Die betaling van belasting is slegs geldig op produkte wat verkoop is. Uitstallers kan hulle produkte 

inbring sonder om belasting te betaal. Hierdie goedere moet by die doeane by die lughawe 

verklaar word en by die Facets’ uitklaringsbeampte uitgeklaar  word. Laasgenoemde sal dan 

beheer oor die produkte neem. Die produkte sal dan na die uitstalsaal geneem word waar die 

deelnemers die goedere by die doeane daar gaan uitklaar. 

Belasting is slegs op die goedere wat verkoop is en die deelnemers kan dan die restant van die 

goedere neem. 

Gedetaileerde dokumente aangaande die in-en uitvoerprosedures sal aangestuur word. 

Toepaslike aksynsreg en belasting vir alle plaaslike verkope is: 

1. Half-en edelgesteentes  2% NBT 

2. Diamante  2% NBT 

3. Juwele –PAL-5% van(CIF waardes)-NBT-2% van (CIF+PALx2) 

Neem asb. kennis dat die aantal stalletjies redelik beperk is en daarom word jy versoek om so gou as 

moontlik die bedrag van US$3,000 aan te stuur. 

Laastens 

Sien julle almal by Jozini en ry versigtig! 

Groete 

Linda Stone 

President FOSAGAMS 

 

 

 


