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                                        NUUSBRIEF 5/2013 

GEMBOREE 2014 BY KLEIN PELLA 

Die Gemboree wat volgende jaar deur die Kaapstadse Klub gereël word, word gedurende 

die Paasnaweek (18 -21 April 2014) by Klein Pella gehou. Twee plekke is bespreek nl. 

Klein Pella en Oasis. Oranjerivierkwarts, Groenkwarts, Ametis en ander snymateriaal sal 

daar opgetel word. Vir verdere inligting kontak Malcolm Jackson by 

jacksonhome@telkomsa.net . 

SOUTHERN AFRICAN GEMS AND MINERALS-TYDSKRIF VOL 45/2 

Die tydskrif sal binnekort versprei word. Sharon Waddington moet gelukgewens word met 

die uitstaande tydskrif. Sy het baie hard hieraan gewerk om die tydskrif so interessant as 

moontlik aan te bied. Sy het ‘n interessante perspektief op die tydskrif gehad. Die tydskrif 

is ‘n kompliment aan Sharon. 

Bruce Cairncross 

Bruce is onlangs deur die ‘Mineralogical Association’ vereer deur ‘n nuwe mineraal 

Cairncrossite wat na hom vernoem is. Die mineraal kom vanaf die Wesselsmyn wat in die 

Kalahari Mangaanvelde (Hotazel, Noordkaap) geleë is. Dit is deur Ludi von Bezing ontdek. 

 

Cairncrossite, 7mm, vanaf die 

Wesselsmyn, Kalahari 

Mangaanvelde, Suid-Afrika. Bruce 

Cairncross se specimen en foto. 

 

Bruce is ‘n erkende deskundige op die gebied van Suider-Afrikaanse minerale. Hy was die 

skrywer en mede-skrywer van agt boeke en verskeie ander publikasies wat met minerale 

en halfedelgesteentes verband hou. Bruce is ‘n knap fotograaf; sy foto’s van minerale 
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spesimens het al in verskeie boeke,artikels, kalenders en op webtuistes verskyn. Hy dien 

op die redaksionele komitees van twee internasionale tydskrifte en ook dié van ‘n plaaslike 

tydskrif. Hy is tans Professor in Geologie en hoof van die Dept. Geologie aan die 

Universiteit van Johannesburg. 

 

Bruce Cairncross by ‘n gedeelte van 

sy versameling 

 

Dr. Daan Rossouw   

Met ‘n onlangse besoek aan die Noordkaap het ek ‘n besoek aan dr. Daan Rossouw 

gebring wat  die redakteur van die ‘South African Lapidary Magazine’ gedurende 1996, 

1997 en 1998 was. Hy het ook artikels onder die skuilnaam ‘Worm’s Eye View’ geskryf. 

Daan Rossouw op sy stoep met die 

Vanderkloofdam in die agtergrond. 

Fotograaf Linda Stone. 

 

Daan en sy vrou, Jackie, bly sedert sy aftrede by Vanderkloofdam. Hy is baie aktief. Hy 

maak lampe uit halfedelgesteentes en ander klippe en dit hou hom heeldag besig. Sy huis 

is vol van lampe. 

 



Daan se lampe. Fotograaf Linda Stone. 

 

Daan het tot ‘n ruk gelede self sy klippe getuimel. Dié het hy dan mooi in kartonhouers  

volgens ver en naby plekke gekategoriseer. Voorbeelde hiervan is Oranjemund (verder op 

verpak), plekke in Namibië en KwaZulu Natal (naby aan sy huis en dus ook só verpak). 

Voordat Daan sy tweede huis in Vanderkloofdam gebou het, het sy vrou hom in kennis 

gestel dat sy  nie meer klippe by die nuwe huis wil hê nie. Hy het aan die huis begin bou 

terwyl Jackie vir die tyd in Bloemfontein gebly het. Sy het so elke nou en dan die bouery 

kom besigtig. Aangesien daar nie meer klippe was nie, het sy doodgelukkig en 

doodtevrede by die nuwe huis ingetrek.Daan het egter besluit om die klippe in ‘n sloot 

langs die huis te begrawe.Op ‘n dag besluit hy om sy klippe te besoek en wie sien hom- 

natuurlik Jackie! Die klippe was die wenner! Daan versamel nog steeds met Jackie as 

handlanger! 

Daan en Jackie reis gereeld en gaan graag na Kaokoland. 

Hy het ‘n pragtige versameling van Agate, Mugglestone, Sodaliet, Jaspis, Karneool, 

Pietersite ens.  

Hy het ook balle van Oseaan Jaspis, Wesselite, Tieroog, Malachiet, Kwarts, Obsidiaan 

ens. 

Sy spogminerale is ‘n meteoriet (gevind in Zululand 1947) en ‘n Fulguriet wat 60cm lank is 

en wat met patroontjies bedek is.  

Daan het nou onlangs met fotografie begin en neem pragtige foto’s vanaf sy stoep. 



Dit was aangenaam om Daan en sy vrou weer te sien en om te weet dat hy nog steeds so 

aktief is. 

FOSAGAMS wens hom en sy vrou net die beste toe. 

‘ROCKS AND MINERALS REVEALED - AN INTRODUCTORY COURSE IN GEOLOGY 

FEB 5- JUNE 25 2014’ 

Die ‘School of Geosciences’ aan die Universiteit van die Witwatersrand bied weer hulle 

suksesvolle 20-week kursus in Inleidende Geologie aan. 

Die kort kursus bestaan uit 20 vyftig-minute lesings en 20 twee-uur praktiese werk. Dit 

word op Woensdae aande vanaf 18:00-21:15 op die Ooskampus aangebied. Afhangend 

van die belangstelling sal uitstappies ook gereël word. 

Vir verdere inligting besoek gerus die ‘School of Geosciences’ se webblad by 

http://www.wits.ac.za/academic/science/geoscience/. Volg dan die ‘Short Course’-skakel 

vir meer inligting. 

Alternatiewelik kan grant.bybee@wits.ac.za of judith.kinnaird@wits.ac.za  vir meer inligting 

en ‘n aansoekvorm gekontak word.  

IMA2014 

Die 21e kongres van die ‘International Mineralogical Association’ word vanaf 31 Aug -5 

Sept. 2014 by die Sandton Convention Centre gehou. Aangesien hierdie ‘n belangrike 

kongres is, sal dit die ideale geleentheid vir minerale/ halfedelgesteente handelaars wees 

om hulle versamelings gedurende die kongres daar te verkoop. Verskeie oorsese 

afgevaardigers sal hierdie kongres bywoon. 

Vir verdere inligting kan hulle die IMA2014 se webblad by www.ima2014.co.za besoek.   

WENSE VIR 2014 

Hiermee wens FOSAGAMS jou en jou geliefdes vrede, gesondheid, geluk en voorspoed 

vir hierdie Kersseisoen en vir die Nuwe Jaar toe. 

Groete 

Linda Stone 

President FOSAGAMS 
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