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Die volhoubare ontwikke-
ling van die Paarl- en 
Franschhoek-vallei én die 

gemeenskappe wat daar woon, 
was nog altyd deel van die kern 
van Val de Vie, meen die ont-
wikkelaars van dié Bolandse 
landgoed. 

Daarom is meer as R9 miljoen 
in net minder as drie jaar juis 
om dié doel aan ’n stigting toe-
gewys wat spesifiek geskep is 
om lewensvatbare gemeen-
skapsprojekte in die vallei te 
ondersteun. 

Die Val de Vie-stigting is in 
2015 in die lewe geroep met die 
doel om ’n verskil te maak in 
die omliggende omgewing en 
die lewens van die mense wat 
daar woon.

Die projekte is gemik op on-
der meer jeug-, leierskaps- en 
entrepreneuriese ontwikkeling, 
toegang tot onderrig, werkskep-
ping en sowel maatskaplike as 
geestelike sake. 

“Die Paarl- en Franschhoek-
vallei gee lewe aan almal – nie 
net aan diegene wat bevoorreg 
genoeg is om op die Val de Vie-
landgoed te woon nie,” ver-
duidelik Martin Venter, die uit-
voerende hoof en stigter van 
Val de Vie, onlangs in ’n verkla-
ring. 

“Daar is ’n gemeenskap op 
ons voorstoep wat met uit-
dagings soos onder meer armoe-
de en mishandeling moet leef.

“Dit is ons plig om ’n nalaten-
skap te skep wat ’n blywende  
en positiewe uitwerking op die 
hele vallei sal hê,” voer hy ver-
der aan.  

Ten einde geld vir die stigting 
se projekte te genereer, skenk 
Val de Vie se ontwikkelings-
maatskappy, Val de Vie Invest-
ments, 1% van die verkoops-
inkomste van alle ontwikke-
laarseiendom daaraan. 

Die Fase 2-huiseienaarsver-
eniging op die Val de Vie-land-
goed dra weer ’n verdere 5% by 
van die heffingsinkomste wat 
deur nuwe ontwikkelings op die 
landgoed verkry word. 

Behalwe dié bydraes word 
geld ook deur geleenthede soos 
gholf- en polodae vir die stig-
ting ingesamel. 

Volgens Venter is Val de Vie 
se inwoners ook ywerig om hul 

tyd en vaardighede met gemeen-
skappe met beperkte hulpbron-
ne te deel. 

Dit sluit in mentorskap, on-
derrig en liefdadigheidswerk. 

“As ander ontwikkelaars so 
’n model kan implementeer, 
kan dit ’n geweldig positiewe 
impak op die gemeenskap hê,” 
voeg Venter by.                       

Jou kontak: Vir nader beson-
derhede oor die Val de Vie-land-

goed en die verskeie beleggings-
moontlikhede daar, besoek die 

webwerf by www.valdevie.co.za 
of skakel 021 863 6100. 

Val de Vie: Beter lewe vir álmal 

’n Lugfoto van die spoglandgoed Val de Vie buite die Paarl in die Boland.                                                                                                Foto: VERSKAF

Die Val de Vie-stigting het se-
dert Julie verlede jaar tot nou  
die volgende hoogtepunte ge-
vier:                                
) Die organisasies Mosaic en Val-
care het met behulp van geldelike 
ondersteuning van die stigting 
vyf nuwe sentrums vir wees- en 
kwesbare kinders in Paarl-Oos ge-
open.                                
) Die Val de Vie-stigting het in 
samewerking met die Khula-ont-
wikkelingsgroep ’n nuwe dak vir 
die Primêre Skool Orleansvale in 
Paarl-Oos opgerig.
) ’n Hele aantal hulpbehoewen-
de crèchesentrums in die om-
gewing van die Paarl is van voed-
same pap vir die kinders voor-

sien.                                      
Ongeveer 500 maaltye per dag 
word oor ’n tydperk van ’n jaar 
verskaf. 
) ’n Nuwe personeelkamer en 
siekeboeg is in samewerking met 
Nedbank, die Rotariërs en Paarl 
Build It by die Primêre Skool Ron-
we gebou.                              
) E-onderrig by die Klapmuts 
Primary School is aangehelp met 
’n skenking van 40 tablette en ’n 
herlaaistasie vroeër vanjaar.  
) Ter ere van Nelson Mandela se 
100ste verjaardagveringe op 18 
Julie gaan die stigting ’n biblio-
teek vir die kinders van die Pri-
mêre Skool Langabuya in Mbe-
kweni oprig. 

 

Hoogtepunte: Val de Vie-stigting
Nege gesinne het aanvanklik op 
die plaas gewoon wat Martin 
Venter gekoop het en waarop 
Val de Vie vandag ontwikkel is. 

Die ontwikkelingsmaatskappy 
het met die gesinne gekonsul-
teer en hulle verblyf op die land-
goed of in die Paarl aangebied, 
lui ’n verklaring. 

Dié gesinne het uiteindelik ge-
kies om in die Paarl te woon – 
na aan die skole en ander gerie-
we daar. 

Nagenoeg R7 miljoen is in 
2004 hieraan bestee, sowel as 
op die werkgeleenthede wat vir 
die oorspronklike landbouwer-
kers geskep is wat vandag nog 
vir Val de Vie werk. 

Vinnige feit “As ander 
ontwikkelaars so ’n 
model kan 
implementeer, kan dit 
’n geweldig positiewe 
impak op die 
gemeenskap hê. 

COMMERCIAL BUILDING
in Tableview near Bayside Mall

Price: R8 500 000

Floor Area : ± 310 m² - Land Area: 700 m²
Rates: R 4 476

Excellent location! 300m from Bayside Centre entrance!

Modern building, Local Business Zoning 1:
Intermediate Business

Reception area, 6 of ces, large open plan of ce,
separate lounge, modern kitchen, storeroom, staff

quarter, 18 parking bays. Air conditioning in all of ces.
Excellent security, cctv, alarm system, trellidoor.

Separate 2 bedroom atlet with own entrance, kitchen,
lounge, bathroom.

Perfect for attorneys, accountants, doctors, insurance
brokers, real estate agents and shops.

Anyone wanting of ce space in a Prime area.

Link to Drone Video:

Link to Website:

Feel free to contact Owner on 082 898 1888
if you need any additional information.

±

https://youtu.be/epBbb5XE_rw

https://www.worldestates.co.za/property/for-sale/table-
view/of ce-for-sale_1137301/

X1UPC7QD-EN070718

Huispryse gaan dalk in 2018 
selfs stadiger groei as in 
2017. 

Dit sal die vierde jaar ag-
tereenvolgens wees dat ge-
middelde huispryse in Suid-
Afrika stadiger styg. Daar is 
boonop ’n groot kans dat die 
gemiddelde huisprys stadi-
ger as die algemene inflasie-
koers gaan styg.

John Loos, huishoudelike 
en eiendomstrateeg van 
FNB, het sy verwagting vir 
huisprysgroei in 2018 byna 
gehalveer sedert die begin 

van die jaar. Hy verwag nou 
groei van net 3,4%, wat baie 
laer gaan wees as die ver-
wagte inflasiekoers vir 2017 
van 5,2%. 

Aan die begin van 2018 het 
Loos groei van tussen 5% en 
6% voorspel.

Die verwagting vir 2018 is 
vergeleke met die gemiddel-
de huisprysgroei van 4,2% 
vir 2017.

Loos sê die opflikkering in 
die huismark danksy ’n 
meer positiewe sentiment 
onder verbruikers toe pres. 

Cyril Ramaphosa aan be-
wind gekom het, was van 
korte duur.

In die tweede kwartaal het 
minder kopers tougestaan 
vir huise en huise was weer 
langer in die mark. Die ge-
middelde tyd wat ’n huis in 
die tweede kwartaal op die 
mark was, was 116 dae – ’n 
hele 17 dae langer as in die 
eerste kwartaal.

Dié slegte nuus vir beleg-
gers in eiendom kom on-
danks die feit dat die gemid-
delde huis in Junie 4,1% 

meer werd was as ’n jaar ge-
lede, die sterkste groei in se-
we maande. 

Met ’n verwagte inflasie-
koers van minstens 4,5% in 
Junie (koers nog nie bekend) 
beteken dit die gemiddelde 
belegging in residensiële ei-
endom klop nou al meer as 
twee jaar lank nié inflasie 
nie.  

Uiteraard styg huispryse 
in sekere buurte of dorpe 
steeds vinniger as inflasie, 
terwyl ander skerper daal. 
– Hanlie Stadler 

Huispryse: Nóg stadiger groei dalk voorland


