
Gewapende man oorval vrou

Yvonne Nel (57), 'n verpleegkundige van Brackenfell is verlede Vrydag helder oordag op Diasstrand deur 'n gewapende man oorval.

MOSSELBAAI NUUS - Ten spyte daarvan dat Diasstrand na 'n idilliese stap- en hengelplek
lyk, is dit vandeesweek as 'n onveilige plek beskryf, aldus Kapt Wollie Fourie,
kommunikasie-beampte van die Da Gamaskop-polisie.

Dit volg nadat 'n 57-jarige vrou van Brackenfell op Goeie Vrydag, 3 April die jongste
slagoffer van gewapende roof op dié strand geword het.

'n Noue ontkoming
Yvonne Nel, 'n trauma-eenheidverpleegkundige by die Netcare-hospitaal in Kuilsrivier en
enkelouer van 'n 17-jarige seun, het Paasnaweek by die ATKV-strandoord in Hartenbos
spandeer.

Sy was Vrydagoggend vanaf ongeveer 07:45 op die strand en het vanaf Hartenbos in die
rigting van Mosselbaai tot by Diasstrand gestap.

"Ek het skulpe opgetel en verby die laaste woonstelgeboue op Diasstrand tot op die draai
gestap. Dit was ongeveer 11:40. Daar was drie mans en twee vroue, asook 'n ouerige vrou
met 'n kind op die strand naby my.

Toe ek die rotse bereik en besluit ek gaan nou terugdraai, het ek uit die hoek van my oog
gesien dat hulle ook omdraai en begin terugstap." Volgens haar vertelling, het daar
oomblikke hierna 'n gewapende man voor haar gestaan.

"Hy het 'n lang mes teen my bors gedruk en vir my gesê - 'I am going to kill you. You are
going to die'."



Sy was geklee in 'n kortbroek en swembroekbostuk met haar rugsak waarin haar selfoon,
beursie en ander items was, op haar rug.

Met 'n stampbeweging ruk die man toe haar goue kettinkie van haar nek af.
"Toe begin ek gil. My keel was twee dae lank seer. Die man het sonder haas omgedraai en
weggestap."
Teen hierdie tyd het die ander strandgangers, wat intussen ongeveer 40m verder weg was,
haar te hulp gesnel. Nel het die saak aangemeld by die Mosselbaai-polisie, alhoewel
Diasstrand in die Da Gamaskop-polisie se bedieningsarea val.

Sy kan nie 'n akkurate beskrywing van haar aanvaller gee nie, behalwe dat hy lank en skraal
is en 'n grys en rooi geruite hemp aangehad het.

"Al wat ek onthou is die wilde uitdrukking in die man se oë."

Besoekers moet gewaarsku word
Na haar traumatiese wedervaring, meen Nel dat besoekers aan Mosselbaai, spesifiek
gewaarsku moet word oor onveilige plekke.

"Met die inhandiging van my sleutels, het ek dit netso aan die ATKV- personeel genoem. Sy
is ook van mening dat as Diasstrand dan soortgelyke voorvalle as hare opgelewer het, daar
immers kennisgewingsborde ter kennisname van die veiligheidsituasie aangebring moet
word.

Kapt Fourie het bevestig dat daar so onlangs soos die vorige naweek, op Saterdag 4 April, 'n
saak by die Da Gamaskop-polisiestasie aangemeld is, waartydens 'n hengelaar omstreeks
18:00 deur vier gewapende jeugdiges gedreig en van sy selfoon beroof is.

"Met die nabygeleë JCC-kamp teen die hange bokant Diasstrand, het kriminele wat
opportunistiese misdade pleeg 'n goeie uitsig oor wat en wie op die strand is. Dit neem enkele
minute om te roof en weer oor die pad en tussen die bosse in die kloof te verdwyn."

Gedeelde verantwoordelikheid?
Louis Cook van die Gaste-huisgilde en eienaar van Whale Phin-gastehuis in Tergniet, het by
navraag gesê dat alhoewel hulle van tyd tot tyd pamflette met algemene inligting aan gaste
gee, dit nie area-spesifieke veiligheidswenke bevat nie.

"Ons waarsku ons gaste mondelings oor onveilige plekke en moedig lede van die gilde aan
om dieselfde te doen." Volgens Cook, is die gilde verteenwoordigend van 'n groot area wat
strek vanaf Glentana tot verby Danabaai in die rigting van Gouritsmond, wat die saamstel en
verspreiding van area-spesifieke veiligheidswenke op pamflette problematies maak. Hy is
van mening dat Gemeenskap-polisiëringforums in elke area hierby betrokke kan raak.

Jeanetta Marais, voorsitter van Mosselbaai Toerisme het haar misnoeë oor die voorval te
kenne gegee.

"Dit is baie jammer dat hierdie tipe insidente in ons dorp gebeur. Ongewenste misdaad, veral
teen-oor besoekers is egter nie uniek aan Mosselbaai nie en vind plaas in



toerismebestemmings, nasionaal sowel as internasionaal. Dit bly belangrik om bedag te wees
op veiligheid, ongeag waar jy jou bevind."

Volgens Marais, sou 'n uitbreiding van die CID, die veiligheidsinisiatief wat die afgelope drie
jaar aktief in die Mosselbaaise sakekern is, 'n moontlike oplossing vir die misdaadtendens in
Diasstrand kan bied. Hierdie is 'n inisiatief van die Mosselbaai Besigheidskamer, in
samewerking met MosselbaaiToerisme en die Mosselbaai Munisipaliteit.

By navraag aan die Mosselbaai Munisipaliteit rakende die voorval en voorgenome planne om
Dias-strand te beveilig, het die munisipale woordvoerder, Harry Hill gesê dat die
Munisipaliteit ook die situasie op Diasstrand kommerwekkend vind.

"Daar kan gekyk word na die aanbring van borde en die verspreiding van kennisgewings,
maar die Munisipaliteit twyfel of dit 'n oplossing is. Die kruks van die saak is dat dit 'n
misdaadprobleem is, en dus deur die SA Polisie aangespreek moet word."

Volgens Hill, bly dit ook belangrik dat mense op die uitkyk vir verdag-te persone moet wees,
en in die lig van die huidige misdaadsituasie orals in die land altyd die nodige versigtigheid
aan die dag moet lê.

By navraag rakende die toekomstige beplanning wat Dias-strand betref in terme van die kus-
en strandfrontbestuursplan vir 2015/16 en die moontlikheid dat die strand ook Blouvlag-
status kan ontvang, was Hill se kommentaar soos volg:

"Hoewel daar 'n beleid en plan is vir die omgewingsbestuur van, onder meer, Diasstrand
(duinebestuur, inheemse plantegroei), is daar nie 'n spesifieke kus- en strandfrontbestuursplan
nie. Kus- en strandfrontbestuur vorm deel van ander relevante planne.

Die Munisipaliteit het besluit om weens die hoë koste en logistieke uitdagings verbonde aan
Blouvlagstrande nie in hierdie stadium nog Blouvlagstrande benewens Santos, De Bakke,
Hartenbos en Klein Brakrivier te oorweeg nie."

Volgens Kapt Fourie is daar sedert Januarie 2014, minstens 10 roofsake by die Da
Gamaskop-polisie alleen aangemeld, spesifiek met betrekking tot die Diasstrandgebied.
Dertig sake van diefstal en roof is in die tyd op ander persele in die gebied gepleeg.

"Dit kan nie buite rekening gelaat dat sommige besoekers uit Mosselbaai vertrek voordat
hulle daarby uitkom om sake aan te meld nie."



Yvonne Nel

Diasstrand lyk idillies, maar is 'n brandpunt wat betref gewapende roof. Die SAPD maan
hengelaars en voetgangers om hierdie spesifieke area liewer te vermy, tensy hulle in groepe
beweeg. Foto: Tersia Marais


