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SKEP 2011 KONFERENSIE “TIEN JAAR VAN AANPASSING IN DIE
SUKKULENTE KAROO”
Biodiversiteit is die grondslag waarop die rykdom van Suid-Afrikaners gebou is. Die tema van
die SKEP 2011 konferensie is "Tien jaar van Aanpassing in die Sukkulente Karoo". Die konferensie
sal hoofsaaklik fokus op die bevordering en versterking van die bewaring van biodiversiteit en
lewensbestaan uit grondgebruike in die Sukkulente Karoo en hoe dit mekaar kan aanvul.
Die hoofdoel van die 2011 SKEP konferensie is om die profiel van die Sukkulente Karoo en die
hoofstroom van die bewaring boodskappe van SKEP in die ontwikkelings-diskoers in die land te
verhoog. Die konferensie sal gehou word vanaf die 28ste tot die 30ste September 2011 by die
Masibambane Thusong Sentrum in Vanrhynsdorp.
Die Sukkulente Karoo strek vanaf die Klein Karoo tot by die Weskus en dan deur
Namakwaland tot in Namibië. Die bioom het 'n rykdom van unieke biodiversiteit, maar dit is
erg beskadig deur menslike aktiwiteite soos mynbou, oorbeweiding en volstruisboerdery. Die
visie van die SKEP program is dat die mense van die Sukkulente Karoo eienaarskap neem van
hul unieke lewende landskap, dat hulle dit geniet op 'n manier wat biodiversiteit behou en hul
lewensbestaan verbeter nou en vir altyd.
Die 2011konferensie sal gebruik word om te besin oor die werk van die SKEP vennootskap
sedert die ontstaan van SKEP. Hierdie konferensie sal ook sterk steun op die implementering
ervarings regdeur die Sukkulente Karoo, en verder die aandag vestig op die beleid parameters
waarbinne bewaring intervensies gerig word.
Die konferensie sal bygewoon word deur verteenwoordigers uit al drie vlakke van regering,
internasionale skenkers, bewaringsinstansies, SKEP se Namibiese eweknieë, die
boeregemeenskap, mynbou-reuse, toerismebedryf belanghebbendes, nie-regeringsorganisasies
en onderwys departemente.
Die Weskus Distriksmunisipaliteit is die borg van 'n gala-dinee op die eerste aand van die
konferensie, waarna ‘n SKEP film bekend gestel sal word. Dit sal gevolg word deur vermaak vir
die aand. Afgevaardigdes na die konferensie sal ook onthaal word op die tradisionele Nama
kookkuns deur die ongeëwenaarde kulinêre vaardighede van die Kookskerm dames.
‘n Artistieke geïnspireerde muurskildery sal geskep word deur die deelname van konferensieafgevaardigdes, Dit sal bekend gestel word by COP 17 deur Conservation South Africa (CSA).
Die nie-winsgewende organisasie Indigo Development & Change sal 'n interaktiewe sessie
fasiliteer oor klimaatsverandering aanpassing in die Sukkulente Karoo.

Die konferensie sal sy belangrikste tematiese fokus areas ontleen aan die oorspronklike
doelwitte vir die SKEP aksieplanne, wat die volgende is:
1. Bewaringsowerhede het hul netwerk van beskermde gebiede uitgebrei en bestuur dit
doeltreffend om biodiversiteit prioriteite aan te spreek
2. Die Mynbedryf is bewus en neem sorg van prioriteitsareas binne hul grondgebiede
3. Die Toerisme-industrie is bewus en neem sorg van prioriteitsareas wat toerisme attraksies is
4. Grondgebruik besluitnemers op alle vlakke van die regering hou in berekening die SKEP
biodiversiteit prioriteite in hul besluitneming
5. Boere, beide kommunaal en privaat, is bewus en neem sorg van prioriteitareas op hul gronde
6. Die Regering en Skenker programme ondersteun ekologiese volhoubare ontwikkeling in die
Sukkulente Karoo
Die konferensie sal die vordering wat gemaak is in elk van hierdie doelwitte bespreek,
gevallestudies uit vorige SKEP projek ervarings wat inskakel by hierdie fokus areas ontleed, en
uitdagings wat vir die volgende dekade voorlê identifiseer. Vir elke fokus area sal ons ook kyk
hoe antwoorde aangebied kan word vir belangrike uitdagings wat bewaring in die Sukkulente
Karoo in die gesig staar.
Die Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteitsinstituut (SANBI) huisves die koördinering eenheid
van SKEP. SKEP is 'n twintig jaar, multi-belanghebbendes bewarings program wat daarop gemik
is om die bewaring van die ryk en skaars diversiteit van natuurlike hulpbronne in die Sukkulente
Karoo te verseker, terwyl dit ook ten doel het die bevordering en handhawing van van ‘n
matriks van harmonieuse grond gebruik op 'n manier wat verteenwoordigende ekosisteme
onderhou en volhoubare lewensbestaan in die Sukkulente Karoo verseker. Die program word
gelei deur 'n twintig jaar strategie en implementeer tans die tweede fase van die koördinering
van bewarings aksies in die Sukkulente Karoo.
Registrasie om die SKEP Vennootskap konferensie by te woon sluit op 23 September 2011.
Daar is geen registrasie koste. Konferensie afgevaardigdes moet egter betaal vir hul eie reis-en
verblyfkoste.
Besoek die SKEP webwerf by www.skep.org.za om die konferensie registrasie vorms te verkry.
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