
GFC spog met FSSC 22000- en 

ISO 22000-sertifikate 
 

Grain Field Chickens (GFC) het pas sy FSSC 22000- en ook sy ISO 22000-sertifikaat ontvang. 

Die FSSC 22000-sertifikaat word uitgereik aan maatskappye wat voldoen aan die Food Safety 

System Certification se raamwerk vir die doeltreffende bestuur van ’n organisasie se 

verantwoordelikheid om veilige voedsel te produseer. Hierdie sertifikaat word deur die 

internasionale Global Food Safety Initiative (GFSI) erken en word gebaseer op bestaande 

ISO-standaarde. 

Die sertifikaat gee basies aan verbruikers die versekering dat die produkte wat deur die 

spesifieke produsent verskaf word, onderwerp word aan ’n bestuurstelsel wat aan verbruikers 

veilige voedsel sal verskaf. 

Dit maak Grain Field Chickens een van die meer as 13 000 organisasies in 140 lande wat so ’n 

sertifikaat ontvang het. 

Die ISO 22000-sertifikaat word ook toegeken aan produsente wat op voedselveiligheid fokus. 

Omdat so baie voedselsoorte vandag oor internasionale grense in- en uitgevoer word, is dit 

uiters noodsaaklik dat daar ’n liggaam is wat verseker dat verbruikers veilige voedsel op hul 

tafel sit. Met die ISO-sertifisering word verbruikers onder andere verseker dat die regte riglyne 

ten opsigte van voedselveiligheid gevolg word, dat die oorsprong van die bestanddele in 

die produk nagespoor kan word, en dat die nodige riglyne ten opsigte van die produksie 

(boerdery), die verwerking, die verpakking en die oudit en sertifisering van die produk 

noukeurig gevolg is en nagekom word. 

GFC is in 2010 as ’n filiaal van VKB Landbou gestig. Binne twee jaar is ’n moderne, 

tegnologies gevorderde abattoir in Reitz gebou en het die produksieproses begin. Vandag 

word sowat 780 000 hoenders per week daar geslag. 

Vir GFC bly die kernwaardes eerlikheid, kommunikasie en respek steeds die hoekstene van 

die besigheid.  

“Ons glo alles in die sakelewe is onderhandelbaar, behalwe gehalte,” sê Sas Kasselman, GFC 

se besturende direkteur.    

“GFC wil deur by die basiese besigheidsbeginsels te hou, deur sy gehalte en 

voedselveiligheidstelsels nog verder te verbeter, ’n produsent van voorkeur vir die Suid-

Afrikaanse mark en ook wêreldklas word,” sê Kasselman. 

Die GFC Abattoir se pad tot by die sertifisering het begin met die hulp en insette van ’n 

konsultant, VPH Official.  Met die eerste gesondheid-en-veiligheid-oudit van die maatskappy 

vroeg in 2013 deur die Departement van Landbou was daar vyf bladsye met punte waar 

GFC nié voldoen het aan die standaarde nie, wat ’n telling van skaars 70% gegee het. 

Met die eerste Intertek FSA-oudit in die middel van 2013, het GFC ’n telling van 80,8% gekry 

met 54 klein en nege groot bevindings. Sedertdien word die telling jaarliks hoër en die 

probleme elke jaar al minder met hierdie oudit. 

Vroeg in 2016 het Intertek ’n FSSC 22000 Fase 1-oudit gedoen. In die middel van die jaar is ’n 

Fase 2-oudit uitgevoer waarna Intertek die abattoir aanbeveel het vir die FSSC 22000-

sertifisering. 

Saam met die Wareham-groep het GFC in Januarie verlede jaar  ’n implementeringsprojek 

ontwikkel wat die volgende aspekte dek: 

- Standaardisering 

- Dokumentering en vloei van rekords 

- Deurlopende verbeteringshulpmiddele 

- Oorsig van bestuur 

- Sertifiseringsoudit deur Aspirata in Oktober 2016. 

 

Tydens die sertifikaat-seremonie is dank uitgespreek teenoor al die rolspelers wat meegewerk 

het om hierdie prestasie te behaal. Die volgende persone is uitgesonder hoewel elkeen van 

die personeellede ’n waardevolle bydrae gelewer het om die sertifisering te bereik: Sas 



Kasselman, (besturende direkteur van VKB Bedrywe), Theo van Strijp (hoofbedryfsbeampte), 

André Botha (bedryfsbestuurder van die abattoir) en Ben Grobler (bedryfsbestuurder: Afri 

Farms). Dank is ook uitgespreek teenoor Ecowize FSMS Consultation (Lerina Basson), 

Wareham Group (Mike Campbell, Morgan Govender en Marga Wessels), Intertek & Aspirata 

Ouditeure (Nellie Prinsloo, Rika Kemp, Wilna Burger en Hantie Pienaar). Die volgende mense 

is ook eervol vermeld: Adolphina Mojatau, Ouma Moloi, Nelisewe Mvelase en Marilize 

Alexander. 

 

 

 

 


