
 

Beste Vennoot, 

 

Vandag treur ons as GWK saam met Johann Klopper (ons Finansiële Direkteur) se 

familie en vriende. 

 

Dit is met groot hartseer dat ons verneem het dat Johann (40) vandag oorlede is in 

die St.George’s-hospitaal in Port Elizabeth. 

 

Johann en sy gesin was saam met vriende in Jeffreysbaai met vakansie. Volgens 

inligting tot ons beskikking is Johann Saterdagaand (1 Julie 2017) van sy selfoon 

beroof en het tydens die voorval ‘n ernstige kopbesering opgedoen. ‘n 

Noodoperasie is Sondag uitgevoer om bloeding op die brein te verlig, maar Johann 

het nie weer van sy beserings herstel nie. 

 

Geen verdere inligting is op die oomblik aan ons bekend nie. 

 

Johann was deel van ons GWK-familie vir sowat 15 jaar en het reeds sedert die jong 

ouderdom van 35 die pos as Finansiële Direkteur gevul. Nie net het Johann ‘n groot 

rol in ons maatskappy se sukses gespeel nie, maar hy het ook ‘n groot bydrae 

gelewer tot ons mense-kultuur. Hy was geliefd onder alle personeel en ‘n mentor vir 

baie. 

 

Bok, soos ons hom op sy bynaam geken het, het ‘n reuse-rol in ongelooflike groeitye 

in GWK se geskiedenis as leier gespeel. Hy het as baie jong Finansiële Direkteur ‘n 

span finansiële mense tot verskillende groot deurbrake vir die maatskappy gelei. 

 

Almal weet hoe lief Bok vir Marina en sy twee kinders was. Sy lyftaal het altyd sommer 

sag geraak as hy gereeld ietsie oor hulle vertel. Ons weet hoeveel mense hom gaan 

mis en ons harte is gebreek. 

 

Ons sal vir Bok onthou as ons kollega wat altyd tyd gehad het vir ‘n grappie of ‘n 

geselsie en hy laat ‘n groot leemte in die GWK-gange. Hy het ‘n groot hoeveelheid 

van sy tyd, ook baie persoonlike tyd, aan GWK-sake afgestaan. Hy was ‘n GWK-man 

in murg en been wat ook vir ons produsente baie lief was. 

 

Johann word, benewens ander familie en vriende, ook oorleef deur sy vrou, Marina 

en hul twee kinders Maryna (11) en Hanco (8). 

 

Marina het gevra dat ons al hul familie en vriende bedank vir die ondersteuning en 

bystand die afgelope paar dae, ook spesifiek die personeel van die St. George’s-

hospitaal wat alles in hul vermoë vir Johann gedoen het en ook baie goed na die 

familie omgesien het. 

 

Sy het verder gevra dat hoewel hulle al die ondersteuning ongelooflik baie 

waardeer, die privaatheid van die familie gerespekteer word en enige navrae eerder 

aan GWK gerig word. 

 

Ons hou die Klopper-familie en sy ander geliefdes in ons gebede in ‘n bitter moeilike 

tyd vir ons almal. 

 

Llewellyn Brooks 

Groep Besturende Direkteur 
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