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Voorwoord 

Beste leden van de WelMac Circle, 

Allereerst uiteraard de beste wensen voor 2022, zowel namens 
ons team hier in Nederland als iedereen vanuit Zuid-Afrika. 
Hopelijk kijkt u, net als wij, met veel positiviteit en goede moed 
naar het jaar dat voor ons staat. 
Het beeld over de wereld lijkt erop te wijzen dat we een nieuwe 
werkelijkheid ingaan vanaf dit jaar, waarin we beter leren omgaan 
met corona en alle uitdagingen die het met zich meebrengt. Als 
WelMac koesteren we de hoop dat we in de loop van dit jaar meer 
van onze vrijheden terugkrijgen en weer regelmatig de 
mogelijkheid krijgen om een bezoek te kunnen brengen aan 
Welgevonden, maar ook nieuwe projecten die we op de rails 
hebben, vorm te kunnen geven.  

In Zuid-Afrika gaan de cijfers weer voorzichtig de goede kant op en 
lijken we op de boerderij in ieder geval zonder al te veel 
problemen deze pandemie door te komen.  

Als optimist kijk ik graag naar de goede dingen die dit afgelopen 
jaar ons heeft gebracht, waarvan ik met zekerheid kan zeggen dat 
we een bepaalde groei hebben door gemaakt die we onder 
‘normale’ omstandigheden niet op dezelfde manier hadden 
kunnen realiseren.  

Door alle moeilijkheden met lockdowns en thuiswerken, waardoor 
we net als vele anderen toch een nieuwe manier van werken 
hebben ontdekt, werden we gedwongen om alle processen 
opnieuw onder de loep te nemen. Het resultaat is dat we over alle 
schijven, zowel in Nederland als in Zuid-Afrika, inmiddels op een 
veel gestructureerde en overzichtelijke wijze te werk gaan.  

Daarnaast hebben we als management ook de kans gegrepen om 
onze eigen visie en missie duidelijk uiteen te zetten. Kijkend naar 
de toekomst, met veel groei en nieuwe kansen in het vooruitzicht, 
vonden we het belangrijk om te zorgen dat alle stappen die we in 
de toekomst nemen in lijn zijn met wat we in onze kern geloven en 
willen bereiken. Verderop in de nieuwsbrief zullen we hier wat 
dieper op ingaan.  

Met vriendelijke groeten, 

Nicolas Grooss



 

Terugtreden Nick F. Grooss 

Na een periode van ruim anderhalf jaar na het begin van corona en mijn hartoperatie is het 
tijd geworden om ook formeel mijn bestuursfuncties bij de diverse Welmac 
groepsondernemingen neer te leggen. Sinds mei 2020 is Nicolas al de facto in functie als CEO 
en dit is in de AVA van dat jaar ook formeel vastgelegd. 
  
Nu het erop lijkt dat met name de situatie rondom corona voorlopig nog erg onzeker is en ik 
door mijn leeftijd tot de “kwetsbaren” behoor, hebben wij besloten dat ik mij nu ook formeel 
heb uitgeschreven als bestuurder. Het afgelopen anderhalf jaar zijn de zaken door Nicolas - 
na van de ene dag op de andere in het diepe te zijn gegooid - niet alleen uitstekend 
gecontinueerd, maar zijn er ook belangrijke stappen in nieuwe richtingen gezet voor de 
toekomst van Welmac.  

Zo is de beursgang bij Nxchange een feit en is inmiddels succesvol een groot deel van het 
benodigde bedrag voor de financiering van de ontwikkeling van Welgevonden, aan 
(certificaten van) aandelen geplaatst bij het grote publiek. Ook op het gebied van verdere 
ontwikkeling van de Welmac groep worden nieuwe kansen gecreëerd en uiteraard zijn de 
ontwikkelingen in Zuid-Afrika na een tijdelijke coronadip weer op de rails. Als 
medeaandeelhouder en bestuurder van Berkshire Holding BV blijf ik natuurlijk de zaken 
volgen en zal ik ook te allen tijde beschikbaar zijn voor advies of een second opinion op 
zakelijk gebied. 
  
Ik kan zeggen dat Welmac enerzijds het meest uitdagende traject van mijn carrière is geweest, 
maar anderzijds ook de onderneming die mij het meest voldoening geeft in allerlei facetten. 
Zowel in sociaal als in financieel opzicht geeft Welmac aan ons allen, aandeelhouders, 
certificaathouders, management en werknemers, een steeds groeiend succesgevoel en is het 
einde daarvan nog lang niet in zicht. Wij, mijn zoon en ik, hebben een uniek traject doorlopen 
en de reis is nog lang niet compleet. Natuurlijk heeft de agricultuur altijd uitdagingen voor 
ons allen in petto, maar gezien de groep van mensen die Welmac hebben gemaakt tot wat het 
nu is en het naar een hoger plan zullen brengen, heb ik een rotsvast vertrouwen in de 
toekomst van de onderneming. Mijn grote dank gaat in ieder geval uit naar iedereen waarmee 
ik heb mogen samenwerken, maar evenzeer naar degenen die ons als aandeelhouder, 
certificaathouders of zakelijk partner hun vertrouwen hebben gegeven.  
  
Baaie Dankie, en totsiens, ek sien jou snel! 
  
Nick F. Grooss 



 Terugblik 2021 

Vooruitlopend op de (financiële) afsluiting willen we in deze 
nieuwsbrief al kort iets melden over de resultaten van 2021. 

De omzet van onze macadamia-oogst is het resultaat van volume x 
prijs. De prijs per kg is daarbij afhankelijk van de kwaliteit van onze 
noten hetgeen grotendeels tot uitdrukking komt in de 
zogenaamde “crackout”. Dit is het percentage noot (“kernel”) ten 
opzichte van de hele noot inclusief harde schil (“nut-in-shell - 
NIS”).   

In termen van volume was de 2021 oogst, met ruim 120 ton “nut-
in-shell” zo’n 23% hoger dan in 2020. 

De behaalde kwaliteit is pas ten dele bekend. Hoewel de 2021 
oogst reeds volledig is verwerkt, zijn nog niet al onze noten fysiek 
geleverd. Voorlopige indicaties geven aan dat deze gemiddeld iets 
lager ligt dan een jaar eerder, waarbij wel dient te worden 
opgemerkt dat de 2020 oogst van uitzonderlijk hoge kwaliteit was.  

Gedurende het oogstseizoen ontvangen wij voorschotbetalingen 
van de notenverwerker op basis van het geleverde volume en een, 
aan het begin van het seizoen vastgestelde, US$ prijs per kilogram. 
Deze prijs wordt na het seizoen (ca. maart ’22) gecorrigeerd met 
de daadwerkelijk behaalde prijs voor alle verschillende leveringen.  

Met name als gevolg van COVID-19 gerelateerde effecten hebben 
wij afgelopen jaar, op mondiaal niveau, een prijsdaling van 
gemiddeld $1/kg geconstateerd. 

Concluderend zal het hogere volume een verhogend effect hebben 
op de omzet terwijl kwaliteit en behaalde prijs een drukkend effect 
zullen hebben. Per saldo verwachten wij vooralsnog een groei van 
de omzet in 2021 ten opzichte van 2020. 

Daarnaast heeft onze kwekerij, Albasini, zich in 2021 wederom 
goed ontwikkeld met een forse omzetgroei ten opzichte van 2020.  



 

Vooruitblik 2022 

Zoals in het voorwoord reeds gemeld hebben we als management ook de kans gegrepen 
om onze eigen missie en kernwaarden aan te scherpen. Als internationaal bedrijf zijn deze 
uiteraard in het Engels opgesteld: 

Mission/purpose 

WelMac wants to re-imagine sustainable macadamia production in order to bring 
consumers healthy and tasty products to enjoy 

Values  

• Entrepreneurship: We are open minded and always looking for improvements and 
innovations to do better  

• Ownership and integrity: We take responsibility and behave in the best interest of the 
company. We stay true to what we believe in everything we say and do.  

• Mutual respect and teamwork: We work from a positive mindset and trust. We treat each 
other the way we want to be treated and are aware that true teamwork gives the best 
results 

• Social and environmental responsibility: We challenge ourselves to produce our crops in 
efficient and environmental friendly ways. We aim for the right balance between people, 
planet and profit. 

Kijkend naar de toekomst, met veel groei en nieuwe kansen in het vooruitzicht, vinden we 
het belangrijk om te zorgen dat alle stappen die we in de toekomst nemen in lijn zijn met 
wat we in onze kern geloven en willen bereiken. Niet alleen op papier, maar ook in de 
dagelijkse praktijk in alle lagen van het bedrijf. We besteden daar dan ook de nodige 
aandacht aan. 



 

 

Zoals gezegd, kijken we met positiviteit en goede moed 
naar 2022, de klimatologische omstandigheden zijn ons 
gunstig gezind met tot dusver een gematigde Zuid-
Afrikaanse zomer en veel regen.  
In de periode van 1 september 2021 tot half januari 
2022 was de gemiddelde temperatuur op de boerderij 
21,18 graden Celsius en is er 437,62 mm regen gevallen. 
Ter vergelijking: dat is aanzienlijk meer regen in één 
trimester dan in we de afgelopen 5 drogere jaren soms 
op jaarbasis registreerden. De omstandigheden zijn 
daarmee uitermate gunstig voor de productie van 
macadamia en de groei van jonge bomen. Bovendien 
lijken we succesvol te zijn geweest in de behandeling 
van de schimmel die de bloesem aantastte tijdens het 
bloeiseizoen van vorig jaar. 

Hoewel het nog te vroeg in het seizoen is om een 
nauwkeurige voorspelling te doen over het te 
verwachten volume en de kwaliteit van de oogst van dit 
jaar, zien de boomgaarden er gezond uit met mooie 
hoeveelheden noten. 

In dit stadium lijken onze 58 hectare volgroeide bomen 
te presteren in lijn met het volume van 2019, onze beste 
oogst tot nu toe. Daarnaast verwachten we dit jaar ook 
al een eerste oogst van onze jonge bomen in de blokken 
8 en 9. Dit ondanks dat ze pas 3 seizoenen terug zijn 
aangeplant. Uiteraard zullen deze jonge bomen nog niet 
op hetzelfde niveau produceren als onze volwassen 
bomen, maar hun groei en de hoeveelheid noten aan 
deze bomen is boven verwachting. Dat wordt goed 
weergegeven op de foto’s hiernaast. Links bovenin onze 
COO Herman Claassens naast een boom uit blok 8/9 in 
december 2020, 1 jaar na aanplant. Midden en onderin 
recente foto’s van onze farm manager Trichardt Erasmus 
naast een boom uit datzelfde blok. 

Eind volgende maand verwachten we te beginnen met 
het oogsten van de eerste noten die zijn gevallen. 
Naarmate het seizoen vordert, zullen we de voortgang 
nauwlettend blijven volgen en onze prognoses over 
volume en kwaliteit bijwerken. 



 

Recept:  macadamia hummus 

Macadamianoten zijn niet alleen een goede investering. Ze zijn bovenal erg lekker en 
gezond en je kunt er eindeloos mee variëren. 

Zo kun je macadamia’s bijvoorbeeld toevoegen aan een vers bereide hummus.  

Pureer 1/2 kopje geroosterde macadamia’s, 2 kopjes gekookte kikkererwten, 2 eetlepels 
macadamia-olie, 1 eetlepels citroensap, 3 eetlepels water, 1 theelepel gehakte knoflook 
en 10 middelgrote basilicumblaadjes in een keukenmachine tot een gladde massa. Voeg 
naar smaak peper en zout toe.  

Pak je favoriete crackers erbij en je hebt een gezonde snack klaar voor gebruik! 



 

Werkzaamheden kwekerij 

Naast het kweken van jonge macadamiabomen voor onze eigen boomgaarden, produceert 
onze kwekerij Albasini, sinds begin 2020 ook plantmateriaal voor andere boeren uit de 
omgeving, deels lokale, relatief onervaren macadamiaboeren.  

Door de kwekerij en boerderij te bezoeken kunnen ze onze bomen zien en ideeën opdoen. 
Albasini levert hen niet alleen bomen van hoge kwaliteit, maar we delen ook actief de kennis 
en ervaring die we zelf hebben opgedaan. We geven onder andere advies over hoe het land 
het beste voor te bereiden, hoe de bomen het beste te planten en over de bestrijding van 
ongedierte. 
  
Zo kwam begin 2020 Joseph Masivhenge bij ons op bezoek. Hij is monteur van beroep en runt 
daarnaast een legkippenbedrijf dat eieren produceert. Hij heeft een stuk land van ongeveer 5 
hectare waarop hij ongeveer 600 heeft bomen geplant. Met ons advies en hard werken van 
zijn kant zijn de bomen ontzettend goed gegroeid en hard op weg om in de nabije toekomst 
noten te produceren. 
  
Molly Ameker is een gepensioneerde hartverpleegkundige met een grote passie voor 
landbouw. Ze had al 3 hectare aangeplant en was op zoek naar hulp bij het uitbreiden en 
verbeteren van haar boomgaard. Nu is haar boomgaard meer dan 1500 bomen groot en 
bloeiend als nooit tevoren. 

Hieronder enkele foto’s van hun werk. Het maakt ons meer dan trots om een steentje bij te 
dragen aan de ontwikkeling en resultaten van lokale boeren als Joseph en Molly. 
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