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BRADFIELDSE
STREWENA
GEHALTESAL
VOORTLEEF
Die heengaan van dr. Michael Bradfield was dalk
die hartseerste oomblik vir die lewendehawebedryf,
sê prof. Norman Maiwashe, hoofbestuurder
van die Landbounavorsingsraad se instituut vir

diereproduksie op Irene.

B
oodskappe van meege-
voel stroom steeds in ná
die onlangse dood van dr.
Michael Bradfield (56), een
van Suid-Afrika se voorste
veekenners, nadat hy lank

teen kanker geveg het.
Hy was veral bekend om sy lewens-

lange strewe om veeboerdery met teel-
materiaal in ’n meer wetenskaplike
rigting te stuur en om ’n goeie naspeur-
baarheidstelsel vir Suid-Afrika se veebe-
dryf in te stel.
Bradfield was ’n gereelde skrywer van

rubrieke inLandbouweekblad enwas die
vader vandie jaarlikseVeeskoolwat sedert
2008 gehou is en sprekers vanoor die hele
wêreld gelok het. Die afgelope jare is die
byeenkoms saammetLandbouweekblad,
Breedplan (waarvan hy die Suider-Afri-
kaanse hoof was), en die Lewendehawe-
registrerende Federasie (LRF), waarvan
hy die uitvoerende hoof was, op Aldam
aangebied. Hy was ook die hoofbeamp-
te van die Wagyu-telersgenootskap van
Suid-Afrika.
Bradfield het die afgelope paar jaar kan-

ker gehad en het verskeie operasies on-
dergaan en behandelings ontvang, maar
is op 6 Januarie in ’n versorgingsoord in
Pretoria oorlede. Hy laat sy vrou, Elma-
rie, ’n tandarts, ’n dogter, Robin, ’n dokter,
en sy seun,David, ’n beleggingsbestuurder
in China, agter.

OORLEEF ANDER TERUGSLAE
Voor dit het hy sy stryd teen covid-19 ge-
wen, ’n suksesvolle nieroorplantingonder-
gaan en ’n paar keer gevoelige beserings
opgedoen toe hymet sy fiets geval het.
Sy troosdiens is by sy geliefde Irene-

klub, waar hy altyd tennis gespeel het, ge-
hou. Mense van oor die hele Suid-Afrika,
en selfs vanNamibië, het dit bygewoon.
Boodskappe vanmedelye stroomsteeds

in (sien ander boodskappe in Landbou-
weekblad se uitgawe van 20 Januarie).
Maiwashe, wat baie jare lank nou met

Bradfield saamgewerk het, sê: “Ons kan
ons daaraan troos dat Michael altyd alles
gegee en voluit geleef het. Hywas ’n visio-
nêr en het uitgetroon in die veebedryf.
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