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Een van sy beste karaktertrekke was dat
hy met mense van verskillende kulturele
agtergronde konwerk; altydmet groot ge-
duld.Onshet ’n sagmoedige reus verloor.”
Me. LisaRumsfeld, ondervoorsitter van

internasionale handel vanVytelle (bemar-
ker vandieKanadeseGrowSafe-voermeet-
stasies), sê: “Michael het die vermoëgehad
ommensemetmekaar te verbind, ongeag
die land, taal of agtergrond. Hy het nie
grense erken of gedink iets is onmoontlik
nie, maar eerder probeer ommense saam
met hom op ’n reis te neem. Sy eindelose
passie en visie vir die verbetering van die
lewendehawebedryf is in talle programme
enprojekte sigbaar.Hyhet reeds vroeg die
belangrikheid van genetiese seleksie vir
voerdoeltreffendheid raakgesien.”
Dr. FaffaMalan, bestuurder vandieHer-

kouerveterinêreVereniging vanSuid-Afri-
ka (Ruvasa), sê: “Sy menslikheid en ne-
derigheid het bo alles uitgetroon. Sy hele
lewe het gegaan oor produksiedier-boere
se ekonomiese lewensvatbaarheid en hoe
om te verseker dat hulle meer geld vir hul
diere enproduktekankry.DieLITS-stelsel
wat binnekort inwerking tree, sal ’nmonu-

ment vir homen sy spanwees. Stil, broers,
daar gaan ’nman verby.”
Mnr. LlewellynAngus vanArlington en

vorige Suider-Afrikaanse Stoetteler van
die Jaar, sê: “Sy bydrae tot die veebedryf
was enorm. Dink maar aan al sy insette
met veeverbetering, die rooivleisbedryf
in die algemeen en naspeurbaarheid van
plaasvee wat op die drumpel van ’n werk-
likheid staan.
“Michael se bydraes was nie slegs in-

strumenteel oor die nuwe statutêre hef-
fingsaansoek nie, maar hy was ook nou
betrokke by die instelling van ’n naspeur-
baarheidstelsel vir Suid-Afrika. Met sy
kennis van internasionale naspeurbaar-
heidstelsels was dit ’n groot aanwins. Die
leemte wat hy laat, is ’n groot slag vir die
rooivleisbedryf.”
Mnr. James Faber, voorsitter van die

Rooivleisprodusente-organisasie (RPO),
bestempel Bradfield as een van sy mees
gerespekteerde kollegas. “Michael was
’n ware vriend van die RPO. Die bydraes
wat hy gelewer het, was van onskatbare
waarde. Die geesdrif wat hy vir die rooi-
vleisbedryf gehad het, wasmerkwaardig.”
Mnr. Gerhard Schutte, voorsitter van

die nasionale dieregesondheidsforum, sê
hulle is hartseer oordie verlies van “ ’n veg-
ter vir dieregesondheid”.
Bradfield is in dieregesondheidskringe

bewonder en gerespekteer. Hy was aktief
betrokke by die ontwikkeling en beplan-
ning van LITS SA, ’n lewendehawe-iden-
tifikasie-en-siektebestuurstelsel. Sonder sy
dryfkrag en kennis sou die uitvoer van le-
wende hawe endiereprodukte niemoont-
lik gewees het nie.
Dr. Fanie Steyn, veearts en besturende

direkteur van Ramsem, sê: “Michael was
’n inspirasie vir almal wat hom geken het.
Eenvan sy gunstelinggesegdeswas: ‘ ’nSty-
gende gety lig alle skepe op.’ ”
Bradfield het inderdaad die hele rooi-

vleisbedryf se standaard verhoog. Sy nala-
tenskap sal bly voortleef.
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Bradfield (links)hetdie seleksievanbees-
temetgrootvoerdoeltreffendheidnage-
streef.Hier ishyop ’nboeredag inNamibië
waardiebevindingebespreek is, bymnr.
KasparGünzel, ’nNamibiesebeesboer.

Afgesienvan tennisenfietsry
hetBradfieldgereeldgeswem
endiegeleentheidbenutom
Hentiesbaai seyskouewater
tydensverlede jaar sebesoek
aanNamibiëaan tedurf.
Hier komhyuit diebranders
terwylmnr. JohandeVos,
voorsitter vanWagyu
Suid-Afrika, homafneem.

Dr.MichaelBradfieldwas ’nywerigesport-
manenhetgereeld tennisgespeel enfiets
gery. ’nPaar jaargeledehethySuid-Afrika
infietsryen tennisverteenwoordigopdie
wêreldspelevir sportluiwatorgaanoor-
plantingsondergaanhet.Hyhet in2014
’nsuksesvollenieroorplantingondergaan
nadat syniereophou funksioneerensy
suster, Elizabeth (Tinks), vir hom ’nnier
geskenkhet.FOTO:VERSKAF

Bradfieldhetaanfiksheidgeglo. Tydens ’n
besoekaanNamibië in2021hethyDuin7
byWindhoekuitgeklim.Hier skepBrad-
field (regs)halfpadnaboasem. FOTO’S:
CHARLVANROOYEN,TENSYANDERSVERMELD


