
 MENSE     MBA-ALUMNUS

A    ’n voltydse mensekapitaalbestuurder by Adcock Ingram en ’n deeltydse wynbemarker vir haar familie se 
onderneming, M’hudi Wines, is die 2010 USB MBA-alumnus Lebo Thagane ’n besige vrou en is sy dol       
  daaroor.

“Ek hou baie van interaksie met mense. Ek is lief vir mense. Ek hou ook daarvan om vir ander mense te kan wys 
dat jy jou droom kan bereik, maak nie saak hoe groot jou droom is nie. Hulle moet net bereid wees om skouer aan 
die wiel te sit en daarvoor te werk.”

Lebo woon tans in Johannesburg. Sy het voorheen in die Stellenbosch-wynland gewoon waar sy voltyds saam met 
haar ouers en twee broers vir M’hudi Wines gewerk het. M’hudi Wines buite Stellenbosch is Suid-Afrika se eerste 
wyn- en toerismeplaas wat volkome deur swart eienaars besit en bestuur word. 

“My ouers het in 2003 na die plaas toe getrek. Hulle het sedert 1994 probeer om ’n plaas te koop. Dit was so ’n 
groot verligting om ’n stuk grond te kan koop dat hulle nie daaraan gedink het dat hulle absoluut geen kennis het 
van hoe om so ’n taak aan te pak nie. My ma, wat die uitvoerende hoof van M’hudi Wines is, het my aangemoedig 
om by hulle op die plaas aan te sluit. Ek het nie gehuiwer nie. Ek het bedank as menslikehulpbronbestuurder in 
Johannesburg. Dit was so salig op die plaas. Ek het dit geniet om wakker te word met die uitsig oor Simonsberg 
en die wingerde wat lyk asof dit oneindig is.”
Lebo, wat professioneel deur die Britse kleinhandelaar Marks & Spencer in kleinhandel-wynverkope opgelei is, 
beskryf haar werk vir M’hudi Wines as baie gemaklik. 
“Nie net omdat ek vir my ma werk nie,” sê sy skertsend, “maar omdat die omgewing baie ontspanne en informeel 
is. Ons deel ’n gemeenskaplike doel en ons hoef nooit te twyfel oor enigiemand se lojaliteit en toewyding teenoor 
die besigheid nie. Ons ken mekaar se sterkpunte en swakhede, en ons kan instaan om mekaar te ondersteun. Ons 
is doodeerlik met mekaar. Ons hoef nooit op eiers te loop nie, want ons besef dat ons altyd familie sal wees, of die 
sakeverhouding nou slaag of nie.”

As die kreatiewe brein van die onderneming, verskaf Lebo gewoonlik die vars en innoverende oplossings en idees.

“Om een of ander rede dink my familie ek is kreatief, en hierdie kreatiwiteit kom ook te voorskyn in die manier 
waarop ek die besigheid en sy uitdagings sien. Ek is ook die familie se Rottweiler. My familie kan op my staat-
maak in enige situasie wat a ferm benadering nodig het, al is ek ook goed om spanning en konflik te ontlont. 
Hulle weet ek is nie bang om te sê wat gesê moet word nie, op ’n oop, eerlike manier en met respek. Ek kan my 
besluite verdedig en regverdig, al is dit hoe moeilik.”

In die korporatiewe wêreld is dit die mense wat vir haar belangrik is.
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“By Adcock Ingram is dit my liefde vir mense wat my werk die moeite werd maak. Ek is die doeltreffendste in 
spanbou. Ek kry dit reg om spanne tot by ’n punt te bring waar hulle ’n beter begrip van elke lid kry, eers as indi-
vidue en dan as spanlede. Dit is waar ek baie toepas van dit wat ek in die Volhoubare Leierskapkursus tydens my 
MBA geleer het.”

Haar loopbaandoelwit is vir eers om in bestuurskonsultasie te werk. Volgens haar is dit ’n direkte uitvloeisel van 
haar MBA.

“Ek hou baie van die idee om te help om volhoubare sakeoplossings te skep, veral dié wat met leierskapsontwik-
keling te doen het.” 

Die MBA het haar ook meer oor haarself geleer, sê sy.

“Ek kan eerlik met myself wees. Die MBA my veral meer bewus gemaak van my eie sterkpunte en tekort-
kominge. Ek het geleer om opregte gesprekke met myself te hê en om myself op ’n ferm maar ook deernisvolle 
manier te evalueer. Ek het geleer om myself nie te kruisig vir dinge wat ek wens ek kon bereik of beter kan doen 
nie. Ek het geleer om hulp te soek op gebiede waarin ek nie sterk is nie. Ek het geleer dat dit nie ’n teken van 
onvermoë is om vir hulp te vra nie maar eerder ’n teken van volwassenheid.”

Omdat Lebo onlangs getroud is en twee jong kinders het, moet sy seker maak sy handhaaf ’n gebalanseerde leef-
styl. “Deur die week fokus ek meestal op my werk vir Adcock Ingram en sommige aande en oor naweke bemark 
ek die wyn. Ek moet myself herinner om ‘af te skakel’ van my werk af as ek by die huis kom. Dit is soms nie 
moontlik nie, maar gelukkig is dit maklik omdat ek my man, Letshego, se geselskap baie geniet. Ons het onlangs 
’n huis gekoop. Wanneer ek by die huis kom, kan ek nie wag om te begin met die herversiering nie.”

Al werk sy tans in die korporatiewe wêreld, sê Lebo haar toekoms ís en sal altyd M’hudi Wines wees.

“Ek beoog om binne die volgende vyf jaar of wat weer vir M’hudi te gaan werk. My terugkeer na die korpora-
tiewe wêreld is nie die einde van my reis nie, maar bloot ’n ompad vir ’n reisiger wat uitgehonger is vir kennis. Ek 
sien uit daarna om vir my kinders van die wynbedryf te leer en om hulle voor te berei om die leisels by my ouers, 
my broers en my oor te neem. Ons droom is om ’n nalatenskap vir ons kinders en hul kinders te skep. Ons wil 
graag vir baie generasies vorentoe ’n baken in die Suid-Afrikaanse wynbedryf en landskap wees.”
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Vinnige vrae

Wie inspireer jou?
My ma, Malmsey Rangaka. Sy is ’n wonderlike, intelligente en hardwerkende vrou. Die beste besluit wat ons as familie geneem het, was om 

haar as uitvoerende hoof van M’hudi Wines aan te stel. Sy het ’n kalm krag in haar en sy kan ons almal bymekaar kry om saam te werk om ’n 

gemeenskaplike doelwit te bereik. Sy het ons gelei na die Emerging Tourism Entrepreneur of the Year-toekenning in 2010. Sy is nie net my 

mentor nie, maar ook die rots waaraan ek vashou.  

Op watter prestasie is jy die trotste?
Ek is ’n trustee van die FunDza Literacy Trust – ’n nie-winsgerigte organisasie wat ’n sinvolle rol wil speel om ’n leeskultuur by voorheen 

benadeelde jeug te skep. Dit sal hopelik die land se geletterdheidsvlakke verhoog.  

Wat is jou gunsteling-tydverdryf?
Ek is chronies tuisgebonde. Dit help ook nie dat ek met ’n hermiet getroud is nie. Ons bring die meeste van ons tyd saam met ons kinders by 

die huis deur. Ek het nou begin leer om te skets. Ek moet sê my eerste pogings is regtig goed. Ek dink ek het ’n bietjie talent! 

Waarsonder kan jy nie leef nie?
’n Glas M’hudi Pinotage en geselsies met my ma.

Enige kommentaar oor hierdie artikel? Om kommentaar te lewer, kliek hier of gaan na die USB se ThoughtPrint-webwerf. 

http://thoughtprint.usb.ac.za/Pages/The-best-of-both-worlds.aspx

