Doeane-beamptes lê beslag op dwelmmiddels van
R40m by OR Tambo Internasionale Lughawe
Tshwane, 13 September 2021 - Doeane-beamptes van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens
(SARS), het beslaggelê op 67 stukke kalsiumhidroksied wat gebruik word om gekristalliseerde
metamfetamien, algemeen na verwys as "ice" of "tik", te maak. Die "partytjiedwelm" van
132.41 kg, ter waarde van R40 miljoen, is onderskep by 'n vragterminaal van die OR Tambo
Internasionale Lughawe.
Doeane se honde-eenheid was ontplooi vir roetine inspeksie op 'n inkomende vragvlug.
Gedurende die afhaal van die vrag, is 'n verdagte voertuigdrywer opgemerk. Die drywer het
goedere uit twee bokse in sy voertuig gelaai.
Die drywer is benader en die beamptes het 'n inspeksie versoek. Die beamptes het 67 blokke
gevind van 'n onbekende middel uit Addis Ababa afkomstig. 'n Dwelmtoets is op die inhoud
uitgevoer en dit het positief getoets vir kristalmetamfetamien. Die goedere is as persoonlike
besittings verklaar.
Die Suid-Afrikaanse Polisiediens se Direktoraat vir Prioriteitsmisdaadondersoeke (Valke) is
daaroor ingelig om die middel te hertoets en te bevestig. Dit het positief getoets vir
kalsiumhidroksied. Die invoerder en drywer is inhegtenis geneem. 'n Kriminele saak is by die
SAPD aanhangig gemaak vir verdere ondersoek.
'n Vorige vonds by ORTIA in Junie 2021, het 1 746 kg mandrax ter waarde van R105 miljoen
ontbloot, inwaarts vanaf Kenia.
SARS-kommissaris mnr. Edward Kieswetter het die span, wat hierdie gevaarlike middel
onderskep het, se inspanning geprys en bygevoeg dat "indien daar nie opgetree is nie, ons
land en ons jeug aan hierdie gevaarlike dwelmmiddels blootgestel sou wees". Hy het
gewaarsku dat "SARS in samewerking met wetstoepassende agentskappe optree en geen
poging sou ontsien om diegene betrokke by hierdie misdade die hoof te bied nie, en die
verskaffing van hierdie skadelik dwelmmiddels wat dreig om die toekoms van ons land te
verwoes, veral ons jeugdiges, stop te sit.
Foto's van die voorloper van kristal-metamfetamien wat by ORTIA gevind is.

