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De VVA (Verenigde Vryheids Alliansie) beplan om NoordKaap, Wes-Kaap en gedeeltes van die Noord-Wes en Gauteng onafhanklik van die huidige Suid-Afrika te verklaar
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VAN DIE
REDAKTEUR
Almal van julle wat nie op die oomblik verstaan wat
aan die gang is nie, lees die volgende. Hierdie dinge
is almal ineengeskakel: Die Nuwe Wêreldorde, die
corona-pandemie, die 5G netwerk, die “grants” vir
Africa en die Merk van die Dier.

soos mense op te tree; want in hierdie scenario sal
mense in masjiene verander word deur hulle gedagte (brein) kunsmatig te beheer om intelligente
take te verrig soos bekom deur Artificial Intelligence
(Kunsmatige Intelligensie).

Die gode van hierdie wêreld wil die aarde se bevolking verminder vir makliker beheer en bestuur. Hulle
wil die volgende doelwitte bereik:

Om dit te bereik sal almal verplig word om ‘n mkroskyfie in hulle liggame in te neem in die vorm van
‘n inenting wat hulle dan sal toelaat om transaksies
met besighede aan te gaan en om die lewe se algemene noodsaaklike dinge te doen, maar sonder die
skyfie kan hierdie dinge nie gedoen word nie.

●● Een wêreldekonomie
●● Een wêreldregering

Sommige wetenskaplikes sal vir jou vertel dat die 5G
netwerk radiobestraling afgee en dus nie chemiese
verbindings kan breek nie, maar dis nie waar nie. Die
World Health Organization (WHO) se International
Agency for Research on Cancer (IARC) het in 2011
RFR (dis wat die 5G torings uitstraal) geklassifiseer
as “moontlik kankerwekkend in mense”.

●● Een wêreldgodsdiens
Hulle wil die mensdom inhok en die mag oorneem
om beheer te word deur Artificial Intelligence (AI)
deur ‘n paar indiwidue en groot korporasies. AI gaan
verder as die gebruik van masjienerie om presies
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rste stad wat duisende van die torings opgerig het
en die virus is daar losgelaat. Talle Sjinese wat in die
onmiddelike nabyheid van die 5G torings woon, het
op ‘n dag sommer skielik dood neergeval.
Dat die sterftes definitief eerste in Wuhan voorgekom het, was dit die stad wat heel eerste 5G torings opgerig het. Sjina wou graag op die voorpunt
van hierdie tegnologiese ontwikkeling wees. Gates
en Kie het intussen ‘n hoogs aansteeklike Covid-19
virus (een van die virusse van die Corona-groep soos
verkoue ook is) voorberei en dit onder die mense
losgelaat sodat hulle (Gates en Kie) maklik die oorsaak en skuld van die sterftes op die virus – Covid-19
– kon plaas. Daar is intussen verstellings aangebring
om die 5G verder te verbeter.
Die mense wat jy sien wat sterf in hulle honderde,
was soveel blootgestel aan die 5G bestraling sodat
wanneer die Corona-virus hulle aanval, hulle dit nie
kon oorleef nie. Daar is mense wat jy sien wat eenvoudig net omval en in die strate en hulle huise
sterf. Covid-19 virus is self glad nie so gevaarlik as
wat hulle wil beweer nie. Dit kan behandel word. Die
werklike oorsaak van die sterftes is die bestraling as
gevolg van die radio-aktiewiteit van die 5G torings
wat saam met die Covid-19 dodelik is of kan wees.

En toe, in 2012, is ‘n $30 miljoen studie gedoen deur
die VSA se National Toxicology Program (NTP) en
hulle het “duidelike bewys” daarvan gevind dat twee
jaar van blootstelling aan selfone 2de, 3de en 4de
generasie RFR kanker vergroot in manlike rotte en
die DNA in rotte en muise van beide geslagte beskadig.
Die Ramazzini Instituut in Italië het hierdie bevindings nagedoen en het dieselfde resultate gekry,
asook hoeveel meer die 5G skade doen met sy 10
maal herhalende bestralingsdoeltreffendheid.

Hierdie situasie sal dan groot vrees bring in die harte
van mense en hulle sal gereed wees om die oplossing te aanvaar, was Gates se redenasie.

Bill Gates en Kie verstaan dat die 5G netwerk die
enigste netwerk is wat met die mikroskyfie kan werk
wat in die mens ingeplant gaan word en om die digitale identifikasie nommer te kan verkry, het hulle
besluit om die trefwydte van hulle sameswering te
vergroot.

Bill Gates en Kie het ‘n mikroskyfie ontwikkel en toe
vir die mense gelieg dat dit ‘n inenting is wat hulle
sal immuniseer teen die coronavirus. Eintlik is dit ‘n
mikroskyfie wat met die persoon se toestemming,
maar sonder sy medewete, ingeplant word en dit sal
al die inligting bewaar wat nodig is vir AI (Artificial
Intelligence) en ook om die mense teen bestralingskade te beskerm. Die sogenaamde inenting sal met
die 5G kommunikeer om inligting oor te dra. Net
hulle wat weier om die inenting te neem, sal sterf
van bestraling, maar daar sal gelieg word en gesê

As die 5G torings eers eenmaal geïnstalleer is in die
toetslande en binne ‘n paar maande begin om selle
te beskadig in die vorm van aanvalle en onmiddelike sterftes (instant deaths), het hulle besluit om
die oorsaak van die sterftes toe te skryf aan ‘n virus
soos wat in Wuhan gebeur het. Wuhan was die ee-
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vang, hardloop vir jou lewe.
Wat werklik aan die gang is met Covid-19 is heeltemal te groot, te kompleks, te sinistêr, te boos, te bizar en te buitengewoon vir enige gemiddelde verstand om te begryp of te aanvaar. Die einde is nog
nie hier nie, maar dit is besig om nader te kom.

Alles besonderhede oor jou sal in daardie skyfie
gestoor word; selfs die vermoë om geld by ‘n kitsbank te trek, sal in die skyfie gestoor word. Jy sal nie
nodig hê om enige kaart of enige ander inligting by
jou te hê nie en weereens, dit sal wees omdat jy digitaal gekoppel is aan ‘n sentrale bediener wat gereed
is vir die eenwêreldregering, eenwêreld-ekonomie
en eenwêreldgodsdiens. Geld sal deur die regering
direk in jou rekening betaal word, maar hulle wat nie
hulle inenting wat die mikroskyfie bevat, gekry het
nie, sal nie die geld kan bekom nie. Hulle sal nie kan
koop of verkoop nie.

As jy in Lagos of Abuja woon, let op hoe daar ná die
grendeltyd die nuwe 5G netwerke op sommige plekke opgerig word. Ons het na ‘n paar videos oor hierdie installasies aanlyn gekyk en bevind dat die installasie van die 5G torings, drasties toegeneem het
gedurende die weke vandat hull eons toegesluit het
sodat hulle dit ongesiens kan doen. Hoekom anders
het Bill Gates gesê dat meer mense in Afrika sal sterf
en veral in Nigerië en dat die inentings na Afrika gebring moet word?
Die sterftes wat jy nou in Nigerië sien en in Afrika oor
die algemeen, is dié wat aan die Coronavirus doodgaan. Dit is hoekom dit nie baie is nie, want dit kan
behandel word en mense herstel daarvan.

Maar daar is nog byna geen torings in die ganse Afrika nie, sal u sê. Hoe gaan hulle die parasiete kan
uitroei as hulle nie aan die Covid-19 gaan sterf nie?
Hulle sal aan die presidente van Derde Wêreldlande
lande geld gee om 5G netwerke te aanvaar en op te
rig in hulle hoofstede en dan na ander gebiede. Dit
sal ook die hoofvoorwaarde wees vir die skenkings.
Hulle sal ook baie geld gee aan die burgers van Afrika deur koöperatiewes (samewerkers of medewerkers) en NGO’s.

Na 5 tot 6 maande nadat die nuwe 5G net werk
aangeskakel is, sal ons verbaas wees om te sien hoeveel sterf en hulle sal vir jou sê dis van die Covid-19
virus wat weer uitgebreek het.

Die gebruik van hierdie geld deur die ontvangers
daarvan sal net moontlik wees as hulle die inenting
aanvaar het. Gates weet reeds dat die ganse Afrika
sal ingeënt wil word net om die geld te kry. Onthou
dat beide die regering en die bevolking almal platsak
is en enigiets sal doen om geld te bekom. Dit is net
die Illuminati wat $400 triljoen aan Afrika kan gee.
Net die gode van hierdie wêreld kan so ‘n ontsaglike
bedrag selfgedrukte geld aan elke land in Afrika gee.

Terwyl almal in hulle huise gehou is sodat hulle nie
kan sien wat in ons land aangaan nie, het Vodacom in der haas 5G torings in SA opgerig. Hier is ‘n
woordelikse berig daaroor deur Engeneering News:
“Telecommunications giant Vodacom has launched
its fifth-generation (5G) network across three South
African cities. Twenty 5G sites, 18 in Johannesburg
and Pretoria and two in Cape Town, have been
switched on, with further sites planned for other
parts of the country.”

Hier is ons advies aan jou as jy wag vir ‘n skenking
van enige aard, die oomblik wanneer hulle jou nader
om eers ingeënt te word voor jy die geld kan ont-

Hierdie torings is deel van die ooreenkoms wat
Ramaphosa met die IMF het oor die skenking van
R500 biljoen. Een van die voorwaardes is dat hy in
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presies dieselfde nuwe coronavirus. Die virus het
sedertdien die toppunt bereik in hierdie kragtige en
herhaalde aanbevelings om die wêreldekonomie te
te laat tuimel.

die stede 5G torings moet oprig voordat hy die geld
kan kry. Dit is nog nie aan hom gegee nie en hierdie
5G torings is net die begin.
Hier is ‘n paar internasionale frontlinie NGO’s wat
betrokke is:

Buttar herinner ons ook daaraan dat Fauci, deur die
NIAID ‘n 50% aandeel besit in die patent van ‘n proteïen wat van HIV gemaak is wat help om inentingsmateriaal meer doeltreffend toe te dien dwarsdeur
die liggaam. Die patent word nou deur sommige
maatskappye gebruik om inentings teen die coronavirus te ontwikkel.

Mercy Corps, KIVA non-profit organization, Hyperledger Umbrella, iRespond non-profit organization, Care International, Simprints non-profit, International Computing Centre, FH360 en CITRIS Policy
Lab. En daar is verskeie ander ook wat saamwerk om
geld onder die armes te verdeel.

Fauci het die ontwikkeling van die virus gefinansier
en sal die helfte van die tantiѐme op die uiteindelike
inenting in sy sak steek. Dit is ongelooflike swendelary.

5G sal jou konnekteer met enigiets waaraan jy kan
dink. Om die waarheid te sê, daar word daarna verwys as die volmaakte Internet van alles, maar dit is
ook die poort na waarheen jy nie wil gaan nie.

Volgens die Amerikaanse howe is Fauci se optrede
onwettig en hy sal waarskynlik krimineel aangekla
word, maar vir die res van die wêreld mag dit dalk
te laat wees. Sy boete mag soveel as $100 miljoen
beloop as dit ‘n maatskappy is en $1 miljoen as dit ‘n
privaatpersoon is of 10 jaar tronkstraf.

Die Atlantis Report sê die volgende: “Dit voel of ons
saamgebondel word in die Green New Deal ten spyte daarvan dat niemand daarvoor gestem het nie.
Dit is soos ‘n stadige treinongeluk, gekruis met 9/11
en die film “Groundhog Day” met polisie oral wat
jou forseer om ‘n masker te dra” en hulle noem dit
alles ‘beplande en vervaardigde voedseltekort’. t

Die Centre of Disease Control (CDC) het vroegtydig van die virus geweet. Op 31 Desember het die
Sjinese regering die WHO in kennis gestel van die
uitbreek van ‘n virus in Wuhan.

Honger is wat regerings gebruik om mense in slawe
te verander. Hierdie hele ding kan dalk net ‘n manier wees om te sien hoe ons reageer, hoe maklik
dit is om ons te beheer en om die volgende fase van
wêreldoorheersing te implementeer. Ons durf nie
wegkyk nie, want ons moet probeer sien wat hulle
volgende gaan doen.

Die goewerneur van Kalifornië, Gavin Newsom, het
‘n ‘executive’ bevel uitgebring, N-33-20, wat gebaseer is op die “bedreiging van Covid-19” met geen
bewyse dat so ‘n bedreiging in Amerika in daardie
stadium bestaan het nie. Sy optrede was onwettig omdat die regering van Amerika vereis dat daar
bewys van so iets moet wees voordat dit genoem
word. Newsom se bevel, gevolg deur verskeie soortgelyke bevele, is almal gebaseer op die bedreiging
van iets wat bestaan of dalk nie bestaan nie.

Dr. Rashid Buttar herinner ons daaraan dat na ‘n US
Federal Case geëindig het in ‘n moratorium op die
gebruik van coronavirusse (wat verkoues en gewone
griep insluit) as wapens in die VSA en om die CDC
se patent op SARS te beskerm. Anthony Fauci het
toesig oor ‘n $3.7 miljoen skenking wat aan die Wuhan Institute of Virology gegee is (na die hofsaak wat
dit uitdruklik verbied het) vir die ontwikkeling van
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In Amerika is tot die lewende hawe doodgemaak,
op ‘n stapel gepak en verbrand. Hoekom? Vir ‘n eenvoudige griep? Terwyl die Amerikaners nie kos op
die tafel het nie, word melk op die grond uitgegooi
en lewende hawe doodgemaak omdat die sogenaamde pandemie voorraadkettings vernietig het
en dit onmoontlik gemaak het om produkte by die
mark te kry.

Daar word met ‘n plan gewerk. Voedsel word as ‘n
wapen gebruik. Net om duidelik te wees, dit is nie
veroorsaak deur die virus nie, maar deur regerings
wat met amper geen waarskuwing, min inligting en
angsverkopers se druk, alle besighede sluit, asook
staatsdepartemente en miljoene werkloos laat.

Hulp is ingekry om kos te versprei, maar geen hulp
vir die boere wat kos moet produseer nie. Die vraag
word tereg gevra: Is dit beplande hongersnood?

Die gevolge waaraan niemand gedink het nie, is die
tekort aan voedsel en geld onder armes om dit te kan
koop. Nog nooit in die verlede het ‘n regering voedselvoorraad so doeltreffend gestop as gevolg van ‘n
siekte nie. Dit het nie eens in die tyd van die Swart
Dood gebeur nie, ook nie met die 1918 Groot Griep
nie. Hierdie regering van Suid-Afrika het mense se
inkomste weggevat en verwag van hulle om kos te
koop – met wat? Voedsel is wat die mense nog aan
die gang hou en in Amerika word die voedselverskaffing deur die regering gesaboteer. Hoekom?

Dis nie die eerste keer dat Amerika so iets doen nie.
Tydens die Tweede Wêreldoorlog het hulle die Duitsers uitgehonger deur hulle voorraadtreine te bombardeer. 3 Miljoen Duitsers het van honger gesterf.
Dieselfde het met die Russe gebeur. Dis ‘n ou truuk
van die Amerikaners as hulle nie hulle sin kry nie.
Lewe beteken vir hulle niks nie.

GOEIE MEDISYNE VIR CORONA

Daar is geen rasionele basis vir so ‘n besluit nie.
Kwarantyn is wat jy doen as jy die bewegings van ‘n
siek persoon wil beperk. Tirannie is wanneer jy die
bewegings van ‘n gesonde persoon beperk.

VOORSORG IS BETER AS NASORG

Uit Amerika: Hierdie is ‘n doelbewuste aanval op die
voedselketting van die Amerkaners. Niks is meer tirannies as om mense te dreig met hongersnood nie.

Dis hoe die spreekwoord lui. Daar is ‘n middel wat
gebruik kan word as teenmiddel vir die virus, dit kan
dit genees en ook verhoed. Dit onderdruk die proimflammatoriese cytokine produksie in die liggaam
en kan daarom ‘n potensiële dodelike “cytokine
storm” verhoed wat die Covid-19 infeksie veroorsaak.

Daar is klaarblyklik ‘n ander situasie in Amerika as
hier by ons. Daar by hulle is slagpale gesluit, geen
oeste kan ingebring word nie omdat dit nie die
markte kan bereik nie weens verskillende maatreëls
of dit word net eenvoudig vernietig.

In Italië probeer hulle nou massa-produksie van hesperidin uit die skil van sitrusvrugte. Die wit gedeelte
van die sitrusskil (ook bekend as die kern van albedo) is die deel wat ryk is aan hesperidin, alhoewel
die pulp ook daarvan in mindere mate bevat. Dis nie
‘n goeie idee om die hele skil in groot hoeveelhede

Miljoene sit by die huis en word betaal om dit te
doen en TV te kyk terwyl die voedselketting verkrummel. Dis ‘n maklike manier om ‘n ekonomie te
laat val deur die werkers by die huis te hou.
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woorde as dié wat nou so gretiglik uitgedeel word.
So byvoorbeeld beplan die VVA (Verenigde Vryheids
Alliansie) om Noord-Kaap, Wes-Kaap en gedeeltes
van die Noord-Wes en Gauteng onafhanklik van die
huidige Suid-Afrika te verklaar sodat al die minderheidsgroepe (blankes, Kleurlinge, maleiers en Indiërs) hulle eie tuisland kan hê.
Die veiligheidshoof van die VVA, Pierre Crous, sê in
‘n video stemopname “dat daar géén toekoms vir
die blanke in Rëënboogland sal wees nie.” En dis om
daardie rede dat die VVA saam met al die ander gemelde minderhewidsgroepe wil afstig.

te eet nie, aangesien die buitenste deel van die sitrusskil baie oksaalsuur bevat wat nierstene kan
veroorsaak en in groot hoeveelhede kan dit nierversaking veroorsaak.
Soet lemoene, suurlemoene en lemmetjie of sitroene bevat dit, maar suur lemoene nie. Dis eers wanneer die vrug ryp en soet is, dat dit hesperidin bevat.

Hein Marx president van die VVA sê hulle “is in hierdie stadium nader aan 97% van die internasionale
seseringsproses en dat die VVA reeds alle aanvoorwerk gedoen het om sesering te verkry.

Hesperidin moet elke 24 uur ingeneem word om enige effek te hê. Daar is vitamine C kombinasies op die
mark, maar dit bevat so min hesperidin dat ‘n mens
maar net sowel ‘n sak lemoene kan koop en elke dag
een eet. Hesperidin self verhoog die doeltreffendheid van Vitamine C as dit saam geneem word.

“Onafhanklikheid,” sê hy, “is in die mense op staatsvlak se hande – hulle moet net daarvoor gaan stem.
Want dis die mense wat moet besluit of hulle onafhanklikheid wil hê.”

Mense wat medikasie neem vir hoë bloeddruk,
bloedverdunning of diabetes, moet versigtig wees
as hulle hesperidin inneem aangesien dit ook die effek van sulke medikasie kan verhoog.

Die VVA beoog ‘n konfederasie van state met ‘n klein
sentrale regering. Maar oor hierdie konfederasie is
daar niks gesê van etniese skeiding nie. Ons moet
dus aanvaar dat die blanke as etniese groep hom nie
weer, soos in die verlede, sal kan afsonder om net
deur himself regeer te word nie.

DIE DORINGBOSREGERING
WORD UITGEKAP

Daar is ook min twyfel dat in so ‘n konfederasie enige vorm van rasseskeiding summier deur die hele
wêreld verwerp sal word.

Mense oor die algemeen is omgekrap oor hierdie inperking wat, soos dit begin lyk, heeltemal onnodig
was. Wanneer dit uiteindelik gelig gaan word, sal
baie weer van vooraf moet begin om ‘n bestaan te
probeer maak. Daar sal gesoek word na ander ant-

Dit bring my dan by wat Siener van Rensburg oor die
toekoms van Suid-Afrika geprofeteer het. In geeneen van sy visioene word daar selfs net genpem dat
Kaapland sal afskei nie. Inteendeel hy noem dit pertinent dat die ou Boererepublieke weer gaan herleef
en dat die Vierkleur daaroor sal wapper. En net soos
in die verlede sal hierdie Boererepublieke weer uit-
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Dan gee hy vir ons ‘n mooi beskrywing van hoe
daardie ‘ongekende seën en voorspoed’ sal lyk: “Die
Boere neem nou die Unie in besit en brei uit al hoër
op. Baie
kolonies daar ver sluit by ons aan, want daar is
gevaar in hulle lande (Europa) en moeder Engeland
is nou nie meer daar nie. Boere en Duitse kommando’s trek saam op in Afrika om die land weer veilig
en bewoonbaar te maak vir die Witman. Dit gaan
met die tyd, maar almal is hier eensgesind en werk
hier eendragtig saam. ’n Beter Volk, met Een Kerk
en Een God wat nou vaster staan as ooit tevore!
Ons word ’n groot en voorspoedige nasie en baie
immigrante kom nou hierheen. Hier ontstaan dorpe en stede met reuse fabrieke.”

sluitlik in die hande van die blanke wees.
In verband met Kaapland sê hy “hulle sal in daardie
tyd aansoek doen om by die Boererepublieke ingelyf
te word. Dit sal sekerlik met streng voorwaardes gepaard gaan indien hulle dit toegelaat sal word.

Wie moet ons nou glo? Die ‘vleeslike arm’ van die
VVA of die profetiese word van die Godsman?

Siener het gesê: “Wanneer die donker tyd vir ons
volk aanbreek aanbreek, moet julle jul nie aan die
voormanne vasmaak en op hulle vleeslike arm staat
maak nie, want hulle gaan julle baie diep teleurstel,
want hulle sal nie vir julle redding kan bring nie, sodat niemand (die VVA inkluis) nie kan sê “ons het dit
gedoen nie. Want hierdie keer wil God alleen die
eer hê.”

Hiervolgens lyk dit of die ‘vleeslike arm’ van die Verenigde Vryheids Alliansie gedoem is tot mislukking.
Siener het in sy visioene verwys na die NP regering,
‘n swart regering, ‘n Doringbosregering en laastens
ons eie Boereregering. Enige nuwe regering sal onder
een van die laaste twee val. Die VVA kan nie die Boereregering wees nie, want hulle aanvaar, soos hulle
self gesê het, Kleurlinge, Indiërs en Maleiers in hulle
geledere, en Siener het niks daarvan gesê nie. Die
Boererepublieke sal slegs uit behoudende blankes
bestaan en daar sal nie plek vir ‘n Kleurling, Indiër,
masleier, Moslem of Hindoe wees nie. Ons sal ‘n
Boereregering hê met een taal en een godsdiens. Al
moontlikheid wat dus oorbly, is dat die VVA moontlik deel van die Doringbosregering sal wees.

En hoe gaan Hy dit doen?
Mnr. Joos Haasbroek van Potchefstroom skryf op 15
Nov. 1993 hieroor aan my: “Die Siener het duidelik
geprofeteer dat God ’n wonderwerk sal beskik wat
die Boervolk finaal van sy vyande gaan verlos. En toe
het Siener bygevoeg: “God is bereid om sy deel vir
ons volk te doen, maar Hy verwag iets terug van ons,
en dit is om ’n gelowige volk te wees, want: Ek het
’n gesig gehad waarin ek sien die Hand van die Here
druk op ons volk, by tye ligter en by tye swaarder. En
dit sal aanhou druk totdat ons ’n algehele vrye volk
is, daarna sien ek ongekende seën en voorspoed vir
die Getroue Afrikaner.”

Intussen het die NP regering verdwyn en die swart
regering sal baie moontlik ook binnekort verdwyn.
Dan word die Doringbosregering ingestel.
Dit wil dus lyk asof Hein Marx en Kie nog hoed in
die hand na die Boereregering gaan kom en vra om
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KZN se bevolking is 11 300 000 met 1 051 besmette
gevalle. Dit is slegs 0.0093% van die bevolking.

Ons grootste probleem is egter die Doringbosregering wat oor baie dekades heen beplan is deur
die Afrikanerbond en sy 60% liberale predikante.
Voordat ons uiteindelik ons vryheid gaan kry, gaan
daar nog een finale sifting plaasvind.

In die Westelike Provinsie is daar 6 900 000 mense
met 2 700 wat besmet is. Dit is 0.03913% van die
bevolking.
Oos-Kaap het 7 miljoen inwoners met 732 wat besmet is. Dit is slegs 0.010146% van die bevolking.

In die tyd wat die geweld in die land gaan losbreek,
gaan dit die begin van die einde van die swart
regering wees. Ons hoor reeds van hoe daar baie
biljoene rande deur die Afrikanerbond en sy affiliale
bymekaar gemaak is om ‘n parallelle regering in te
stel. Hulle sal geen mag hê voordat hulle die swart
regering uit die stoele gelig het nie. Op daardie gebeurtenis gaan baie Afrikaners ‘n glasie klink en die
braaivleisvure aansteek, maar hulle vreugde gaan
van korte duur wees, want niks gaan verander nie –
soos Siener self gesê het.

Limpopo se bevolking is 6 miljoen met 36 mense wat
besmet is. Dit is slegs 0.0006% van die bevolking.
Mpumalanga se bevolking is 4 100 000 met 40 persone wat besmet is. Dit is slegs 0.0008% van die bevolking.
Noord-Wes se bevolking is 4 100 000 met 35 mense
wat besmet is. Dit is slegs 0.000854% van die beolking.

Oor hoe ons die kous oor die kop getrek is en hoe
hulle onder ons neuse, met die toestemming van die
ruggraatloses en die liberales, hulle planne gemaak
het tot dit nou op die punt staan om uitgevoer te
word, het Francois Richter deeglik beskryf in sy nuwe
opspraakwekkende boek, Die doringbosregering,
wat binnekort verskyn.

Vrystaat se bevolking is 3 miljoen met 121 mense
wat besmet is. Dit is slegs 0.004% van die bevolking.
Noord-Kaap se bevolking is 1.3 miljoen met 23 wat
besmet is. Dit is slegs 0.00177% van die bevolking. Uit die totale amptelike bevolking van 59 800
in Suid-Afrika is slegs 6 336 mense besmet en dit is
maar net 0.0106% van die bevolking.

MEER TUBERKULOSE STERFTES
AS COVID-19

Uit die 6 336 mense wat besmet is, het 2 549 ten
volle herstel – wat 40.23% van die besmette gevalle
is.

Om terug te kom na die realiteit:

Met ander woorde slegs 3 787 mense is besmet en
dit is maar net 0.0063% van die totale bevolking.

Gauteng se bevolking (amptelike syfers) is
15 200 200. In werklikheid is daar 12 miljoen net in
Soweto, maar kom ons hou by die amptelike leuens.
Uit daardie getal het 1 598 die virus opgedoen. Dit is
0.010513% van die bevolking.

Van die 6 336 wat besmet is, was daar slegs 123
sterftes wat gerapporteer is en dit is ‘n skamele
0.000206% van die bevolking.
Die sterftesyfer, as alle oorsake van sterftes veroorsaak is deur die virus, is ‘n skamele 1.9413% van alle
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Selfs die gewone griep alleen veroorsaak ongeveer
100 sterftes per dag in Suid-Afrika. Volgens die nuutste World Health Organization data wat in 2017 gepubliseer is, het griep en longontsteking sterftes in
Suid-Afrika 35 331 bereik of 7.04% van alle sterftes.

Voeg hierby die feit dat daar in werklikheid om en
by 105 miljoen mense in die land is – dan lyk nie
prentjie nog meer belaglik.
Die eerste bevestigde geval in Suid-Afrika is op 5
Maart 2020 aangemeld. Dit is rofweg 60 dae gelede
wat die sterftesyfer bring op gemiddeld 2 mense per
dag.

Vergelyk dit met 3 787 sterftes in die geval van die
Covid-19.
Volgens die WHO is Tuberculose wêreldwyd die
grootste moordenaar met 3 044 per dag. Longontsteking is 2 700 per dag seisoenale griep is 1027.
Kinkhoes is 440 per dag. Tifus is 396 per dag, masels
is 347 en Covid-19 is 56 per dag.

Die World Health Organization skat dat soveel as
124 000 mense in Suid-Afrika net in 2016 gesterf het
aan Tuberkulose. Dit is ongeveer 330 per dag. Tuberkulose is ‘n ernstige openbare gesondheidsprobleem in Suid-Afrika. Ongeveer 450 000 doen die
siekte elke jaar op.

Kinders kry kindersiektes en kindersiektes gaan almal gepaard met koors. Die World Health Organiza-
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tion en die koningin van Engeland het albei nou ‘n
kommerwekkende plan wat hulle wil uitvoer – hulle
wil mense se kinders van hulle af wegvat as hulle
koors het en na ‘n “veilige omgewing” neem. Verseker sal jy jou kind nooit weer sien nie. Moet onder
geen omstandighede die hulp van ‘n dokter wat jy
nie baie goed ken nie, vra as jou kind siek is nie.
Die ou siel op die troon het die gruwelike vermetelheid om te sê dat ons sal weer met ons geliefdes
herenig word en beter dae sal weer kom – daar is
GEEN gevaar nie en daar is GEEN rede om kinders
van hulle ouers af weg te neem nie!

Jaargang 24 (April 2020)

mens enigiets verwag.

SIEKTE WAT MILJOENE GAAN
UITWIS
(Uit Boodskapper van God, 1995)
Siener: “Die donker tyd sal begin met ons grootste
droogte in menseheugenis; en ook die wêreldwye
verspreiding van ’n siekte wat miljoene mense gaan
uitwis en waarvoor daar geen geneesmiddel sal
wees nie.” Hy het ook gesê hy sien ’n dik muur en
agter die muur brand die vuur hewig. Die muur is die
Sensuurraad. Dit is donker omdat al die kerse van inligting doodgeblaas is; dit beteken ons word willens
en wetens deur die media belieg — niemand weet
meer wat in die land aan die gang is nie.

Intussen het ‘n mol in die ANC inligting deurgestuur wat ‘n mens laat kriewel en bekommerd raak.
Ramaphosa doen wat die internasionale geldmag
aan hom voorskryf, maar nie al die swartes verstaan
dit nie. Volgens hierdie mol was daar ‘n stemming in
‘n videoskakel-vergadering van die ANC en hulle het
as’t ware eenparig van Rammaparra ontslae geraak.
Hy neem nog net waar tot die inperking by fase 3
intree en hulle openlik kan reis na Kaapstad waar die
finale reëlings en die stand van sake uitgeklaar sal
word. Ramaphosa kon nie die nodige steun werf om
staande teen die ousie en haar faksie te bly nie en as
ek hy was, sou ek die land vir tien jaar onder kwarentyn gehou het, want hierdie klomp swartes het vir
Zuma se vrou, Nkosazana Dlamini-Zuma gestem om
die volgende president te wees. Sy wil haar kloue
op die R500 biljoen lê wat die IMF gegee het vir die
oprigting van 5G torings in die stede; en dan is dit
weer Zoeloe teen Khosa en die Covid-19 sal vergete
in die stof bly lê.

Oom Niklaas het gesê al hierdie dinge sal saamval
met ’n wêreldwye oplewing van rasse-onluste. Dit
sal aanvanklik in Europa begin, het hy gemaan, en
daarna oor die res van die wêreld versprei: (Aan die
Weste kant (Europa) is een wit doek (’n simbool van
rasegtheid) Toe gaan die wit doek ope (mense sal
meer ‘oop’ lewe en rassuiwerheid op die agtergrond
skuif) en toe is daar wit boonkies (boontjies) in, verwys na mense met dieselfde erflike eienskappe —
in hierdie geval die blankedom) en die gaan oor die
hele wereld — wit rassisme sal teen alle verwagting
in, wêreldwyd toeneem).
Die Westerling in Europa het hom aanvanklik
daarvan weerhou om onderskeid te maak tussen sy
blanke erfenis en dié van ander volkere. Maar oom
Niklaas het gesê wanneer hulle deur vreemdelinge
oorstroom word, sal die strewe vir die ‘behoud van
die blankedom’ nie meer gekeer kan word nie.

Ramaphosa het net vir Gorhan en Mboweni agter
hom gehad terwyl sy die hele Ace-groep agter haar
het. Wat kommerwekkend is, is dat feitlik al die kommuniste en sosialiste, m.a.w. COSATU en die SAKPlede in die raad, hulle agter die ousie geskaar het.
Ons is sterk op pad na ‘n kommunistiese bestel en
gekoppel met die sogenaamde “gevaarlike” virus en
die blankes netjies vasgevang in hulle huise, kan ‘n

In sy visioene het Siener na 2 ‘tekens van reën’ verwys. Sept./Oktober en middel-Februarie.
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HONGERSNOOD IS SUID-AFRIKA
SE VOORLAND

Gedurende die 2de WO skryf mnr. Boy Mussmann
aan die Volksblad:
“Ek wens vergunning te kry om te sê watter voorspellings hiermee in verband staan. Hy sien die parlement is in sessie.” (En dan volg die visioen): Ons
parlement sit daardie tyd, sê hy: Dit het gereent
en die gras word groen, (middel-Februarie) en dan
word dit wit en droog (dis winter) en net sodra die
gras weer vir die tweede maal groen word, (Sept./
Okt.) as die Duitsers in Duitswes land (met vyf oorlogskepe), dan kom daar drie blou briewe in die parlement in. Die moframme (moframme is blanke parlementslede – hy verwys dus nie hier na die swart
regering nie, maar na die Iterimregering) staan met
hul koppe bymekaar, maak planne en wette. As die
eerste blou brief kom, begin die moframme rondwoel. ’n Tweede blou brief kom en die moframme
begin rondspring en met die derde blou brief dan
spat hulle uitmekaar en vlug uit die Kaap. Ek sien die
volksraadslede kom haastig huis toe, want ek sien
hulle as wilde makoue (vyande van die Boervolk).”

Die situasie in die land is vinnig besig om by die dag
meer en meer kritiek te raak. Sedert die inperking
begin het, is daar duisende in die Townships wat
begin honger ly het. En ons moet ons gereedmaak
daarvoor dat hulle enige dag van nou af in ’n onstuitbare massa die strate kan invaar op soek na kos.
Intussen het ons verneem dat die store van Pick n
Pay in Boksburg in een nag gestroop is. ‘n Aantal
vragmotors het gekom en alles weggery, terwyl die
sekuriteiswagte staan en toekyk het. Hulle verweer
was dat as hulle die polisie sou laat weet, hulle vermoor sou word. Die alarmstelsel het natuurlik ook
nie gewerk nie.
‘n Vriend het laat weet hy moes na die O.T. lughawe
toe gaan i.v.m. sy werk. Hy sê daar was byna geen
voertuie op die parkeerterrein nie. En binne die
lughawegebou was alles so donker en verlate dat sy
keel toegetrek het.

Die briewe kom nie die een na die ander nie, maar
met tussenposes.
Dus moet dit rondom middel-Februarie wees, want
Siener het pertinent gesê “ons dinge begin met die
geelperskereën”.

Is dit dalk oom Klasie se donkerte wat nou begin toesak?
Volgens berigte in verlede naweek se Rapport is
tientalle winkels dwarsoor die land in die Township
reeds deur verhongengerde bendes geplunder.

“Nou sê oom Klasie oor daardie tyd: “Ek loop in Johannesburg tussen die mynhope deur en geen mens
is te sien nie, (al die mynwerkers is huis toe gelos) al
die motorkarre staan…”

‘n Slaghuis in Vanderbijlpark het ‘m paar dae gelede
300 pakkies vleis opgemaak vir die blanke plakkerskampe. Die ANC het daar ingeloop en alles gevat
en gesê “Die blankes sal geen kos kry nie”. In ‘n ander geval het die polisie 200 kospakkies gevat wat
vir die arm blankes in die plakkerskamp op Bonaccord bedoel was. Dit was deur die kerk, Lewende Lig
uitgedeel.

Ja, met die coronavirus is al die mynwerkers ook huis
toe gestuur, maar die gebeure waarvan Boy Mussmann hier praat, lê ongetwyfeld nog iewers in die
toekoms.
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Miskien moet die mense wat kos na die plakkerskampe vat sommer ‘n hele paar slange saam met
die pakkies agter in ‘n toe bakkie saamneem. As
hulle dan gestop word, sal die slange al goed kwaad
wees en die swartes laat hardloop. Onhou net om
‘n slangvanger ook saam te neem, want die pakkies
moet immers afgelaai kan word!

Jaargang 24 (April 2020)

haar toesak. Mev. Van Wyk het ‘n organisasie gestig
onder die naam “Indigo Helpende Hand” wat arm
blanke gesinne in haar distrik van kos en ander voorraad voorsien.
Die swartes het op dieselfde dag kospakkies op Venstersdorp van die regering gekry. Mev. Van Wyk en
haar vriende is in kennis gestel van die aflewering
van kospakkies deur die regering en het drie ure lank
daarvoor gestaan en wag. Toe dit arriveer, het die
spul swartes dit net onder swartes uitgedeel. Toe sy
aan hulle sê dat die belastingbetalers van die land
vir die kospakkies betaal, is daar vir haar gesê dat
die dorp se blankes nie op hulle lys was nie. Daar is
sowat 250 blanke gesinne op die dorp, meeste van
hulle sonder werk.

En moet ook vir geen oomblik dink dit gaan eindig
wanneer fase 2 van die inperking verstryk nie, want
teen daardie tyd sal daar dalk al miljoene verhongerde swartes sonder kos wees, en die feit dat hulle
intussen geen weeklone betaal word nie, nog minder salarisse einde April, sal ‘n massa-woede ontketen soos wat hier nog nie gesien is nie.
Sal Roger Teale se profesie van April 1994 dan dalk
bewaarheid word?

Mev. Van Wyk het ‘n paar vriende geskakel wat
uiteindelik kos na haar huis gebring het. Plaaslike
swartes het haar gekonfronteer en die kos geëis.
Toe sy vir hulle sê dit is deur haar vriende geskenk,
het hulle haar met geweld gedreig en gesê dat hulle
haar gaan doodmaak en haar huis afbrand.

“Ek gee julle ‘n teken: hulle sal alles verbrand. Bloed
sal in die strate loop en menselewens sal vertrap
word.”
Die vraag is, wat staan ons te doen?

As gevolg van die dreigemente was sy verplig om
haar privaat geskenkte voedsel vir die swartes te
gee. ANC kaders het na die voorval verskeie foto’s
van haar huis geneem. Sy woon saam met haar invalide man en twee kinders.

Dit staan vir ons opgeteken in Jes. 26:20 “...gaan in
jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir ‘n klein oomblik, totdat die grimmigheid
verbygaan.”

As gevolg van aanhoudende teistering deur die
swartes, het sy by die polisie gaan kla. Hulle het vir
haar ‘n bedwingingsbevel gegee (restraining order).
Daar was weer ANC aflewerings van kospakkies,
maar die blankes op die dorp is geïgnoreer.

MOORD EN DOODSLAG
Hierdie coronaverkoue is besig om alles op te duiwel. Nou wys mense wie en wat hulle regtig is.

En dan het die Amerikaanse presidentskandidaat,
Joe Biden, die goddelose vermetelheid gehad om
die volgende oor blanke regering in SA kwyt te raak:

ANC ondersteuners in die klein dorpie, Venterspos,
het op Mev. Demi van Wyk toegesak toe sy kospakkies wat deur persoonlike vriende aan haar gestuur
is, aan blankes uitgedeel het. Sy was besig om die
pakkies aan haar vriende op die dorp, almal mense
wat baie swaar kry, uit te deel toe die swartes op

“Wat my meer ontstel oor die beleid is die rasionaliteit van die beleid. Die opgaaf van redes vir
die beleid is: jy het vier beginsels opgestel waarby
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jy sal bly. Dan sê jy op bladsy 14 – ons moenie deel
word van Suid-Afrika se probleem nie. Ons moet
deel van die oplossing bly. Ons doel moenie wees
om onsself op te druk, ons oplossings, ons geliefdes
in Suid-Afrika. Damn it, ja, ons het geliefdes in SuidAfrika. Ons geliefdess is die swart mense wat onderdruk word deur die aaklige blanke regime.
“Ons lojaliteit is nie Suid-Afrika nie, dis die Suid-Afrikaners. En die Suid-Afrikaner is die meerderheid
swartes en hulle word velaf geskraap deur ‘n onnosel, marionet regime.
“Ek lees hier: ‘Dit is die leiers van Suid-Afrika en hulle
volgelinge, swart en wit, wat die grootste verantwoordelikheid het. Hulle moet daarvoor opstaan.’
Hulle staan op daarvoor! Dis die enigste weg wat
vir hulle nog oop is met daardie afstootlike, walglike regime van Afrikaners. Dis al wat hulle nog het.
Hulle het alles probeer in 20 jaar. Hulle het gepleit,
hulle het geleen, hulle het gekruip en nou tel hulle
die wapen op.”

heroorweeg.
“Dit het begin met ‘n verklaring deur die Stigting op
Vrydag 14 Februarie 2020 - een waar in die persoonlike en onsmaaklike aanvalle deur die EFF op FW de
Klerk tydens die openingvan die Parlement ten regte
veroordeel is, maar waarin daar ook (deur De Klerk)
ontken is dat apartheid ‘n misdaad teen die mensdom is,” het Eloff gesê. (En dit het die hoofheilige
Eloff met absolute weersin vervul!)

Met ander woorde Biden geniet dit as die blanke in
Suid-Afrika bedreig word en swaar kry en al wat hy
daarmee regkry, is dat die blanke met ruggraat sy
hakke nog dieper inslaan en wag dat die swart massa aanval sodat hulle vernietig kan word.

“Die laaste uitspraak (van De Klerk) het ‘n storm op
sosiale media (die ANC-pootlekkers) en in die (ANCagterryer) hoofstroommedia veroorsaak. Ek is nie in
die samestelling en uitreiking van hierdie verklaring
geken of geraadpleeg nie (foeitog!), en het trouens
eers op 15 Februarie daarvan kennis moes neem toe
‘n joernalis my daarmee gekonfronteer het.”

SONDELOSE APARTHEID LAAT
ELOFF OP DIE VLUG SLAAN

Eloff sê dit het later duidelik geword dat Dave Steward, die voorsitter van die stigting, die verklaring
geskryf het. Oudpres. De Klerk het toestemming gegee dat dit aan die media gestuur word (uiteindelik
het De Klerk die waarheid gesnap en erken).

Dr.Theuns Eloff, voorsitter van die adviesraad van die
FW de Klerk-stigting, het na betrokkenheid van meer
as 10 jaar by die instelling bedank. “Dit is die afsluitingvan die hoofstuk,” het hy gesê.

“Ek en ander raadslede het oor die naweek telefonies gepraat en e-posse gestuur om ons kommer
en teenstand oor die verklaring uit te spreek (wat
anders kan jy van ‘n verraaier verwag?). Dit is op

Eloff sê tussen 14 Februarie en 13 Maart vanjaar het
‘n reeks gebeure plaasgevind wat hom gedwing het
om sy voortgesette betrokkenheid by die stigting te

15

Die VAANDELDRAER
Maandag 17 Februarie onvoorwaardelik en met
apologie teruggetrek. Beide mnre. De Klerk en Steward het om verskoning gevra en gesê dat dit ‘n oordeelsfout en die gevolg van ‘n emosionele oorreaksie op die EFF-aanvalle was. (Nee, sy knieë het, soos
in die verlede, weer slap geword, en Malema is om
verskoning gevra).

Jaargang 24 (April 2020)

verkwalik en selfs aangeval - waarskynlik omdat
hulle verkeerdelik van mening was dat ek steeds aktief by die stigting betrokke was en daarom vir die
verklaring verantwoordelik was of dit selfs geskryf
het.
“Derdens het ek besef dat my geloofwaardigheid by
die ander organisasies (joiners) waarby ek steeds
betrokke is, ook onder verdenking gebring word
deur my voortgesette verbintenis met die Stigting.”

“Die skade aan die Stigting en mnr. De Klerk se eie
geloofwaardigheid was egter reeds gedoen.” Dat
Eloff sy rug op sy medeblankes gedraai het, pla hom
hoegenaamd nie!)

Hy sê hy het “oorweldigende positiewe reaksie op
sy besluit gekry. Almal het begrip dat ek nie ‘n ander
keuse gehad het nie (‘n jakkals verander nooit van
streke nie!), maar dit beteken nie hulle is noodwendig negatief oor die stigting nie.”

Op 13 Maart kon die oudpresident ‘n trusteevergaderingvan die Stigting bywoon en by die vergadering
het die trustees hulle teenkanting teen die verklaring uitgespreek (wat anders kan jy van ‘n spul papbroeke verwag?). De Klerk en Steward het weer verskoning gevra - wat die trustees aanvaar het - maar
die trustees het ook daarop gewys dat ‘n “lang en
moeilike pad voorlê om verlore geloofwaardigheid,
respek en aanvaarding (van Malema en sy terroriste
bende) terug te wen.” En nou gaan ons weer baie
voetewas-sessies en agterent lek-sessies sien.

Kommentaar: Wie van ons onthou nog wat vier
dekades gelede gebeur het toe die einste Theuns
Eloff (nogal as jong predikantjie in die geheim na
Dakar, Senekal gereis het om vanaf 9-12 Julie 1987
onder leiding van F. van Zyl Slabbert en Alex Boraine die verbode ANC te gaan ontmoet, met hulle
samesprekings te voer en belydenis van apartheid
as sonde af te lê.

Eloff sê hy het by die vergadering aangedui dat hy
sy verbintenis met die Stigting verbreek, maar hy is
gevra om tot April te wag om dit te doen. Hy het die
afgelope week sy bedanking ingedien.

Dit gaan my verstand te bowe dat Eloff wat homself
nou Doktor noem, na 25 jaar van die ANC se verdrukking, bloedvergieting en totale wanorde absoluut niks wyser geraak het nie. Hy aanbid sy swart
kamerade nog met dieselfde ywer as destyds.

“Die hoofredes vir my bedanking is eerstens dat ek
nie met die inhoud van die 14

Spreuke 18:2 – Die dwaas het geen behae in verstandigheid nie, maar net daarin dat sy hart openbaar
word.

Februarie-verklaring en die proses wat dit voorafgegaan en gevolg het, kon saamstem nie - en dat die
terugtrek daarvan nie die skade wat gedoen was,
kon herstel nie. (Om ‘n leuen te verkondig is vir hulle
wins!)
“Tweedens het die verklaring my eie integriteit en
geloofwaardigheid onder verdenking gebring (wee
thy ooit wat die woorde beteken?). Ek is deur talle
(meeloper) vriende en (jabroer) kennisse daaroor
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Eiendomspryse in die middelklas voorstede gaan
drasties ineenstort. Die effek gaan wees dat mense
nie meer hulle verbande kan betaal nie en hulle huise gaan verloor. Baie huise in die middelklas gaan
opgeveil word en beskikbaar word vir regeringsbehuisings- en ruimte-integrasieplan.

Eye Witness News (EWN) se verslae is nie iets wat ‘n
mens kan lees nie. Hulle beleid is – geen rassisme,
geen seksisme, geen homophobia, geen godsdiens
onverdraagsaamheid nie, geen kuberboelie, geen
haatspraak, geen neerhalende taal, geen kommentaar wat geweld aanblaas nie. Met ander woorde,
geen waarheid ook nie. Ons moet net alles mooi
versier en almal saam Koembaja sing en dan is alles
sommer reg.

Besprekings oor die EWC het reeds boerderygrond
negatief geraak. Die droogte het ook baie boere op
hulle knieë. Boere mag nie eens hulle grond patrolleer om hulle lewende hawe en oeste te beskerm
nie. In baie dele van die land is diefstal algemeen
en boere ly enorme verliese as gevolg daarvan. Dit
sal plaaspryse selfs laer afdruk en baie boere sal van
hulle grond afgeforseer word.

RADIKALE EKONOMIESE BEMAGTIGING

Slegs klein, opkomende boere sal deur die regering
gesteun word. Mboweni het gesê dat nuwe, opkomende boere (swartes) hulle sal vestig op beskikbare grond.
Die wynbedryf, saam met die sterkdrank bedryf,
word op die oomblik op hulle knieë gedwing deur
die verbod op die uitvoer van wyne en die verkoop
van sterk drank.

Dit lyk nie of mense verstaan wat Ramaphosa bedoel
het toe hy gepraat het van Radikale Ekonomiese Bemagtiging nie. Mense verstaan nie wat werklik aan
die gang is nie. Hier is ‘n paar dinge wat besig is om
te gebeur:

Die waarde van wynplase wat op die oomblik teen
astronomiese pryse gewaardeer word, sal ook drasties val en daardeur die hele bedryf binne die bereik
plaas van BEE.

‘n Aansienlike persentasie van medium grootte
besighede is eenmansbesighede in die hande van
blankes, veral in die toeriste bedryf. Hulle sal bankrot gaan as die inperking nie vinnig tot ‘n eide kom
nie.

Die boubedryf was reeds diep in die moeilikheid
voor die inperking. Baie konstruksiebesighede sal
nie weer heropen nie. Skole is verwoes en daardeur
is nuwe konstruksiewerk geskep. Dit sal vir die BEE
besighede gegee word.

Slegs besighede in swart hande sal deur die regering
bygestaan word. Mboweni was baie duidelik daaroor dat die gaping wat nou ontstaan, gevul sal word
deur nuwe (swart) entrepeneurs. Hulle wil die ekonomiese kraan lank genoeg toe hou sodat miljoene
blankes geforseer word om bedelaars te word. Gelyktydig wil hulle geleenthede vir die swartes oopmaak, asook vir Sjinese om die gapings te vul.

Teen die tyd dat die inperking verby is en die ekonomie weer aangaan, sal beurtkrag weer ingestel word
en die laaste lewe uit mense se besighede dreineer.
Sonder inkomste sal privaat lugvaartmaatskappye
soos Comair nie lank kan oorleef nie. Hou hulle lank
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swarte kan nie. As ons net op onsself konsentreer
en hulle en hulle besighede so ver as moontlik uitskakel, kan ons steeds bly staan. Moenie by hulle
koop nie, moet hulle nie ondersteun nie – ten minste so ver as moontlik.

Is dit dalk die rede waarom die SAA nie toegemaak is
vir die inperking nie? Die regering het ‘n vergadering
gehad met Business Rescuers en met die plan gekom
om ‘n hele nuwe stroombelynde lugdiens in plek te
kry.

As hulle hulp kom vra, laat hom deur sy nek betaal
vir jou kennis. Begin ‘n aanlyn besigheid wat goedere
verkoop wat hulle wil hê en moenie enige swarte
aanstel om te help verpak nie. Rol jou moue op en
doen dit self. Adriaan is 82 en hy werk nog elke dag.
Ek is 72 en ek doen al die verpakking van die boeke.
Ruk jouself reg, jy werk beter as ‘n swarte en as ons
onder moet begin, dan doen ons dit.

Die moontlikheid bestaan dat ons ‘n toename gaan
sien in staatsbeheerde korporasies en besighede
soos in Sjina.
Die selfoonindustrie is toegelaat om ongehinderd
voort te gaan.

Wat die torings betref, as dit moontlik is, gaan weg
uit die stede. Dis waar die swartes is en laat hulle
dan maar die gevolge daarvan dra.

Ons word voorberei vir ‘n lewe wat beheer word deur
die tegnologie van die Vierde Industriële Rewolusie.
Terwyl die virus Sjina bittermin geaffekteer het, het
dit die VSA amper op sy knieë gebring. Baie sleutelbesighede in Italië is reeds in Sjinese hande. Dit lyk
asof Covid-19 soos ‘n ryp appel in die skoot geval het
van die ANC en ander magte om sosialistiese herstrukturering deur te voer wat hulle op geen ander
manier kon regkry nie. (Oorspronklik geskryf deur
Roelof Venter. Vertaling losweg aangepas.)

Bly veilig – maar bo alles bly bid, want ons Vader is
getrou en Hy het belowe Hy sal ons nooit begewe en
nooit verlaat nie…

Wat gaan ons teenreaksie wees? Boikot ALLE besighede wat BEE toepas. As jy weer met ‘n besigheid
begin, skakel swartes uit – selfs as kliënte indien
moontlik.
Indiërs raak ryk deur dat hulle mekaar ondersteun. Jy
sal nooit ‘n blanke in hulle diens sien nie en tog koop
ons blankes by hulle. Moenie van Sjinese, swart of
bruin besighede gebruik maak nie. Moet hulle nie
aanstel nie en moet hulle veral nie ondersteun nie.
Hou jou besigheid klein en beheerbaar. Dit sal nie vir
lank wees nie.
Onthou julle die ding met Steers? Dis die mag wat
blankes het. Ons kan weer opstaan, maar ‘n swarte
kan nie. Ons kan weer ‘n besigheid laat floreer, ‘n
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HIERDIE NUUSBRIEF WORD
MOONTLIK GEMAAK DEUR DONASIES
Hierdie nuusbrief word moontlik gemaak
deur donasies
Aan u almal wat ons so getrou gedurende die afgelope meer as
20 jaar ondersteun het, wil ons ons opregte dank oordra.
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