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‘N GEJAAG NA NIKS!
“Ons het ons besittings vermenigvuldig, maar ons waardes
verminder. Ons praat te veel, het selde lief en haat te dikwels” - George Carlin
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VAN DIE
REDAKTEUR
In die ganse geskiedenis van die wêreld was daar
nog nooit ‘n oomblik wat hy so verdeeld was as juis
nou nie en dat totale verwoesting sy voorland is. Die
Messias het ons al 2 000 jaar gelede hierteen gewaarsku: “Elke koninkryk wat teen homself verdeeld
is, word verwoes; en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie.”

op 15 Mei hierdie jaar in Johannesburg in ’n vergadering gesê hy het inligting ontvang dat die CIA en MI6
in die geheim besig is om Suid-Afrika só te destabiliseer dat ’n regimeverandering die enigste oplossing
sal wees. Die Obama regering wil van Zuma ontslae
raak omdat hy bande met die Guptas en China gesluit het wat uiteindelik die mag in hulle hande sal
oorlaat en Amerika dan nie meer vrye toegang tot
Suid-Afrika se minerale rykdomme en veral platinum
sal hê nie.

Op die oomblik is daar na skatting meer as 30 burgeroorloë wêreldwyd aan die gang; en Suid-Afrika staan
hoog op die lys vir die volgende een. Alles dui ook
daarop dat die studente-onluste die sneller daarvoor kan wees.

Met die Arabiese Lente-opstande in die Midde-Ooste
was die lokaas weer die ontsaglike oliebronne.

Die skielike landswye eis om gratis onderwys het nie
sommer spontaan oornag begin nie. Daar is al by
verskeie geleenthede gesê dat ’n derde mag hierby
betrokke is.

Ons staan op die vooraand van Joël se “dag van
duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag…”

’n Woordvoerder van die ANC, Zizi Kodwa, het reeds
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ruim oorwin, maar nie die ruimte in onsself nie. Ons
het groter dinge gedoen, maar nie beter dinge nie.
Ons het die lug gesuiwer, maar die siel besoedel.
Ons het atoom getem, maar nie ons vooroordeel
nie. Ons skryf meer, maar leer minder. Ons beplan
meer, maar bereik minder. Ons het geleer om te
jaag, maar nie om te wag nie. Ons bou meer rekenaars om meer inligting te bewaar, om meer kopieë
as ooit te vore te produseer, maar ons kommunikeer
minder en minder.
Dis nou die tyd van kitskos en stadige spysvertering,
groot mens en klein karakter, Stywe winste en oppervlakkige verhoudings. Dis nou die tyd van twee
inkomstes, maar meer egskeidings, mooier huise,
maar gebroke tuistes.Hierdie is dae van vinnig vakansies/uitstappies, weggooidoeke, weggooi moraliteit, kits plesier, oorgewig liggame en pille wat
alles doen van opbeur tot kalm raak tot doodmaak.
Dis ‘n tyd waarin daar baie in die vertoonkamer is,
maar niks is die stoorkamer nie. ‘n Tyd wat tegnologie hierdie brief na jou toe kan bring en ‘n tyd wat jy
kan kies om óf hierdie insig te deel of om eenvoudig
die skrapknoppie te druk.

George Carlin is ‘n komediant uit die sewentiger en
tagtiger jare. Hy het geskryf:
Die paradoks van ons tyd is dat ons hoër gebou het,
maar korter humeure, wyer snelweë, maar nouer
sienings. Ons spandeer meer, maar het minder, ons
koop meer, maar geniet minder. Ons het groter huise en kleiner gesinne, meer goed om ons lewe makliker te maak, maar minder tyd. Ons het meer grade,
maar minder ‘sense’, meer kennis, maar minder oordeel en wysheid, meer kundiges, en tog meer probleme, meer medisynes, maar swakker gesondheid.

Onthou:
Spandeer meer tyd met jou geliefdes want hulle
gaan nie vir altyd daar wees nie.

Ons drink te veel, rook te veel, spandeer te roekeloos,
lag te min, ry te vinnig, word te kwaad, bly te laat
wakker, lees te min, kyk te veel TV en bid selde.

Spreek ‘n mooi woord tot iemand wat na jou opkyk
met ontsag want daardie klein mensie sal binnekort
groot word envan jou weggaan.

Ons het ons besittings vermenigvuldig, maar ons
waardes verminder. Ons praat te veel, het selde lief
en haat te dikwels.

Gee ‘n warm drukkie vir die een langs jou want dit
is die enigste skat jy met jou hart kan gee en dit kos
niks.

Ons het geleer hoe om ‘n bestaan te maak, maar nie ‘n
lewe nie. Ons het jare by ons lewes gevoeg, die lewe
nie. Ons was al die pad na die maan en terug, maar
ons het ‘n probleem om oor die straat te loop om ‘n
nuwe buurman te ontmoet. Ons het die buitenste

Onthou om aan jou maat en jou geliefdes te sê “ek is
lief vir jou” , maar meer as alles moet jy dit bedoel.
‘n Omhelsing sal seer genees as dit die hart kom.
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Alle besware val op dowe ore en die Boervolk sit
magteloos en toekyk hoe sy taal sy amptelike status
verloor en uitgerangeer word).

Maak tyd vir omgee-liefde, maak tyd om te gesels.
en maak tyd om jou kosbare gedagtes te deel met
iemand.
Die lewe word nie gemeet aan hoeveel asemteue
ons trek nie, maar deur daardie oomblikke wat ons
asem wegslaan.

AFRIKAANS UITGESKOP.
Op 22 Junie 2016 is is by die Universiteite van Pretoria en Stellenbosch finaal besluit dat Afrikaans as
volwaardige onderrigtaal gestaak gaan word, terwyl
dit aan die lig gekom het dat Unisa besluit het Afrikaans word vir onderrig, navorsing en eksaminering
gestaak.

Daar is egter ook stadigaan besig om ‘n einde te kom
aan hierdie liberale waansin. Aan die eenkant raak
die liberaliste al hoe belagliker en aan die anderkant
groei die gevoel van weerstand teen hulle. Dit is iets
wat dwarsoor die wêreld voorkom. Verdraagsaamheid het plek gemaak vir woede.

Siener het dit só vir ons voorspel: “My volk vermeng so baie. Hulle praat nie meer die taal van ’n
Verbondsvolk nie. Ek sien die tyd word min, die Volk
afvallig. Die leiers lief vir plesier. Twee soorte mense:
dié met geld en mag, en die wat honger ly, weer
soos in die Woord — swaar pakke word saamgebind
en op die skouers gelaai van die wat ween. Die ander
deel van die land eet en drink, hulle oë peul uit van
vet...”

Die positiewe stem vir Brexit bevestig dat ‘n golf van
nasionalisme tans rondom die aardbol spoel. Die
Britte het gewys dat hulle dik is vir die outokrasie en
superliberalisme van die kunsmatige Europese Unie
en dat hulle eerder hul eie ding wil doen.
Dit val saam met die sterk opkoms van regse partye
in verskeie Europese lande soos die Alternative fuer
Deutschland (AfD) o.l.v. Franke Petry in Duitsland,
die Front Nationale o.l.v. Jean-Marie le Pen in Frankryk, die Vryheidsparty in Oostenryk en òf regerende
nasionalistiese partye in Serwië, Georgië, Finland,
Noorweë, Nederland, België, Italië, Griekeland, Pole,
Denemarke, Hongarye, Switserland, ens.

Alle pogings om die status daarvan te probeer handhaaf, het klaar misluk, want oom Nicolaas sê hy sien
hoe sy taal in die agtergrond vervaag:
24 Apr. 1923 — “In Unie kom ’n geel papier (verraad)
uit en daar is geskrijfte skrif op en (dit) raak weg-weg
(mij skrif).”

In die VSA is Donald Trump besig met ‘n nasionalistiese politieke rewolusie, terwyl Taiwan vir die
eerste keer ‘n vrouepresident het en boonop een
wat Taiwan sonder China voorstaan. Die politieke

(Die woorde “mij skrif”, is die Afrikaanse taal en alles wat daarmee verband hou, wat wegraak — dit
word deur sy nuwe heersers misken en vertrap.
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ondanks die beste pogings van die georganiseerde
internasionale geldmag, besig om ‘n gedomineerde
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te kom met julle ‘s..t’. Ons moes elkeen van julle vermoor het omdat julle steeds rassiste in julle hart is
en ‘n koeël deur die kop behoort dit reg te stel.”
Kan ‘n mens met so iemand ‘n toekoms bou? Hy is
nie die enigste een nie. Tagtig persent van hulle voel
so. Hulle haat ons omdat ons blywende skeppinds
tot stand gebring het en hulle niks nie. Hulle haat
ons omdat ons mooier, beter en slimmer as hulle is.
Hulle haat ons omdat die meerderheid Boere nie wil
verbaster met hulle nie.

Siener: Wit rassisme neem toe: 3 Des. 1918 — “Aan
die Weste kant is een wit doek. Toe gaan die wit
doek ope en toe is daar wit boonkies in, en die gaan
oor die hele wêreld.”

Swartes stel nie belang in die begrip ‘spesie’ nie.
Hulle stel nie belang in die bewaring van enige spesie nie. In baie dele van Afrika is daar nie meer wildlewe nie. In Zimbabwe het hulle al tot die rotte en
wurms opgevreet. Solank daar medies vir hulle gesorg word, teel hulle aan soos konyne en teer op die
jammerharte en op die natuur.

BURGEROORLOË
Die skokkende rassevoorvalle wat sedert 2015 dwarsoor Europa, Amerika en veral in Duitsland losgebars
het en steeds voortduur, het oom Nicolaas byna 90
jaar gelede voorspel: Wit rassisme (die behoud van
die blankedom) wat dekades lank deur breinspoeling en oordrewe skuldgevoelens onderdruk is, sou
in die verre toekoms,

Wat gebeur as daar te veel olifante in Botswana is?
Hulle verwoes die plantelewe tot hulle van honger
begin vrek. Maar daarvoor gebeur, kom die blanke
en dun hulle uit sodat die natuur die kans kan kry
om te herstel. Dog omdat die blankes die swartman
as medemens beskou, word dié reël nie op swartes
toegepas nie en word hulle toegelaat om roekeloos
aan te teel en dan die natuur, die ekonomie, die
blanke se erfgoed ... alles te vernietig. Daar is geen
brieke nie.

volgens die Siener, in Europa (die Weste) herleef en
daarna met rasse skrede dwarsoor die wêreld toeneem.
Hoekom haat swart en wit mekaar? Hoekom kan ons
nie in vrede saamleef nie? Hoor wat skryf Thamsanga Thami Mbenekazi: “Al julle rassistiese wit gemors
(fuckers) kan by die vlamme aansluit en saam met
julle helde brand ... moenie ‘n hele ras die harnas
injaag net oor ‘n paar arrogante mense nie. Die
woorde en mentaliteit van die meeste van julle Afrikaners is die rede waarom apartheid in die eerste
plek ontstaan het. Weet julle eens wat ‘n ‘f....ing’
barbaar is? ‘n Barbaar moet na julle huise gaan en
julle ma’s en dogters verkrag en julle hele familie
verbrand om daardie titel te verdien ... ‘f..k’ Mandela omdat hy julle Afrikaners toegelaat het om weg

Maar die tyd van die swartman is haas verby, ook
dié van die baster. Die natuur moes vir die mens ‘n
voorbeeld gewees het, maar vir die mens gaan die
lewe oor rykdom en besittings. Die blankes het hulle
blind gehou vir wat om hulle gebeur.
Op 8 September 2016 het die BBC ‘n berig uitgesaai
oor kameelperde. Daar is deur die kameelperd se
genetika vasgestel dat daar nie net een kameelperdspesie is nie, maar vier! Voorheen is daar geglo dat
die vier subspesies was, maar nie meer nie.
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Vir miljoene jare het hierdie vier spesies van kameelperde nie gekruisteel of genetiese materiaal
uitgeruil het nie. Hulle het ontwikkel in vier duidelik
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Die werkers kry die laaste dag van die maand af,
asook die helfte van die vorige dag vir betaaldag.
Algemene werkers arriveer tussen agtuur en negeuur en begin werk teen tienuur. Middagete begin
ongeveer 11.30 en eindig rondom 14.00. Teen 15.30
begin hulle alreeds huis toe gaan.

Die mens, met sy hoogs ontwikkelde brein, sy kennis, sy hoë geestelike goed, kon dit die eenvoudige
kameelperd nadoen, maar ter wille van sy subrasnaaste wat dit nie kan doen nie, het hy dit verwerp.
Tragies, nie waar nie?

Dit is die algemene werkers wat die kabels lê, panele
verskuif, ens. Dus word daar baie min werklike werk
gedoen as gevolg van die kort werksure.

Maar laat ons eerlik wees — daar sal altyd ‘n blanke
wees wat die hoenderhok se deur vir die jakkals sal
oopmaak.

Ander probleme — In ‘n substasie werk die lugreëlaar nie omdat die kontroleerder die verkeerde tipe
is. Dit het vier maande geneem om ‘n nuwe een
te kry en intussen was dit 40° in die substasie. Die
probleem het ontstaan as gevolg van swak of geen
opsigterbestuur nie.

Maar dis die hoenders wat nie meer die jakkals se
streke wil duld nie.
Tog sal daar altyd blankes wees wat in die pyniging
wat daarop volg, sal bly glo dat hulle dit verdien.
Solank ons daardie mentaliteit onder ons toelaat, is
ons uiteindelik gedoem om uit te sterf.

Die twee hoof skoorstene by Medupi is verkeerdom
gebou. Hulle wys 180° na die verkeerde kant. Dit
beteken dat al die pype verander moet word. Die
doeltreffendheid van die blaaspype sal geaffekteer
word as die pypwerk nie korrek is nie. Die ingenieur
wat die bou van die skoorstene afgeteken het, het
verdwyn. Dit was weereens ‘n gebrek aan bestuur
en kontrole.

SWART PRESTASIES

Die bestuur van die staf is ‘n brouspul. Hulle sit en
kyk net na jou as jy hulle vra om enigiets te doen.
Hulle weet dat as hulle nie hou van wat jy vra nie,
kan hulle staak en hulle het dit al gedoen. Dus niemand mors met hulle nie.

Zuma het in sy groot toespraak verwys na blankes
wat beweer dat hulle dinge beter as die swartes kan
doen. Nou goed, kom ons kyk na hoe hulle presteer.
Medupi en Kosile — albei is kragaanlegte wat biljoene rande absorbeer. Hulle is reeds meer as vier
jaar agter op die skedule. Medupi alleen se boetes
vir vertragings raak al aan R2 biljoen aan die voorsiener, Exxaro.

Daar is basies niemand in beheer nie omdat niemand die leiding wil neem nie uit vrees dat hulle afgedank sal word omdat hulle nie die vaardigheid het
om die werk te doen nie.

‘n Mens sal aanneem dat aangesien hulle reeds so
ver agter is met die werk, sal daar rondom die horlosie gewerk word? Maar Afrika laat hom nie aanjaag
nie.

En dit gebeur alles in die naam van BEE.
Etenstyd — Skynbaar word die voedselkontrak gedoen deur die plaaslike ANC burgemeester of leier.
Die werkers word een warm maaltyd per dag belowe.
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Daar is ‘n sentrale kombuis en ‘n gemeenskaplike
tafel. ‘n Werker dus wat ‘n uur van die kombuis af
is, word aangebring met ‘n klein bussie. Sy etensuur begin wanneer hy sy bord kos optel. Dus duur ‘n
etenstyd twee tot drie uu lank in sekere afdelings.

Jaargang 20 (Augustus 2016)

word geaktiveer, en jy kan selfs fotostate maak, deur
eenvoudig jou hand oor die kopieermasjien te beweeg; dit registeer dan jou nommer en maak vir jou
die fotostaat!
Die mikroskyfie stel die maatskappy ook in staat om
elke oomblik van die dag te weet waar jy is en wat
jy doen.

Toe die werkers gestaak het, is die voedselvoorsieners ten volle betaal nie net die winsgewende
afdeling nie selfs al het hulle geen maaltye voorsien
nie.

Daniël het dit al eeue gelede vir ons geprofeteer:
Openbaring 13:16-17 “En hy maak dat aan almal,
klein en groot, en die rykes en die armes, en die
vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand
en op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand
kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk
of die naam van die dier of die getal van sy naam
het....”

Die etenskontrak het al drie maal opgekom vir hernuwing en elke keer word dit aan dieselfde persoon
toegeken al is daar beter ander aanbiedinge.
En dit is net die middagete. Kan jy jou die res voorstel?

MIKROSKYFIE

AS DIE LAASTE ZIMBOERE
PADGEE
Met hierdie gesig kry ons een van die belangrikste
tekens wat Siener gegee het vir wanneer ‘ons moeilikheid gaan begin’. Hy het gesien hoe die laaste
boere in Suid-Rhodesië (Zimbabwe) al hul besittings
agterlaat en halsoorkop hier na ons kant toe vlug.
Selfs terwyl hulle vlug, word daar op hulle geskiet.
En alles dui daarop dat hierdie skrikwekkende gebeure binne drie maande dalk nog ‘n werklikheid
kan word.

Ons het pas berig ontvang dat ‘n Sweedse maatskappy sy personeel verplig het om ‘n mikroskyfie
op hul regterhand te laat inplant. Daar is nie gesê of
iemand beswaar daarteen gehad het of nie. Hulle
het ook die proses gewys, dit duur net ‘n paar sekondes dan is die skyfie in jou hand oorgedra (dit
werk soos ‘n inspuiting.) Daarna hoef jy net jou hand
te swaai (swipe) en deure maak oop, die Internet

Die Kommersiële Boere Unie (CFU) van Zimbabwe
het onlangs gesê daar was ten minste 20 “voorvalle”
op eiendom wat aan wit mense behoort oor die
afgelope paar weke. Volgens Hendrik Olivier, CFU
se direkteur, word die boere ingelig dat hul tyd in
Zimbabwe verstryk het. Sommige Boere kry 90 dae,
sommige kry 45 dae, en sommiges kry 30 dae om
boerderybedrywighede klaar te maak en om die
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eiendom te ontruim. Meer as 40 boere het die sogenaamde art. 8-kennisgewings ontvang, wat beteken
hulle moet hul plase binne 90 dae ontruim. Hierdie wetgewing dwing nie net produktiewe boere
van hul plase af nie, maar dit kan ook Zimbabwe se
einde beteken. ’n Chroniese tekort aan buitelandse
valuta veroorsaak dat produksiekoste baie hoog is
en infrastruktuur verkrummel. Zimbabwe staar die
vooruitsig in die gesig dat die boerderyhorlosie 60
tot 70 jaar teruggedraai gaan word. Net 44 van sowat 170 plase in dié vrugbare landbou-distrik het
oorgebly nadat die regering sy grondhervorming in
Februarie 2000 begin het.

nes uit te roei’. Volgens hom was die hele bevolking vanTsjetsjenië kriminele. En in die burgeroorlog
wat drie jaar sou duur, het ook duisende Russiese
soldate gesterf. Jeltsin gee toe bevel dat die inwoners van Tsjetsjenië in bomkelders gedryf moet word,
waarna brandstof daaroor gespuit en dit aan die
brand gesteek is. Nagenoeg 40 000 Tsjetsjene is in
die inferno lewendig verkool.

Die minister van grondsake, grondhervorming en
hervestiging, Douglas Mombeshora, het nou openlik oorlog verklaar teen blanke boere in die Mashonaland-gebied. Hy beoog om teen Junie vanjaar
alle blankes van hul plase te verwyder. Intussen het
pres. Mugabe op sy 91ste verjaarsdag gesê: “Ons het
nie meer die wit mabn nodig om ons te lei nie; ons
beskik nou oor ons eie vaardighede!”

“En dit gaan ’n ontsaglike burgeroorlog wees!” sy eie
woorde. Met die bloedige gevegte wat nou reeds ‘n
jaar lank in die Oekraïne woed, staar Rusland ’n groter krisis in die gesig as met die 1917-rewolusie. En
pres. Poetin beskuldig Obama openlik daarvan dat
hy doelbewus die vure aanblaas om ‘n wêreldkonflik
te ontketen.

Hierna, sê Siener, volg daar ‘n tweede burgeroorlog
in Rusland, want “ek sien ’n seeppot met vuur onder
in die ooste van Europa in Rusland.” (Dit kan net die
huidige konflik tussen Kiëf en die Krim wees.)

Terwyl daar nog koerante in Lugansk gepubliseer
was, het ‘n rubriekskrywer met die naam Iwan, die
volgende aangrypende stuk oor toestande in die
stad geskryf:

Jakob Zuma en sy span beskik oor dieselfde vaardighede — in tru-rat.
(Hierdie boere is al in 2000 deur Mugabe gewaarsku
dat hy hulle nog gaan wegjaag; maar hulle het geglo
dinge sal verander.)

“Die meeste stede en dorpe in die Krim is reeds deur
die Kiëf-magte verwoes. Sowat 450 000 inwoners
het sedert die begin van die oorlog al uit Lugansk
gevlug. Daar is nie meer sprake van ‘n normale lewe
nie. Nog net die swart murasie van die huise staan,
bome lê ontwortel, die winkels is leeg, die hospitale
donker, koud; alles om jou is in ligte laaie; oral knetter vlamme, hang dik rookwolke. Die strate is verlate, behalwe vir die enkeles wat kop onderstebo by
‘n dooie waak met die hoop iemand daag op om te
help en in hul smart te deel. Ou mense dwaal rond,
struikel oor die puin, val, sukkel weer orent, en dwaal
dan verder, opsoek na ‘n krummeltjie kos, ‘n kraan
waaruit daar nog water drup, ‘n skuil plekkie. Party
staan net daar tussen die puinhope en huil; soms
hoor jy hulle roep. Na wie? Na God? Na ‘n geliefde?

SWART WOLK OOR RUSLAND
Mnr. Joos Haasbroek skryf in 1995 aan my: “Oom
Klasie voorspel dat die langdurige en bloedige rewolusies in Afrika nog skaars verby sal wees, of ’n
burgeroorlog gaan in die Sowjetunie uitbreek...” Dit
was toe ook so. In 1994 verklaar Tsjetsjenië hom onafhanklik van Moskou; die onafhanklikheid is egter
nie erken nie, en pres. Boris Jeltsin stuur meer as
80 000 Russiese troepe om die Tsjetsjeense ‘rower-
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“In hierdie stad het my mense méér as alles verloor;
daardie ingebore menswaardige lieflikheid is uit hul
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geen werk, geen motor, geen vriende, geen gesin óf
familie nie. Baie het ook al hoop én vrede verloor...”
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genoemde departement, Minister Gugile Nkwinti
die media uitgenooi het na ’n uitpasseringseremonie van 6 000 opgeleide NARYSEC-lede op 15 April
2014 by die Thaba Nchu Opleidingskollege, Thaba
Nchu, in die Vrystaat. Volgens die mediaverklaring
is een van die doelstellings van die NARYSEC: “ To
create a major countryside revolution for socio-economic freedom through nation-building and community service.” Persone moet tussen 18 en 35 jaar
wees en oor minstens Gr.10 beskik. Dit behels ’n
vierjaarkursus in skrynwerk, elektrisiteit, bouwerk,
loodgieterswerk, ens. en tot op datum is reeds 14
000 persone landswyd gewerf. Deelnemers word
ook oorsee geneem na lande soos China,Venezuela,
Duitsland, ens. Min. Nkwinti en die premier van die
Vrystaat met twee van sy LURe sou die uitpassering
bywoon.

Elena Kuznecowa van Lukansk het vir ons meer as
30 foto’s (wat sy self geneem het) gestuur van hoe
dit nou daar lyk. Ons het die foto’s en berigte via
haar vriend in Port Elizabeth, Antonius, ontvang. Sy
probeer al maande lank om uit die Krim pad te gee
en na Suid-Afrika te kom, maar sy word elke keer
deur die owerheid gekeer om die land te verlaat, en
sy het gevra dat ons in hierdie saak vir haar moet
bid.
Volgens Siener van Rensburg sal die huidige burgeroorlog in Rusland verskriklik wees en terwyl dit aan
die gang is, sal die wêreld net magteloos staan en
toekyk. Die stryd in die Oekraïne kan ongetwyfeld
gereken word as een van die aakligste burgerooloë
wat die mensdom nog beleef het. En daar is nog
geen einde in sig nie.

Hierdie jeugdiges (in Zim) is en was skuldig aan
moord, verkragting, marteling, stemmers intimidasie, vernietiging van eiendom, aanvalle op besighede, ontwrigting van die opposisie, MDC byeenkomste en uiteindelik die inneem van plase wat aan
blankes behoort waartydens hulle die boere en hulle
gesinne vermoor of afjaaf van hulle eiendom.

Ten slote het Siener gesê dat hierdie oorlog die voorloper sal wees van die 3de en laaste Wêreldoorlog.

Net soos wat Mugabe die National Youth Services
gestig het om te help met “Grondhervorming” in
landelike gebiede, het die ANC die National Rural
Youth Service Corps (NARYSEC) gestig onder die leiding van die Minister van Landelike Ontwikkeling en
die Minister van Verdediging.

Hy het in dié tyd ook groot ellendes vir die hele Europa voorspel

DEKMANTEL VIR OORLOG

Hierdie 8 000 jeugmilitia word by twee militêre basisse opgelei -- Saldanha en Bloemfontein (De Brug).

In die verlede was daar gerugte dat die National Rural Youth Service Corps (NARYSEC) van die regering,
soos geadministreer deur die Dept. van Landelike
ontwikkeling en Grondhervorming, ’n dekmantel is
vir militêre opleiding van werklose swart jeugdiges.
Dit was gerugte wat Ditsem Nuus bereik het, die
waarheid waarvan egter nie bevestig is nie. Wat nou
wel verseker is, is dat volgens ’n mediaverklaring van
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ALWEER DIE CHINESE

Jaargang 20 (Augustus 2016)

En raai watter groep het reeds “opleiding” in China
ontvang? Niemand anders nie as NARYSEC, die 8 000
militante, gewelddadige swart jeugdiges wat reeds
opgelei is om boere van hulle plase te verjaag! Wat
is hulle in China geleer? Nie om mielies en pampoene te plant nie. Ook nie om houtwerk te leer of
huis te leer bou nie. Hulle is verder opgelei in guerilla oorlogvoering teen blankes, want China het sy
oog op Suid-Afrika. Daarom kolonialiseer hy so vinnig as moontlik hier.
Die besoek van die Chinese is die gevolge van ‘n RAS
(Terugbetaalbare Advies Dienste) ooreenkoms met
die Wêreldbank op 8 Nov. 2013. Die ooreenkoms behels ook die aanleer van vaardighede, asook werk
vir landelike jeug wat geïdentifiseer is as een van die
sewe sleuteltake van die RAS.

Met watter soort speletjie is Zuma en sy trawante
besig? Wat kan die Chinese ons leer oor armoede?
Niks. Armoede kom as gevolg van die wanbestuur
van die ekonomie van ‘n land deur ‘n swak regering.
Raak van die regering ontslae, jaag die “vreemdelinge” uit Afrika uit die land uit, sowel as die Chinese,
koelies, en hotnots en die ekonomie herstel en weg
is die armoede.

Armoede is ‘n relatiewe bergip. Vir die tradisionele
swartman is kos in die maag, drie vrouens en ‘n dak
oor die kop die ekwivalent van rykdom. Die “bleeding hearts” verstaan nie daardie begrip nie. Dus het
hulle aan die doodtevrede swarte vertel dat hy arm
is en soos ‘n dier leef en dat daar beter dinge in
die lewe is en sedert daardie dag wil die swart ‘n
mercedes hê, oorsese reise, blink klere en alles wat
daarmee saamgaan. Vandag sit ons met moeilikheid
wat nooit moes gewees het nie.

Nêrens in die Bybel staan daar dat een volk vir ‘n ander moet sorg nie. Dit word nie van ons verwag nie,
maar die swartes word in hulle miljoene hierheen
gestuur (deur ons Hemelse Vader) om die onnosele
Blankes ‘n paar lesse te leer -- wat hulle skynbaar nie
leer nie. Dus is die Chinese hier om die spyker verder
in die blanke se doodskis in te slaan. Wanneer gaan
ons dan leer?
Hier is die Chinese nou weer en dis net vergaderings en besoeke en uitruil van “kennis” dat dit ‘n
naarheid is. Wat wil die swartes bereik? Hulle wil hê
China moet geld in die land inpomp om die armes te
help -- verskoon tog -- SWART armes.

Armoede is nie noodwendig armoede onder hulle
nie, dis dikwels net eenvoudig hulle lewenswyse.
Hulle kan niks bymekaarmaak of instand hou nie,
want dis nie in hulle kultuur nie. hulle gebruik wat
daar is en produseer niks. Nou is die Chinese hier, nie
om armoede te verlig nie, maar om die kultuur van
‘n ras te verander, want dit is waarop dit neerkom.

Die sogenaamde Minister van Grondhervorming,
ene Gugile Nkwinti, het gesê dat nou samewerking
met China ‘n deeglike armoedsverligtingstrategie vir
Suid-Afrika sal verseker, veral om die pleidooi van
die landelike armes te verlig. Ha ha!

Die gevolge van hierdie kultuur van die swarte is dat
dit die blanke aftrek na ‘n vlak wat nie sy kultuur is
nie. Ons bou en werk tot vooruitgang, ons breek nie
af nie, maar ons ly onder die gevolge van die swart
kultuur.
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Aan die einde van die dag draai alles om die ekonomie wat op die oomblik deur die swartes geslag
word.

Jaargang 20 (Augustus 2016)

hulle het niks om te verloor nie. Armoede bring ontevredenheid en woede teen diegene wat veronderstel is om dit te keer. En sal weghardloop help?
Waarskynlik tydelik. Binnekort sal die ganse wêreld
in oorlog gedompel wees en sal kostekorte baie,
baie groter word. Die afgelope paar jaar was die
oeste byna niks en hierdie baie, baie meer mense in
die land as wat die land kan dra. Dis nie net armoede
wat toesak nie, maar ook honger en ‘n tekort aan
water — en krag.

Agt jaar gelede het die NIDS (National Income Dynamics Study) ‘n opname gemaak waarin hulle 28
000 mense in Suid-Afrika se finansiële status bepaal
het. Die studie is van stapel gestuur deur die Departement van Beplanning, Monitering en Evaluering in
Pretoria.
Die studie het bevind dat 22% van dié wat in 2008
nie arm was nie, nou arm of brandarm is. Dit het ook
bevind dat 28% van die armes in 2008 nou brandarm
is en ernstige tekorte het en dat 93% van die armes
in 2008, chronies arm is.

En wat kan ‘n Chinees daaraan doen? Of ‘n swarte,
Zuma, De Klerk of wie ook al. Armoede is nie die laagste sport nie. Honger en dors is.

KORTETJIES

Prof. Murray Leibbrandt, pro-vise-kansellier van
armoede en ongelykheid aan die Universiteit van
Kaapstad, het hierdie kommentare gelewer.

Die afgetrede sogenaamde ‘regter’, Bernard
Ngoepe, het ‘n beroep gedoen of besluitnemers in
Suid-Afrika om rassisme onmiddellik te kriminaliseer. Hy sê die rasseverhoudings in die land het tot
‘n bedroewende vlak gedaal. Vir Suid-Afrika om sy
opdoemende ramp te oorleef, moet rassisme vinnig
gekriminaliseer word. Hy het gesê dat SA binnekort
‘n burgeroorlog gaan hê as niks gedoen word aan die
ongesonde rasseverhoudings nie.

‘n Mens moet dus nie verbaas wees dat FW de Klerk
gesê het dat baie blankes uit Suid-Afrika gaan vlug
nie.
Hy noem dit ‘n onsmaaklike feit dat die huidige SA
regering energiek is omtrent die aanvaarding beleide wat doelbewus daarop gemik is om blanke SuidAfrikaner seer te maak. Hy het dit kwytgeraak in sy
toespraak tydens die opening van die ‘Sentrum vir
eenheid en diversiteit’. Maar ons het nuus vir hom:
Daar is geen eenheid in diversiteit nie, net rewolusie — dis ‘n natuurwet. En toe sê hy: Soos wat die
BBBEE se lus styftrek, mag dit toenemend moeilik
raak vir blanke Suid-Afrikaners om werk te kry. Dis
onvermydelik, gaan hy voort, dat baie (blankes) gedwing sal word om die land te verlaat. En toe het hy
die vermetelheid om te sê dat die hoop op ‘n reënboognasie wat so wyd begeer word, steeds sal bly.
Al word die Chinese se ‘hulp’ ingeroep, al staan
Zuma op sy knieë, niks kan die ramp meer afweer
nie. Mense wat nie kos het nie, raak roekeloos, want

Altyd maar dieselfde deuntjie en niks verander nie.
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Ons behoort glad nie hieroor verbaas te wees nie,
want het die meerderheid dan nie in 1994 gesê dis
maar alles reg nie? Ons taal, die Bybel, eie skole en
woongebiede is nie belangrik nie, maar rugby en TV
is. Eintlik het dit veel langer geneem om tot op hierdie punt te kom as wat ‘n mens verwag het. As jy die
jakkals in die hoenderhok toelaat, moet jy nie kla as
die hoenders doodgebyt word nie. Hoenders en jakkalse kan nie in vrede saamwoon nie. Ook nie
swartes en witmense nie. Die wrywing sal altyd daar
wees.

Jaargang 20 (Augustus 2016)

“Die besluit van Groot Brittanje om die EU te verlaat, is ‘n teken aan die Brusselse Politburo en sy bureaukratiese aanhangsels. As die EU nie uiteindelik
sy verkeerde pad en die kwasi-sosialistiese eksperiment van dieper politieke integrasie verlaat nie, sal
meer Europese lande hulle soewereiniteit terugeis
op die manier waarop Brittanje dit gedoen het.”

AITOG, SWEDE!
Swede se opgemorsde oop grens beleid het die
land worstelende gelaat met integresieprobleme as
gevolg van gods- en kulturele verskille. Die regering
se teenstrydige pogings om menseregte ten all koste
te bevorder, mag dinge dalk net vererger. Vroue se
reg op sonder ‘n top in openbare swembaddens te
swem, mag dalk net verdere teenstrydigheid aanroer en bes moontlik ook die getal verkragtings vermeerder.

DUITSLAND

Swede se diskriminasie onbudsman het sedert
verlede jaar steun voorsien aan mense wat sonder
‘n top wil swem. Die kontroversiële besluit gaan
oor sogenaamde “intergeslag” wat mense is wat
hulleself beskou as tussen of verby die tradisionele
man/vrou-skeiding van geslag.

Verregse persone in die AfD (Alternatief vir Duitsland) beloof om hulle eie verkiesing uit te roep wanneer hulle die mag in daardie land met die volgende
verkiesing gryp. ‘n Woordvoerder van die party het
Brussels bestempel as ‘n “bureaukratiese monster”
en toe bygevoeg: “Volgende jaar sal die AfD in die
Duitse Parlement wees en Dexit sal bo aan ons agenda wees.” (Dexit = Duitsland se onttrekking uit die
EU)

Per Holfve van die diskriminasie ombudsman se
kantoor, het die veranderde reëls verwelkom. Hy sê:
“Dit sal die gemeenskap se persepsie van die geslagsaak in ‘n meer inklusiewe rigting affekteer.”
Die besluit is nie sonder probleme nie. Sommige
badhuise het begin met vroue-alleen tye en het
meer Moslems ingenooi as gevolg van ‘n paar onaangame insidente.

Bjorn Hocke van die party sê: “Ek weet die Duitsers
wil vry wees van EU slawerny.”
Partyleier, Frauke Petry, het vroeër vanjaar kontroversie veroorsaak toe sy die Duitse polisie beveel het
om los te brand op onwettige immigrante. Sy was in
die wolke toe Brittanje besluit om uit die EU pad te
gee.

“Daar is ‘n risiko van botsing met ander kulture en
godsdienste. Daar is Moslemvroue wat met volle
klere aan swem. Selfs mense sonder godsdienstige
of kulturele vertakkings mag aanstoot neem teen
vroue wat sonder ‘n top swem,” het Carina Eng-
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Jaargang 20 (Augustus 2016)

Dis duidelik dat hulle wat op die boonste punt is van
die Anglo-American Axis (AAA) piramide van mag is,
sal nie toelaat dat enigiets hulle stuit in hulle begeerte om Rusland en sy lot te beheer nie. Hulle
weet baie goed dat solank as wat Poetin aan die stuur van die Russiese regering is, daar bitter min is wat
hulle kan doen om die soewereiniteit van daardie
volk wederregtelik vir hulleself toe te eien. Nogtans
het hulle aangehou met die weg ‘chip’ van Russiese
gebiedsintegriteit deur Islam ekstremiste en ISIS in
te bring in lande wat geleë is op die buitewyke van
die Russiese Federasie.

ström, hoof van die Liljeholmsbadet openbare badhuis in Stockholm gesê.
Die besluit wat oorspronklik net op ‘intergeslagte’
van toepassing bedoel was, word wyd gesien as
die eerste stap na die wettiging van nudisme in die
openbaar, iets wat baie Swede sal verwelkom.
Memse, is hulle in vir ‘n groot verrassing ... hulle én
die Moslems!

POETIN GEWAARSKU

Die AAA se leierskap het herhaaldelik gewys dat
hulle bestaan uit ‘n aantal krimineel waansinnige
psigopate wat deur niks gekeer sal word totdat hulle
Rusland weer onder hulle beheer het nie. Hulle
het dit voorheen beheer onder die vaandel van die
USSR. Nou wil dieselfde misleide kabal eienaarskap
wegneem deur ‘n kapitalistiese politieke ekonomie. Deur ‘n kombinasie van roofvyand kapitalisme,
ekonomiese sanksies, monetêre sabotasie, finansiële terrorisme, weersoorlog, asook die strategiese
geplaasde, moedswillige oorloë van aggressie en johad terrorisme, fokus hulle op die val van die huidige
regering.

Dis nie dikwels dat daar vir ‘n staatshoof van ‘n supermag so ‘n dramatiese en gewelddadige boodskap
gestuur word nie. Daar word vermoed dat agente
van die VSA en Brittanje wat in Moskou self is, die
aanslag beplan en uitgevoer het.

Ahoewel hierdie kabal op een of ander manier suksesvol was daarin om die hele kaartehuis vir dekades
lank staande te hou, is daar nou ‘n matematiese sekerheid van ‘n wêreldwye ineenstorting. Daar is eenvoudig geen manier waarop dit gekeer kan word nie.
Gegee die enormiteit en grondigheid van die komende ineenstorting (ekonomies, finansiëel en sosiaal), is hierdie misleide spul besig om alles in sig
te steel voordat anargie oorneem. Hulle weet daar
is geen groter prys as die Russiese Moederland nie.
Selfs al het dit baie gekrimp van sy vorige grense wat
dié van die USSR was, is Rusland nog steeds enorm
groot. Van die Stille Oseaan tot die Golf van Finland,
van die Arktiese Oseaan tot die Kaspiese See is Rus-

Vladimir Putin se ampsmotor in betrokke in ‘n kop-aan-kop
botsing in Moskou wat die Russiese president se ‘geliefkoosde
chauffeur’ laat sterf het.
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land verreweg die grootste land op aarde met meer
as 17 miljoen vierkante kilometer. Dit is amper twee
keer so groot as Kanada, China en die VSA.

Jaargang 20 (Augustus 2016)

se psigopatologie versterk totdat hulle kollektief iets
werklik onnosel doen soos om die Derde Wêreldoorlog te begin, nadat hulle die hele planeet in ‘n dieper
fase van die Tweede Groot Depressie gedompel het.

Groot dele van Rusland is onbewoon en ryk aan
minerale bronne. Olie, gas, goud en silwer, uraan
en steenkool, diamante en verskeie edelgesteentes,
hout en graniet, seelewe en ander wild is alles in
oorvloed beskikbaar. Elkeen van hierdie bronne
word deur die AAA kabal begeer sedert hulle meeste
van hulle natuurlike bates verkoop het van die begin
van die Industriële rewolusie af.

Die vraag is: Hoe ver gaan hulle Poetin druk voordat
hy kwaad genoeg word om hulle in eie munt terug
te betaal?
Die moontlikheid is sterk dat Rusland oornag, wanneer hy daarvoor gereed is, oorlog kan verklaar.
Amerika is steeds besig om moeilikheid in Sirië te
maak en elke keer kom hulle met die “verskoning”
dat dit ‘n misverstand was of iets dergelyks. Onlangs
het NAVO ‘n gebied binne Sirië gebombardeer. Agthonderd is gewond en sestig is dood en hulle sê
maar net weer: Dis ‘n misverstand.

Hulle is desperaat. Hulle sal nou enigiets doen om
hulle doel te bereik selfs deur die verdieping van
dien Tweede Depressie, asook om die Derde Wêreldoorlog te begin. Om Vladimir Poetin uit te haal is
maar flou in vergelyking met die dood en vernietiging wat hulle reeds oor die wêreld voroorsaak het.

Dit begin werklik lyk asof NAVO baie swak spioene het en oor regtige vrotsige inligting beskik. Die
teendeel is dat hulle oorlog ten alle koste soek.

Poetin en sy Kremlin-span verteenwoordig die grootste struikelblok in die gedurig oopvouende Nuwe
Wêreldorde-agenda. Die kabal se onmiddellike doel
was om soveel as moontlik Poetin lojaliste sag te
maak omdat hulle gedink het sommige mag dalk die
Russiese ‘establishment’ verlaat. Hulle het die Russe
se determinasie grootliks onderskat om hulle soewereiniteit te handhaaf en hulle mag terug te neem
van die Westerse Banke.

GRIEP
Daar is net een moontlike verweer teen so ‘n griepepidemie vir almal van ons en dit is om die immuniteitstelsel betyds vooraf op te bou en in stand te
hou. En die antwoord hierop is om genoeg (natuurlike) vitamine C en ook koeksoda op ‘n gereelde
basis in te neem! Vermy kunsmatige farmaseutiese
produkte soos die pes, want dit is spesifiek bedoel
om u bloot te stel en sieker te maak! Dit is hoe en
hoekom ons allergies geraak het vir antibiotika.

Met elke maand wat verbygaan, stel die Russiese
president die AAA leiers in die skadu soos wat hy by
die G20 vergadering in China gedoen het. Poetin het
Obama nie net na ‘n lawwe kind laat lyk nie, hy wen
aanhoudend die die skaakspel wat op die Wêreld
se geopolitieke skaakbord gespeel word sedert
hy destyds eerste minister geword het. Terwyl Poetin wêreldklas skaak speel, lyk dit of sy Westerse
eweknieë skaars dambord speel.

Rasper so drie keer ‘n week ‘n normale-grootte suurlemoen met skil en al, voeg ‘n halwe teelepel koeksoda saam met ‘n bietjie water daarby en eet alles
op. U sal baie gou die positiewe verskil agterkom
wat dit aan u algemene gesondheid maak! Die ander
baie goeie raat is om minstens elke tweede dag ‘n

Die Neocon kriminele kabal is altyd bereid om iets
onnosel te doen ten spyte van die gevolge. Min politiese analiste verstaan werklik dat die kabal mekaar
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halwe teelepel koeksoda in ‘n glas water te drink. Dit
maak die liggaam meer alkalies en dan kan die peste
en plae nie in die liggaam oorleef nie. Nog so ‘n middel is olyfblaarekstrak, want dit versterk die liggaam
se immuniteitstelsel sommer baie goed.

Jaargang 20 (Augustus 2016)

reeds vir 30 jaar al weet dat Dagga baie siektes kan
genees wat die mediese wetenskap nie kan nie.
Terwyl die Amerikaanse regering beweer dat kannabis, of beter bekend as dagga/ maijuana, geen genesende eienskappe het nie, het hulle in hulle besit
twee patente op kannabis as medisyne en dit bewys
hulle skynheiligheid.

‘N DROOM

Dertig jaar lank al weet die Feds dat kannabis unieke
cannabinoïede samestellings bevat, asook antioksidante wat optree as neurobeskermers wat de mens
se brein en liggaam teen siektes beskerm.

Ek droom op 10 Augustus dat ek met ‘’n ou vriend
praat wat ek jare laas gesien het… In die droom sê hy
vir my “Daar is 78 dae oor…”
Later die oggend ek bel hom op pad werk toe en.ek
vra …”Die Almagtige het jou ‘n getal gegee…wat is
dit?”

‘n Brit van 33 jaar oud is gediagnoseer met terminale ingewandskanker en vandag, twee jaar later, is
hy kankervry. Hy het dit reggekry deur sy eie terapeutiese dosisse van kannabis olie te gebruik.

Hy sê toe vir my: “Ja, dit was ‘’n sewe en ’n agt …
maar wat gaan gebeur weet ek nie. As jy dit optel, is
dit so om en by die 21ste Oktober hierdie jaar. Maar
ons ken nie die gebeurelyn nie... Ons moet kyk wat
gebeur wat dit gaan wees...”

In Australië is ‘n man gearresteer omdat hy die lewe
van sy kleuter dogtertjie gered het deur die gebruik
van mediese graad kannabis.
Daar word ook beweer dat dit Alzheimers kan genees. Indien kannabis die brein beskerm, sal dit baie
moontlik Alzheimer’s kan genees.

DAGGA

In ‘n navorsingsprojek waarvan die resultate in die
JAMA International Medicine gepubliseer is, is bevind dat in state waar kannabis nie meer ‘n kriminele
oortreding is nie, het pynstiller sterftes met 25% verminder. Mense gebruik eerder kannabis as die Groot
Pharma Doodspille.
‘n Ses en dertigjarige man wat COPD stadium III
(Chronic Obstruction Pulmonary Disease) gehad het,
was op 15 vwerskillende soorte farmaseutiese pille
vir hoï bloeddruk, depressie, angstigheid, aggressie, hoë cholestrol, slaaploosheid en pyn. Hy kon nie
werk nie en het gesukkel om asem te haal. Hy het
homself gesond gedokter met marijuana olie.

Nog net die oningeligdes weet nie dat dagga besondere genesingseienskappe het nie. Katy Whelan, die
CSS Gesondheids verslaggewer, sê dat regerings

In Austyralië was daar ook ‘n man homself van long-
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kanker binne drie maande genees het.

Jaargang 20 (Augustus 2016)

Rooihuide van VSA: Van die geskatte 10 miljoen inheemse Indiane van weleer is daar ongeveer 400
000 oor.

‘n Agt maande oue baba het ‘n gewas op die brein
gehad waarop daar nie geopereer kon word nie. Die
baba se dokter wat geweet het van die genesingskrag van kannabis, het dit voorgestel en twee maal
per dag is daar ‘n druppel daarvan op die fopspeen
gesin. Vier maande later was die gewas weg.

Aboriginies in Australie weinig van hierdie inheemse
Volk oor.
Maories in New Zeeland as inheemse volk ‘n baie
kleine minderheid.

So is ook Lymesiekte genees, ook kanker in ‘n driejarige seuntjie.

In die”sondige, wrede onderdrukkende” Suid Afrika
is daar tans meer as 40 miljoen inheemse Swartmense.

Die enigste rede waarom dagga/kannabis/marijuana as onwettig verklaar word, is omdat dit siektes genees, siektes waarvoor mense duisende en
duisende rande aan die medici betaal om genees te
word -- en dan werk dit baie keer nie.

1987 — Die SAUK het Radio-uitsendings gedoen in
11landstale ASOOK TV-uitsendings in 6 landstale.
(Hierdie uitsendings was vir Suid Afrika se eie bevolking van 27 miljoen.)

APARTHEID

In 1948 was daar slegs 472 swart kinders in matriek.
Dr DF Malan, Eersteminister, stel die Eiselen-Kommissie aan om die haglike toestand waarin Swart
Onderwys hom bevind te ondersoek. Na aanleiding van hierdie Kommissie se bevindinge bring die
regering van Dr Malan in 1954 ‘n volwaardige Departement van Swart Onderwys tot stand.

Was dit werklik so erg, of is daar ‘n ander kant aan
die saak?
Die 9 swart volke binne die grense van Suid Afrika is
so verskillend wat betref taal, kultuur en mentaliteit
as die Spanjaarde,Engelse, Grieke, Franse, Hollanders, Italianers en Duitsers in Europa.

Toe die liberale, van koers afgewykte NP Regering van
FW de Klerk in 1990 die Departement van Onderwys
en Opleiding ontbind, was daar reeds 42 000 Swart
studente wat aan Universiteite studeer het.

Brittanje omskep Swaziland en Botswana in onafhanklike, selfregerende state. Dit is reg in die oë
van wêreld. As Suid Afrika Bophutathswana, Venda, Transkeie en Ciskei omskep in onafhanklike,
selfregerende state dan, is dit ‘n onding, onaanvaarbaar, sondig, onbillik en onderdrukkend. (Afrikaners
doen lustig mee aan die veroordeling.)

In 1955 was daar 35 000 en 1984 was daar reeds 1
096000 Swart skoliere.
In 1984 word gemiddeld dwarsdeur die jaar 15 nuwe
klaskamers per werksdag vir Swartkinders gebou.
Teen ongeveer 40 kinders per klaskamer beteken dit
dat vir ongeveer 600 kinders per dag klaskamers gebou word. (Ek het ongelukkig nie statistiek vir die
aantal klaskamers wat per dag afgebrand is nie.)

BOTSWANA (56 miljoen hektaar) se bruto nasionale
inkomste was R192 miljoen
BOPHUTATHWANA (4miljoen hektaar) se bruto nasionale inkomste R326 miljoen.
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In 1984 was die persentasie skoolgaande Swart
kinders in die volgende Afrika-state as volg: Suid Afrika 65%, Egipte 64%, Nigerie 57%, Ghana 52%,
Tanzanië en Ethiopië 29%.

12 jaar nadat 34 000 swartes onder Britse wapen
teen die Boere geveg het, hul huise afgebrand, hul
vee doodgemaak en hul vroue en kinders na Konsentrasiekampe aangejaag het.)

In 1948 toe die Nasionale Party oorgeneem het, was
daar:

Die 1936 Wet is ingestel vir die verdere beskerming van swart grondbesit in SA en die uitbreiding
daarvan met 7.25 miljoen hektaar. Op hierdie
grondgebiede het 4 Swart Volke, na referendums
binne eie geledere, onafhanklike status verwerf en
6 Swart Volke het selfregering binne eie geografiese
gebiede verwerf.

4 Afrikaanse Universiteite, 4 Engelse Universiteite
(wat oop was vir almal) en 1 swart universiteit te
wete Fort Hare (Nelson Mandela, Robert Mugabe
en pres. Banda het hier grade verwerf.), 1 Korrespondensie: Unisa (Hierdie universiteit was oop vir
almal)

1987: 4.8 miljoen blankes dra 77% van die gesamentlike belasting terwyl 56% van die staatsuitgawes
die 18.2 miljoen swartes ten bate val.

Vanaf 1948 tot 1981 het die ‘Apartheids Regering’
11 nuwe universiteite tot stand gebring: 1 Afrikaans:
Randse Afrikaanse Universiteit. 1 Dubbel-medium:
Port Elizabeth. 1 vir Bruinmense: Universiteit van
Wes Kaapland. 1 vir Indiers: Durban Westville. En 7
Swart Universiteite.

Claus D Vaque skryf: “Reeds in 1978 het Soweto 115 sokkervelde, 3 rugbyvelde, 4 atletiekbane, 11 krieketvelde, , 2 golfbane, 47 tennisbane, 7 swembaddens(sommige volgens Olimpiese
standaarde), 5 rolbalsale, 81 korfbalvelde, 39 kinderspeelparke, en tallose gemeenskapsale, bioskope en
klubhuise gehad”.

Toe die Nasinale Party in 1948 aan bewind kom was
daar slegs 472 Swart kinders in Matriek. 1982 Was
daar 42 000 Swart studente wat aan universiteite
studeer het. Daar was dus reeds 7 swart universiteite asook 28 inrigtings vir Hoër Tegniese Opleiding waar Swartmense kon studeer.

“Hierby kom nog 300 kerke, 365 skole, 2 tegnikons 8
klinieke, 63 kindertuine, 11 poskantore en dan nog
sy eie vrugte en groentemark”.

Genl. JMB Hertzog was na Unie-wording in 1910
minister van Naturelle-Sake in die kabinet van Genl.
Louis Botha. Hy inisieer wetgewing vir die beskerming van grond in besit van Swartmense. Hierdie wet
word in 1913 deur Minister Piet Grobler by by die
Parlement ingedien. Hierdie wet het die grond wat
in Swartmense se besit was omgrens en dit vir hulle
alleen gereserveer. (Daarvandaan die terminologie
‘swart reservate”)

“Die reusagtige Baragwanath-Hospitaal in Soweto
met 3 000 beddens is een van die grootste en modernste hospitale in die wêreld. Sy 23 operasieteaters
is voorsien van die modernste toerusting wat daar in
die wêreld beskikbaar is”.
“Die Hospitaal het 8000 mense indiens, waarvan
450 voltyds aangestelde dokters is en dit behandel
jaarliks meer as 112 000 binnepasiënte en 162 0000
buitepsiënte”.

Die 1913 Wet is deur ’n Afrikaner-regering ingestel
om die grondgebiede van Swartmense te BESKERM
en uit te brei. (Neem in ag dat hierdie Afrikaner
regering hierdie positiewe stappe geneem het sleg

“Daar is in Soweto meer as 2300 geregistreerde
firmas, wat aan swart sakemanne behoort, asook
100 privaat taxi-ondernemings. Van die 5 0000 mo-
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torbesitters ry 3% in Mercedes-Benz karre. Die stad
het meer skole, kerke, motors, taxis en sportvelde as
menige onafhanklike Afrikastaat”

... “Die alternatief daarvoor sal lei tot konflik, botsing en bloedvergieting EN die oorheersing van die
blanke en ander minderheidsgroepe”

Die Kanadese Arts Dr. Kennith Walker skryf oor
Soweto: “In Soweto het ek baie huise gesien wat 100
000 dollar gekos het met ‘n BMW voor die garagedeur. Alle huise is enkelverdieping. Baie is onlangs
geverf. Baie het blombakke in die vensters en grasperke voor die deur. Net 2% is krotgeboue. As ek die
keuse sou hê om of in Soweto te woon of in die vervalle woonstelgeboue van New-York, Chicago of Detroit, waar daar so baie misdaat voorkom, dan sou
ek geen minuut aarsel nie voordat ek Soweto kies.”

Die ideale bestel wat die goeie ‘Ou Nasionale Party’
implimenteer het was daarop gemik om Inheemse
volke te bevry, om oorheersing van een volk oor ‘n
ander uit te skakel, om groep-belange botsings, konflik en bloedvergieting uit te skakel.

Tussen 1975 en 1984 het die werklike inkomste van
swartes met 27.5% gestyg teenoor die 6.4% van die
blankes.

Daar word na die Nasionale Party regering van 1982
tot1994 verwys as ‘Apartheids Regering’. Dit is ver
van die waarheid en ‘n misinterpretasie van die
geskiedenis. Vanaf 1982 het die Nasionale Patry
stelselmatig die “apartheids” maatreels van die wetboek verwyder. Na die inwerkingtreding van EEN
Parlement met 3 Kamers (vir Blank, Bruinmense en
Indiers) het Swart konflik jaarliks ge-eskaleer. Dit het
tot gevolg gehad dat die regering, wat reeds sy tradisionele beleid in die asblik gegooi het, van ander
ongeoorloofde en onaanvaarbare metodes gebruik
gemaak het om homself te handhaaf. Hierdie “misdade” word vandag verkeerdelik om die nek van
“APARTHEID” gehang. (Polisie manne wat in opdrag
‘misdade’ uitgevoer het dien vandag nog gevangenis
straf uit.)

Vergelyk die alternatief, dit wat tans besig is om in
‘Nuwe Suid-Afrika’ te realiseer. “Konflik, groep-belange botsings, bloedvergieting en die onderdrukking
van die Afrikaner en ander minderheids groepe.”

Tussen 1962 en 1972 het die VVO 298 miljoen dollar
aan onderontwikkelde volke in Afrika bestee. Gedurende dieselfde tyd het Suid Afrika 558 miljoen
dollar vir die ontwikkeling van sy eie swart volke bestee.
In sy 1981 Verkiesingsmanifes verklaar die Nasionale
Party:
“Die ideale staatkundige bestel vir Suid-Afrika is
een waarin elke volk oor homself kan regeer, soos
hy wil, verkieslik binne ‘n eie geografiese gebied”

19

Die VAANDELDRAER

20

Jaargang 20 (Augustus 2016)

Die VAANDELDRAER

Jaargang 20 (Augustus 2016)

INTEKENARE OP DIE VAANDELDRAER:
BETAAL AAN:
Brandwag Verspreiders

INTEKENGELD:
RSA R150
Namibië R180
Per epos: R120 per jaar

ONS ADRES:
Posbus 316, LADISMITH, 6655
Tel: 028-5512516 Faks: 086 2706347

BANKBESONDERHEDE:
Vaandel Uitgewers
Standard Bank
Rek. Nr. 188 263 217
Tak Kode: 051001

Posbus 316, Ladismith, 6655
Bestellings: verkope@vaandel.co.za

21

Tel: 028 551 2516 Faks: 086-270 6347
Navrae: info@vaandel.co.za

