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DERDE WÊRELDOORLOG
Pres. Wladimir Poetin sê hy berei die Russiese mil-
itêre magte voor vir ‘n volskaalse oorlog teen Ameri-
ka en sy bondgenote, en voeg toe by: “As Saudi-
Arabië, Turkye, die VSA of enige ander land troepe 
in Sirië se grondgebied  instuur sonder die toestem-
ming van die Siriese regering, sal Rusland dit beskou 
as ‘n oorlogsverklaring!”

Poetin het hierdie waarskuwing uitgereik nadat 
prins Mohammad bin Salman Al-Saud, die 30-jarige 
Saudiese minister van verdediging, aan CNN gesê hy 
gaan 150 000 grondtroepe na Sirië stuur om “ISIS te 
beveg. En die besluit is finaal en onherroeplik”. 

Poetin se reaksie was dat Salam Al-Saud dit as ‘n 
rookskerm gebruik, eerstens om pres. Basjar al-As-
sad tot ‘n val te bring, en tweedens, om Jerusalem 

in te val en die Al-Agsa Moskee in Jerusalem vir die 
Moslems weer in besit te neem.

Maar intussen verloor hy veld in Sirië. Pres. Basjar al-
Assad se magte en Hisbolla-vegters het weer daarin 
geslaag om die dorp Azaz, noordwes van Aleppo, in 
te neem. Dit kan Saudi-Arabie dwing om troepe in 
die streek te ontplooi.

Die volgende maand of twee hou vir ons die sleu-
tel tot die antwoord. Saudi-Arabië het ‘n reuse-mil-
itêre oefening op sy noordelike grens gehou en dan 
moet die 350 000 troepe wat vir die “oefening” daar 
saamgetrek is, óf teruggaan huis toe óf Sirië bin-
neval.

Laasgenoemde lyk die mees waarskynlikste, want 
behalwe vir die 350 000 troepe, het 20 000 tenks, 
2 450 vegvliegtuie en bomwerpers, en 450 van die 
mees modernste helikopters, ook aan die oefening 

VAN DIE 
REDAKTEUR
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mense in krotte en murasies, sonder krag, sonder 
water, sonder infrastruktuur, sonder hoop; almal 
verwilderde, verskeurde volke, gestroop van alle 
menslike waardes en kenbare bestaansordes; want 
die radikale Islamiete wat die vorige gematigde 
regerings vervang het, is nou in beheer – die verder-
wer wat geskape is vir die afgrond en om te verniel.

Jay Will van Before It’s News skryf hieroor: “Ek dink 
nie ek het al ooit ‘n meer gunstige situasie gesien 
wat die Derde Wêreldoorlog kan ontketen nie. Hoe-
wel Turkye en Saudi-Arabië nie troepe na Sirië kan 
stuur sonder die Obama administrasie se toestem-
ming nie, is beide pres. Erdogan en prins Salman 
Al-Saud arrogant en roekeloos genoeg om dit op eie 
gesag te doen.”

OEKRAÏNE, AANLOOP TOT DIE 
3DE WÊRELDOORLOG?

Siener: “Ek sien ’n seeppot met vuur 
onder in die ooste van Europa in Rus-
land, en dit gaan ’n ontsaglike burger-
oorlog wees.”

Na die val van die Berlynse Muur in 1989 het Rusland 
‘n tydperk van rus en vrede beleef totdat geweld in 
Kiëf, hoofstad van die Oekraïne, losgebars en sluip-
skutters minstens 82 betogers doodgeskiet het. 
Die wettig verkose president, Wiktor Janoekowitsj, 
moes daarna in aller yl uit die stad vlug.

‘n Handperd van Amerika, Petro Poroschenko, het 
die leisels in Kiëf oorgeneem en kort daarna die sep-
eratiste (pro-Russiese rebelle) in die Krim-gebied 
aangesê om oor te gee of totaal uitgewis te word. 
Hierin is hy op 5 Desember 2014 ten volle gesteun 

deelgeneem. Militêr gesproke, is dit die grootste 
‘vryetydse’ oefening in die militêre geskiedenis. Dit 
staan bekend as Noord-Donder.

Toe ‘n fotograaf-joernalis hierdie foto van‘n dog-
tertjie in Sirië geneemhet, het die vierjarige gedink 
die kamera is ‘n geweer en haar armpies bo haar 

kop gelig om oor te gee.

Die bevel vir hierdie “oefening” kom van die 30-jarige 
prins Mohammad bin Salman Al-Saud van Saudi-
Arabië. Net soos die CIA in Tunisië, Egipte, Irak en 
Libië gedoen het, het hulle Salman ook gehelp om 
Jemen in ‘n bloedige burgeroorlog te dompel om ‘n 
regeringsverandering te weeg te bring. Om dieselfde 
in Sirië en Iran te doen, het Salman 25 Moslem 
bondgenote opgekommandeer om saam met sy 
magte aan die oefening deel te neem. Van die lande 
is die Verenigde Arabiese Emirate, Egipte, Jordanië, 
Bahrain, Soedan, Koeweit Marokko, Pakistan, Tu-
nisië en nog tien ander nasies. 

Hierdie is maar net nog ‘n uitvloeisel van die Ara-
biese Lente wat in Desember 2010 in Tunisië begin 
het met beloftes van bloeiende demokrasieë, plural-
isme, vrede, vryheid en verdraagsaamheid. Dis elke 
dag in nuusverslae oor die radio en TV, asook artikels 
in koerante en tydskrifte, wêreldwyd uitbasuin.

En nou? Nou lê al daardie beloftes begrawe onder 
verwoeste stede, puin- en vullishope, woon die 
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5. “Ek sien die aarde is pikswart … Dan slaan die 
aarde brand en sien ek ’n gesig van ’n aaklige oor-
log; van perde met bloed wat van die perde se 
stange sal afloop…”

Die burgeroorlog in Sirië woed nou reeds 4 jaar lank 
terwyl rebellemagte probeer om  die regering van 
pres. Basjar al-Assad omver te gooi. Die VSA steun 
die ISIS rebelle omdat hy Sirië wil destabiliseer. (Die 
ISIS terroristegroep is deur die CIA gestig en word 
via Saudi-Arabië van wapens voorsien.) ISIS het 
reeds daarin geslaag om verskeie streke in die Mid-
de-Ooste én Sirië oor te neem en hulle oliebronne 
te beroof waarmee terroristegroepe wêreldwyd be-
fonds word. 

Maar wat die res van die wêreld tot onlangs toe nie 
geweet het nie, is dat Turkye in die geheim saam 
met ISIS gekonkel het om duisende olietenktrokke 
na Irak en Sirië te stuur waarin gesteelde olie dan 
na Turkye vervoer is. Hierdie diefstalle het aan ISIS 
‘n netto inkomste van nagenoeg $100 miljoen per 
maand besorg!

Dit was vóórdat Rusland in September verlede jaar 
pres. Al-Assad as bondgenoot begin bystaan het. t 
wou verseker dat die Siriese regering nie dieselfde 
pad loop as ander Arabiese state wat deur Amerika 
gedestabiliseer is nie; terselfdertyd wou hy die ISIS 
rebelle se plundering van die olievelde stuit. 

As gevolg van die Russiese aanvalle op ISIS se stell-
ings het die Turkse regering erge finansiële verliese 
gely. So ook pres. Recep Erdogan en sy twee seuns 
wat al drie groot winste uit die oliediefstal gemaak 
het. Erdogan was so briesend oor Rusland se be-
trokkenheid en die verliese van hulle gely het, dat 
hy wraak gesweer het. Op 24 November doen hy 
dit toe ook deur ‘n Russiese Su-24-bomwerper met 
twee van sy F-16 vegvliegtuie bo die grens tussen 
Turkye en Sirië af te skiet. 

deur die Amerikaanse kongres wat in Resolusie 758 
indirek ook oorlog teen Rusland verklaar het. En 
vir die eerste keer sedert die 2de Wêreldoorlog is 
Amerika en Rusland weer besig om swaarde te kruis!

“Ver in die Noorde staan ‘n donker-
rooi bul (Rusland) met sy kop na die 
ooste; hy staan net soos ‘n bul wat wil 
baklei. Toe kom ‘n rooi witrug bul 
(Amerika) van die weste na die ooste 
en sy horings is baie skerp.” - Siener

Dat Poetin ook betrokke is by die bloedige burger-
oorlog in Sirië, maak dat Rusland ’n groter krisis in 
die gesig staar as met die 1917-revolusie. Hy beskul-
dig Barak Obama daarvan dat hy doelbewus die vure 
aanblaas om ‘n wêreldkonflik te ontketen. Poetin 
se hand van vriendskap aan Al-Assad kan dalk tot 
gevolg hê dat nog visioene van Siener van Rensburg 
bewaarheid word.

Hy het gesê die “ontsaglike” burgeroorlog in Rusland 
(die Oekraïne ) en die eskalasie van chaos en geweld 
in Europa en die Midde-Ooste sal uiteindelik uitloop 
op die Derde Wêreldoorlog:

1. “’n Swart gordyn val oor Rusland en na die weste 
is die aarde omgeploeg.”

2. “Die gras brand in Europa en die aarde word 
daarvandaan na hier swart.” (In Europa woed ’n 
volskaalse oorlog wat uiteindelik ook hierheen 
sal uitkring).

3. “Toe word die aarde in Europa zwart.”

4. “In Europa is ’n groot misvuur met donker rook 
in middel en buite om brand die vuur.” Sy beskry-
wing van die burgeroorlog in Frankryk.
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Poetin het hierdie eerlose daad beskou as ‘n steek 
in die rug van Rusland deur handlangers van die ter-
roriste. En gewaarsku dat enige verdere aanvalle op 
een van sy vliegtuie as ‘n daad van oorlog beskou 
sal word. Hierna het Russiese vlieëniers ISIS daagliks 
genadeloos met tussen 60-70 lugaanvalle gebom-
bardeer sodat hulle feitlik nie meer kan funksioneer 
nie.

Barak Obama kon in 4 jaar oënskynlik niks uitrig om 
ISIS se opmars te stuit nie. En het tot nou toe lugs-
teun gegee aan NAVO en sogenaamde “gematigde” 
rebelle. Maar hy is so in die skande gesteek deur 
Poetin se suksesse dat hy ewe skielik ook besluit het 
om terroriste basisse in Sirië aan te val.

Sy bondgenootskap met Turkye is erg daardeur ver-
suur, en op Vrydag 12 Februarie rig Erdogan ‘n waar-
skuwing aan Amerika dat hy met sy optrede ‘n “see 
van bloed” in die Midde-Ooste gaan veroorsaak!

Dit het nie net Saudi-Arabië se planne (om van Al-
Assad ontslae te raak) in die wiele gery nie, maar 
ook ISIS verhinder om die miljoene gesteelde vate 
olie na Turkye te vervoer.

Toe Siriese magte met Poetin en Iranse hulp begin 
om Aleppo te omsingel en die stad van rebellemagte 
te bevry, het beide Turkye en Saudi-Arabië besef 
hulle sal nou drasties moet optree om te keer dat 
ISIS finaal uitgeknikker word.

En op 13 Februarie begin Turkye om die Koerdiese 
magte in die noorde van Sirië te bombardeer. Die 
wêreld het asem opgehou, gewag vir Rusland se 
vergeldingsaanvalle, maar niks het gebeur nie. Daar 
is deur sommige korporatiewe media woordvo-
erders gesê “Poetin het bang geword”. Maar volgens 
ingeligte Russiese bronne wag Poetin om te kyk of  
Saudi-Arabië se volgende stap is.

‘n Openlike botsing tussen Turkye en Rusland sal aan 
Ankara die reg gee om hom op die NATO-handves te 

beroep en bondgenootbeskerming vir ‘n lidstaat wat 
aangeval word, te eis.

Die Amerikaanse visie-president, Joseph Biden, 
blaas die oorlogsvure verder aan met sy uitlating dat 
die VSA en Turkye gereed is vir ‘n militêre oplossing 
in Sirië as daar nie ‘n politieke ooreenkoms gemaak 
kan word nie. Op sy beurt het die Amerikaanse sek-
retaris van verdediging, Ashton Carter, op 13 Febru-
arie sy NAVO-bondgenote gevra om die Amerikaanse 
koalisie te steun om grondtroepe in Sirië in te stuur.

Nadat hierdie verklaring uitgereik is, het die Russiese 
eerste minister, Dimitry Medvedev gewaarsku dat 
“die voorneme van Amerika en sommige Arabiese 
state om grondtroepe in Sirië in te stuur, die begin 
van die Derde Wêreldoorlog sal wees!”

Intussen het Poetin die Westerse wêreld weer on-
kant betrap deur die meeste van sy troepe uit Sirië 
te onttrek. Dit was ‘n uitstekende sielkundige skuif. 
Hiermee het hy die Obama regering weereens in die 
skande gesteek deur te toon dat sy sending na Sirië 
suksesvol afgeloop het. Daarenteen kon Amerika in 
vier jaar nog nie hond haaraf maak nie. Dieselfde het 
met Amerika in Afganistan, Irak en Libië gebeur!

En dis presies wat Poetin wou hê. Met sy skitterende 
suksesse het hy Amerika sielkundig op die agtervoet 
geplaas.

Ons kommentaar: Dis duidelik dat die wêreld met 
blinde oë na gebeure kyk. Poetin is slegs bereid om 
met Duitsland te praat en die res van Europa beskou 
hy as onbenullig.

Jaargang 20 (Februarie 2015)Die VAANDELDRAER
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WEER ‘N KRIMOORLOG?

Daar is ‘n gesegde wat lui dat “die geskiedenis her-
haal homself”. En dit lyk of dit weer die geval kan 
wees, want vandag beleef ons feitlik dieselfde situ-
asie wat hom 160 jaar gelede met die Krimoorlog by 
die Swart See afgespeel het.

Destyds was daar spanning tussen Rusland en 
Turkye, en laasgenoemde se twee bondgenote, 
Engeland en Frankryk. Vandag staan Rusland weer 
teenoor Turkye en al sy NAVO-bondgenote. En daar 
is geen twyfel nie dat as ‘n oorlog tussen Rusland 
en Turkye uitbreek, Engeland en Frankryk hulle weer 
aan Turkye se kant sal skaar.

In 1850 het gebeure in Europa die Britse regering ve-
rontrus: Frankryk het pas ’n nuwe staatshoof gekry – 
Napoleon III, ’n broerskind van Napoleon I, wat aan 
die begin van die eeu ’n bedreiging vir Brittanje was. 
Die Britte het die nuwe Franse keiser ook nie vertrou 
nie. Die wantroue het skaars gewyk of die optrede 
van Rusland het spanning veroorsaak. En toe Rus-
land Turkye militêr bedreig, het Engeland en Frank-
ryk oorlog teen Rusland verklaar.

Dit was die begin van die  Krimoorlog wat eers in 
1856 met die Vrede van Parys beëindig is.

Die belangrikste rolspelers in die konflik was die 
Turkse Ryk saam met Frankryk en Engeland teen 
Rusland.

Die magtige Russiese vloot het korte mette gemaak 
van die Turkse vloot en dit nie net totaal vernietig 
nie, maar ook die reg verkry om via Konstantinopel 
na die Middellandse See te vaar.

(Volgens Siener gaan ons met die uitbreek van die 
3de Wêreldoorlog ‘n herhaling hiervan sien: “Ge-
durende die nag storm Rusland baie vinnig deur 
Turkye op pad na die Suez gebied, terwyl Turkye 
geen weerstand bied nie.” Hy sien in Europa bars 
die Russe deur na Spanje op pad na Gibraltar, en as 
hulle ook daar voorgekeer word, dan draai hulle op 
na Engeland en val hulle uit die lug aan. Engeland 
word geheel en al verwoes).

In die Krimoorlog het Engeland die oorname van die 
Middellandse See-gebied as ‘n bedreiging gesien, 
want tot in daardie stadium was die Britte baas van 
die Middellandse See. Engeland soek toe ‘n bondge-
noot om teen Rusland op te tree, en hy kry dit in 
keiser Napoleon III, wat geglo het dat ‘n oorwinning 
oor Rusland sy posisie sou versterk. In 1854 vaar 
hulle toe saam op in die Middellandse See om die 
Russiese vloot aan te val.

Die Russiese tsaar, Nicolaas I, wou egter konfron-
tasie vermy en trek sy vloot terug in die versterkte 
hawestad Sebastopol, hopende dat dit die Britte 
en Frankryk sou ontmoedig. Maar omdat hulle die 
Russiese marine totaal wou uitskakel, besluit hulle 
om Sebastopol te verower.

Na ‘n beleg van 10 maande slaag die koalisie daarin 
om Sebastopol in te val en die Russe te verslaan. 
Brittanje wou die oorlog voortsit, maar Napoleon 
was tevrede dat hy sy posisie versterk het. Engeland 
wou toe nie alleen die stryd verder voer nie en het 
in 1856 die Vrede van Parys gesluit. Die oorwinnaars 
kom ooreen dat die Swart See neutrale sal wees en 

Die VAANDELDRAER Jaargang 20 (Februarie 2015)



8

dat geen Turkse óf Russiese oorlogskip voortaan 
daar mag vaar nie. Die Krimoorlog het 650 000 lew-
ens geëis.

(In hierdie oorlog sal egter meer mense omkom as 
in beide die 1ste en 2de Wêreldoorlog saam. Daarin 
het 76 miljoen mense gesterf. Siener beskryf dit so: 
“Terwyl atoombomme dood en verderf saai, sal na-
sies en volkere uitgedelg word, terwyl party ophou 
om te bestaan, sal andere nog daar wees, maar geen 
waarde meer hê nie”. In ‘n gesig wat handel oor die 
einde van hierdie laaste Groot Oorlog (wat nou op 
hande is), en waarin Rusland weer teen Turkye, 
Engeland en Frankryk te staan gaan kom, het hy 
gesien “Rusland is kapoet” –  verslaan met Amerika 
se geheime wapens. Onder die ander lande wat hy 
sê totaal verwoes gaan word, is Palestina, Engeland 
en die ganse Europa).

Maar ook Sirië se hoofstad Damaskus gaan, volgens 
die profeet Jesaja, “ophou om te bestaan”. Ek glo 
dit sluit die landstreek Sirië self ook in. Jesaja: 17:1-
2 “Godspraak oor Damaskus. Kyk, Damaskus word 
weggeneem, sodat dit geen stad meer is nie, maar 
dit sal ‘n vervalle puinhoop word. Die stede Aroër 
sal verlate wees; vir die troppe vee sal hulle wees 
wat daar sal lê sonder dat iemand hulle skrikmaak.” 
Jer: 49:27 “En Ek sal ‘n vuur aansteek in die muur 
van Damaskus, en dit sal die paleise van Bénhadad 
verteer.”

Ten slotte: Net ‘n brokkie interessante inligting oor 
Napoleon III:

Die Boere van die ou Republieke is groot dank aan 
hom verskuldig, want in dieselfde jaar wat die Kri-
moorlog begin het, het Napoleon by die Britte 
daarop aangedring om die onafhanklikheid van 
die Transvaalse en Vrystaatse Boererepublieke te 
erken. Dit het daartoe gelei dat Sir George Clerk en 
die republikeinse verteenwoordigers op  23 Febru-
arie 1854 die Bloemfontein-konvensie onderteken, 
waarna die Oranje-Vrystaat tot stand gekom het.

Die soewereine onafhanklikheid van Transvaal is ook 
formeel erken en Brittanje het onderneem om geen 
verdrae meer met die inboorlingstamme ten noorde 
van die Vaalrivier te sluit nie.

Die Zandrivierkonvensie van 1852 was ‘n “volle 
waarborg van die kant van die Britse Goewerment 
aan die Emirgante-boere wat ten noorde van de 
Vaalrivier woon, dat hulle die reg het om hul eie sake 
te bestuur en oor hul onderdane te regeer, volgens 
hul eie wette…”

Sover ek weet, bestaan daar geen dokument vir die 
onafhanklikheid van die Afrikaner nie.

Maar getrou aan hulle aard, het Engeland daardie 
waarborg skandelik verontagsaam.

Maar ons profeet het sewe dekades later die belofte 
ontvang dat sy volk weer in die toekoms die Boere-
republieke in besit sal neem. Dus weet ons reeds dat 
die geskiedenis hom nie net gaan herhaal nie, maar 
ook dat Hý Getrou sal bly aan sy Woord...

“I can be on guard against my en-
emies, but God deliver me from my 
friends!” - Charlotte Brontë 

DAVE PEPLER SE BRIEF UIT 
RWANDA: 
Bykans elke stad in Afrika is ‘n nagmerrie van besoe-
deling, onvoltooide projekte, opdrifsels van vuilgoed 
en lugbesoedeling. Chaotiese verkeer, onpadwaar-
dige voertuie en varkagtige gedrag van bestuurders 
bevestig elke keer dat hier geen beplanning is nie, 
dat elke mens eenvoudig net vir  homself sorg, en 
dat omgee vir jou medemens nie meer bestaan nie.
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En toe, ‘n paar dae gelede, land ek vir die eerste keer 
in my lewe met ‘n groepie eko-toeriste van Live the 
Journey in Kigali, die hoofstad van Rwanda.

Toe ons by die lughawe uitry, het dit dadelik doodstil 
in ons bus geword, almal het sprakeloos na buite 
gestaar en eers minute later tot hul sinne gekom.

Dis nou drie dae later, en steeds kan my gaste nie 
uitgepraat raak nie – in die stede, langs die nasionale 
paaie is daar nie ‘n stukkie papier of rommel te be-
speur nie. Net waar jy kyk is daar groot plakkate wat 
uitroep: Keep our Country Clean!

Reg deur die land tel mense rommel op, vee stof en 
blare op hopies en sny heinings netjies.

Maar dit hou nie by netheid op nie, dis net die begin 
van een van die mees verrassende en verfrissende 
sosiale resvlusies wat ek al ooit gesien het.

Mens kan jou beswaarlik indink dat, so onlangs soos 
1994, Rwanda betrokke was in een van die mees 
skrikwekkende volksmoorde in die geskiedenis 
van die mensdom. Uit die puin van vernietiging en 
ondenkbare lyding het die leiers van die land besluit 
om die herstel tot vrede en welvarendheid opnuut 
aan te pak.

Die eerste teiken was korrupsie, en binne twee jaar 
het hulle dit wortel en tak uitgeroei deur eenvoudig 
lokvalle vir korrupte amptenary te stel en hul bru-
taal uit die sisteem te boender. Die boodskap was 
klokhelder - indien ons land wil groei met vertroue, 
moet ons saamstaan teen misbruik en diefstal.

Alle motorfiets-bestuurders wat ‘n taxi-diens bedryf, 
dra ‘n veiligheidshelm met ‘n spaarhelm vir die pas-
sasier. By taxi-staanplekke staan almal netjies in ‘n ry 
en wag hul beurt geduldig af.

Sodra jy die stad verlaat, sien jy verder tekens van in-
noverende denke om landbouproduksie op te stoot, 

mense te laat saamwerk in kooperasies en om die 
produkte teen regverdige pryse te bemark.

Nuwe damme word gebou vir visplase met hoender- 
en haashokke bo die water. Die mis val in die water, 
die water word verryk en so word die visse vinniger 
groter as gevolg van die alge wat in die vrugbare 
water groei. Daar is byeplase, landerye vol piritieen 
vir die produksie van organiese en  Eko-vriendelike 
insekdoder, en mielielande wat die Vrystaat sal laat 
bloos.

Universiteit van die Noordweste deur swart stu-
dente aan die brand gesteek

Hiermee wil ek net dit sê, waar daar ‘n gesonde po-
litieke wil is, is daar ‘n menslike en beskaafde weg. 
Dit maak my triestig om te sien dat die politieke bes-
tel in Suid Afrika uitsluitlik gefokus is op selfverryking 
terwyl ons hierdie voorbeeld aan eie deur het. Ek 
voorspel dat die geskiedenis ons gaan verdoem en 
Rwanda gaan verheerlik.

Die VAANDELDRAER Jaargang 20 (Februarie 2015)
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Hulle president in Rwanda, sê die mense met trots, 
wil hê hulle moet gesond wees deur baie groente te 
eet. Geen oorgewigprobleme nie en baie min dia-
betes.

Geen outomatiese besproeiing, slegs leivore waaruit 
die kinders ritmies per plastiekemmer die lande nat-
maak.

Ons het gemerk dat almal ligte oranje Crocs dra. 
Hulle verduidelik hulle president voel as jy skoene 
aan het, het jy waardigheid.

Elke Rwandees wat nie skoene het nie, kry by die 
regering crocs. Die skoene word dan by plaaslike 
markte vervang met nuwes teen ‘n lae prys. Ons was 
die laaste Saterdag van die maand daar. Alle winkels, 
banke, kafees en net mooi alles is toe . Dit is ‘we 
clean our country’ - dag.

Vanaf die president tot elke kind wat kan, maak 
skoon, verf huise, vee strate, en ons het mense 
gesien wat op lang brandweer-tipe lere die lamp-
pale skrop, en mense wat padtekens was. Ons laat 
ons vertel dat President Kagame en sy seuns saam 
skoonmaak op straat.

Nie een kind het ooit by ons gebedel nie. Hulle kom 
nuuskierig nader en vra: ‘Where are you from? Wel-
come to Rwanda’. Vra nooit vir iets nie. Interessant 
. . . hulle praat sag met mekaar, nooit ‘n skreeuery 
nie. In winkels is gedempte geluide hoorbaar, nooit 
luid nie. As die politieke wil daar is, en korrupsie is 
uitgeroei, is enige iets  moontlik. ‘n Merkwaardige 
ondervinding.

Laat die wat oë het om te sien en ore het om te hoor, 
nou kennis neem van die suksesse van Rwanda.    
Groetnis, Dave.

Ons sal Dave net graag wil antwoord. Wat hy hier 
beskryf, is die wêreld waarvoor die blanke in Suid-Af-
rika baklei het en danksy liberalisme en De Klerk ver-

loor het. Ons was nog altyd toegegooi met swartes 
wat bak hand staan en alles gratis wil hê, wat mors 
en skree en steel en moor omdat hulle “daarop ger-
egtig” is ... Dit is wat die Nasionale Regering hulle 
sedert die Tweede Wêreldoorlog geleer het – hulle 
is geregtig daarop om alles gratis te ontvang.

Wat het dan in Rwanda gebeur? Die antwoord lê 
dalk op ‘n heel ander plek.

Daar was ‘n man wat 13 honde gehad het. Hy het 
hulle geleer dat wanneer hy op ‘n fluitjie blaas, moet 
hulle kom eet. Dit was al so by die honde ingeskerp 
dat wanneer hy op ander tye van die dag op die flu-
itjie geblaas het, het hulle onwillekeurig begin kwyl. 
En toe tref ‘n ramp die plaas. Daar kom groot oor-
stromings wat die honder oral heen gespoel het. Na 
die water gesak het, het ‘n paar van die honde ver-
dwyn en het waarskynlik verdrink. Toe die man weer 
op sy fluitjie blaas, het geen ond gekom om te kom 
vreet nie. Hoekom nie? Kenners sê dat mense (of 
diere) wat getraumatiseer is se brein herset (reset). 
Al hierdie soort dinge wat hy geleer het, die goeies 
en die slegtes, vergeet hulle dan en dit is wat waar-
skynlik wat in Rwanda gebeur het. Die trauma het 
hulle baie aangeleerde dinge laat vergeet.

Oral uit Afrika het die gemors, vieslike mense, ver-
kragters, moordenaars, vuilbekke, revolusioniste, 
opstokers, kortom alles wat onaanvaarbaar is, hi-
erheen gekom. Dit sê vir ons dat ‘n mens Afrikane 
moet uitroei en uitroei en uitroei tot daar net ‘n 
klein groepie is wat bereid is om saam te werk. En 
dan moet jy hulle almal steriliseer, want jy weet nie 
hoeveel gemors nog weer gaan uitpeul nie.

Jammer, Dave, maar die wêreld van die swartman is 
onversoenbaar met dié van die blanke. En wag tot 
President Kagame van Rwanda te sterwe kom en 
een van sy seuns oorneem, dan sien jy die boosheid 
terugkeer, want dit is eie aan hulle natuur.
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PEDOFIELE REGTE
Die New York Times het in ‘n artikel gesê dat pedo-
fiele burgerregte het en nie behandel moet word as 
kriminele nie.

Margo Kaplan, ‘n Jodin, sê dat pedofilia ‘n afwyking 
of siekte is en as sulks behandel moet word. Die 
pedofiel se gruweldade word gekoppel aan die een 
of ander siekte of afwyking, en skielik is hy nie meer 
‘n perverte verkragter nie, maar iemand wat die 
gemeenskap moet aanvaar en met begrip en mee-
gevoel behandel moet word!

Kaplan maak die belaglike wilde stelling dat die helfte 
van kindermolesteerders nie seksueel aantrokke 
is tot kinders nie. Dis eers wanneer hy ‘n kind ver-
krag dat dit ‘n misdaad word. Nou wat het hierdie 
bose jakkals dan gedink? Niemand gaan ‘n mens van 
pedofilia aankla as hy net met kindertjies gesels nie. 
En selfs sonder dat hy tot die gruweldaad oorgaan, 
kan ‘n pedofiel ‘n jong kindjie oneindige skade ber-
okken in sy of haar beskouing van volwassenes en 
die lewe. Die oorgrote meerderheid van hulle kan 
nie later in hulle lewens in ‘n gesonde verhouding 
aanpas nie ... en hulle is dikwels nie eens verkrag nie.

By die Penn State Universiteit is die assistent voetbal 
afrigter, Jerry Sandusky, hof toe geneem omdat hy 
jong seuns seksueel aangerand het by die Penn State 
Universiteit se eie liefdadigheidsorganisasie, die 
Second Mile Foundation, wat deur Sandusky gestig 
is. Die organisasie het seuns wat ‘moeilik’ of mind-
erbevoorreg is, gehelp deur hulle in ‘n goeie fisiese 
toestand te kry.

Sandusky was ‘n homoseksueel wat geteer het op 
jong tiener seuns. Hy het gesê hy is nie ‘n pedofiel 
nie, maar dit maak nie saak wat hy is of was nie, hy 
is die soort wat jy baie ver van kinders af weghou.

Na sy arrestasie was daar verdere aantygings van ‘n 
“pedofielring” wat uitgebrei het tot selfs in die hoog-
ste poste onder die VSA en VK regeringsamptenare 
wat genoem word “pedofielprostitusie-ringe”. Die 
foto’s van kinders wat verdwyn het, verskyn dikwels 
op melkkartonne. Met ander woorde, die kinders 
word gevang as seksslawe wie se dienste aangebied 
word aan die perverse hoë en magtige elite.

Die verdwynings kan nie opgelos word nie, want daar 
is geen spoor nie. Met Sandusky se in inhegtenisne-
ming is daar besef hoe ver en diep hierdie misdaad-
kartel in werklikheid strek.

Alhoewel die term pedofiel gebruik word vir volwas-
senes wat seks het met minderjariges, is die term he-
befiel meer akkuraat omdat dit veel jonger kinders, 
selfs kleuters, insluit.

Dis nie die moeite werd om hierdie soort mense te 
“help” nie. Die doodstraf is eintlik al oplossing vir so 
‘n probleem. En wat die saak vererger, is dat hierdie 
soort misdaad geweldig toeneem omdat mense wat 
daarin vasgevang is, nie uitpraat nie. Die ernstige 
skande en skade wat daarmee gepaardgaan, word 
opgeweeg teen ‘n goeie salaris, status en rykdom en 
die kind is die enigste verloorder.
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Hoe het die Meester nou weer gesê? Luk 10:12: “En 
Ek sê vir julle: Vir Sodom sal dit verdraagliker wees in 
dié dag as vir daardie stad. ..”

RYKDOM
In Lukas 6:24 lees ons – “Maar wee julle rykes, want 
julle het julle troos weg. Wat ‘n skrikwekkende oor-
deel!”

Die skrywer Lukas brei hierop uit in hoofstuk17 
vanaf vers 18 wat handel oor die ryk jongman wat 
wou weet wat hy moes doen om die ewige lewe te 
beërwe. En die Messias het vir hom gesê dat hy al sy 
besttings moes verkoop en Hom volg ... iets wat die 
jongman nie kon of wou doen nie.

Die Meester se kommentaar op die ryk jongman wat 
bedroef was oor wat van hom verwag word, was: 
Vers 24 – Hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in 
die koninkryk van God ingaan.

Hierdie gedeeltes spreek boekdele.

Mense sê graag dat Abraham ryk was en so ook Sa-
lomo en Dawid, en dat daar niks verkeerd is met ryk-
dom nie. Onthou net dat daardie manne in ‘n tyd ge-
leef het voordat Mammon met sy gierigheid op die 
toneel verskyn het – dit was die tyd van die Ou Tes-
tament. Die Heiland het gekom om ons te waarsku 
teen Mammon wat sou kom en dat ons uit sy pad 
moes bly. Hy het teen rykdom gewaarsku – ernstig 
gewaarsku, want dit sou die magtigste wapen in die 
hand van Satan word in die 2 000 jaar wat sou volg.

Reeds in die tyd van sy omwandeling op aarde het 
rykdom ‘n doel en obsessie geword. God het geweet 
aardse rykdom gee mag wat misbruik kan word en 
ons Messias is ook gestuur om ons daaroor in te lig. 
Hy het geweet wat in die daaropvolgende 2 000 jaar 

sou gebeur en dat die gejaag na geld uiteindelik die 
mens se hele bestaan en psige sou oorneem en tot 
die mensdom se vernietiging sou lei.

Die ryk jongman van Lukas 18 het al die wette in 
die Ou Testament nagekom. Hy was ‘n voorbeeldige 
man vandat hy ‘n kind was, maar hy het skatte ge-
had, hy het Mammon ook gedien en wou nie van 
hom afsien nie.

Lukas 6:24 gee vir ons die rede hoekom die mans van 
Mammon afstand moet doen: “Julle (die rykes) het 
julle troos weg.” Julle wat rykdom najaag, het klaar 
die goeie ondervind. Julle het klaar julle eiendom 
wat julle geniet. Eintlik het julle niks meer nodig as 
troos nie, want julle het julle god hier op aarde gek-
ies en hy gee vir julle alles wat julle wil hê. Hy sorg 
goed vir sy kinders op aarde. En na die dood? Wel, 
ons het mos die verstand om reg te kies.

Maar wat God vir sy eie kinders eenkant hou, kom 
eers ná hierdie lewe en daardie rykdom, voorspoed 
en seën hou vir die ewigheid. Ons kan vir seker weet 
dat dit dan nie sal gaan oor hoeveel geld ek bymekaar 
kan maak nie, maar oor ander dinge. Jy sal dan geen 
siekte ken nie, geen misoeste nie, geen ongerief nie, 
geen pyn en geen honger ken nie en jy sal nie oud 
en broos word nie. Almal sal hulle talente kan uitleef 
en niemand sal armoede ken nie. Goud en diamante 
en edelgesteentes sal geen ander waarde hê as dat 
dit mooi is nie. Dít is God se rykdom en God se voor-
spoed.

Die ryk elite spog graag daarmee dat “Die Here vir 
my goed is.” Dan leef hulle in weelde en skryf dit toe 
aan God se seën. Christus sê egter vir die jongman: 
Verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die 
armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; kom dan hier 
en volg My.” Was die “Here dan nie goed vir hom 
ook nie?”

Toe die jongman bedroef weggaan van Hom af om-
dat hy nie daarvoor kans gesien het nie, het Christus 
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gesê: “Hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die 
koninkryk van God ingaan.” Die jongman se skatte 
was nie ‘n seën vir hom nie, dus het sy rykdom ook 
nie van God gekom nie, maar van Mammon.

Dink bietjie hieroor: Al jou besittings waaraan jy 
waarde heg, word in een oomblik van jou wegge-
neem en verbrand. Hoe gaan jy daaroor voel? Gaan 
jy ontsteld wees of gaan sit en huil? Of gaan jy ie-
mand voor die onregverdige regter sleep? As jy hier-
die optredes oorweeg, weet dan dat jy nog verknog 
is aan Mammon en nié ‘n volgeling van die Messias 
is nie. 

Sonder uitsondering het die Meester in gesprekke 
met die skares of sy dissipels dit benadruk dat hulle 
na mekaar moet omsien. Dit is ‘n les wat ons hier 
op aarde moet leer ... dit en liefde vir mekaar. Die 
Bergpredikasie begin met die boodskap: “Salig is jul-
le armes, want aan julle behoort die koninkryk van 
God.” (Lukas 6:20) Dit is hulle wat nou tekort ken en 
nie eens geld het om te koop wat hulle nodig het nie, 
hulle wat swaarkry, maar steeds op God vertrou.

En in vers 30 staan daar: “Gee aan elkeen wat jou 
iets vra, en eis jou goed nie terug van hom wat dit 
neem nie.” As jy dit doen, is Mammon nie jou god 
nie. Vers 35: “Maar julle moet jul vyande (jou volks-
genote) liefhê en goed doen en leen sonder om 
terug te verwag.”

Om rente te vra op geld wat jy uitleen, beteken jy 
dien Mammon, nie God nie. Al sit jy in die voorste 
gestoeltes in die kerk, al bely jy Christus en alles wat 
daarmee saamgaan, as jy doen soos Mammon wil 
hê jy moet, is Mammon jou god.

Voordat ons ons nuwe vryheid sal kan kry, sal ons 
mense éérs gestroop moet word van alle aardse 
goed waaraan hulle verknog is ... hulle geld en hulle 
goed. Dit gaan ‘n moeilike pad wees om te loop, 
maar soos ‘n verslaafde onttrekkingsimptome kry 

wanneer hy of sy van drank of dwelms wil afsien, so 
sal ons mense dit ook ondervind.

Dis tyd om gereed te maak.

JOHANNA BRANDT

Johanna vertel dat sy ‘n woedende storm gesien het 
wat onverwags oor die land losbars; ‘n storm met 
donderslae en bliksemstrale, en daarna ‘n stortvloed 
van vuur en haelstene. Oraloor was daar bloed en 
verwoesting wat gedreig het om alles wat leef van 
die aangesig van die aarde weg te vee. Dit was ‘n 
skrikwekkende toneel. Sy het gesien hoe menslike 
gedaantes soos blare voor die wind uitmekaargejaag 
en na alle dele van die land agtervolg word. (Let wel, 
die siedende storm voor haar afgespeel het, was nie 
‘n natuurstorm nie, maar ‘n gewelddadige, fisiese 
aanslag teen haar volk).

‘n Storm van wanhoop wat Suid-Afrika met vernie-
tiging bedreig, het gelyk asof dit oor die volle lengte 
en breedte van die aarde woed. Dit het ook gelyk 
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asof die duisternis van ’n verskriklike nag oor mens 
en dier toesak en baie siele het inderwaarheid gebid 
dat die dood hulle moes verlos — maar tevergeefs. 
Dat dit oor die lengte en breedte van die aarde ge-
woed het, kan die uitbreek van die Derde Wêreld 
wees waarna sy hier verwys.

Nadat Suid-Afrika verwoes is, het die storm weer 
net so plotseling bedaar. Die engel het ook aan haar 
gesê dit sal van korte duur wees, ten spyte van die 
oorweldigende hewigheid daarvan...

Die engel het verder verduidelik dat sou Suid-Afrika 
die rampe gespaar word, hy ook nie deel kan hê aan 
die komende heerlikheid nie? Die rampe waarmee 
Suid-Afrika bedreig word, sal oor ‘n lang tyd veroor-
saak word deur haat en nyd, geweld, onreg en jaloe-
sie en niemand sal bestand daarteen wees nie. Dis ’n 
storm van ’n langgekweekte agterdog, stelselmatige 
kwaadstokery, huigelary, bedrog, verdrukking en 
bose hartstogte — al die kwaad wat oor die jare 
opgehoop en opgekrop is, is in die harte van die volk. 
Mense het wind gesaai en hulle sal die storm maai. 
In Suid-Afrika, meer as in enige ander land in die 
wêreld, het hulle die knie gebuig voor die god van 
goud (Mammon). Met wraaksug en bittere onver-
soenbaarheid aan die eenkant en onreg, geweld en 
hebsug aan die anderkant, is die terrein lankal reeds 
in ’n honderdduisend harte in Suid-Afrika voorberei 
vir hierdie storm van vergelding wat moes kom.

Die oordeel kan nie afgeweer word nie en die volk 
moet in geregtigheid verenig, maar die storm kan 
nie afgeweer word nie, slegs versag word en die ver-
skrikking kan verkort word. 

Sy het ook beskryf hoedat die swartes soos by Blouk-
rans die babas aan die voetjies vat en hulle koppies 
teen die naaste harde voorwerp verbrysel. Vrouens 
en kinders, oud en jonk, is voor die voet afgemaai 
met gewere, assegaaie, knopkieries, kapmesse of 
enige  soort wapen wat die swartes in die hande kon 
kry. Mense het probeer vlug, maar is ingehaal, doo-

dgemaak en net so in hulle bloed laat lê. Daar was 
oral bloed — op die strate, op die sypaadjies, in die 
huise, woonstelle en winkels.

Hierdie storm van haat begin een nag in Johannes-
burg, maar as die dag breek, gaan hulle na Pretoria 
en word mense ook op ander dorpe, in stede en op 
plase dwarsoor die land uitgemoor. Die swartes ver-
wys dan ook na hierdie dag as Our Great Day.

In dié tyd sal Europa, maar veral Engeland ’n honger-
snood beleef waarin miljoene gaan sterf.

Die engel het ook vir haar gesê dat wanneer die tyd 
kom vir die profetiese rampe vir hierdie land, sal die 
ganse wêreld sien hoe deeglik ons voorbereid is en 
hoe goed ons daartoe in staat is om ons probleme die 
hoof te bied. Hulle sal sien dat ons dapper is en ten 
volle op God vertrou in die aangesig van die grootste 
gevare, dat ons kalm bly onder die siedende woede 
van die storm, dat ons ons plig doen ten spyte van 
die gevare en beproewinge, en hulle sal die getu-
ienis van ons voorbeeld aanvaar en gedwing word 
om dit te volg sodat hulle gered kan word. 

Die volk van Suid-Afrika sal die boodskap deur die 
geloof alleen aanneem, sonder bewys, sonder hoër 
outoriteit van die geskrewe woord — maar die 
wêreld sal dit aanneem deur die getuienis van die 
vervulling van die profesieë van die rampe wat oor 
ons moet kom! Deur ons lyding dus! 

Hier in Suid-Afrika sal die eerste groot wonders van 
die nuwe eeu van Openbaring plaasvind. Deur Suid-
Afrika sal die wêreld gedwing word om te glo dat die 
Wederkoms van die Saligmaker op hande is.

KARIBA SE EINDE
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Zimbabwe se hoofhidrokrag-dam kan binne die vol-
gende paar weke of maande ophou om elektrisiteit 
te produseer as die watervlak van die dam steeds 
daal. Beide Zimbabwe en Zambië maak swaar staat 
op die Kariba-dam vir elektrisiteit. Dalende water-
vlakke by die aanleg sal groter kragonderbrekings 
tot gevolg hê in dié twee lande.

Op die oomblik het die dam nog net 12% water en 
met geen noemenswaardige invloei nie sal die wa-
tervlak steeds bly daal. Maswera, die kragstasie se 
bestuurder, sê dat sonder enige nuwe invloei, sal die 
skema nog net vir ‘n tydjie krag kan voorsien.

Kariba het ‘n opwekkingskapasiteit van 750 MW, 
maar kry op die oomblik slegs 285 MW. Zimbabwe 
voer 300 MW krag uit SA in en ‘n verdere 40 MW 
uit Mosambiek wat intussen die kragonderbrekings 
verlig het. Die droogte het 3 miljoen mense in Zim-
babwe sonder voedsel gelaat. Die boere in Zimbab-
we het hulle vee en oeste verloor as gevolg van die 
droogte, maar hulle vrees dat die ergste nog gaan 
kom.

Kariba se probleme eindig nie by kragvoorsiening of 
die gebrek daaraan nie. Die direkteur van die Zam-
biese Geologiese Opname Departement, Chipilaika 
Mukofu, sê dat kundiges steeds besig is om te be-
paal wat die moontlike effek van die 4.6 aardskud-
ding op 12 Januarie op die dam mag hê.

Die Intituut van Risikobestuur het gewaarsku dat die 
impak van die ernstige droogte wat deur El  Niño 
veroorsaak is, die oorgebruik van water vir Kragop-
wekking, asook die verdere projekvertragings in kri-
ties nodige rehabilitasie werk, kan die inmekaarsak 
van die dam versnel.

Tyd het sy tol op hierdie instelling geëis met sy be-
tonmure wat besig is om te swel as gevolg van sta-
dige chemiese reaksies wat die deurvloei van wa-
ter deur die vloedhekke belemmer. Vir ‘n paar jaar 
lank al waarsku ingenieurs dat die dam inmekaar sal 
stort sonder dringende herstelwerk. Dit sal Mosam-
biek se Cahora Bassa dam verwoes, asook 40% van 
Suidelike-Afrika se hidro-elektriesiteitsopwekking 
vermoëns. Saam daarmee is die verwoesting van 
wildlewe in die vallei en die lewes van 3.5-4 miljoen 
mense ‘n risiko.

Die paniek in Mosambiek is besig om daagliks toe te 
neem uit vrees vir die groeiende moontlikheid van 
die ineenstorting van die verouderde Karibadamw-
al. Die inmekaarsak van die dekades oue wal sal bil-
joene tonne water stroomaf stuur en oor weerlose 
gemeenskappe laat stroom.

Die reusagtige struktuur van 128 meter hoog en 579 
meter lank is die grootste mensgemaakte meer en 
wateropgaardam ter wêreld, maar op die ouderdom 
van 50 jaar, sonder instandhouding, het dit die einde 
van sy pad bereik.

VIER EENVOUDIGE VRAE
Wat sal gebeur as daar vasgestel word dat Obama 
nooit verkiesbaar was as president nie? Wat word 
van die drakoniese wette wat hy deurgevoer het? As 
hy die volgende vier vrae kan beantwoord, sal die 
klagtes teen hom kan teruggetrek word:
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1. In 1961 is gekleurdes “Negers” genoem. Hoe 
kan Obama se geboortesertifikaat dan sê hy is ‘n 
“Afro-American” as die term toe nie bestaan het 
nie?

2. Die geboortesertifikaat wat deur die Withuis vry-
gestel is, toon Obama se geboortedag as 4 Augus-
tus 1961 en Barak Hussein Obama as sy pa. Dit 
toon ook dat sy pa 25 jaar oud was en dat hy in 
Kenia, Oos-Afrika, gebore is. Kenia het egter nie 
bestaan voor 1963 nie – twee jaar ná Obama se 
geboorte en 27 jaar na sy pa se geboorte. Hoe kon 
Obama se pa gebore gewees het in ‘n land wat 
nog nie eens bestaan het nie? Voor 1963 was Ke-
nia bekend as die “Brits Oos-Afrika Protektoraat”.

3. Die plek van sy geboorte word aangegee as 
die Kapi’olani Maternity & Gynecological Hos-
pital, maar in 1961 was dit twee aparte hospi-
tale, naamlik KauiKeolani Children’s Hospital en 
Kapi’olani Maternity Home onderskeidelik. Die 
naam is eers in 1978 verander na Kapi’olani Ma-
ternity & Gynecological Hospital.

4. Obama vertel hoe trots hy is op sy pa wat in die 
Tweede Wêreldoorlog geveg het. Volgens sy ge-
boortesertifikaat was sy pa 25 jaar oud in 1961 
toe Obama gebore is. Sy pa is dus in 1936 gebore. 
Die 2de Wêreldoorlog het plaasgevind vanaf Au-
gustus 1939 tot en met Mei 1945. Die vraag is 
nou, presies hoeveel driejarige kinders het al in 
oorloë geveg? Selfs in die laat stadium van die 
oorlog kon sy pa nie ouer gewees het as 9 jaar 
nie.

‘n Pen in die hand van hierdie president is baie 
gevaarliker as ‘n geweer in die hande van 200 mil-
joen wetsgehoorsame burgers.

Hy het nie alleen opgetree nie. Manne met mag wou 
hom daar hê – hoekom?

(Geskryf deur Richard S Silverlieb, ‘n prokureur van 
Livingstone, New Jersey).

CHINA LOS DIE DOLLAR

Die wurggreep is stadigaan besig om stywer te knel 
om die Amerikaanse dollar. China se Zhou Xiao-
chuan, hoof van die land se sentrale bank, het laat 
blyk dat hy nie langer aan die dollar gekoppel wil 
wees nie, maar gaan aansluit by ‘n breër groep 
betaalmiddele. 

In Amerika is 84% van die Amerikaanse arbeidsmag 
in die dienssektor (bankwese, regering, kleinhandel, 
ens.) en dit beteken dat hulle niks vervaardig nie. 
Amerikaners vervaardig dus nie genoeg goedere om 
te betaal vir goedere wat hulle van die res van die 
wêreld kry nie. Die korporatiewe propaganda media 
klou steeds vas aan die leuen dat die VSA die groot-
ste ekonomie in die wêreld het en dat China nom-
mer twee is, maar dit is totale fiksie.

Die Chinese produseer 11 keer meer staal as die VSA 
en in die laaste drie jaar alleen het hulle meer se-
ment geproduseer as die VSA in die ganse 20ste eeu. 
Die Chinese het dus nou besluit genoeg is genoeg en 
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hulle eis klinkende munt vir hulle goedere, nie die 
waardelose sogenaamde VSA dollars nie.

Die betekenis van die verskuiwing is onderstreep 
deur die dubbele syfer ineenstorting in die wêreld-
handel gedurende Januarie hierdie jaar, asook die 
sluit van talle VSA hawens. Chinese uitvoere het jaar 
op jaar gedaal met 11.2% terwyl invoer met 18.8% 
gedaal het. Die meeste hiervan het met die VSA ver-
band gehou. Die boodskap was duidelik – die VSA sal 
nie langer toegelaat word om vir goedere te betaal 
met papiergeld wat uit die lug gegryp is nie.

Obama roep toe die Chinese oudstes en die Roths-
child familie bymekaar en vra toestemming om die 
dollar se gevalueer – en hulle het geweier.

Nou sit ons en wag vir die groot finansiële ramp wat 
by die dag nader kom!

YSTER
Suid-Afrika lewer slegs 4% van die wêreld se yster-
erts. Dis moontlik dat die mark deur moondhede 
soos Amerika en Australië, wat 60% van die wêreld 
se erts teen $22 per ton produseer, gemanipuleer 
word. Hulle hou die prys doelbewus laag om die 
kleiner produsente soos Suid-Afrika uit te skakel.

Braam van der Westhuizen, ’n sakeman van Kuru-
man, sê dat erts hier geproduseer word teen ge-
middeld $47 per ton en nie kan meeding met ander 
lande nie. Die erts se vervoer na die hawe en die 
hoë arbeidsinsetkoste, onder meer, maak dit net nie 
meer lonend nie.

Volgens hom is ‘n realistiese mededingingsprys ten 
minste $75 per ton. Die ystermyne hoop dat die prys 
volgende jaar weer sal styg, maar met die onrus in 
die Midde-Ooste lyk dit maar na ‘n baie klein moont-
likheid.

Van der Westhuizen sê: “In die bloeityd het die erts 
teen $140 per ton verkoop.”

Sishen-myn het bevestig dat hulle sowat 2 633 heel-
tydse poste en 1 300 kontrakteursposte gaan afskaf. 
Dit gaan ‘n groot slag vir die arbeidsmark wees. An-
glo-American gaan nou glo net platinum, koper en 
diamante in Suid-Afrika myn. Daar gaan van die res 
ontslae geraak word.

Dít sluit Kumba se reusagtige Sishen-ysterertsmyn 
in. Uiteindelik gaan Anglo tussen 20 tot 25 myne 
uit die 65 myne oorhou. Dit is nog 20 tot 25 te veel, 
want hulle behoort geen myn in Suid-Afrika te besit 
nie.

Die verkoop van al Anglo American se ystererts- en 
steenkoolmyne kom nadat dié maatskappy ’n verlies 
van $5,6 miljard gely het. In totaal het Anglo skuld 
wat $12,9 miljard beloop. Dit op sigself is goeie nuus, 
want was dit nie hulle wat ons oor meer as 100 jaar 
lank droog gemelk het vir hulle eie sak nie? ‘n Bietjie 
skade soos R12,9 miljard kan hulle net goed doen.

Nadat inwoners van Kathu uitgevind het dat die 
Sishen- en Kolomela-myn te koop is, het dit inwo-
ners van Kathu in nog dieper skok gedompel en ver-
dere onsekerheid onder die werkers van die myn 
veroorsaak. Sakelui van Kathu sê dat die uitslag van 
die verkoop van die myn, asook die herstrukture-
ringsproses, die toekoms van die dorp sal bepaal.

Mense het ons uit Kathu gekontak en gesê dat die 
geweldige bloei van die dorp sowat 2 jaar gelede, 
nou op ‘n einde is en dat die middedorp ál meer 
winkels verloor. Die groot bedrae wat vir verhuring 
van eiendomme gevra is (tot soveel as R40 000 per 
maand vir ‘n 3-slaapkamerhuis), het weggeval en die 
voorspoed waarop hulle gewag het, het net die twee 
jaar gehou. Dit is ‘n swaar slag vir die klein dorpie.

Tans is daar sterk gerugte dat Chinese maatskappye 
die Sishen-myn sal koop. Anglo-kritici sê die myn-
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maatskappy moet ook maar in die spieël kyk. Dié 
maatskappy het hopeloos te veel vir sy myne betaal 
en moet nou teen ’n verlies verkoop.

Anglo se verliese het in 2015 verdubbel en Moody’s 
Investors Service het sy skuld onlangs tot rommel 
afgegradeer. Kenners beweer dat dit mag wees dat 
Anglo die myne verkoop met die idee om dit oor ‘n 
paar jaar weer teen ‘n belaglike klein bedrag te be-
kom wanneer die land in ‘n nog groter gemors is. 
Dalk wag hulle dat die revolusie in SA moet begin 
en klaarmaak sodat hulle kan terugkom om die land 
verder te plunder.

Yster is die kernbestanddeel van staal. China se staal-
wasserye produseer die helfte van die wêreld se 
staal, maar het in 2015 die eerste daling in produk-
sie getoon sedert die vroeë 1991’s. Suid-Afrika het 
’n reus verloor.

Dit is amper ondenkbaar dat Suid-Afrika, een van die 
wêreld se mineraalrykste lande, nie meer ’n groot-
maat-produsent van minerale hulpbronne soos ys-
tererts, mangaan en steenkool gaan hê nie.

So verander die wêreld onder ons neuse en moet 
ons telkens aanpas. Wanneer ons eendag die land 
terug het, sal ons nog minerale rykdomme hê, maar 
nie vir ander om te kom roof nie. Ook nie vir swartes 
om te vernietig nie. 

Na een en twintig jaar weet ons nou vir seker dat 
blankes nie saam met swartes ‘n beskawing kan bou 
nie. Hulle het hierdie eens florerende land vandag 
op sy knieë en hulle het oor 21 jaar nie ‘n vinger 
gelig om dit wat hulle op ‘n goue skinkbord gekry 
het, op te pas nie. Hulle houding is: Ons wil ryk wees 
en daarom vernietig ons die bronne van rykdom. 
Ons wil gratis universiteitsopleiding hê, en daarom 
brand ons die universiteite af. Ons wil gratis medies 
hê en daarom maak ons vullishope van hospitale. 
Dalk is dit die manier om te doen, hoe sal ons weet? 
Hulle is die kundiges. 

EUROPA
Vandat die gemors in Europa begin het, het die 
jammerhartiges,die “bleed  ing hearts” weer op die 
toneel verskyn omaan die wêreld te toon hoe won-
derlikehulle in hulle 19 misplaasde liefde is. Daar is 
massas pakkies kos en klere uitgedeel aan hierdie 
“armes” wat dan nou kwansuis niks het nie

en weer van vooraf moet be  gin. Daar is baie trane 
gestort en geweeklaag tot groot irritasie van die 
res van die inwoners van daardie gebied. Die waar-
heid be  gin nou uitkom en hierdie “immigrante” 
en“vlugtelinge” se werklike situasie word nou uit-
basuin en die mense van daardie gebiede weet nou 
mket wie hulle te doen het. Die jammerhartiges het-
soos mis voor die son verdwyn, hulle opofferinge is 
nou ‘n klag teen hulle. Hier onder is‘n foto van hoe 
dit gelyk het (in Boedapest) nadat hierdie spul uit 
die stasiegebou weg is. Lyk dit na mense vir wie ‘n 
mens jammer moet wees?
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