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NAGKOM EN HELKOM
EN MEER...

VAANDELDRAER 

‘n Europeër het die volgende op die Internet geplaas:
Ek is nie jammer oor die kolonialisering van inboorlinge nie. 
Nadat die blankes padgegee het, het die inboorlinge ter-
uggegaan na hulle Derde Wêreldse chaos en ellende.
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Op Geloftedag het Cyril Ramaphosa ‘n toespraak ge-
hou waarin hy gesê het Geloftedag is deur die apart-
heidsheersers ingestel ter herdenking aan die slag 
by die Ncome-rivier tussen die Voortrekkers en die 
Zoeloes onder aanvoering van “Sy Majesteit, Koning 
Dingaan. Tydens daardie slag het die dapper Zoeloe-
soldate met assegaaie gesneuwel teen die vuurkrag 
van die Voortrekkers, en dat die Ncome-rivier rooi 
geword het met die bloed van daardie vryheids-
vegters.” Hy het beklemtoon dat hulle vryheids-
vegters was, want hulle het geveg vir die vryheid van 
die land teen die indringers.t

Met hierdie toespraak het Ramaphosa die swartes 
opnuut laat verstaan dat hulle dáár deur wit ‘in-
dringers’ van hulle grond beroof is. Geen woord is 
gerep van die ooreenkoms wat Piet Retief met “Sy 
Majesteit, Koning Dingaan” aangegaan is nie, nog 
minder van die koelbloedige moord op Retief en sy 

manne. (Dingaan was ‘n kaptein van ‘n swart stam 
barbare, nie ‘n koning nie).

Ramaphosa bevind hom op die oomblik tussen twee 
vure – aan die een kant is daardie swart massa aan 
wie hy belowe het om die boere se grond sonder 
vergoeding aan hulle te gee, en aan die ander kant 
het die Joodse geldmag hom gewaarsku dat indien 
hy dit sou doen, hulle hom gaan kaalstroop of selfs 
van hom ontslae sal raak.

Inligting wat uit Litulihuis gelek is, dui ook daarop dat 
‘n verbete stryd tussen Ramaphosa en David Mabu-
za op die oomblik woed en dat die anti-Ramaphosa 
faksie in die ANC vasbeslote is om van hom ontslae 
te raak.

Daar word beplan om Ramaphosa met die volgende 
ANC konverensie uit die stoel te lig en te vervang met 

VAN DIE 
REDAKTEUR
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kom. Nakende mense verskyn...” 

Dit sal gebeur in ‘n tyd wat ons nakend (van alles 
gestroop) sal wees – ‘n tyd van onbeskryflike chaos 
en geweld.

MBOWENI SIT MET DIE HAND IN 
DIE KROESE
Die onkundige, onbeholpe, onnosele, onfatsoenlike, 
onooglike en onmenslike swart regering sit só verby-
sterd met die hande in die kroese wat betref sy “oor 
die afgrond verdwynende” ekonomie, dat dit tot 
gevolg het dat sy agbare Minister van Finansies, ene 
Tito Mboweni, nou die ewe onkundige, onbeholpe, 
onnosele, onfatsoenlike, onooglike en onmenslike 
swart massa dringend gevra het om “idees” oor hoe 
hy weer sy verdwynende ekonomie terug op die 
rand van die afgrond kan kry! 

Mboweni het voorwaar rede om trots te voel oor 
hierdie unieke en grootse stap wat hy geneem het. 
Daarmee maak hy ongetwyfeld wêreldgeskiedenis, 
want sedert die Skepping is dit die eerste keer dat 
‘n minister van finansies hom tot die gepeupel moet 
wend om sy disnis gemoerde kapitalis weer terug in 
sy rystoel te kry!

Ons aanvaar dat Blankes nie hulle idees hoef te stuur 
nie, want enige opreg geteelde kroeshaar sal eerder 
in sy assegaai val as om na ‘n verpestelike, rassistiese 
witnerf se raad te luister!

Hier is ‘n berig daaroor wat op Internet geplaas is:

Die minister van Finansies, Tito Mboweni, het Suid-
Afrikaners gevra (wittes natuurlik uitgesluit) om 
hulle idees van hoe om ons kwynende ekonomie te 
laat groei, aan hom te stuur.  

David Mabuza. Ace Magashule sal dan Mabuza se 
plek as visie-president inneem. Die redes wat hulle 
teen Cyril gaan aanvoer, is dat hy nie by die ANC se 
beleid gehou het nie, nl. om die blankes se grond te 
onteien, en dat Gwede Mantashe moet oorneem as 
Eskom se bestuurder). Daar is nog minder belangri-
ke redes, maar dié twee is as hoofredes uitgewys.

As ons die implikasies van hierdie skuif bedink, dan 
is dit duidelik dat daar groot probleme op die hori-
son vir ons wag.

Suid-Afrika verkeer op die oomblik in die ergste kri-
sis sedert Mandela in 1994 oorgeneem het. Deur 
swart onkunde, wanbestuur, grootskaalse bedrog 
en diefstal, is die mat onder die eens welvarendste 
ekonomie in Afrika uitgepluk; Eskom eis ‘n verhog-
ing van 53% om te voorkom/verhoed/verhinder dat 
hy binne twee tot drie maande in duie stort. Werk-
loosheid staan op byna 30% en die ANC beoog om 
‘n bankrot Lesotho by Suid-Afrika in te lyf in ‘n pog-
ing om hom van ondergang te red, wat sal beteken 
dat daar vir ‘n verdere 2 miljoen werklose swartes 
gesorg sal moet word, en laastens, maar nie die 
minste nie, sedert die begin van die jaar het byna 
600 000 Zimbabwiërs oor Beitbrug Suid-Afrika bin-
negestroom.

Van Ramaphosa se vyande maak geen geheim 
daarvan dat as hy sou weier om aan hulle versoek te 
voldoen, kan sy voorland wees wat op 10 April 1993 
met Chris Hani gebeur het toe hy deur Janusz Walus 
voor sy huis in Dawn Park tereggestel is.

Sou dit die geval wees, kan dit dalk die vervulling 
wees van Siener se gesig van 4 April 1915, wat hy 
kort ná afloop van die Rebellie in die tronk gehad 
het, nl. van ’n baie groot begrafnis wat die land on-
middellik in ‘n toenemend van geweld en bloedver-
gieting sal dompel met ’n droewige nasleep vir sy 
volk. Volgens sy tronkvriende het die gesig hom ook 
baie ontstel: “Ek sien ’n doodskis wat in ’n graf afsak, 
vure wat uitkom, maar een groot vuur wat voor uit-
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“Ons hoor dikwels dat ons moet betaal vir ons oor-
tredinge in ons sogenaamde imperiale verlede deur 
massiewe immigrasie toe te laat in ons vaderlande. 
Hierdie argument maak staat op die blanke se skuld-
gevoel. Sommige van ons mense kry ‘n     gloed van 
genot deur hulle oor te gee aan hierdie etnomas-
sogisme. Maar ons kan hierdie polities-korrekte en 
absurde voorstelling verbrysel deur eenvoudig net 
te weier om om verskoning te vra vir wie en wat ons 
werklik is.

“Ek is nie jammer oor die kolonialisering van inboor-
linge nie. Nadat die blankes padgegee het, het die 
inboorlinge teruggegaan na hulle Derde Wêreldse 
chaos en ellende. Hierdie mense het niks nuuts 
geskep nie, behalwe diktatorskap, armoede, kanni-
balisme en burgeroorlog.

“Ek is nie jammer oor Apartheid nie. Nadat die 
swartes oorgeneem het, het hulle die blankes in die 
gebiede geslag soos wat hulle in Haïti gedoen het. 
Kyk wat het gebeur onder Robert Mugabe en in die 
Belgiese Kongo en Angola.

“Ek is nie jammer oor slawerny nie. Elke ras op aarde 
het slawerny die een of ander tyd bedryf. Meer 
blankes is deur Moslems ontvoer en as slawe ge-
bruik as die getal swartes wat deur blankes as slawe 
weggevoer is.

“Dit was blankes wat die Abolishment Movement 
gestig het om slawerny te beëindig. Verskillende 
stamme in Afrika gaan vandag nog voort om mekaar 
as slawe te gebruik, maar hulle sê dat daar net aan die 
blankes se hande bloed is. Onder blanke heersskap-
py het Derde Wêreldlande ‘n hoër standaard van 
lewe gehad as wat hulle ooit op hulle eie kon bereik. 
Nadat ons julle aan julleself oorgelaat het, is dit wat 
ons vir julle gebou het, vernietig. Ons is nie van julle 
afhanklik nie, dis julle wat ons nodig het.

“Ek is nie jammer oor die kruisvaarders nie. Ons 
voorsate het moedig geveg om Islam uit Europa te 

Op 26 Februarie sal Mboweni sy nasionale begro-
tingstoespraak lewer. Hy wil die publiek se niening 
oor die volgende vraag hê: Wat kan die regering 
doen om vinniger en meer redelike ekonomiese 
groei te bereik. Reaksie kan gestuur word aan die 
Skatkis webtuiste by  https://web.treasury.gov.za/
public/Tips.

Ons beoog om vir hom ‘n “tip” te stuur onder die 
alias Sioem Masiepa.

Mboweni se kantoor het ten slotte die volgende 
gesê: “Soos gewoonlik sal die begrotingstoesegging 
altyd daarop gemik wees om ‘n balans te vind tussen 
kompeterende nasionale spanderings prioriteite. Dit 
is in hierdie konteks dat minister Mboweni Suid-Afri-
kaners uitnooi om hulle siening oor die ekonomiese 
toestande en ander sake te deel wat hulle wil hê die 
regering moet in sy begroting aandag aan gee.”

Sou hy ‘n begrip hê van wat hy alles hier gesê het? 

BLANKE SKULD
‘n Europeër het die volgende op die Internet ge-
plaas:

FOTO: Tito Mboweni
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verdryf. As dit nie vir hulle dapperheid en onversk-
rokkenheid was nie, was Europa vandag onder Islam-
tirannie. Daardie selfde gees vloei deur die bloed 
van ons blanke volke vandag. Etnonassionalisme in 
Europa is besig om toe te neem in die aangesig van 
die invallers.

“Ek is nie jammer vir imperialisme nie. Die Mongole 
het die grootste empire gebou in die mens se gesk-
iedenis, maar niemand suggereer dat hulle hul sin 
vir ras en kulturele identiteit ontneem moet word 
nie. Die strydvraag is nie of ons voorvaders imperial-
iste was nie, maar dat ons die beste daarin was. Ons 
het gekom, ons het gesien, ons het verower. Sulke 
aantygings teen die totale blanke wêreld is net ver-
skonings om ons te beroof van ons eens voorspoed-
ige vaderlande.

“Saudi Arabië sê dat Europa meer vlugtelinge moet 
inneem, dit terwyl hierdie olieryke staat daartoe in 
staat is om vir miljoene van hulle te sorg. Hulle het 
100 000 lugversorgde tente beskikbaar, maar hulle 
neem geen vlugtelinge in nie. In plaas daarvan om 
hulle eie mense na hulle land terug te bring, bied 
hulle aan om moskees in Europa te bou. In Engeland 
is daar reeds meer as 500 gebou.

“Liberaliste beweer dat hulle is voorstanders van 
menseregte, maar die oomblik as jy vir hulle sê dat 
blankes ook die reg het op selfbeskikking, dan skreeu 
hulle: Jy is deel van die probleem! Daardeur omhels 
hulle die kulturele en demografiese volksmoord van 
die ras wat die einste beskawing gebou het wat hulle 
as vanselfsprekend aanvaar.

“Daar is geen sin in om hoegenaamd om verskoning 
te vra nie. Hulle sien dit eenvoudig as ‘n teken van 
swakheid en sal jou net meer verdruk. Die enigste 
manier om op te staan vir jouself en jou volk is om 
te weier om om verskoning te vra. Ons is nie jam-
mer vir wat ons voorouers gedoen het nie. Ons is 
nie jammer vir wie ons vandag is nie. Geen verskon-
ings, geen berou, geen twyfel, geen kompromie, ons 
is nie jammer nie.”

Allerhande regte wat met Menseregte gekom het, 
het die blanke moreel bankrot gemaak. Morele sw-
akkelinge wat swig voor die aanslag, sal dit waar-
skynlik nie deur die komende rewolusies en oorlog 
maak nie en dis die meerderheid wat met die libera-
le stroom saamvloei.

Wat uiteindelik in ons land gaan oorbly as die enig-
ste en regmatige bewoners van Suid-Afrika, is ‘n 
suiwer blanke volk, een in taal, geloof en oortuig-
ing. Daar sal nie plek wees vir swakkelinge wat swig 
onder druk nie, wat knak en verbaster nie, wat sy eie 
kop wil volg in plaas van wat God voorskryf nie.

Diesulkes sal eenvoudig nie die aanslag oorleef nie.
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‘N NUWEJAAR
Toe ons mense bo 65 nog jonk was, was daar altyd 
vrolikheid rondom die Nuwejaar. Ons het gedans, 
ons trommeldik geëet, nuwe vriende gemaak, nu-
wejaarsvoornemes gehad, ens. ens. Nou is dit an-
ders en ‘n mens kan geen voorspelling waag nie, 
maar daar is tog baie goeie dinge op pad. 

Volgens een van die vele 70-IK-menere wat in die 
parlement sit, is die huidige toestand van kragvoor-
siening ‘n teken van “vooruitgang”: “Yesterday only 
few piepoel had powa. Today mieljôns have powa. 
That’s progress.” En toe lag die 100-IK’s. Maar dis nie 
meer ‘n grap nie.

Eintlik is daar baie goeie nuus vir 2020 en ons begin 
sommer by Lesotho. Daar is twee miljoen leeglêers 

in daardie land wat nou begin sterf van honger. Vol-
gens berigte sit 700 000 reeds sonder kos. Toe klim 
ons wonderlike president in en besluit dat as hy Le-
sotho by Suid-Afrika herinlyf, is die probleem opge-
los, want dan kan hy elke maand ook vir hulle aalmo-
ese gee, soos wat daar nou reeds vir ‘n bende van 17 
miljoen ander leeglêers aalmoese uitgedeel word.  

Hy het net vergeet om te sê waar daardie aalmoese 
vandaan gaan kom.

Dit is nou behalwe vir die intog uit Zimbabwe. 
Daarvandaan kan ons nog so ‘n paar miljoen ver-
wag, want die arme goed is in ‘n humanitêre krisis 
gedompel. Daar is ook nie pap nie. Maar dis darem 
nie so erg as wat mense dit jou dit wil voorstel nie, 
want hulle het grond ... oorvloed daarvan!

In ‘n onlangse nuusberig is die volgende oor Zimba-
bwe geskryf:

Hongersnood in Lesotho

Die VAANDELDRAER Jaargang 24 (Januarie 2020)
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“Zimbabwe het minder as $400 miljoen in kontant, 
maar hulle het grond!

“Hulle het nie brandstof nie, maar hulle het grond!

“Hulle het nie kos nie, maar hulle het grond!

“Hulle het nie werk nie, maar hulle het grond!

“Hulle het amper nie meer blankes daar nie, maar 
hulle het grond.”

En vir die swartvelle weeg grond swaarder as enigi-
ets anders, want hulle assosieer dit met die blanke se 
sukses. Dis tog vreemd dat hulle na al die jare steeds 
nie kan verstaan dat ‘n kombinasie van breinkrag en 
harde werk sukses bring nie.

Vooruitsigte lyk nie baie goed as die minister van Fi-
nansies die man in die straat om raad en voorstelloe 
vra nie. Dit voorspel die einde van ons ekonomie. 
Daar sal seker Blanke stofkruipers wees wat gaan 
probeer om die swartes te help en dalk sal ons vir 
nog ‘n jaar vorentoe kan spartel in ons bloed, maar 
die einde is beslis in sig. Met ‘n ekstra 2 miljoen 
bosluise uit Lesotho wat bakhand gaan staan, is dit 
baie seker dat Suid-Afrika nie bestem is tot voors-
poed nie.

Plek-plek lyk dit egter nog of daar tekens van voors-
poed is – veral in die Malls en op die snelweë waar 
die wit hand nog vashou. En dis waarskynlik dan ook 
die rede waarom baie blankes dink dat alles nog 
goed gaan en dat daar nie fout is nie. George is net 
‘n groot dorp, maar huishuur is hoog. Enkelwoon-
stelle verhuur teen R4 000-R8 000 per maand, terwyl 
die salaris van jongmense ook R4000 tot R8000 per 
maand is. Huishuur kos tussen R14 000 tot R30 000 
per maand. In een geval het 4 uit 11 mense hulle 
werk daar verloor, hoofsaaklik blankes.

Eskom soek nou 53% verhoging voor einde Febru-
arie net om die ligte aan die brand te hou. Intus-

sen hang die spaghettidrade oral teen bome op in 
die lokasies. Beurtkrag gaan nou op na fase 8 wat 
beteken dat daar vir 12 ure per dag geen krag sal 
wees nie. Dit is 12 ure se krag wat jy op jou rekening 
spaar en daarby sal jou kinders vir lang ure nie hulle 
bose musiek kan speel en jou ore seermaak nie. Ker-
sligetes sal weer die inding wees en mense sal weer 
na hul gunstelingboeke soek en begin lees omdat 
die TV nie sal werk nie. Ja, mense, daar is regtig baie 
om voor dankbaar te wees.

Eskom het nou soos die blanke motoriste geword 
– oral langs die pad staan swartes en duimgooi en 
die blankes voel hulle moet maar die goed oplaai 
dat hulle kan saamry. Miljoene van die goed ry saam 
met Eskom, krag waarvoor blankes betaal. En as die 
prys van krag styg, gaan die pryse van goedere ook 
styg. Dit sal egter nie verhoed dat Eskom uiteindelik 
heeltemal gaan afskakel nie. Myne, smelterye en an-
der fabrieke wat baie krag verbruik, sluit op ‘n streep 
en werksgeleenthede gaan saam in die drein af. 

Pryse sal hemelhoog styg, maar daar is ook ‘n goeie 
kant daaraan. Jy sal nie meer geld hê om te mors 
en dan later daaroor skuldig voel nie. En jou kinders 
gaan uitvind dat ‘entitlement’ op pad uit is en dat 
Pa en Ma se fondse eintlik tog beperk is. Dis ‘n baie 
goeie les vir tieners om te leer.

Die Amerikaanse Weermag is ontevrede met Pres. 
Donald Trump se besluit om die Amerikaanse troepe 
huis toe te bring, want hulle weermag is dwarsoor 
die wêreld strategies gestasioneer in afwagting op ‘n 
wêreldoorlog wat dreig om uit te breek. So ‘n voor-
bereiding kan nie oornag oorgedoen word nie.

Die Nuwejaar bring ook ander dinge saam. 

In Iran is hulle oorlogsvlag op die ...... moskee in ... 
dramaties gehys. Daardie regering het ook ‘n losprys 
van $80 miljoen op Trump se kop geplaas nadat Qas-
sem Soleimani dood is in ‘n vuurpylaanval op die 
lughawe. En toe skiet Iran ‘n passasiersvliegtuig af. Is 
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dit net ons of sien iemand anders ook hoe daar hard 
gewerk word na ‘n Derde Wêreldoorlog?

As Trump gedwing word om te loop of uitgehaal 
word, sal daar burgeroorlog in Amerika wees en dan 
sal die aandelemark val. Dit sal groot maatskappye 
ernstig raak en werkloosheid sal verhoog, ook hier 
by ons. As hy deur Iran in ‘n sluipmoord vermoor 
word, sal dieselfde gebeur, maar daar sal moontlik 
‘n wêreldoorlog ook uitbreek. Rusland en Sjina skaar 
hulleself nou reeds aan Iran se kant.

Amerika, NAVO, Rusland, Sjina en tot ‘n mate ook 
die sandboys uit die Midde Ooste, het almal vas-
trapplek in Suid-Afrika gekry danksy ons kortsigtige 
regering en hulle bring groot en ernstige wapentuig 
die land in. Indien die Derde Wêreldoorlog uitbreek, 
sal die geallieerdes van beide kante in ons land wees 
en bes moontlik ‘n slagveld hier veroorsaak.

Om hoop te gee vir die Nuwejaar, raak elke jaar 
moeiliker. Die enigste goeie ding is dat dit begin lyk 
asof die droogte na vyf jaar eindelik gebreek is. Die 
droogteskade is egter so groot dat dit baie boere 
jare sal neem om weer op die been te kom en ge-
noeg kos te produseer – as hulle grond nie van hulle 
afgevat word nie. Waar dit goed gereën het, was 
daar oorstromings en groot skade.

Om oorlog te voorpel, word nou ook nie eintlik as 
goeie nuus bestempel nie en tog begin dit lyk asof 
die wêreld onstuitbaar in daardie rigting beweeg. 
Die beste van alles is dat jy van al hierdie dinge net 
op die nuus sal hoor, want dit raak jou nie regtig nie. 
Jou lewe sal nog net so voortgaan soos nou en jy 
gaan nie eens weet van die ellende van blankes in 
plakkerskampe nie ... want daar word nie daaroor in 
die media berig nie.

En die mense gaan voort asof niks verkeerd is nie. 
Die droogte is net ‘n berig in die koerant, Amerika 
se manewales is net interessante nuus, Eskom se te-

korte is net ‘n bietjie ongerief, Iran se dreigemente is 
net opwindende gebeure, want dit gaan ons nie raak 
nie. Almal is so positief!

Die wêreld is nie meer so groot as wat dit ‘n paar 
eeue gelede was nie. Mense wat dit nie glo nie, is 
ook kortsigtig en naïef, of hulle het nie ‘n TV of toe-
gang tot internet nie. Hulle leef in die donker.

Maar ons gaan die nuwejaar met ‘n gejuig en ‘n posi-
tiewe houding tegemoet ... want ons blankes sal al-
tyd ‘n pad deur die vernietiging vind. Dus, sit solank 
jou dinkhoed op, jy gaan dit nodig kry.

NAGKOM EN HELKOM
Iemand skryf vir ons:

“Op10 Desember om sesuur verlede jaar het Eskom 
die ongekende stap geneem om beurtkrag na fase 
6 op te stoot, wat beteken ’n streek se krag word 
vir sowat nege uur per dag afgeskakel. Dit was ’n 
duidelike bewys dat Suid-Afrika onvermydelik a1 
hoe nader kruip aan die risiko van ’n totale landwye 
kragonderbreking. Dit was glo weens ’n bykomende 
tegniese probleem by die kragstasie by Lephalale in 
Limpopo.

Jan Oberholzer, bedryfshoof van Eskom, het egter 
later aan Moneyweb gesê fase 6 kon later weer af-
geskaal word.

“Verbruikers het sedert die aankondiging gesukkel 
om op Eskom se webwerf meer inligting oor fase 
6-beurtkrag en die beurtkragskedules te kry, met 
beperkte toegang tot Eskom se webwerf.

“Cyril Ramaphosa het sommer die volgende dag die 
publiek gerusgestel dat daar tot einde Maart geen 
kragonderbrekings of beurtkrag sou wees nie. Maar 
soos ons nou al gewoond geraak het, het hy weer-
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eens vir ons gelieg, want sy woorde was skaars koud 
of Eskom het op 10 Januarie weer beurtkrag inges-
tel.

“Hy kan nie anders as om te lieg nie, want doen hy 
dit nie, het sy swart broers hom lankal aan boud en 
blaaie geskeur. Dit was ook ter wille van hulle dat 
hy in Amerika gaan sê het daar is nog nooit ’n boer 
in Suid-Afrika vermoor nie. En dit was ook ter wille 
van die einste swart massa dat die Tvl. Landbou-unie 
hulle bene gebreek het om Ramaphosa se liegstorie 
in Amerika te gaan beaam.”

Meer as ’n dosyn Vaandeldraer-lesers van oor die 
hele land het intussen laat weet dat hulle nou som-
mer dae lank sonder elektrisiteit moet klaarkom.

Aan die anderkant het Helkom (Telkom) ook nou tou 
opgegooi en hulle weier om voortaan landlyntele-
fone se kabels te vervang, want net so fluks as wat 

hulle dit aanlê, net so fluks dra hulle swart broers dit 
weg.

Hier is net twee van ons lesers se ondervinding met 
Nagkom en Helkom (in die goeie ou dae bekend as 
Eskom en Telkom):

Julie van Rensburg Kempton Park:

Ons sit tans in duisternis – nie beurtkrag nie – maar 
vanoggend is alles dood hier by ons en sien ons op 
WhatsApp dat een van die substasies aan die brand 
is – weet nie of dit sabotasie – of sommer as gevolg 
van slegte onderhoud gebeur het nie, maar hoe dit 
ookal mag weser-wil (om oorlé Ma aan te haal) ge-
lukkig het ons ‘n klein laaiertjie wat darem een of 
twee ligte en ons rekenaars aan die gang hou.  En ek 
kan ook byvoeg dat ons ook nie meer op “landlyn” 
is nie – “HELLKOM” het ons laat weet dat hulle nou 
met die kabelstelsel wegdoen omdat daar so baie 
koperkabels deur die land gesteel word...

Kempton Park Hospitaal soos hy vandag lyk.
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Mev. M. du Plessis

Ons krag is nou reeds vir die derde dag aaneen af 
(selfs ons selfoonseine is tot ‘n dag per keer af) en 
ek kan nie eens ‘n internetbetaling oor die foon 
doen nie, want die sein wat wel nog by tye kry, is te 
swak. Ons het in die laaste dae voor hierdie 3-dae 
onderbreking maar sowat 4 ure krag per 24-uur dag 
gehad: géén klagtes maak énige indruk op hulle nie 
- hulle steur hulle aan absoluut níks nie.  Die onbev-
oegdheid is verbysterend. 

GROOT KONTRAK POOTJIE 
MEDUPI
En dan vryf ons ‘n bietjie sout in die wonde van Es-
kom – Suid-Afrka se laaste rondte van  beurtkrag 
was blykbaar gedeeltelik veroorsaak deurdat toe-
rusting wat deur ‘n familielid van ‘n senior Eskom 
bestuurder ontwerp is, onklaar geraak het. Volgens 
City Press is Rula Bulk Materials Handling deur Es-
kom aangestel om die stukkende vervoerbande by 
Medupi kragstasie te herstel. Roelf Odendaal, bes-
turende direkteur van Rula Bulk, het bevestig dat 
hulle die vervoerbande voorsien het.

Roelf is die broer van Eskom se ingenieur en alge-
mene bestuurder, Danie Odendaal, wat in Desem-
ber 2018 geskors is weens vermeende konflik van 
belange waarby Rula Bulk betrokke was. Roelf het 
daarop aangedring dat dit Eskom se fout was ee-
rder as Rula Bulk s’n  en dat Medupi gely het onder 
geskilpunte oor sy vervoerbande.

“Daar was een insident wat gebeur het as gevolg 
van die verwydering van veiligheidsbeskermings by 
Eskom operateurs,” het Roelf gesê. Hy het ook gesê 
daar is baie redes waarom hierdie vervoerbande kan 
uitskop, maar dit is gewoonlik as gevolg van onvoe-
ldoende instandhouding. “Ruila het gehelp met die 

herstel van die vervoerbande van een van dié by 
Medupi. Die taak was voltooi in minder as ‘n week.”

‘n Naamlose verslag het onlangs vorendag gekom 
wat beweer dat privaatmaatskappye Eskom se Ing-
enieurdepartement gekaap het. (Dis seker hoekom 
ons ligte nog hoegenaamd brand). Die verslag be-
weer dat senior Eskom bestuurders Eskom se sis-
teme gemanipuleer het om maatskappye van hulle 
keuse van belangrike inligting te voorsien – wat dan 
gebruik is om voor te berei vir Eskom tenders.

‘n Voorbeeld in die verslag beweer dat ‘n senior 
siviele ingenieur by Eskom ‘n silo by Majuba-krag-
stasie doelbewus inmekaar laat sak het sodat ‘n ver-
bonde maatskappy die noodkontrak om dit reg te 
stel, gegee kon word.

“Die ingenieur het nagelaat om ‘n verslag in te dien 
wat die uitvoerende kommittee sou inlig oor die 
gevare by Medupi-kragstasie. In plaas daarvan is die 
land in beurtkrag gedompel.” En verder: “Die inge-
nieur het doelbewus stilgebly oor die struktuur wat 
gevaarlik gehang het sodat dit as ‘n noodsituasie 
beskou kon word.”

Roelf Odendaal het hierdie beskuldigings weerlê.

“Elke kontrak wat aan Rula toegewys is, het ‘n spesi-
fieke protokol van ondersoek gevolg deur ‘n vaste en 
deursigtige proses waarby baie Eskomwerkers be-
trokke is, en kompeterende tenderonderhandelinge 
wat gesteun kan word deur die notules van die ver-
gaderings.” Hy het ook gesê dat hy nie sy verwant-
skap met sy broer bekend gemaak het nie en sover 
hy weet, was Danie nie betrokke by tender onder-
handelinge nie.

Ons ken die swartes. Hulle is nooit skuldig nie, dis 
altyd iemand anders se skuld. En as hulle dan nou 
hier ‘n “wit skuldige” het, wanneer hoor ons van die 
swart skuldiges wat die ander kragstasies laat ont-
plof het?
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EBOLA – SLUIMERENDE 
MOORDENAAR
Ses jaar gelede het al het medici geweet dat Ebola 
luglangs versprei kan word, maar om paniek te ver-
hoed, is dit verswyg. Nêrens op aarde sal enige mens 
uiteindelik meer veilig wees nie. Op die oomblik 
word die pes nog min of meer in die Kongo-gebied 
onder beheer gehou, maar daar is geen waarborg 
dat dit nie uiteindelik gaan versprei nie. Daar is vier 
belangrike punte wat onthou moet word:

1. Ebola versprei nou oor die landsgrense deur mid-
del van infeksies wat volop is.

2. In Amerika word ernstige siek pasiënte na Los An-
geles vervoer en daar afgesonder.

3. Die Ebola-inenting moet ten alle koste vermy 
word. Dit bevat Ebola en daar is nog geen bewys 
dat dit as teenmiddel werk nie.

4. Ebola is baie meer aansteeklik as wat vir ons gesê 
word. Beskikbare wetenskaplike inligting bevestig 
hierdie feit. Om die waarheid te sê Ebola word 
ook luglangs versprei en dit is iets wat al jare lank 
bekend is.

Daar word bespiegel dat Ebola gebruik gaan word 
om die bevolking van die aarde te verminder. Dr. 
Lee Hieb, voormalige president van die Assiciation 
of American Physicians and Surgeons, het gesê dat 
“Die dokters, wat hoogs opgeleide mense is, raak 
self besmet ... Om dus troepe na hierdie gebied te 
stuur, waar hulle direk met pasiënte te doen kry, is 
hulleself glad nie goed beskerm nie. Dit is nie maklik 
om dit te doen nie, want jy word moeg en jy raak 
onverskillig en jy maak ‘n paar eenvoudige foute. Al 
wat dit verg, is een viruskiem.

Elaine Donelly, president van die Center for Military 
Readiness, het gesê: “Ek is eenvoudig geskok. Te 
oordeel hierna lyk dit of die VSA ‘n baie verwarrende 
idee het van wat ‘nasionale veiligheid’ beteken.” Dit 
was nog in die tyd van Obama.

In 2009 het navorsers van Kanada ‘n artikel gepub-
liseer waain hulle sê dat Ebola na ander spesies 
deur middel van ‘n lugverspreidevirus kan ‘spring’. 
Destyds was dit afgemaak as belaglik, maar dit was 
bloot ‘n truuk om die bevolking van Afrika en die 
VSA gerus te stel, terwyl die waarheid iets heeltemal 
anders was. Wetenskaplikes weet al vir ses tot agt 
jaar dat Ebola deur die lug oorgedra kan word. Daar 
is hope bewyse daarvoor, maar nie een van hierdie 
studies is deur die hoofstroom media gepubliseer 
nie. Daar was oorgenoeg tyd vir hulle om ondersoek 
in te stel en hulle het nie.

Niemand weet met absolute sekerheid hoe die Eb-
olavirus van een persoon na ‘n volgende oorgedra 
word nie. Die virus is gevind in speeksel, ontlasting, 
borsmelk, semen en die bloed van besmette per-
sone.

 Beide Marburg en Ebola is vir ten minste drie ure 
lank in die lug in die teenwoordigheid van ‘n bes-
mette persoon wat bloei, hoes, opgooi, ens.

Op 15 Februarie 20015 berig die liberale Washing-
ton Post baie versitig: “’n Span prominente navors-
ers het gesuggereer dat beperkte oordrag van Ebola 
deur die lug baie moontlik is, ‘n hipotese wat die 
debat van verlede herfs weer aan die gang kan sit 
nadat een van die wetenskaplikes dieselfde opinie 
geopper het.” Die berig gaan voort deur te sê dat 
oordrag van die visrus tans plaasvind via aërosol 
van infeksies wat ontstaan uit die maagdermkanaal, 
die asemhalingstelsel, mediese prosedures, ens. 
Een van die simptome van Ebola is dat die persoon 
gewelddadig opgooi, veral swart, gestolde bloed.
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Dit is ‘n nagmerrie, want dit verhoog die versprei-
ding van die virus dramaties. Thomas Ferguson van 
die State Department Office of Population Affairs sê: 
“Daar is een enkele tema agter al ons werk – ons 
moet die bevolkingsvlakke verlaag. Of die regerings 
doen dit op ons manier deur mooi skoon metodes, 
of hulle sal die soort gemors kry wat os in El Salvador 
gehad het, of in Iran of in Beiroet. Die wêreldbevolk-
ing is ‘n politieke probleem. Wanneer die bevolking 
eers een maal buite beheer is, verg dit ‘n outoritêre 
regering, selfs fascisme, om dit te verlaag ... Ons 
program in El Salvador het nie gewerk nie. Die in-
frastruktuur was nie daar om dit te ondersteun nie. 
Daar was eenvoudig net verbrands te veel mense ... 
Om bevolking behoorlik vinnig te verminder, moet 
jy al die mans in gevegte betrokke kry en jy moet ‘n 
betekenisvolle aantal vrugbare vrouens doodmaak 
... Maar die heel vinnigste manier om ‘n bevolking 
te verminder, is deur hongersnood soos in Afrika, of 
deur ‘n verwoestende pes soos die Swart Dood ...”

Volgens wetenskaplikes is oorlog en hongersnood 
nie die antwoord nie. In plaas daarvan bied ‘n pes 
die mees doeltreffende en vinnigste manier om die 
biljoene mense dood te maak wat dan ook binne-
kort sal moet sterf as die bevolkingskrisis opgelos 
moet word.

Dr Erika Pianka van die Uiversiteit van Texas het 
gesê: “Vigs is nie ‘n doeltreffende moordenaar nie 
omdat dit te stadig is. My geliefkoosde kandidaat vir 
die eliminering van 90% van die wêreld se bevolk-
ing is lugverspreide Ebola (Ebola Reston), omdat dit 
beide dodelik is en dit maak binne ‘n paar dae dood 
in plaas van jare. Ons het lugverspreide peste met ‘n 
90% sterfte. Dink net daaraan. ... Jy weet, die voël-
griep is ook goed. Vir elkeen wat dit oorleef word 
nege ander begrawe.”

DIE POUS SKRYF DIE 2000 JAAR 
OUE CHRISTELIKE WAARDES AF 

 In ‘n boodskap deur pous Francis uit die Vatikaan, 
plaas hy sy konserwatiewe katolieke in sy visier. Hy 
waarsku dat onbuigsaamheid met die uitleef van 
die Christelike geloof mense van die kerk vervreem 
en dat die kerk moet aanpas by ‘n post-Christelike 
Weste.

In sy jaarlikse Kersboodskap het hy die Vatikaan bu-
reaukrate, kardinale, biskoppe en priesters, gevra 
om verandering te omhels en uit te leef.

Die konserwatiewe vleuel van die katolieke kerk bied 
toenemend weerstand teen Francis se progressiewe 
gees in sy pouslike hoedanigheid. Hierdie kritiek het 
in die afgelope jaar versnel te midde van die Vati-
kaan se finansiële skandes, seksmisbruik en mishan-
deling skandale.

Francis het in sy toespraak erken dat die Christen-
dom nie langer die invloed het oor die gemeenskap 
as wat dit eens op ‘n tyd gehad het nie. Hy het wyle 

Pous Francis – Christendom se tyd is verby
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Kardinaal Carlo Maria Mantini aangehaal, ‘n leier 
van die progressiewe vleuel van die katolieke kerk. 
Mantini het voor sy dood gekla dat die kerk homself 
bevind in ‘n tyd van 200 jaar gelede as gevolg van sy 
vrees vir verandering.

Francis het aan sy kerkvorste gesê: “Vandag is ons 
nie meer dié wat kultuur produseer nie (hulle was 
dit nooit), ons is nie meer die eerste of dié waarna 
geluister word nie. Die (katolieke) geloof in Europa 
en in groot dele van die Weste is nie langer meer ‘n 
vanselfsprekende aanname nie, maar word dikwels 
ontken, uitgelag, gemarginaliseer en bespot.”

Die gevolge hiervan is dat hy die katolieke hierargie 
aanspoor om die nodige pastorale hervormings te 
doen wat die kerk aantreklik sal maak sodat dit die 
geloof kan versprei. Nou kan ‘n mens ook vra watter 
geloof dit dan is wat hy wil versprei as dit nie meer 
suiwer Christelik is nie? Hier gaan dit natuurlik ee-
rder om die baie geld wat ingehark kan word as die 
“geloof” versprei.

Moeder Theresa was een van hulle blink sterre toe 
sy nog geleef het. Sy het onder die armste van die 
arm koelies gewerk en daar is miljoene der miljoene 
dollar aan haar geskenk sodat sy haar werk kon 
voortsit. Sy het egter nooit die armes probeer ophef 
nie. Sy het hulle geleer dat dit God se wil is dat hulle 
in soveel ellende moes verkeer en dat hulle God se 
spesiale kinders is en hulle lot moet aanvaar. Die 
geld het sy alles Vatikaan toe gestuur en nie eens ‘n 
koolkop vir die ellendiges gekoop nie, maar sy was 
opgehemel as ‘n wonderlike voorbeeld. Dis niks an-
ders as katolisisme op sy beste nie.

In werklikheid het die katolieke kerk minder gewild 
geraak soos wat dit meer wêrelds geword het.

Die boodskap van God oor hierdie aangeleentheid 
vind ons in Maleagi 3:6 – “Want Ek, die HERE, het 
nie verander nie”. En ook: Jak. 1:17 “Elke goeie gif 

en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die 
Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of 
skaduwee van omkering is nie”.

Dink die katolieke dat dit wat deur God as sonde 
gesien word, Hy dit sal kom verander net omdat die 
mens dit so graag wil hê? Verwag hulle dat God nou 
homoseksualisme nie meer as ‘n sonde sal sien nie 
bloot omdat húlle dit so wil hê? Dit bly ‘n sonde en 
God sal dit nie verander nie net soos wat moord en 
diefstal altyd onwettig in ‘n gemeenskap sal bly.

Sedert Vatikaan II toe hulle die besluit geneem het 
om die kerk te liberaliseer, was daar ‘n stadige, maar 
seker ineenstorting van die kerk. Hierdie verliberali-
sering het behels die afstand doen van tradisionele 
rolle volgens geslag en om af te sien van preke oor 
die waarheid van die hel. Hulle het ook die tradis-
ionele mis gekanselleer en die Jode vergewe omdat 
hulle Christus ontken.

Soos hulle aangehou het om te dwaal, het hulle ook 
aangehou om gelowiges in hulle godsdiens te ver-
loor, omdat dit duidelik geword het dat hulle self nie 
in enigiets glo wat hulle sê nie. “As hulle werklik glo 
dat hulle God verteenwoordig, kan hulle nie hulle 
doktrine verander net omdat vandag veranderende 
tye is” nie. 

ANC GAAN FREEDOM CHARTER 
DEURVOER
Die ANC-staatshoof het ook op Kimberley aangekon-
dig dat die ANC vanjaar gaan fokus op die uitvoer-
ing van die Freedom Charter (Vryheidsmanifes). Dié 
kommunistiese handves is vanjaar 65 jaar oud. Die 
Freedom Charter is aanvanklik deur die kommunis, 
Joe Slovo, in opdrag van die sentrale komitee van 
die SAKP opgestel en is na Moskou en die Afrika In-
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klousule se betekenis verskerp en dit verbreed om 
die begrip van ’n populêre, direkte

demokrasie in te sluit. Terselfdertyd word daar aan-
gevoer dat populêre demokrasie

nie noodwendig strydig is met verteenwoordigende 
demokrasie nie, veral nie as

mens ‘n bevrydende betekenis by die begrip “ver-
teenwoordiging” inweef nie.

Vyftig jaar gelede, toe hulle besig was om voor te be-
rei vir die sameroeping van die Volkskongres, wat die 
Vryheidsmanifes aanvaar het, het die patriotte van 
destyds gesê: “Laat ons saam praat, ons almal saam 
— Afrikaan en Europeaan, Indiër en Gekleurde... al 
die mense van Suid-Afrika... Laat ons saam oor vry-
heid praat. En oor die geluk wat mans en vroue te 
beurt kan val as hulle in ́n land woon wat vry is.”

In 1992 het dit alles egter verander toe Kanada se 
Hooggeregshof in ’n epogmakende saak beslis het 
dat sulke produkte teen vervolging gevrywaar was 
as gevolg van die waarborg van vrye meningsuiting 
in die Handves van Regte en Vryhede.

In Kanada is mense reeds in geskille gewikkel oor 
dinge wat die bepalinge van vrye meningsuiting in 
die Handves van Regte en Vryhede kan skend.

Die Hof het veral ouerlike besluitneming in ag ge-
neem met die oog op godsdiensvryheid wat deur die 
Canadian Charter of Rights and Freedoms gewaar-
borg word.

Nogtans het die ideale van vryheid wat met die 
handves geassosieer word, later regdeur die En-
gelssprekende wêreld versprei.

Dit is die eerste keer dat Kanada se hoogste hof bes-
lis het dat godsdiensvryheid onder die Charter die 
reg van ouers insluit om mediese behandeling vir 

stituut gestuur vir goedkeuring voordat dit aan die 
ANC voorgelê is. Daarna, op 26 Junie1955, is dit 
deur die Congress of the People te Kliptown naby 
Vereeniging aanvaar. Die Freedom Charter is destyds 
deur hoofregter Rumpff bestempel as ‘n staatsvorm 
wat ‘n diktatuur van die proletariaat is. Dit is ‘n kom-
munistiese dokument wat Marxisme/Leninisme 
bevorder, het hy gesê. Die Freedom Charter beloof 
onder andere gratis plase, erwe, huise, huisvesting, 
voedsel en opvoeding aan die bevolking. Dit belowe 
ook werk en sekuriteit aan al die swart landsburgers. 

Die Vryheidsmanifes word opnuut besoek as ’n 
demokratiese dokument met

eiesoortige eienskappe wat vanuit Suid-Afrika se 
geskiedenis van verdrukking

voortspruit. Dit is nie daarop gemik om die doku-
ment te loof as iets wat

vanselfsprekend waarde dra nie, ook nie om bepaal-
de belange te bevorder nie. Die

doel is om die betekenis van die dokument se 
demokratiese karaktertrekke te

ontrafel, naamlik in die herhaalde verwysing na “the 
people” (die mense) en veral in

die klousule getiteld “The People Shall Govern!” (Die 
mensc sal regeer!) Die artikel

neem kennis van die feit dat die klousule ten tyde 
van sy aanvaarding in 1955 gelyk

gestel is aan algemene stemreg. Die belewenis van 
die 1980’s, wat gekenmerk is deur

’n tydperk wat bekend gestaan het as “popular pow-
er” [populêre mag), het egter die
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hulle kinders te kies.

Die Hof het verwys na die Kanadese Handves van 
Regte en Vryhede, wat godsdiensvryheid beskerm 
en die reg insluit om aan godsdiensoortuigings uit-
ing te gee deur dit bekend te maak en aan ander te 
leer, en dit het ’n verklaring uitgereik wat sê: “Die 
betwiste dorpswet plaas ’n ernstige beperking op 
die godsdiensvryheid van Jehovah se Getuies en die 
vryheid van denke, oortuiging en mening asook die 
vrye meningsuiting van Blainville se inwoners . . .”

Die Kanadese Handves van Regte en Vryhede be-
skerm die vryhede van al Kanada se burgers

 “Een van die resultate” van die Getuies se regstryd 
om godsdiensvryheid, verduidelik die boek, “is die 
lang proses van bespreking en debattering wat tot 
die Handves van Regte gelei het”, wat nou ’n deel 
van die fundamentele reg van Kanada is.

Die huidige 185 lidstate is almal tot die organisa-
sie se oorspronklike beginsels en doelwitte verbind 
soos in daardie handves uiteengesit word: om in-
ternasionale vrede en veiligheid te handhaaf; om 
dade van aggressie wat wêreldvrede bedreig te on-
derdruk; om vriendskaplike betrekkinge onder na-
sies te bevorder; om die basiese vryhede van alle 
volke te beskerm, sonder diskriminasie op grond van 
ras, geslag, taal of godsdiens; en om internasionale 
samewerking met die oplos van ekonomiese, maat-
skaplike en kulturele probleme te bewerkstellig.

Aangesien die volke wat lid van die Verenigde Volke 
Organisasie is, hul geloof in fundamentele mense-
regte in die Handves beklemtoon, in die waardigheid 
en waarde van die menslike persoon, in die gelyke 
regte van mans en vrouens en dit ten doel het om 
sosiale vooruitgang en ‘ n beter lewenspeil in groter 
vryheid te bevorder.

Ramaphosa se belofte dat die voorskrifte van dié 
dokument vanjaar toegepas gaan word, verbaas die 

oningeligte publiek. Dit was voor die bewindsoor-
gawe aan die ANC reeds die bloudruk vir die ANC-
beleid in Suid-Afrika.

Vanuit regse kringe is deurlopend teen ‘n kommu-
nistiese oorname gewaarsku en die inhoud van die 
Charter bekend gemaak. In 2005 is dit weer landwyd 
in‘n pamflet versprei en is op die voorskrifte daarin 
gewys. 

Op die oomblik is die staatskuld die hoogste in sy 
geskiedenis. Daar is onlangs bekendgemaak dat 
Suid-Afrika se buitelandse skuld die drie triljoen-kerf 
oorskry het.

Die land het onder die ANC-regime daarin geslaag 
om die staatskuld tot R 3 012 525 000 000 op te 
jaag. Dié skuld beteken dat elke inwoner van die 
land (man, vrou en kind) se aandeel hieraan R55 000 
beloop. In 1994, met die ANC-oorname, was Suid-
Afrika se skuld R200 miljoen. In 2000 het dit verdub-
bel tot R400 miljoen. Daarna het dit eskaleer tot die 
huidige meer as R3 triljoen. Die verwagting is dat die 
staat nog miljarde by die Sjinese gaan leen.

Rente op buitelandse skuld is reeds die grootste uit-
gawe op die staatsbegroting.

Dit is ook reeds bekend dat minder as 3 miljoen 
mense (waarvan die meerderheid blank is) uit ‘n 
bevolking van 70 miljoen 97% van alle persoonlike 
inkomstebelasting in 2019 moes betaal.

CORONAVIRUS DALK ‘N TWEEDE 
SWART DOOD?
Ons het pas berig ointvang dat die coronavirus wat 
in Desember verlede jaar in Sjina uitgebreek het, 
reeds 150 000 lewens geëis het en dat sowat 1.5 mi-
loen besmet is. Volgens Zhong Nanshan, hoof van 
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die span van Sjina se National Health Commission 
wat die longontsteking-tipe virus moet ondersoek, 
het gesê dat die uitbreek vrees aanjaag in die tyd 
van die Maan Jaarvakansie. Miljoene Sjinese het 
voorberei om vir hierdie geleentheid te reis. Nan-
shan het erken dat van die staf ook besmet is en dat 
die virus tussen mense oorgedra kan word.

In die verlede is daar gesê dat die dodelike corona-
virus wat deur amptenare teruggespoor is na seeko-
smark in die sentrale stad van Sjina, Wuhan, hoof-
saaklik oorgedra is van diere en voëls soos rotte en 
vermuise wat in restaurante geëet word.

Zong het vir die media geloeg toe hy gesê het hierdie 
virus is nie so sterk soos SARS (severe acute respira-
tory syndrome) ‘n verwante coronavirus nie, maar 
dat die virus besig is om te “klim”. 

Op 11 Februarie was daar reeds 26 lande waar bev-
estigde gevalle voorgekom het. 

SARS het in 2002/2003 meer as 8 000 mense besmet 
en 774 het gesterf.

Beijing, Shangai en Shenzen en Wuhan is almal 
onder kwarentyn, en intussen het dit ook na Japan 
en Suid-Korea versprei.

(Volgens ‘n Sjinese verpleegster sterf pasiënte voor 
hul oë in die hospitale, terwyl die dokters magteloos 
staan en toekyk. Padblokkades is oral opgerig. Mil-
joene Sjinese kan nie meer per motor, bus, trein of 
vliegtuig êrens heen reis nie. Die winkelrakke is leeg. 
Daar is ook nie meer water nie. Mense verdwyn ee-
nvoudig net om nooit weer gesien te word nie. Maar 
sal dit die verspreiding van die virus kan keer?

Duisende Sjinese pendel daagliks tussen Sjina en Af-
rika. Die spesifieke virus is onstuitbaar en kan vir iets 
soos 5 dae na infeksie nie opgetel word nie.

Statistiek sê daar is per dag 44 000 vliegtuie wêreld-
wyd op n gegewe tydstip in die lug met 2,7milj pas-
sasiers wat op- en afgelaai word!.

Hoe beheer jy dit?! Hoe beheer Afrika enigiets? 
Zero!)

Prof David Hui Shu-Cheong, ‘n respiratorie kundige 
in Hong Kong, het gesê: “Ek glo Sjinese toeriste sal 
die virus na baie ander lande in Asië neem omdat 
hulle oor die Maan Nuwejaarsvakansie sal reis.” Op 
8 Januarie het wetenskaplikes die patogeen as ‘n 
nuwe ‘stam’ van die coronavirus geïdentifiseer. Dit is 
dieselfde familie as SARS.

Neil Ferguson van die Imperial Kollege in London 
het onder andere gesê: “Die ontdekking van gevalle 
buite Sjina is kommerwekkend. Ons bereken, geba-
seer op vlugte en bevolkingsdata, dat daar net ‘n 1 
uit 574 kans is dat ‘n persoon wat in Wuhan besmet 
is oorsee sal gaan voordat hy of sy mediese hulp 
gaan soek. Dit beteken dat daar duisende net in Wu-
han tot dusver kan wees.”

Reisigers wat op lughawens in New York, San Fran-
cisco en Los Angeles uit Sjina land, word nou onder-
soek vir tekens van die virus. In Asië word soortgelyke 
maatreëls getref. In Wuhan is infrarooi termometers 

Suid-Sjinese Mall - dolleeg
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sedert 14 Januarie geïnstalleer op lughawens, trein-
stasies, bushaltes en hawehoofde vir passasiers om 
die temperatuur te meet van mense wat uit die stad 
gaan. Tallose passasiers het egter reeds die stad ver-
laat.

Onrusbarende satelietbeeldmateriaal uit Sjina dui 
daarop dat die omvang van koronaviruspandemie 
in Sjina veel erger is as wat ons vertel word. Satel-
lietdata toon massiewe gekonsentreerde pluime van 
swaeldioksied (SO2) wat smeul in die stede Wuhan 
en Chonqing, wat bevestig word in verslae van die 
Epoch Times van werkers by die verassing wat vertel 
dat hulle 24/7 moet werk om tred te hou met die 
stroom lyke wat veraqs moet word.

ORANIA MOET VERNIETIG WORD
Dennis Webster (Engelsman) van The Guardian, het 
onlangs ‘n artikel geplaas wat deur die Rockefeller 
Foundation gefinansier is. Die artikel het gegaan oor 
die Boeredorp, Orania, in die Noordkaap.

Die oortreding is klaarblyklik die 1 600 blanke per-
sone wat daar bly, se sukses, ekonomies en kultu-
reel. Webster impliseer dat hierdie nog ‘n vorm van 
apartheid is en vernietig moet word.

Orania is ‘n etiese en modelreservaat. Sy bank word 
deur sy eie mense besit en hulle gebruik hulle eie 
geldeenheid. Hulle dryf handel in pekanneute met 
Sjina en is heeltemal selfvoorsienend, met planne 
vir ‘n universiteit en ander formele instansies. Dit 
het nul geweldsmisdaad terwyl daar elke dag 50 
mense in Suid-Afrika vermoor word.

Die belangrikste van alles is dat die werk in die ge-
meenskap gedoen word deur voorheen werklose 
Boere eerder as goedkoop swart arbeid. Vir Boere 
wat deur die wêreld teen gediskrimineer word en as 

gevolg van hulle ras verag word en selfs sonder wa-
ter of krag moet probeer leef, is Orania hulle enigste 
hoop vir werk en ‘n lewe van waardigheid.

Carel Boshoff, voormalige president van Oraniê, het 
een keer gereageer op Joodse en liberale kritiek op 
sy nasionaal-sosialistiese eksperiment deur saam 
met swart leier te stem oor blanke ‘privilege’. Hy het 
‘n opsie geskep vir die volk se blanke minderheid om 
hulle te onttrek en op te hou daarmee om swartes te 
onderdruk met hulle velkleur.

Dit het nie die Jode soos Ludger Schadomsky of Is-
raeli Benjamin Pogrund daarvan weerhou om voor 
te gee dat hulle beledig is nie. Die Sionistiese media 
het wêreldwyd sedert 1990 ‘n klein groepie mense 
wat niemand enige kwaad aandoen nie, swart ges-
meer en veldtigte teen hulle begin. Daar is nie ‘n plek 
op aarde waar blankes wat nie miljoenêres of bil-
joenêrs is kan bestaan sonder om in gevaar te wees 
nie, selfs nie eens die tradisioneel mensliewende 
Calvinistiese Boere nie.

The Guardian het nie per se gevra vir die uitmoor 
van die mense in Orania nie, maar die vernietiging 
van daardie dorp sal die mense daar uitlewer aan 
die swartes wat hulle beslis sal vermoor.

Vyf en twintig jaar nadat Mandela oorgeneem het, is 
alles in Suid-Afrika baie slegter daaraan toe behawe 
vir ‘n paar diewe wat hulle sakke volgestop het. Post-
Apartheid Suid-Afrika is die mees ongelyke nasie op 
aarde met 26% amptelike wekloosheidsyfer. In 1994 
was dit 16%.

Joodse en Engelse kapitaliste belange is die enigstes 
wat voordeel getrek het uit die val van Apartheid. 
Die ANC het belowe om hulle geld te beskerm, maar 
in ruil daarvoor wou die swart leierskap ook toege-
laat word om te roof en te steel.

Terwyl hulle voorgee om sosialisties te wees, het 
die korrupte ANC onder Mandela onmiddellik die 
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oomblik toe hulle die mag oorneem begin om ‘state-
owned enterprises’ te privatiseer en alle Aparthei-
dera ekonomiese beleide af te breek wat bedoel was 
om die werkers en soewereiniteit te beskerm.

Tussen 1994 en 2010 het die persentasie van die 
ekonomie wat gedryf word deur regeringsfinansies, 
danksy neo-liberale beleide wat begin is in 2002 
deur Mbeki se hoof-ekonoom, die Jood Alan Hirsch, 
geval van 6% tot 13%.

Polities is daar geen rede om te stem nie. Behalwe 
vir die belaglike vlakke van swart korrupsie, word al 
die hoofpartye beheer deur Joodse geld. Die ANC 
was nog altyd in die sak van die Oppenheimers en 
Ruperts. Aan die hoof van die demokratiese allian-
sie, die regs-liberale konserwatiewe party vir wie die 
blanke minderheid tevergeefs stem, het eers ‘n Jood 
gestaan, Helen Zille, wat haar eie kiesers gehaat 
het, en nou ‘n swarte wat dieselfde voel. Die EFF, ‘n 
openlik anti-Blanke party wat gelei word deur Julius 
Malema, het belowe om die Boere se grond te vat 

en dit aan swartes te gee. Johan Rupert het die EFF 
gestig en hy en die Joodse biljoenêr, Nathan Hirsch 
finansier die spul. Daar word ook fondse bygedra 
deur Adriano Mazzotti, die tabakbaas.

Die EFF parlementslede het onlangs belowe om 
die grond van die minder as 2 000 blankes op Ora-
nia met geweld te vat en aan swartes te gee. Julius 
Malema, ‘n man wat minagtend ‘n oproep doen vir 
plaasmoorde en lag oor die land se verkragtingsepi-
demie, weet dat hy te ver gegaan het toe hy onsen-
sitiewe opmerkings oor die Jode gemaak het. Hy het 
dadelik Suid-Afrikka se Jode om verskoning gevra.

Malema en ander terroriste soos hy, teiken die lan-
delike Boere omdat hulle arm is en hulle ras verseker 
dat daar geen internasionale beskermers of verdedi-
gers sal wees nie. ‘n Uitgesoekte getal blanke lakeie 
werk met hulle saam in die hoop dat hulle in die 
“mini-Apartheid” voorstedelike gemeenskappe kan 
bly met doringdraad en privaatsekuriteit.

Orania
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Orania is nie die enigste blanke ingeslote gebied wat 
die Jode en die EFF nie sal durf waag om aan te val 
nie.

Glenhazel

Drieduisend persone woon in hierdie Johannes-
burgse voorstad waar daar net herehuise staan en 
waar die mense ongoddelik ryk is. Dit is bekend vir 
sy Joodse super-meerderheid wat gemanifesteer 
word in Kosher slaghuise, Joodse restaurante, sina-
goges en skole. Dit is 75% “blank” (Jode is die mees 
verbasterde volk op aarde) vergeleke met 8% in die 
res van die land. ‘n Klein minderheid swartes woon 
daar om handearbeid en ander dienste te voorsien.

Jode in die gebied gebruik ‘n spesiale privaat kon-
trakteursfirma met die naam CSO wat die swartes 
buite die voorstad buite hou en dié binne die  voor-
stad in lyn. Die CSO militia beskerm nie net die Joda 
en hulle dag tot dag doen en late nie, maar is selfs 
daarvan beskuldig dat hulle ongestrafde pro-Pal-
esteinse aktiviste aanval.

Die Izinga Landgoed

Umhlanga is slegs 17% swart en dit is waar die ryk 
Jode hulleself nou vestig. Een van hulle projekte is 
die Izinga Estate, ‘n mini-Israel in Suid-Afrikka. Dit 
het ‘n heining wat die hele gebied omring, massiewe 
huise en elke denkbare luuksheid. Die projek word 
gefinansier deur die eiendomsbiljoenêr, Jonathan 
Beare, iemand wat nog nooit deur die EFF gekriti-
seer is nie. Vyandige joernaliste en “Economic Free-
dom Fighters” het nog geen belangstelling getoon 
in die beëndiging van hierdie Zioniste ras-apartheid 
wat na ‘n Afrikanasie gebring word nie.

Norwood

Dis ‘n gedeelte van die Johannesburgse Metropoli-
taanse gebied wat ná Apartheid ras-geïntegreer is 
en is ook die tuiste van ‘n groot Joodse gemeenskap. 

Swartes is net 30% van die bevolking daar, maar hulle 
word stelselmatig verdryf . Publisiteit vir die gebied 
is baie goed ten spyte van hierdie rasse-dinamiek.

Die Jode en stedelike skynheilige bourgeois wat 
Obama afgekeur het, wil ook nie saam met swartes 
leef nie. Elke neo-liberale MGO-ondersteunde “jo-
ernalis” wat deur die Oraniars binnegelaat word in 
hulle dorpie en wat hulle op die wêreldverhoog be-
laster as monsters, is ‘n stap nader aan hulle einde.

Daar is geen manier waarop al hierdie verskillende 
volke saam in vrede in hierdie land kan woon nie. As 
hulle van die blanke ontslae geraak het, dan sal die 
swartes op die volgende ras of volk toesak en hulle 
begin uitmoor, want dit is in hulle aard.

Tussen Ladismith en Calitzdorp is daar ‘n plaas, Ama-
lienstein. Dertig jaar gelede was dit ‘n spogplaas, ‘n 
florerende boerdery met elke denkbare soort vrugte. 
Na 1994 is dit aan swartes verkoop en binne vyf jaar 
het die plaas agteruitgegaan tot daar byna niks meer 
oor was nie. Die regering het ingegryp en ‘n weer 
blanke aangestel om die plaas op die been te kry. Dit 
gaan nou weer stadig vorentoe, maar net totdat die 
swartes besluit hulle wil die plaas terughê.

Een van hulle eie mense het gesê: “Ons weet ons 
kan nie boer of ‘n besigheid begin of bestuur nie. 
Ons moet altyd vir ‘n baas werk.”
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HIERDIE NUUSBRIEF WORD 
MOONTLIK GEMAAK DEUR DONASIES

Hierdie nuusbrief word moontlik gemaak 
deur donasies 

Aan u almal wat ons so getrou gedurende die afgelope meer as 
20 jaar ondersteun het, wil ons ons opregte dank oordra.

Bankbesonderhede:  
 

Vaandel Uitgewers 
Standard Bank 

Rek. Nr. 188 263 217 
Tak Kode: 051001

Navrae: info@vaandel.co.za
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