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ONTEIENING SONDER VERGOEDING
“Bennie van Zyl, TLUSA en al die moderne Piet Retief organisasies,
julle het geen land meer nie. Julle is nie op pad na kommunisme
nie, julle is vir 24 jaar al ‘n kommunistiese staat.”
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VAN DIE
REDAKTEUR
In Siener se voorspellings is daar ‘n waarskuwing dat
dit sou blyk of kommunisme ‘dood is maar dat dit
dan weer in velheid sal opvlam...

geweldige prys daarvoor betaal. Onthou u nog hoeveel miljoene mense het gesterf om die “Rewolusie”
deur baster-Joodse aanvoerders soos Stalin, Lenin,
ens., te laat gebeur? En hoeveel miljoene Russe het
gesterf ter wille van die implementering van hierdie
kommunistiese ideologie?

Sou mens vandag kyk na die wêreld, lyk dit of dit
tot vervulling gekom het in die gebeure in Rusland,
wat nog al die jare die aanvoerder van die idogie van
kommunisme was. Nou lyk dit of dit dood is met die
val van die Bolsjewisme en Rusland wat ook die pad
van ‘Demokrasie’ ingeslaan het.

Kyk ons na die huidige wêreldmedia propaganda,
word Poetin met Hitler, Kadafi, Sadam ens., vergelyk.
Klink die uitdrukking ‘Axis of Evil’ nie bekend vóórdat
daar ‘n aanval/oorlog volg nie? Die “Ondergrondse
Misterieuse Kommunistiese komplot vir wêreldoorheersing” deur Rusland word met groot somberheid
opgedis as die Duiwel se Wêreldgevaar.

As ‘n mens die geskiedenis ken, sal ‘n mens die wese
van kommunisme in die wêreld agterkom...
Eerstens, kommunisme is ‘n Joodse idologie, wat
deur ‘n Franse Jood (Karl Marx), na Rusland ingevoer is om daar tot volwaardige idiologie geïmplementeer te word.

‘n Nugtere analise laat mens egter besef dat die
Russiese volk, wat soveel pyn en vernietiging ervaar
het in die naam van ‘kommunisme’, geen sê gehad
het in die idologie wat op hulle afgedwing is nie en
het dit deurentyd altyd weerstaan.

Ook vir die Russe was dit vreemd en hulle het ‘n
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optrede te wees. Ten eerste: Verstaan wat besig is
om te gebeur en wees behoorlik ingelig. Besef dat
die ANC en dit wat hulle doen, stelselmatig besig
is om ons land na sosialisme en uiteindelik kommunisme te neem.Tweedens: Waak daarteen om
jou optrede en standpunt op so ‘n wyse te projektekteer dat niemand hulle met jou wil vereenselwig
nie. Derdens: Besef dat nie een enkele organisasie
op sy eie hier alleen n verskil gaan maak nie. Daar
moet nou gegroepeer word rondom dit wat bymekaar hoort en dan vir elkeen wat n bydrae kan lewer,
toe te laat om dit wel te kan doen. Ons staan elkeen
nou by die vurk in die pad-Watter kant toe?”

Kommunisme is dus nie die Russiese volk se idologie
of lewensbeskouing nie! Let op hoe hulle nà die val
van ‘kommunisme’ onder leiding van Poetin, hul onderdrukte ‘Christen-geloof’ weer na vore laat kom
het en hoe hulle onder haglike omstandighede konserwatiewe norms en standaarde aangegryp het en
steeds uitleef.
In die lig hiervan word dit vir ons voorgehou dat
Amerika militêr hier is om ons (blankes) se veiligheid
te verseker.
Vra jouself af, Amerika wat die rioolput van moraliteit is, beheer deur die Joods (kommunistiese)
kabaal, word voorgehou as die ‘Saviour’ (verlosser)
van die wêreld (let wel – nie Blankes nie!) teenoor
die Russe (konserwatiewe ‘Christene’.) Amerika,
onder Joodse beheer, is daar om met sy militêre mag, kommunisme ter wille van een persent ‘n
nuwe wêreldorde af te dwing deur die aanblaas van
‘n Derde Wêreldoorlog.

Ons wil net hier noem dat die TLUSA van Agri-SA
geskei het hoofsaaklik omdat hulle verkies het om
met die ANC te onderhandel in verband met landbousake.
‘n Groep rebelse boere en verteenwoordigers van
boereverenigings in KwaZulu-Natal het onlangs ‘n
vergadering gehou oor kommersiële Iandbou-organisasies se pogings tot dusver om hul eiendomsreg te
beskerm deur met die regering te onderhandel.

Die Skrif profeteer vir ons die ‘Seun van die Verderf’
sal kom en dat hy almal sal mislei. Sou ‘n mens dan
nie Amerika/Europa, met hul rioolput moraliteit,
hierin sien vir wat hulle is nie? Hierteenoor word
die konserwatiewe ‘Russiese Gevaar’ as ‘n strafgerig voorgehou, maar word gebrandmerk deur die
Joodse Amerika as die ‘Groot Rooi Gevaar’.

Maar hulle is van mening dat die georganiseerde
landbou glad nie met die regering behoort te onderhandel oor hoeveel van hul grond afgestaan moet
word nie, want voordat boere hulle oë uitvee, kan
hulle alles verloor.

Kommunisme is bo alle twyfel ‘n JOODSE komplot,
en het absoluut niks met die deursnee Rus te doen
nie!

“Ons word gepaai met stories dat daar grootvordering gemaak word deur middel van regstreekse onderhandelinge met die regering en dat alles onder
beheer is. Ons sluk nie meer die stories nie,” sê ‘n
beesboer van Estcourt.

ONTEIENING SONDER VERGOEDING

“Landbou-organisasies soos Agri SA moet wakker
skrik.
“Die sentiment onder boere is dat hul bestaande
strategie heeltemal te kort skiet en hulle te passief
is. Uiteindelik kan daar ’n skeuring in die georgani-

Mnr. Bennie van Zyl van die TLUSA “Die parlementere openbare verhore oor onteiening sonder vergoeding is aan die gang. Die vraag is wat behoort ons
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gesondheidsdienste is vernietig. SA met al sy goud,
diamante en minerale rykdom kan nie 10% ekonomiese groei in 24 jaar kry nie. “Bennie en TLUSA, julle vind dit nie vreem nie? Die ANC en SAKP streef
nie die Westerse model na nie! Die Vryheidsmanifes spel uit dat die blanke geen bestaansreg mag he
nie. Hulle moet van alles gestroop word en die stryd
moet voortgaan teen hul,m.a.w. rewolusie! Maak
dit sin? Die Vryheidsnanifes was destyds na Rusland
geneem vir finale afronding en goedkeuring. Die
Boermense staan in die pad van die kommunistiese
droom, Azanië! Met die eerste vergadering oftewel
Tweede Kodesa by Springbok was die FW de klerkstigting weer daar om ‘n vreedsame kompromie te
bereik, wat nie De Klerk en sy ANC-maters sal ontstel nie. Bennie, vra die liberale seun, Theuns Eloff en
die De Klerk-stigting, hoe is dit moontlik dat De Klerk
in n R30 miljoen pophuis by Leeuwkop in die Kaap
kan sit, terwyl blankes met regstellende aksie nie
‘n toekoms mag hê nie? Vra ook vir hom, hoe is dit
moontlik dat blankes in wit plakkerskampe, oftewel,
ANC-strafkampe al sit vir 24 jaar?

Die TLUSA is egter ook ‘n voorstaander van onderhandeling doen dit gereeld elke twee maande met
die ANC.
Rynhardt van Rensburg lewer soos volg kommentaar
hieroor: “Bennie van Zyl, TLUSA en al die moderne
Piet Retief organisasies, julle het geen land meer
nie. Julle is nie op pad na kommunisme nie, julle is
vir 24 jaar al ‘n kommunistiese staat. Die kommunistiese dokument, die Vryheidsmanifes, oftewel,
die Freedom Charter, word vir 24 jaar al uitgeleef vir
SA! Dit is waarvoor Frikkie de Klerk en sy Nasionale
Party onderhandel het by Kodesa! Nog steeds Bennie, verstaan jy en die TLUSA, en die moderne Piet
Retief-organisasies nie kommunisme nie?
“Wyle Jaap Marais van die HNP het destyds gese:
‘Dit was juis die ouens van die landbou wat soos
skape agter De Klerk aangeloop het, net om geslag
te word by die slagpale!’

“Op 16 Februarie 2018 het Cyril Ramaphosa in sy
staatsrede die volgende uitgespel: “Die massas raak
ongeduldig. Drastiese grondonteiening sonder vergoeding moet plaasvind, asook radikale transformasie (net swart mense mag werk voortaan kry).” Sy
hele toespraak was volgens die Vryheidsmanifes!
Wyle Mario Ambrosini, IFP-LP het in sy notas die volgende geskryf wat Ramaphosa aan hom vertel het:
‘Ons vat stukkie vir stukkie van hulle (die wittes), as
ons alles tergelyk vat, dan sal hulle wil baklei! Ons
wil die wittes kook soos paddas in warm water’.

“Vandag het ons weer presies dieselfde, ‘n Tweede
Kodesa floreer reeds, m.a.w.,verhore oor grondonteiening waar jy gaan luister om jou eiendom op ‘n
skinkbord aanbied vir die ANC en SAKP wat hul paplag vir die TLUSA, en sy moderne Piet Retief-organisasies! Gaan dink’n bietjie hieroor na, hoekom noem
ek julle almal moderne Piet Retief-organisasies? Die
SAKP en ANC het lankal hul geheime plan reeds inwerking. Hul streef na ‘n swart, kommunistiese Azanië (nuwe naam vir SA). Dit is die groot droom wat
die ANC, SAKP en sy kommunistiese vakbonde nastreef! Maak dit sin? Die kommunistiese wurggreep
het soos volg gematerialiseer vir 24 jaar met geen
einde insig nie. Meer as 85 000 blankes is in die tydperk vermoor in n stille rewolusie waaroor hoofstroomnedia tjoepstil bly! “Afrikaanse plekname,
straatname en standbeelde van Boermense is vernietig. Skole en universiteite verengels. Onderwys en

“Hieroor bly hoofstroommedia tjoepstil, so ook jy
Bennie van Zyl, want Maroela media sien jou as n
tipe Kersvader-figuur wat ons gaan neem na ‘n land
van melk, heuning en voorspoed. Dit is duidelik dat
jy, die TLUSA en al julle organisasies nie kommunisme
verstaan nie.Die kommuniste gaan julle kaal stroop
soos ‘n mielie voordat die rewolusie begin. Julle or-
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op die oomblik skrikkerig om geld in Eskom te belê
weens die politieke onsekerheid in die land.
Die Johannesburgse munisipaliteit ondervind tans
in verskeie gebiede aanhoudend kragonderbrekings;
hoofsaaklik as gevolg van verouderde toerusrusting
wat nooit oor die jare opgedradeer is om in die snel
toenemende kragbehoeftes te voorsien nie.

“Bennie die les is eenvoudig: geen mens gaan ooit
onderhandel vir jou land, jou eiendom en jou toekoms nie. Wat is die antwoord dan? Geloof, want
geloof kom uit die hart en siel! Jy wend jou tot die
Almagtige en jy vra Hom vir ‘n wonderwerk en terselfdertyd openbaar jy veggees (nie onderhandelings nie). Ongelukkig was daar ‘n heeltemal ander
denkwyse by Kodesa en dit geld weereens by hierdie
Tweede Kodesa wat reeds aan die gang is!”

Sommige van hierdie substasies (en ook dié elders
in die land) moet tot soveel as 170% van hul kapasiteit lewer net om in die behoefte te voorsien, en
dit veroorsaak dat al hoe meer substasies uitbrand
of ontplof.

TOTALE VERDONKERING ONS
VOORLAND
Die nasionale kragvoorsiener ESKOM) bevind hom
op die oomblik voor die grootste krisis in sy geskiedenis, en net één verkeerde skuif van sy kant kan die
land in totale duisternis dompel.
Dat so ‘n verkeerde skuif wel kan plaasvind, lê soos
‘n swart monster oor sy pad.
Ten eerste sit Eskom met ‘n R368 miljard skuld nadat
hy sedert 2013 jaarliks meer as R40 miljard letterlik
in die niet laat verdwyn het.
Tweedens, Eskom benodig R72 miljard om net vir
die huidige boekjaar te oorleef.
Dan het die graderingsagentskap Moody’s pas
aangekonding dat Eskom daarvan moet vergeet om
geld in die buiteland te leen, as gevolg van die swak
rand en Eskom se riskante bestuurstyl.

Substasie ontplof op Vereniging

Volgens prof. Raymond Parsons, verbonde aan die
Noordwes-Universiteit se sakeskool is beleggers

Om in die huidige ekonomiese klimaat te oorleef, sal
Eskom oor die volgende vyf jaar R100 miljard moet
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bespaar deur koste te besnoei. Sy hoofoorweging is
om sy personeel met ten minste 15 000 te besnoei.
Die vakunies was egter onmiddellik op hul agterpote
en het gesê as dit gebeur, moet Eskom hom klaarmaak vir die grootste staking in sy geskiedenis, wat
‘n totale verduistering tot gevolg sal hê.
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Op die oomblik is daar nog nie ‘n gevaar van totale
verduistering nie omdat daar nog van beurtkrag gebruik gemaak kan word.
Elekttrisiteitsdeskundige, Chris Yelland, verduidelik
dat die veiligheidmaatreëls wat ingebou is in elektrisiteitstoerusting om katastrofiese ineenstorting te
verhoed, sal lei tot ‘n verduistering.

As mens alles is ag neem, staan Eskom se kragnetwerk op die punt om inmekaar te stort. As die
voorsieningskapasiteit eers onder ‘n sekere vlak is,
iets wat onheilspellend vinnig nader kom, sal die
totale netwerk die gees gee. Dit kan vergelyk word
met ‘n hoë gebou waarvan die fondasies verwyder
word; as dit eers te swak word om die gewig te kan
dra, sal die hele struktuur in duie stort. Met Eskom is
daardie oomblik vinnig besig om nader te kom. Die
hele Suid-Afrika sal dan sonder krag sit.

Hy sê: “Wanneer aanvraag die aanbod oorskrei, sal
jy ‘n oorlading hê van kragopwekkers, transformators, kabels en oorskakeltoerusting.” Om die sisteem
te beskerm teen massiewe skade is daar uitskopmeganismes ingebou in die toerusting. As daar ‘n
oorlading is en die toerusting begin afskakel, sal die
algehele elektrisiteitvoorraad verminder, maar die
aanvraag sal dieselfde bly.
Dit plaas selfs groter spanning op die dele van die
netwerk wat nog aan is wat veroorsaak dat hulle
oorlaai en ook afskakel – en weereens die voorraad
verminder. Dit sal soos ‘n golf van duisternis oor die
land trek.

Dit sal ‘n maand of langer neem om die netwerk
weer aan die gang te kry, mits Eskom die kapasiteit
het om dit te herstel.
Die gevolge sal wees dat jy nie kos sal kan gaarmaak
nie, TV kyk nie, jy sal kerslig of lamplig moet gebruik,
jy sal geen verwarming hê nie, petrolstasies sonder
kragopwekkers sal nie werk nie en toilette sal oorstroom omdat pompe nie sal kan werk nie. Jy sal ook
geen landlyn of selfoonoproepe kan maak nie en dus
nie jou familie of gesin kan kontak nie.

“Jy kan nie ‘n elektriese sisteem opereer waar die
aanvraag die aanbod oorskrei nie,” het hy gesê.
Om die netwerk dan weer aan die gang te kry, sal
‘n “black start” nodig wees wat net deur kundiges
gedoen kan word waaroor Eskom nie meer beskik
nie Dit sal tot drie weke neem voordat die eerste gedeelte van so ‘n netwerk weer aan die gang sal kan
wees.

Eskom het selfs onlangs in die geheim verduisteringsimmulasies gedoen om te kyk hoe ‘n totale verlies
aan krag gehanteer sal word. Dit sluit areas in soos
noodreaksies.

Robbie van Heerden, ‘n senior energie spesialis van
die CSIR (WNNR?) en Eskom se voormalige algemene bestuurder van die nasionale elektrisiteitsisteem operateur, het tevore gesê ‘n verduistering sal
‘n ramp wees “gelykstaande aan ‘n burgeroorlog wat
uitbreek”.

Renwick se hoop om Suid-Afrika te “red” is op
Ramaphosa. Ramaphosa is die slim swartman wat
grond wil onteien, hy het die polisie beveel om die
myners by Marikana dood te skiet om sy belegging
te beskerm, en (hou jou stoel vas) hy betaal R17 miljoen vir ‘n buffelbul. As ons in ‘n ander land geleef
het, sou ons hieroor geskater het van die lag.

Hy het verduidelik dat gedurende ‘n verduistering
sal daar donkerte wees, geen of min telekommuni-
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GROOT DELE STEEDS SONDER
KRAG

kasie, wateraanlegte wat opdroog, sosiale onrus en
plundering sal voorkom.
Helen Zille het in 2015 gesê dat terwyl kragopwekkers nog in staat sal wees om ‘n mate van grasie te
gee, sal hulle brandstof opraak. Selfoonmaatskappye sal nie langer seine kan uitstuur nie. Radio seintoestelle sal ook stil raak, asook die ATM’s sal nie
werk nie.

Dit is nou al etlike maande wat elektrisiteit ‘n baie
groot probleem is in Vereeniging.
Vaalweekblad het juis onlangs berig dat een van Eskom se hoofkabels ontplof het en tot gevolg gehad
het dat twee van Emfuleni se Plaaslike Munisipaliteit
se kabels ook beskadig is. Hoewel die kabels intussen herstel is, is die elektrisiteitsprobleme nog nie
opgelos nie. “Daar is talle huise wat nog sonder elektrisiteit sit omdat die krag gedurif uitskop. Die infrastruktuur is oud en afgeleef en daar is elke week
net meer probleme,” DA raadslid Dalene Venter.

Riool pompstasies sal oorstroom, hospitale en klinieke sal ophou funksioneer. Tronke sal tot stilstand
kom, asook kriminele en siviele howe. Openbare
vervoer sal ook tot stilstand kom. Winkels sal sluit.
“Lewe soos ons dit nou ken,” het sy gesê, “in ‘n moderne ekonomie, kan nie funksioneer sonder elektrisiteit nie.”

Die inwoner van Gary Playerstraat in Unitaspark is
reeds 16 dae sonder

Die saak is baie ernstiger as wat aan ons gesê word.
Daar word net niks daaroor in die media gesê nie en
dus gaan almal maar aan asof daar niks verkeerd is
nie.

Krag, terwyl drie huis in Obiri Place Leeuhof al 14
dae in die donker sit.

Eskomwerkers werk nou hard saam om die land in
duisternis te dompel. Hulle wil 15% verhoging hê
terwyl daar geen groei in die ekonomie is nie. Hulle
wil ook net 20% van die bedrag bydra vir medies,
‘n R2 000 huistoelaag, die verbanning van arbeidmakelaars, betaalde kraamverlof van 6 maande en
sommer 1 maand vir die pa van die kleintjie ook.

In Peacehaven is twee woonstelblokke, Alexander
Court en Trevor Court ook reeds ‘n week sonder
krag.
Inwoners van Peacehaven het verlede week uit
moedeloosheid ook die strate ingevaar en Generaal
Hertzogweg naby Crossroads met brandende bande
en klippe versper omdat die krag al so lank al af is.

En toe kry hulle zero. Een van Eskom se woordvoerders het gedreig dat ‘n totale dienssluiting nou ‘n
moontlikheid is.

En asof dit nie genoeg is nie, is die afvoerkanaal na
Rietspruit-rioolwerke al geruime tyd so verstop dat
rou riool daar opdam.
(FOTO – Riool verstop)
Maar Emfuleni in Vereeniging is nie die enigste munisipaliteit waar iwoners sonder krag sit nie, dele
van Johannesburg en Pretoria sit met dieselfde
probleme en dit lyk nie of die munisipaliteite die wil
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Die volgende oggend wil ek petrol ingooi en my
kaart word decline. Toe ek op my bank ingaan is AL
my rekeninge leeg getrek en oorgeplaas in ŉ Capitec
rekening. Wat ŉ skok!

Aanhoudende kragonderbrekings in die Moot, in
Pretoria, dryf inwoners teen die mure uit.
Die DA-raadslid Elmarie Linde sê sy het die afgelope
paar maande verskeie frustrasies van inwoners
beleef rakende dié gereelde kragonderbrekings.

Die skelms kon op my geblokte foon inkom en op my
bank inkom en somehow my passwords kry of dalk
bypass...weet nie. Hul het tot my email se passwords
gaan verander en die recovery tel nr op die mail. So
hul kon al die emails kry wat sou stuur met die oorplasing en het geweet ek sou nie smse kry nie want
ek het nie die foon nie.

“Dit is heeltemal verstaanbaar want dit is ’n paar uur
wat inwoners sonder krag sit. Die DA het begrip met
hierdie frustrasies.”
Linde sê die redes vir die kragonderbrekings was
merendeels kabeldiefstal en die beskadiging van die
Tshwane metro se infrastruktuur.

Wat die banke nie vir jou sê nie is dat internet banking slegs veilig is as jy jou foon het.
Blykbaar is daar ŉ sindikaat te werk in The Grove
waar ŉ selfoon company en bank saam met die
skelms werk.

“Die skade vind plaas wanneer kontrakteurs hul kabels of vesel moet lê en die metro se elektriese kabels in die proses beskadig,” sê sy.

Wees baie versigtig...

“Ongelukkig is die elektriese kabels nie altyd sigbaar
nie.”

Hulle hou jou dop en volg jou....veral vrouens wat in
die Mall op hul foon is. Hul kyk waar jy hom bêre en
sorg dan dat hul naby jou kom om hom te steel.

Net so is die instandhoudingspersoneel ook nie altyd ‘sigbaar’ nie!

1. Moenie oop en bloot op jou foon wees in die
Mall nie

AS JOU SELFOON IN DIE BARBAAR SE KLOUE BELAND

2. Hou jou handsak teen jou lyf ten alle tye.
3. As jou foon gesteel word stop EERSTE jou internet banking EN laat ontkoppel die foon van die
rekening.

Goeiedag almal. Ek het iets oorgekom die week wat
ek wil deel sodat ek ander kan waarsku....

Ek gedink deur net die foon te blok is ek veilig. Die
banke sê nie die goed vir mens nie en promote hoe
veilig jou geld is. Dis snert....ek weet dit nou eerstehands. Skelms word net slimmer met tegnologie of
ons dit nou wil weet of nie.

My selfoon is Donderdag middag so 4 uur uit my
handsak gesteel in The Grove Mall. Ek het onmiddelik my foon gaan blacklist en stop en swimswop gedoen in die Mall en gedink als is nou okay, dis darem
net ŉ foon. Groot fout...
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“In Noordwes gaan hulle (dis nou die Engelse) ‘n linie (nuwe) blanke SAW soldate ontplooi vanaf Bloemhofdam in die suide tot by Zeerust in die noorde.
Die idee is dat die mense wat vanuit veral Gauteng
(Johannesburg) en Noordwes na die westekant toe
begin vlug van agteraf teen die linie soldate (wat
Siener beskryf as ‘n heining) vasgedruk en uitgewis
word.

Volgens mnr. Frik Pretorius, skrywer van ‘n boek oor
Siener van Rensburg Wat is die Waarheid? is Siener
en Johanna Brandt se beskrywing van ‘n Nag van
verskrikking in Johannesburg ‘n “vals, vieslike bedrogspul”. Maar in ‘n artikel op sy webblad voorsien
hyself tog so ‘n aanval.

“My raad is daarom aan almal in die Noord-Vrystaat,
Noordwes en Gauteng (Johannesburg): Wat u ookal
doen, moenie na die westekant toe vlug nie, want u
vlug reguit in ‘n dodelike hinderlaag in.

Eerstens vermaan hy die stadbewoners om nié te
vlug nie, maar net daarna raai hy mense in Gauteng
(Johannesburg) aan om “na die noorde, noordooste
en selfs die ooste te vlug”.

“U gaan baie beter doen om vanuit Gauteng (Johannesburg) en Noordwes na die noorde, noordooste
en selfs die ooste te vlug. Die idee is om in die gebroke bergagtige gebiede in die noorde en noordooste te gaan wegkruip totdat die gevaar verby is.
Dieselfde geld vir die mense in die Vrystaat, maar
hulle sal natuurlik na die suide en suidoostekant toe
moet vlug en gaan wegkruipplek soek.”

Want, waarsku hy: die “Engelse kan die media
heeltemal toemaak hierna sodat geen nuus kan
uitlek nie, en kan dan die “massas” onder hul beskerming op ons loslaat.”
Hy vra: “Hoe keer ‘n volk so iets?” En hy gee dan self
die antwoord:

Pretorius praat duidelik uit twee monde. Eers sê hy
MOENIE VLUG nie, bly in jou huis om van daar die
aanslag af te weer met ‘n “klompie handwapens,
jaggewere en tuinvurke” (tuinvurke! Bid jou dit aan!)
Maar sy rekenaar het vir hom ‘voorspel’ dit sal “net
‘n “flash attack” wees wat ‘n kort rukkie sal duur”.

“Ek dink die enigste haalbare manier om op ‘n onmiddellike basis deur so ‘n aanslag te kom is om by
jou huis te bly en dáár die aanslag saam met jou bure
af te slaan. Ons het miskien net ‘n klompie handwapens, jaggewere en tuinvurke, maar het nogtans
genoeg slaankrag om dit te kan doen. Hulle het nie
almal vuurwapens nie en dit sal waarskynlik net ‘n
“flash attack” wees wat ‘n kort rukkie sal duur.

Ongelukkig het ‘n blikbrein nie kennis of insae in die
impulsiewe wispelturigheid en onvoorspelbare optrede van die barbaar nie, want:
By so ‘n aanval sal tienduisende moordlustige barbare opruk; en almal sal gewapen wees, onder meer
met AK-47’s, panga’s, klippe, knopkieries en natuurlik brandbomme. Wat maak onse Frik as hulle sy huis
met ‘n paar brandbomme bestook? Wat hulle beslis
ook gaan doen! Haal verder aan uit BLAAS BASUIN
oor Hani se dood en wat destyds in die Kongo gebeur het toe hulle hele dorpe uitgewis het.

“Maar, wat u ookal doen, MOENIE
VLUG nie, want dan sal u definitief
uitgehaal word...”
Volgens die ‘visioenêre verhaal’ wat sy rekenaar vir
hom gegee het, gaan die volgende nou gebeur:

10

Die VAANDELDRAER

Jaargang 22 (Junie 2018)

WEEREENS AGENDA 21

Ons word uitdruklik aangesê om nié na die weste
toe te vlug nie, “want u vlug reguit in ‘n dodelike
hinderlaag in”.
Maar anders as Frik se blikbrein het Siener herhaaldelik in sy visioene gesien ons “redding hom van die
westekant af”.
Ek haal spesiaal aan uit prof. Andries Raath se boek
DIE SIENER – Nieklas van Rensburg, want volgens
Frik is álles wat ek geskryf het “deursigte leuens,
bedrieglik, vals, ‘n illisie en regse stiksiennigheid”.
Ek noem net die bladsye in Boodskapper van God
waar dieselfde “leuens” voorkom as in prof Raath se
boek):
“Vanaf die Anglo-Boere-oorlog het Siener volgehou die volk se redding sal uit die weste kom. In die
weste sien hy ‘n wingerdloot uitkom (die teken van
geloof), aan die wingerdloot hang ‘n tros druiwe.”
(Boodskapper van God, p. 285).
“Op 28 Februarie 1922 is ‘n Boer waarvan sy velskoene uit sy voete gaan en hy buig op sy knieë na
die weste, die volk verootmoedig hul.” Die begin van
‘n verandering ten goede. (Boodskapper van God, p.
166).

Ons het al vantevore na die werksaamhede van
Agenda 21 gekyk, asook hulle modus operandi.
Die tuiste van agenda 21 is die VN. Hulle staan gereed om beheer oor te neem van die energienetwerk
in Amerika en is gereed om in Kalifornië sf te skop.
Agenda 21 het reeds Suid-Afrika verwoes.

‘n Breë voor blau water kom van wes en word altyd
voller. Dis goeie nuus van Amerika en Duitsland vir
ons volk. (Boodskapper van God, p. 137).
“9 Desember 1925: Aan die westekant is ‘n bank
uitgereënde wolke en die son kom agter die bank
uit.” Ons ontvang nie net hulp vanuit die weste nie,
maar ook ryke seëneninge. (Boodskapper van God,
p. 349).

Wanneer Agenda 21 ‘comes to town’ sal burgerregte
verdwyn, nasionale grense uitgewis word, daar sal
kulturele volksmoord voorkom, vroue sal verkrag
word, kinders van hulle ouers gesteel word, mense
sal vermoor word en die grondwerk vir politieke en
rasgemotiveerde volksmoord sal gelê wees.

“20 Januarie 1926 – die lug is skoon en helder aan
die westekant.” Goeie tyding. (Boodskapper van
God, p. 349).

Kortom, die volgelinge van Satan wandel in die
gange van die VN en versprei hulle NWO filisofie oor
die planeet.
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Soos wat dit in die verlede was, soek die Agenda
21-beleid altyd ‘n sondebok om te blameer vir die
probleme van die wêreld. In Rwanda was dit ‘n misdaad om ‘n lid te wees van die verkeerde stam, maar
in vandag se opstuwing na die Nuwe Wêreldorde, is
blankes die teiken.
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borgde reg beskou nie. In Brittanje is dit onwettig
om jouself te verdedig. Ons het hierdie waansin nou
al vir ‘n tyd lank in Engeland gesien. In streng beheerde Agenda 21-gemeenskappe sien ons die feit
dat slegs die regering mag of geweld mag gebruik
selfs in selfverdediging. Dit is absoluut waar in Afrika.

Hoekom blankes? Omdat die groot volke van die
wêreld, Japan en Sjina uitgesluit, bestuur word
deur hoofsaaklik blanke mense. Om ‘n Nuwe Wêreldorde in te stel, moet die paradigma van leierskap
verander word. In hierdie artikel word die praktyk
hiervan ondersoek, asook die vraag gevra of die nuutste geur van Agenda 21 en die gevolglike rasgemotiveerde volksmoord na Amerika sal versprei.

‘n Suid-Afrikaner skryf hieroor:
“Ek is seker julle weet dat SA oorstroom is deur die
VN en sy Agenda 21-beleide. Nêrens is die Agenda
meer duidelik as in die vuurwapenbeheer nie ...
dit is baie moeilik om ‘n vuurwapen te kry in hierdie land as jy blank is. Dis ‘n lang proses en jy moet
basies aan die polisie bewys dat jou lewe in gevaar
is sonder een. Maar daardie definisie word deur die
polisie self bepaal.

Suid-Afrika het die model vir Agenda 21 geword. Ons
het dit alles: UNESCO se opleiding en onderwys vir
almal het die hele bevolking dom gemaak, die toelaat van roekelose uitdun van woude wat gelei het
tot massiewe vloede, die beskerming van bedreigde
spesies wat tot gevolg het die verpand van eiendom, werkspromosies en skooltoelatings gebaseer
op breinlose rassekwotasisteme, die beleid van die
ondersteuning van bevolkingsvermindering, en die
instel van ‘n lewenssisteem wat daarop gemik is om
die mens se motivering en die hoop op ‘n beter toekoms te vernietig.

Wat doen mense dus in SA om hulleself te verdedig?
Hulle koop paint guns (verfspuitgewere) omdat die
verf koeëltjie ‘n pynlike, maar nie dodelike hou kan
gee nie. Die massamoordenaars het egter onwettige, werklike vuurwapens. Paint guns vs werklike
gewere? As jy twyfel oor die Second Amendment,
dink aan die motivering van die psigotiese linkses
wat al die gewere wil wegvat.
Die VN keur kinderhandel stilswyend goed en is medepligtend daaraan. Hulle hou hulsef voor as die
beskermers van die kind se regte, maar is vreemd-stil
wanneer dit kom by blanke kinders in SA. Verskeie
blanke ouers in SA het al erken dat hulle in vrees leef
dat hulle kinders ontvoer sal word en verkoop word
vir sekshandel aan kriminele organisasies, waarvan
die VN een is.

Ja, Agenda 21 is besig om SA uit te kalwe. SA gebruik
die haat vir die blankes in hierdie omgekeerde apartheidpraktyke om ‘n boewenasie te verenig onder
die VN se Agenda 21. Terselfdertyd ignoreer hierdie selfde VN die sistematiese mishandeling en selfs
massamoord van blankes in Suid-Afrika.
Die Amerikaanse hoofstroom media is grootliks
daarvoor verantwoordelik omdat hulle soek na stories in SA wat aan die buitewêreld kan vertel wat
hier aangaan.

Al die Suid-Afrikaners wat aan my geskryf het, het
gesê dat dit te gevaarlik is om hulle kinders buite
te laat speel. Baie van die kinders wat verdwyn het,
word opgespoor in kinder ‘sex rings’. Sommige van
die geprivatiseerde sekuriteitsfirmas vervoer die
kinders en daar word vermoed dat hulle self baie

In baie gebiede dwarsoor die wêreld word selfverdediging en verdediging van eiendom nie as ‘n gewaar-
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blank was nie, glo ek ons sou na die VSA kon gegaan
het. Julle regering pas dieselfde rassisme toe as
waaronder ons in hierdie land woon.”
In Amerika word 21% Asiërs toegelaat in Mediese
skole, 28% blankes, 60% Hispanics en 80% swartes.
Dis ontstellend dat die dokter wat jou behandel dalk
die wit laboratoriumjas dra bloot oor sy velkleur en
nie oor sy vaardigheid nie. In terme van gesondheid
en veiligheid, is dit eenvoudig gevaarlik. Hierdie beleid is nou die norm in SA.

Cyril Ramaphosa

van die blonde, blou-oog kinders ontvoer.

Suid-Afrika staan op die punt van ‘n burgeroorlog.
Plaasmoorde is aan die toeneem, maar nog pres.
Cyril Ramaphosa óf sy minister van polisie stel daarin
belang, en hulle erken dit ook.

Die voormalige Senator, Nancy Schaefer, is vermoor
om haar stil te maak na haar bewerings dat CPS organisasies oor Amerika betrokke is by die voorsiening van kinders aan kriminele pleegouers vir onwettige doel.
In Suid-Afrika het baie blanke gesinne al uitgewyk
na afgeleë gebiede, privaat sekuriteit gehuur en behou ‘n ingeslote mentaliteit net om hulle kinders te
beskerm. Niks kan hulle kinders egter beskerm teen
rasgebaseerde regstellende aksie-programme nie.
‘n SA onderwyser skryf die volgende: Ons openbare skole is totaal disfunksioneel. Jy mag nie jou
eie kultuur handhaaf nie. Wat dit beteken, is dat
ons standaard van skoolopleiding inmekaargestort
het en dat daar geen dissipline in die skool is nie.
Ons Graad 12 leerlinge kan skaars lees of skryf en
tog word hierdie selfde leerlinge toegang gegee tot
universiteite, maar slegs as hulle swart is. Die skole
is heeltemal rassisties en blanke kinders staan nie ‘n
kans nie. Ouers met geld verlaat die land.

Bheki Cele beskou taxi-geweld as van groter belangrik as
plaasmoorde

‘n Burgeroorlog is ‘n oorlog wat nie uniforms nodig
het om die deelnemers te identifiseer nie. Die natuur het die enigste identifikasie voorsien – velkleur.
En daar is geen illusies oor wie teen wie gestaan
gaan kom nie. Die strydende partye is al vanaf die
tuin van Eden se dae bekend. Toe was die aanvoerder van die vyand Kain. Vandag verskyn hy in vele
gedaantes waarvan George Soros maar een is. Hy sit
agter baie van die geweld in Suid-Afrika net soos wat
hy ook in Amerika mee besig is.

Dis interessant dat julle land, (Amerika) uit gewoonte ons mense wegwys wat aansoek doen om na
Amerika toe te emigreer. En tog laat julle regering
miljoene Meksikane toe om onwettig oor die grens
julle land binne te kom en sonder straf. As ons nie
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Salvini het gesê dat dit reg is dat die Libiese regering
intree soos wat hulle al vir ‘n paar dae lank in daardie
stadium gedoen het sonder dat die NGO’s (reddingsgroepe) hulle onderbreek. Hy het ook nie vir Mission
Lifeline ‘n hawe toegesê waar hulle kon vasmeer nie.

Politieke en rasse-spanning in post-apartheid in SA
het so erg geword dat die minderheid blanke bevolking nou die risiko loop om op massa skaal vermoor
te word, het Simon Roche, burgerbeskermings expert, gesê. Dr. Greg Stanton, stigter van die menseregte groep Genocide Watch, het gewaarsku dat die
toenemende moorde op blanke boere in SA gedoen
word met die enkel doel om uit te wis en dit lyk asof
dit bestuur word deur regeringselemente.

Die Joodse burgeneester van Barcelona, Ada Colao,
het die Eerste Minister Pedro Sanchez versoek om
tussenbeide te tree en Proactiva toe te laat om lewens te red. Sy antwoord aan haar was kort en kragtig:
“Italië laat die migrante in die hande van Libië waar
hulle migrante martel, verkrag en as slawe gebruik.”
Hy is duidelik kwaad.

ITALIË JAAG MIGRANTE TERUG
NA LIBIË

Michael Farrugia, Malta se Minister van Huishoudelike Sake, en Italië se Minister van Vervoer, Danilo
Toninelli, het mekaar oor die saak op twitter aangevat oor watter land die mees ‘onmenslikste’ is wat
betref die lot van die Lifeline en sy passasiers.

Die minister van Binnelandse Sake van Italië, Matteo
Salvini, het geweier dat ‘n boot waarop daar 224 immigrante was, kon vasmeer in enige hawe van Italië.
Hy het gesê dat daardie swartes aanboord van die
boot Italië “slegs sal sien op ‘n poskaart”.

Toninelli het gesê dat Malta die migrante moet inneem, aangesien hulle nou in Malta se gebiedswaters is waarop Farrugia geantwoord het: “Hoekom
was hulle nie toegelaat om dadelik in Italië vas te
meer nie soos wat Italië nou van Malta verwag nie?
Dit is die ware onmenslikheid.”

Die operateurs van die boot waarop hulle was, is
Duitsers van die groep Mission Lifeline. Hulle het die
immigrante in Libiese waters opgelaai teen die instruksies van die Italiaanse kuswag.

En so het hulle mekaar beskuldig en sleg gesê.

Die Italiaanse regering wil hê dat die rofweg 1 000
migrante uit Libië moet terugevat word na Afrika. Duisende swart hou steeds aan om op Italië af
te storm, ten spyte van die feit dat daardie land sy
deure en grense vir hulle gesluit het.

Die 5-Star Movement, wat in koalisie is met die antimigrante League party, het ‘n artikel op hulle blog
geplaas met die titel: Die Migrante Skynheiligheid
Sink Europa terwyl EU leiers in Brussels vergader oor
Migrasie.

Die Spaanse hulpgroep, Proactiva Open Arms, wat
gratis vervoer aangebied het aan duisende swart
invallers in die Mediterreense gebiede, sê dat die
Italianers wil hê dat die Libiese kuswag die reddings
moet uitvoer en die immigrate terugneem na Libië.

Die artikel sê onder meer: “Dit is tyd vir Europa om
homself weer te vind in die beginsels wat almal
verkondig, maar baie min opreg uitvoer.” Dan sê
hulle ook dat “wat op die spel is, is die toekoms van
Europa as ‘n politieke gemeenskap en sy waardes.”

Volgens Proactiva het die Italiaanse kuswag advies
uitgestuur na alle skepe in die gebied, maar aan die
hulpgroep gesê: “Ons het nie julle hulp nodig nie”.

Wel, hulle het nog nie heeltemal by ‘n antwoord uitgekom nie, maar dis nie te sleg vir verstokte liber-
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aliste nie. Hier en daar skrik daar mense wakker en
besef dat hulle ‘n verlede het, ‘n geskiedenis, ‘n taal
en kultuur en dat dit uiteindelik tog maar is wie en
wat hulle werklik moet wees.
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“So merkwaardig dat die ANC-meerderheidsregering
amper daagliks wette moet skep of wysig om hierdie
klein minderheidsgroepie te kriminaliseer, te marginaliseer en te penaliseer.
“So merkwaardig dat hulle sonder parlement, polisie, stemkrag en staatshulp elke dag aan ‘n toekoms
voortbou omdat hulle glo dat God hulle hier geplaas
het met ‘n spesifieke doel en roeping: en

PETROLPRYS KAN VERLAAG
WORD

“So merkwaardig dat hulle vir bykans vier eeue hier
oorleef – geboelie deur die magtige Brittanje, die
Groot Depressie, onregverdige ANC en barbaarse
plaasaanvalle.

Philip Holsworth, afgetrede Coca Cola uitvoerende
beampte, het vir ons ‘n plan gegee hoe om die
petrolprys af te bring. Verlede jaar het die oliemaatskappye net gelag oor die aksies, want hulle het
geweet ons sal nie voortgaan om onsself “seer te
maak” deur te weier om petrol te koop nie. Hier is
sy voorstel:

“Die omstandighede waaronder hierdie mense leef,
is ontwerp om hulle te venietig, maar hulle word
net sterker en sterker en hul geloof in die Vader net
groter.

Vir die res van die jaar Moenie enige petrol by BP
koop nie. Hulle is die grootste maatskappy wat die
prys boontoe stoot. As hulle nie petrol verkoop nie,
sal hulle hulle hul pryse moet afbring en die ander
maatskappye sal noodgedwonge hulle voorbeeld
moet volg.

“Hulle eet biltong en beskuit, drink moerkoffie en
gaan Sondae kerk toe. Hulle sing ‘Ou ryperd’ en hou
vakansie by die see; hulle hou van braai (met mieliepap of patats); hulle help mekaar en hulle help graag
ook ander.

“Hulle is trotse Afrikaners – en ek is
ook een!”

As ons saamwerk, kan ons ‘n verskil maak.

AFRIKAANSE FORUMS IS
MULTI-KULTUREEL EN NIE-RASSISTIES

‘n Mens wil graag sê: Bravo! Maar, tragies genoeg,
kan jy nie. Die kerngedagte hier is mooi en goed,
maar die deur word wyd oop gelaat vir die dinge wat
ons volk afbreek en vernietig.
Afriforum het eintlik nog niks gedoen vir die blanke
Boervolk nie. Soos Solidariteit peuter hulle meesal
aan onbenullighede soos name en onaanvaarbare
liedjies wat die swartes sing terwyl die volk bloei. Dit
wil al amper lyk asof hulle net sit en wag vir iets soos
om die leierstoel oor te neem en hulle hand te waag
aan die regering van ‘n land. Volgens ons inligting is

Die volgende is op Agriforum se webtuiste geplaas:
“Aan die suidpunt van Afrika bly daar ‘n spesiale
klomp mense. Al tel hulle onder minder as 8% van
die land se bevolking, is hierdie mense besonder
merkwaardig.
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dit presies wat hulle beoog – hulle en Solidariteit.
Hulle slyp hulle tande vir volgende jaar en hulle gaan
die blankes gebruik (of misbruik) om hulle doel te
bereik.
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daarmee Durban toe gery!). Daar was nie eens
diefwering voor die vensters nie, maar hy het rustig
geslaap.
Maar toe verander dinge. Op ‘n dag kom daar ‘n
klomp swartes en bruines. Hulle oorrompel hom,
gooi hom by die deur uit en neem besit van sy huis.
Die deure staan oop, want hulle is self die diewe en
rowers en waaksaamheid is nie nodig nie. Dus gaan
sit hulle in die pragtige sitkamer, begin die drankbottels leegmaak, hou paartie, en die skilderye teen die
mure word vuurmaakhout. Tussen hulle sit die bose
blankes soos die Ruperts en Oppenheimers wat
hulle kans afwag tot die spul swartes gerus geraak
het voordat hulle vat waarvoor hulle gekom het ...
die juwele in die kluis.

Hulle gee nie om om te regeer oor ‘n land met ‘n
swart en bruin, kerriebolle en tjaaina- bevolking met
geen blankes nie. Hulle beginsels (as daar so iets is)
is nie duidelik nie, dit is modderig, dus meesal swart
en bruin gekleur. Hulle gee voor hulle dien die volk,
maar definieer nie daardie volk nie, want hulle maak
geen onderskeid tussen rasse nie.
Soos Solidariteit staan Afriforum vir hulleself en het
vrede met die pleidooi van ons vernielde Boervolk.
En tog is daar duisende en duisende misleide blanke
Afrikaanssprendes wat elke maand hulle bydrae vir
dié twee organisasies gee sonder dat hulle besef
dat hulle blanke belange geensins op die hart gedra
word nie. O, hulle gebruik ons taal en ons ingebore
geloof in ons God tot hulle voordeel, maar daar is
weinig aan hulle wat selfs die noem van ‘Ou Ryperd’
regverdig nie. Hulle is net so vals as enige verraaier.

Terwyl hulle nog paartie hou, kom kerriebolle en
geel spleetoë en elke anderbooswig soos die Lord
Renwicks, ens. openlik by die deure ingestap. Hulle
is almal slimmer as die rowers wat nog partytjie hou
en die uiteinde van die rooftogte wat hulle onder die
neuse van die swartes uitvoer, is dat die huis leeg en
kaal staan, van alles gestroop. En toe is hulle kwaad
vir die vorige (blanke) eienaar en hulle sê hom sleg
omdat hy die oorsaak is dat hulle niks meer het nie.

Hoekom sê ons so? Want hulle is in vennootskap met
die FW Stigting wie se oorspronlike ‘stigter’ hierdie
volk blymoedig oorgelewer het aan die barbaar. Ook
staan hulle as lede ingehak met die plunderaar en
afbreker NUMSA. Hulle verwerp die Bybelse voorskrifte van ‘skeiding tussen volke’ en ons het hulle
nog nooit in die openbaar vanaf ‘n verhoog vir ons
in die bresse getree nie...

Intussen sit die blanke onder ‘n boom en slaan die
verwoesting gade, maar hy weet dat wat gevat is,
weer vervang sal kan word, dat wat verwoes is, weer
herstel sal kan word. Hy help nie herstel nie, hy wag
tot hulle alles vernietig het, want uiteindelik sal hulle
weer padgee omdat daar niks meer is om te verniel
of te steel nie. Dan sal hy teruggaan en weer begin
herstel.

HOE OM ‘N LAND TE STEEL

Renwick het die gruwelike vermetelheid om ‘n boek
te skryf met die titel: How to Steal a Country. Dis presies wat hy dink hy gedoen het – hy het Suid-Afrika
gesteel. O, hy was suksesvol, moenie ‘n fout maak
nie, maar wat hierdie soort rowers nie verstaan nie,
is dat hulle met volke te doen het, nie met ‘n per-

Suid-Afrika was soos ‘n mooi huis van ‘n blanke man
wat sy goed opgepas het en saans nie nodig gehad
het om sy deure vir inbrekers te sluit nie. (In die jare
50 het Adriaan ‘n Volkswagen sonder deurslotte
gekoop, en hy en sy broers het dikwels oor naweke
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soon met wie hy in kompetisie is nie. Daar sal sy
plannetjies dalk slaag, maar nie in hierdie scenario
nie.
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mers gevind dat hulle lisensie-aansoek om voort te
gaan om ‘n terminaal vir privaat vliegtuie te opereer,
teruggehou word deur die destydse se Minister van
Binnelandse Sake, Malusi Gigaba. Dit het gevolg op
druk van die Gupta aangestelde operateurs.

Renwick was Ambassadeur tydens Mandela se
vrylating uit die tronk. Iemand wat sy se boek gelees het, het gesê na hy daarmee klaar was, het hy
teruggesit en nagedink oor die nege jaar van ongehoorde kleptokrasie en die skade wat gedoen is en
homself afgevra hoe die ANC kon toegelaat het dat
dit gebeur. Hulle het Zuma immers geken na hulle al
daardie jare saam met hom in ballingskap was.

Na ‘n tyd het senior persone in beide die ANC en
burgerlike gemeenskap ongemaklik begin voel oor
wat aan die gebeur was en stilletjies hulle kommer
uitgespreek. Hulle het gevra hoe ‘n groot gedeelte
van die party van ‘would-be operators’ wat bereid
was om groot persoonlike opofferings vir die saak te
maak, kon verander in plunderaars.

Die boek vlek ook die Guptas se onbeskaamde vermetelheid oop. Openlik en astrant het hulle die
ekonomie geplunder. Dit was ook doodmaklike teikens wat nog makliker gemaak is deur sommige aanstellings deur Zuma. Hulle was onverskillige lakeie
wat die Seksie 9 institusies betref wat bedoel was
om die konstitusie en die burgers van die land te
beskerm.

Dit was nie die party van Mandela, Tambo en Sisulu
nie, het hulle gesê. Renwick het gedurende daardie
tyd omkoopsomme betaal aan die pers, die ‘vierde
staat’ en die regters om die doel van die konstitusie
lewendig te hou.
Natuurlik het dit alles in trane geëindig. Zuma is uit
sy amp geskop en die Guptas het verkas na óf Dubai
óf Indië.

Na Zuma se verkiesing tot president was die planne
in plek en daardie binne-sirkel kon optree met vernuftigheid, vermetelheid en ongestraf terwyl hulle
die openbare skatkis geplunder het.

Wat verstommend is, is dat Renwick so onnosel is
om sy geld op Ramaphosa te verwed om die land
van ondergang te red. Bid jou dit aan! Na vyf en
twintig jaar het hierdie stokou, dom Brit nog nie geleer wat ‘n swarte is en hoe slu hulle is nie. In die
maande, moontlik jare, vorentoe, gaan ons almal
finaal uitvind hoe hierdie projek van die liberaliste
gaan eindig en ons glo nie dit gaan ‘n vrolike partytjie wees nie.

Om en by dié tyd het die Guptas gearriveer en is vinnig in die sisteem opgeneem. Hulle het gewys dat
hulle nie aan die slaap nie waar dit kom by tenders
en sakke volstop of die aanwys van gedwee lede van
die kabinet.
Daar was ‘n insident by Oliver Tambo-lughawe wat
hierdie punt duidelik illustreer. Die Guptas wat die
vuur begin voel het, het besluit om hulle basis na
Dubai toe te verskuif en daar word beweer dat hulle
probeer het om ‘n tas vol diamante deur die Oppenheimers se privaat terminaal by dié lughawe die land
uit te neem.

Is hy dalk ook betrokke by die wapens wat die land
inkom? Massiewe hoeveelhede wapentuig is in
Walvisbaai en Durban afgelaai. Namibië se ministerie
van Verdediging het met groot fanfare die aankoms
aangekondig van die Botswana Defence Force se
toerusting wat deur Walvisbaai geneem is met die
Trans-Kalahari-Hoofweg op pad na Botswana na die
weermagbasisse van Amerika en die res is ons land
ingebring saam met ten minste tweeduisend Ameri-

‘n Op en wakker doeanebeampte het geweier om
die tas deur te laat en kort daarna het die Oppenhei-
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kaanse troepe in Upington. Dit is maar net waarvan
ons weet. Dis nou bo en behalwe die VN troepe wat
in rooi busse ingebring is.

Jaargang 22 (Junie 2018)

soos die Palestyne die vyand met klippe moet bestook.
Laat dit alles vir ons ‘n waarskuwing wees om wakker te wees en die tekens reg te lees. Die wapentuig,
ammunisie en soldate is nie hier om te kom kuier
nie. Hulle bevelvoerders voer iets in die mou en dit
sal help as ons ‘n idee het van wat hulle beplan. Hulle
is waarskynlik hier om seker te maak dat Brittanje na
al die oorloë finaal die land van die Boer afvat.

Die afgelope paar jaar is VN voertuie oral opgemerk
en in een skuur staan 2 000 van hulle. Al wat kort, is
die embleem van die VN wat opgeplak moet word.
Waarom is al die wapentuig in die land? Waarom is
al die vreemde soldate hier?
Die laaste keer wat so iets gebeur het, was met ons
sogenaamde “vrye verkiesing” in 1994 en toe met
Mandela se dood en begrafnis en toe was dit nie
eens naastenby so omvangryk nie. Wat voer hulle
nou in die mou dat hierdie soort wapens die land
ingebring moet word? Is ons mense alweer aan die
slaap?

En tot dusver het niemand nog eintlik aandag aan
die Zoeloes gegee nie en hulle ook nie gereken as
‘n faksie om mee rekening te hou nie. Dit kan ‘n
versuim wees wat ons almal nog baie duur te staan
gaan kom.

WAGTERS OP DIE MUUR

Dalk sal ons binnekort moet vlug na die berge waar
ons God ons sal beskerm. Die wapentuig is genoeg
om ‘n jong oorloggie te begin en soos dit nou lyk, is
dit net die vyand wat bewapen word. Ons mense sal

Mense val ons gedurig, en meeste van die tyd venynig, aan omdat ons die visioene van Siener na
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die volk deurgee saam met sy eie verklarings en ander met moontlike verklarings. Daar word gesê ons
stook vrees, ons maak die mense bang, maar moet
‘n mens iemand waarsku as die doel nie is om die
persoon te laat skrik nie?

Jaargang 22 (Junie 2018)

niks verander aan die uiteinde nie – jy gaan dit oorleef of jy gaan nie. Die keuse is joune.
Bangmaakstories? Het enigeen van die brommers
en tjankbalies al gaan sit en kyk hoeveel van siener
se profesieë al bewaarheid is? Weet hulle ooit van
wat in die land aangaan, of geniet hulle nog hulle
mooi huise, motors, loslit-lewe en sport? Is hulle
voorbereid op enigiets wat mag gebeur? Ons hoor
net die krieketie-kriek in die stilte, want niemand
antwoord nie.

Die plig van ‘n profeet (soos Siener) is om die volk
vir wie die profesieë bedoel is, te waarsku. Die profete was nooit gewild nie, want hulle is nie na die
volk gestuur om vir hulle te vertel hoe gehoorsaam,
getrou, opreg en gedienstig hulle is nie. Hulle taak
was om die volk van sy verkeerde weg te laat afsien,
anders was straf hulle voorland.

Ons hier staan in die voorste linie, ons roep die
waarskuwings uit en wat doen die volk? Hulle vermaak mekaar met ligsinnige grappies om die braaivleisvure. Moenie nou kom tong uitsteek en ons uitlag omdat 24 jaar verloop het sonder dat die ergste
gebeur het nie. God se tyd is nie ons tyd nie en die
ergste is nie iets wat jy gou agter die rug wil kry as ‘n
onaangename tydjie’ nie, om dat net weer met jou
lewe voort te gaan nie.

Die profete se lewe was deurgaans die van ontberinge, swaarkry, gebrek en vyandigheid, maar dit het
hulle nie afgeskrik nie. Hulle het ‘n opdrag van God
gekry en hulle het dit uitgevoer.
Siener van Rensburg en Johanna Brandt is twee
profete wat aan ons volk gegee is sodat ons nie in
wanhoop moet verval en boedel oorgee en toelaat
dat ons volk uitgewis word nie. God wil hê ons moet
as volk voortbestaan. Deur hierdie twee profete is
ons gewaarsku oor dit wat gaan kom, dit neem net
langer as wat ons gehoop het, maar noudat alles in
plek begin val, die wiel begin draai, nou wil hulle ons
stenig.

As alles verby is, sal die toekoms nuut gebore wees,
vir party wag daar haglike omstandighede, terwyl
ander nie meer hier sal wees nie.
In 1994 was die volk haastig om terug te keer na
die gemaklike, sorglose, lekker lewe, vakansies, ens.
en wou die ‘onvermydelike slegte tyd’ net so gou
moontlik agter die rug kry. Ons was nie lus vir lang,
uitgerekte irritasies nie, nog mider vir smelkroese en
wat dit ook al behels nie. Dit moet kom en klaarkry.
Ons volk was oortuig daarvan dat die ongerief van
stakings, padbokkades, inbrake en kapings Siener se
Donker Tyd en smeltkroes was; maar in vergelyking
van wat daar nog voorlê, was dit niks anders as
voetjies warm maak by ‘n veldvuurtjie nie.

Profete gee die waarskuwing en die wagters op die
mure is die mense wat die ander waarsku as daar
gevaar dreig. Met Sodom en Gomorra is daar gewaarsku en mooi gepraat en gepleit, maar niemand
wou luister nie. Uiteindelik is Lot en sy gesin uitgeneem uit die stad en hulle was ook skaars uit of
die 5 stede word geteister met vuurballe en totale
verwoesting. Almal is dood omdat hulle volhard het
in hul ongehoorsaamheid.

Ons gaan die smeltkroes nóú eers binne en dit gaan
nie net sommer net ‘n blote “onaangenaamheid”
wees nie. Siener tref self die vergelyking tussen
wat nou voor ons lê en die Tweede Vryheidsoorlog waarin oor die 33 000 duisend vroue en kinders

Dit maak regtig nie saak of almal die profesieë glo of
nie. Niemand word gedwing om dit te glo nie en om
die boodskapper sleg te maak en af te kraak, gaan
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gesterf het van honger en ontbering. En hy het gesê
dat dit nou erger sal wees. Mense, ons het geen idee
van wat ‘n smeltkroes is nie.

Gelukkig word leiersposisies in die hemel nie deur
mense aangewys nie en God weet baie goed wat in
die skynheiliges se harte aangaan.

Ons weet almal van Nero wat Christene op groot
skaal uitgeroei het. Onthou julle ook die Inkwisisie
van die Katolieke Kerk waarin duisende Christene
wreedaardig doodgemaak is? Die Hugenote het hierheen gevlug omdat die Christene vervolg is na die
herroeping van die Edik van Nantes. Selfs ook die
Voortrekkers wat met hulle klein kakebeenwaentjies
teen ‘n oormag te staan gekom het en babas se koppies teen wawiele verpletter is. Dit was almal smeltkroese, die enigste resep waarmee Hy sy volk kan sif.

Hier staan ons nou voor moontlik die grootste staking nog en sou ‘n belangrike persoon in so ‘n staking te sterwe kom, soos Siener gesê het, dan het die
oomblik van waarheid aangebreek.
As ons waarsku, is dit omdat dit ‘n opdrag is. Ons
Vader wil nie hê almal, die hele blanke Boervolk,
moet doodgemaak word nie, want dit is wat die vyand agter die skerms beplan. Die Egel het aan Johanna Brandt gesê ons as volk is die pêrel in God se
oog. En ons Messias hetr gesê vir daardie pêrel sal
Hy alles opoffer, self sy lewe.

Almal wil so graag konings en leiers en generaals
wees. Ons wil nie onder iemand anders staan nie,
want ons ego is net te groot daarvoor. Nou voormanne sit in die voorste gestoeltes in die kerk en reken dat hulle daardeur ‘n leiersposisie in die hemel
verdien, maar hoe gaan daardie sitter in die voorste
gestoelte lyk na die smeltkroes verby is – as hy of sy
dit oorleef het?

Daarom stuur Hy die profete en die wagters om sy
volk te waarsku. Om die wagter te verkleineer en
sleg te maak, gaan nie die boodskap verander nie.
Kennis gaan jou deur hierdie ding dra en dis daardie
kennis waarmee ons ons moet toerus.
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