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EUROPA GAAN PIKSWART WORD
Daar is reeds miljoene nie-blanke handdoekkoppe in Europa wat die blanke meisies verkrag en jongmense vermoor. Erdogan van Turkye het nou gesê dat hy die poorte
van die hel gaan oopmaak en toelaat dat al die manlike
migrante in Europa instroom.
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VAN DIE
REDAKTEUR
APARTHEID IS ‘N GOEIE VERSKONING

In die tyd toe ‘die Rubokon oorgesteek is’, was die
propaganda veldtog so gevoer om apartheid te demoniseer en om die Afrikaner daarvan te oortuig
dat ‘n nuwe multi-party magsdelende demokrasie
die vrede en voorspoed sou bring wat hulle so graag
wou hê. Nêrens egter het hierdie toegewyde media
blanke Suid-Afrika ingelig oor die verwoesting wat
sou volg op na die afskaffing van apartheid nie.

Wat sal die ANC/SAKP gedoen het sonder apartheid?
Die woord het hulle male sonder tal gered. Hulle
sleep dit in elke faset van hulle lewes in as ‘n verskoning vir hulle enorme minderwaardigheidskompleks, hulle hoogs korrupte DNA en hulle opvallende
onvermoë om ‘n funksionerende land te regeer.
De Klerk het onlangs gesê dat apartheid nie
noodwendig ‘n misdaad teen die mensdom was nie
en dit het die ANC in woede laat ontvlam. asook
liberale blankes en die pilities korrekte, selfverklaarde Afrikaanse intellektueles en hulle een snaar
media. Hierdie is almal die hoofondersteuners van
die uiteindelike oorname van mag deur die ANC organisasie wat slegs 500 000 lede en ondersteuners
gehad het toe hulle oorgeneem het. Vandag is hulle
steun steeds nie veel meer as dit nie.

As gevolg van die skynheilige beswaar dat De Klerk
ketter opmerkings gemaak het, het die papbroek
oud president omgespring en verskoning gemaak.
Die ANC se pappegaaitipe mantra dat die ‘wêreld’
apartheid verdoem, is vals. Dr. JH van der Merwe
wys daarop dat hierdie ‘misdaad teen die mensdom’
besluit was gemaak in 1973 op ‘n ‘Konvensie oor
apartheid as ‘n Misdaad teen die Mensdom’ voorgestel deur ‘n VN lid van die Sowjetunie en sy twintig of so kommunistiese vassaalstate, asook ‘n paar
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‘behandeling van hulle swart mede burgers.’

skorriemorrie Afrikastate en ‘n paar Islamnasies. Nie
een van hulle lyk eens na ‘n demokrasie nie. Ironies
genoeg was die oorsprong van die Konvensie, die
Sowjetunie, verantwoordelik vir miljoene sterftes in
oorloë, suiwerings en hongersnood.

Om die waarheid te sê, as dit nie vir apartheid was
nie sou swart Suid-Afrikaners vandag in dieselfde
boot gewees het as hulle landgenote boord van die
Limpopo. Sommiges van hulle word verdruk deur
diktatorskappe, ander leef op ‘n paar dollar per dag.
Daar is geen empiriese bewys wat toon dat swart
Suid-Afrika verder vooruit sou gegaan het as hulle
landgenote op die Afrikakontinent wat hulle onafhanklikheid verkry het van Europa nie. Dat sulke
proefondervindelike feite geïgnoreer word deur ‘cognoscenti’ is vreemd.

In kontras het die demokrasieë van Kanada, Frankryk, Duitsland, Israel, Italië, Nederland, die VSA,
Australië, die Verenigde Koninkryk en Nieu Zeeland
nie die besluit gesteun nie. Amerika het dit summier
verwerp en gesê: Ons kan nie aanvaar dat Apartheid
op hierdie manier ‘n misdaad teen die mensdom is
nie.”

Watter sisteem was op die tafel in die middel veertigs van die twintigste eeu toe miljoene ongeletterde
stamlede met geen moderne vaardighede nie na
Suid-Afrika se stede gestroom het op soek na werk?
Drie opsies het bestaan in die tyd van die 1948 verkiesing – die Nasionale Party se apartheidsbeleid van
afsonderlike ontwikkeling waar die plan was om die
land se vyf rasse toe te laat om teen hulle eie pas te
ontwikkel en in hulle eie gebied; Die Verenigde Party
se ‘kwalifiserende stemreg’ beleid waar niemand in
werklikheid gespesifiseer het oor wie die kwalifisering moet doen nie; en ‘n derde alternatief is geopper
deur sommige kontemporêre swart politieke partye
– ‘n een man een stem verkiesing en (swart) meerderheidsregering.

Dit was ‘n Russiese konkoksie om die gewelddadigheid van die ANC rewolusioniste te
steun en geloofwaardigheid te gee. Terselfdertyd het hulle blanke Suid-Afrika gedemoniseer sodat hulle sou toegee aan wat die Sowjets
gehoop het ‘n staat sou wees onder USSR beheer.
Suid-Afrika se minerale en strategiese ligging was
‘n prys wat die Sowjet nog altyd graag wou hê. Dr.
van der Merwe sê: “Hierdie ‘konvensie’ besluit, in
sy aard, het geen internasionale wettige gewig van
outoriteit gedra nie wat voormalige president Mbeki
verklaar het wat die geval is.” Die Konvensie het dus
geen morele of wettige steun hoegenaamd nie, maar
die konkoksie het gewerk en Suid-Afrika is blootgestel, ‘n slagoffer wat vir altyd gekasty sou word deur
die leeglêers van hierdie wêreld en ‘n opgewekte
ANC wat nie eens ‘n aartappel kan laat groei nie, laat
staan nog ‘n verantwoordelike regering behartig.

Diegene wat nou met ontmoedigende klaarheid sien
waar hierdie derde opsie ons nou laat beland het,
sal moet erken dat apartheid werklik die enigste opsie vir die tyd was – of dit nou ‘n paar delikate houdings aanstoot gee of nie. Partykeer is die beste opsie
nie die mees populêre een nie, of die mees morele
een nie, maar dit is die enigste een!

Wat was die alternatief? In al die geraas het niemand
gevra wat is die alternatief nie. Het enigiemand die
vraag gevra aan die koor van antagoniste en handewringers wat verskoning maak vir apartheid dat
mens naar word daarvan? Die redes vir die skep van
apartheid as ‘n manier van leef vir Suid-Afrika se
ongelyksoortige rasse om te probeer saamleef, het
verdrink geraak in die branders van propaganda wat
teen die blankes van Suid-Afrika gemik is vir hulle

Apartheid het aan die blanke regering van 1948
ruimte gegee om een van die wêreld se mees voorspoedige lande te skep. Moderne infrastrukture soos
Eskom, Iscor, Denel, Transbet, Sasol, kernfasiliteite
en die wêreld se mees gesofistikeerde myntegnol-
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paddastoele opgerys gedurende die piek van apartheid.
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die dae van apartheid. Dit is dieselfde houding wat
die Britse regering gehad het wat Zimbabwe se 90%
werkloosheid en ‘n grootskaalse verhongering verkies het bo die dae van Smith se regering.
Wat maak die meeste saak – ‘n Bevolking met werk,
kos en vrede of ‘n Mugabe diktatorskap/Zuma kleptokrasie en infrastruktuur vernietiger? Vir hulle wat
glo iun geregtigheid en regverdigheid, wat van ‘n
woord van waardering vir die prestasie van Suid-Afrika se blankes wat die land gemaak het wat dit voor
1994 nog was? Waar is die dankies?

In ‘n land wat spog met ‘n sogenaamde vrye pers,
is die apartheidsdebat nogal ‘n verskynsel. Om ‘objektief’ voor te kom, word ‘n paar briewe geplaas
wat weldeurdagte verduidelikings gee van hoekom
apartheid ingestel is, met sommige briewe wat die
status van die VN as morele arbiter of nasionale gedrag slegsê (aspersion). Hierdie menings is ontmoet
met selfs ‘n groter sarsie van apartheid ‘detractors’
wat wissel van die bors-slaners tot die skuldige moraliste en hulle wat glo dat ‘n vernietigde Suid-Afrika
onder die ANC verduur moet word eerder as om te
erken dat daar dalk ‘n baie goeie rede was vir die
instelling van apartheid.

Vir hulle wat dalk verdruk en beswadder en benadeel
voel deur apartheid, dit was sekerlik nie perfek nie.
Maar wat van vandag se ANC se buitensporigheid?
Meer as 1.2 miljoen mense het uit Suid-Afrika gevlug
sedert Mandela vrygelaat is. Dit sluit nie in diegene
wat stil-stil weggegaan het om nooit weer terug te
keer nie. Hulle het almal apartheidvrye Suid-Afrika
verlaat – wat sê dit vir jou?

Om die waarheid te sê apartheid het die swartes van
Suid-Afrika alles gegee wat hulle nou het. Die ANC
het niks aan Suid-Afrika gegee behalwe geweld, korrupsie en verwoesting nie. Die klem van die media
is byna altyd op die ‘gruwels’ van apartheid. Wat van
die ANC se rewolusionêre ‘gruwels’? Die Waarheid
en Versoenings Kommissie het ‘n suksesvolle spel
gehad in die demonisering en kastyding van blanke
polisie en ander wat probeer het om die ANC en
UDF moorde, intimidasie en necklacemoorde in die
strate van Suid-Afrika hok te slaan. Daar word nie ‘n
woord deur die anti-apartheid mense gesê oor die
geweld wat verviervoudig het na die vrylating van
Mandela nie. Hy het op 3 Junie 1990 gesê dat “die
enigste soort geweld wat ons aanvaar, is georganiseerde geweld in die vorm van gewapende aksie wat
behoorlik beheer word en waar die teikens versitig
uitgesoek is.”

EUROPA GAAN PIKSWART
WORD
Daar is reeds miljoene nie-blanke handdoekkoppe in
Europa wat die blanke meisies verkrag en jongmense
vermoor. Erdogan van Turkye het nou gesê dat hy
die poorte van die hel gaan oopmaak en toelaat dat
al die manlike migrante in Europa instroom. Hulle sal
almal tegelyk ingaan sodat dit moeilik sal wees om
hulle te keer. Dis nou nie meer die stadige, pynlike
dood van vroeër nie en tog staan die Europese mans
nie op en doen iets daaromtrent nie. Hulle kruip net
agter die deure van hulle huise weg.
As ‘n mens die moontlikhede analiseer, dan is dit
skokkend dat die Europese mans nie iets doen aan
die saak nie. Hulle het geen idee van wat op hulle
wag nie omdat hulle liewer wil wegkruip as optree.

Dit is moeilik om te verstaan hoe selfverklaarde
moraliste die moorde, korrupsie, onbevoegdheid en
omkoopbaarheid van vandag se ANC kan verkies bo
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Dit gebeur egter nie net in Europa nie, dit gebeur
ook in Amerika, Kanada en Australië, asook die hele
Suid-Amerika en veral in plekke soos Brazil waar almal al verbaster het. Die spul ‘sandniggers’ wil nie
gaan waar daar klaar verbastering plaasgevind het
nie. Nee, hulle soek blonde, blanke meisies om te
verkrag en die meisies gooi so waaragtig hulle flikkers vir die gemors. Dit gebeur dus nie net op een
plek nie, maar in verskeie lande en kontinente.
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hulle en nee, dit gebeur net met ons, nie met hulle
nie, want Afrika is steeds Afrika, die Midde-Ooste is
steeds die Midde-Ooste en Asië is steeds Asië. Dis
nie asof Afrika onder konstante bedreiging is deur
die inval van blanke mans wat al hulle vroue in hulle
pad dragtig maak tot Afrika geleidelik blank word
nie.
Dus, in watter stadium sal die VN die amptelike
definisie van volksmoord toepas op Europa? Hoeveel meer miljoene, of miskien biljoene, kan jy nog
in Europa indruk? Moet ons die hele planeet in Europa indruk? ja, hoekom nie? Hulle uitgangspunt is:

As jy daaraan dink, ons is nie die enigstes wat selfvernietiging pleeg nie. Swartes doen dit ook want ons
vermeng nie met onsself nie, ons vermeng met
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Die bose Blanke het die towerland van Europa gesteel wat bome uit goud en kontantgeld maak. Die
blanke sê: ons is so boos en demonies ons hou die
sexie wit meisies net vir onsself en ons wil hulle nie
deel met die swartste ‘studs’ in die wêreld nie, want
ons is almal wit demone ...
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plaas daarvan glimlag die blanke van Europa as hy
‘n wit meisie op die straat sien handjies hou met ‘n
swart invaller.”
Hulle hou aan om vir hulleself te sê dat kleur nie
saakmaak nie, terwyl swartes spesifiek met blanke
vroue wil vermeng. As jy 2 vroue voor hulle laat
staan, een van hulle eie ras en die ander wit, en jy
vra hulle om te kies, sal 100% van hulle die blanke
vrou kies, maar – kleur maak nie saak nie!

‘n Mens kan die Europeërs nie eintlik jammer kry
nie, want oor dekades heen het hulle ons volk hier
aan die suidpunt van Afrika gedemoniseer, verneder, verkleineer, verguis net omdat ons nie wou verbaster nie. Nou kry hulle die wonderlike swartes in
oorvloed en sal hulle, voor hulle doodgaan, weet
waardeur die Boervolk in Suid-Afrika gesit is. Hulle
sal weet dat ons net kyk na wat gebeur en niks gaan
doen nie. Toe ons hulle nodig gehad het, het hulle
ons aan die swartes uitgelewer. Nou kry hulle terug
wat hulle uitgedeel het.

Die man skryf verder: “Ons is ons eie grootste probleem. Dis nie soseer die invallers wat die probleem
is nie, maar onsself, ons is die probleem. As ons nie
ons mentaliteit verander nie, sal ons spoedig verdoem wees. Ons moet sien wat werklik aan die gang is
en ophou om te leef in ‘n fantasie van glo dat niks
verkeerd is nie.”
Een van die groot doelwitte van die Jode is om die
blanke ras so te verbaster dat daar geen blanke op
aarde meer te vinde sal wees nie. Hulle is self die
mees uitgebarsterde nasie op aarde en daarom haat
hulle die suiwer blanke. Jode het siektes waaroor
hulle nie praat nie, baie van hulle kan as kranksinnig gesertifiseer word, maar daar word nie daaroor
gepraat nie. Hulle het afwykings wat jou laat gril en
– hulle is NIE die slimste volk op aarde nie. Hulle het
volle beheer oor die media van die wêreld en hulle
gebruik dit om hierdie soort leuens te verkondig net
om die blanke minderwaardig te laat voel.

Hulle wonder nou soos wat ons gewonder het – In
watter stadium verklaar ons openlik oorlog? In watter stadium sal ons ons swaarde lig en terugbaklei?
Ons ken die antwoord – dit sal nooit gebeur nie,
want dit het hier ook nie gebeur nie. Die anker van
liberalisme en die sotlike verkondiging van naasteliefde vir almal op aarde sal hulle keer soos wat dit
ons gekeer het om die regte ding te doen.
In hierdie stadium is dit seker dat Europa eenvoudig
sal sterf, net nasionaliste en nazis sal dit oorleef,
maar hulle sal so ver in getalle oortref word dat hulle
nie sal kan terugveg nie. ‘n Europeër sê: Dis verby,
ons het verloor, dis nou die oorlewing van die sterkste en dit lyk asof ons nie meer sal kan oorleef nie.

Maar wat Turkye doen, is ‘n oorlogsverklaring. Ná
die millitêre eskalasie tussen die Siriese weermag
wat deur Rusland gesteun word en die Turkse regime, gekombineer met aankondigings deur Turkye
dat hy sy vorige dreigemente gaan uitvoer en Europa
oorstroom met migrante, het Griekeland sy grense
heeltemal gesluit.

Hulle het oorgegee nog voor daar enige geveg was.
Hulle gaan Europa op ‘n skinkbord vir die barbare
gee – soos ons ook gedoen het.
Die skrywer van die artikel sê: “Troepe behoort na
daardie “hekke” gestuur word met die opdrag om
almal te skiet wat dit waag om ‘n voet in Europa te
sit, maar onnosel Europa sal nie so iets doen nie, in

Die Griekse regering het 50 oorlogskepe ontplooi om
die Griekse eilande te beskerm en tien helikopters
om die grense te bewaak teen vreemde invallers wat
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tabloid, Bild, berig.
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nie meer saak nie. Hulle kry nou presies wat hulle
oor ons gebring het en hulle sal baie graag wil, maar
hulle sal nie apartheid durf instel nie. Buitendien is
hulle samelewing al so korrup dat hulle waarskynlik
die swartes gaan omhels en verwelkom sodat hulle
dogters verkrag kan word en hulle nageslag bastertjies is.

Ömer Celik, woordvoerder vir die Turkse heersende
AKP party, het gesê: “Ons vlugtelingbeleid bly dieselfde, maar ons het ‘n situasie hier. Ons kan die
vlugtelinge nie langer hou nie.”
Daar is nog geen amptelike verklaring deur die Turkse
regering uitgereik dat die grense geopen word nie,
maar ‘n bron het aan joernaliste van die Reuters
nuusagtentskap gesê dat alle Turkse grenswagte,
kuswagoffisiere en polisie opdrag gegee is om terug
te staan, het Voice of Europe ook berig. Turkye gaan
nie langer die migrante probeer keer nie.

Alena Pettitt was ‘n bemarkingsbestuurder in London, Engeland. Sy het haar werk geniet en dit beskryf
as werklik kreatief en baie lekker, maar dit was nie
wat sy vir die res van haar lewe wou doen nie en sy
het ‘n verandering gemaak – een wat mense geskok
het.
In ‘n onderhoud met Phillip Schofield en Holly Willoughby op een van die gewildste programme in die
oggend oor TV het sy haar besluit om haar werk te
bedank bespreek. Niemand wou glo dat iemand
soos sy sommer haar werk sal bedank en dan geen
ander werk gaan soek nie. Die ergste van alles was
dat sy besluit het om ‘n tuisteskepper te wees en
gehoorsaam aan haar man te wees.

Die Turkse joernalis, Ragip Solyu, het op Twitter
getweet dat die Turkse grens vir 72 uur oop sou
bly vir alle migrante wat hulle pad na kontinentale
Europa wou vind. Verskeie videos toon hoe manlike migrante van weerbare ouderdom bots met die
Griekse grenswagte en sekuriteitsmagte op verskeie
plekke van die Griekeland/Turkye grens. Traangas
word ook gebruik om die honderde invallers te keer.
Volgens Vassillis Mavridis, burgemeester van die
grensdorp Orestiada, sê dat die grenswagte van Turkeye net eenvoudig verdwyn het.

Tydens die onderhoud het Alena ewe opgewek gepraat daaroor om haar man ‘gehoorsaam’ te wees,
al die huiswerk te doen, ‘n toelaag elke maand van
hom te ontvang en om haar man by die voordeur
te groet wanneer hy huis toe kom van die werk. Die
uitdrukkings van verbystering op die twee wat die
onderhoud gevoer het, was die moeite werd om te
sien. Dit was asof hulle ‘n onderhoud gehad het met
iemand van ‘n nuutontdekte stam diep in die Amazone.

Griekeland het lemmetjiesdraad strategies langs die
Evrosrivier se walle geplaas om seker te maak dat
elke sentimeter van die Griekse grens, asook dié van
die EU bewaak word.
Turkye dreig dat hy 3.6 miljoen migrante wat hy ‘n
tyd lank nou al huisves, gaan loslaat in Europa. Erdogan wil hulp van die blanke Weste hê om die spul
in sy land te hanteer, maar hoekom moet die Wste
help? Turkye het meer as genoeg fondse om dit self
te doen. Alles word nou op die Weste se skouers gelaai, die Weste wat absoluut niks met die Turke se
probleem te doen het nie.

Alena Pettitt is heeltemal tevrede daarmee en is ook
nie bereid om apologie aan te teken vir die feit dat
sy is wat hulle noem ‘n “tradwife”. Dis ‘n term wat
gebruik word vir die groeiende getal vroue in Brittanje en Amerika wat hulle werk bedank en die rol
van tradisionele huisvrou aanneem. Alena het haar
werk as bemarkingsbestuurder geniet, maar sy sê
dat wanneer sy ookal van die werk tuis gekom het,

Maar laat die swartes Europa verswelg, dit maak
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het sy gevoel dat sy eindelik is waar sy in werklikheid
wou wees.

moet word, volg Sjina en Korea se voorbeeld en
verkoop plastiekgewere ... en sommer plastiek
koeëls ook.

TURKYE HAP NA RUSLAND

Midde-Oosterlinge is slu en agterbaks. Jy kan hulle
op geen vlak vertrou nie. Kort na 33 Turkse soldate
in Idlib provinsie gesneuwel het in ‘n lugaanval deur
die Siriese regering wat deur Rusland gesteun word,
het Mesut Hakki Casin van die Turkse Sekuriteit
en Buitelandse Beleid Raad gesê: “Ons het in die
verlede al 16 keer teen Rusland geveg en ons sal dit
weer doen.” Hy het na Rusland se groot Moslembevolking verwys en gesê dat daardie land “van binne af
verbrysel sal word” as daar konflik tussen Moskou
en Ankara sou wees.
Moskou sê dat die Siriese weermag ‘n offensief deur
die terroristegroep Hayat Tahrir al-Sham, ‘n afdeling
van Al-Qaeda in Sirië, afgeweer het en dat die Turkse
soldate in die spervuur gekom het omdat hulle tussen die terroriste was. Rusland sê Ankara het hulle
nie laat weet dat daar van hulle eie personeel in die
area was nie. Idlib is die laaste bolwerk wat deur die
anti-regeringsmagte gehou word. Dit was Turkye
wat nie die gebied skoongemaak het van jihadiste
groepe nie.

Die Midde-Oosterlinge het ‘n baie groot probleem
geword. Hulle is nie so dom soos die swartes in Afrika nie, hulle is arrogant en gewelddadig. Hulle tree
op asof hulle alleenreg op die wêreld het en vertrap
ander rasse en gelowe so ver as wat hulle gaan.

Die laaste oorlog tussn Turkye en Rusland was in die
Eerste Wêreldoorlog.

Rusland het al baie wapens aan hulle voorsien en
noudat die verhouding tussen die twee lande besig is
om daagliks te versleg, nou dreig Turkye dat hy oorlog met Rusland gaan maak en hulle gaan die S-400
gebruik wat hulle van Rusland gekoop het. Pleks dat
Rusland sy wapens in sy eie arsenaal hou, het hy nou
iemand buite sy grense bewapen, iemand wat hom
kan seermaak. Hoe dom kan ‘n mens wees? Maar
Amerika doen presies dieselfde. As daar uiteindelik
‘n oorlog gaan wees, gaan Amerika geslaan word
met top gehalte wapens wat hy self vervaardig het.

DIE PENSIOENGELD IN GEVAAR
“Pensioene-plan is ons enigste opsie”,werk|ik TheoVenter en prof.Raymond Parsons?So was die ja-nee
stem ook destyds die enigste opsie en kyk wear is SA
vandag met die korrupt Anc! SA ekonomie is lankal
vernietig en kan nie meer gered word in korrupte
SA nie,land moes in 26jaar op meer as 10%groei
gestaan het,menere Parsons en VenterlJulle pensi-

Ordentlike, top wapentuig moenie aan Derde
Wêreldlande verkoop word nie. As daar iets verkoop
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oene is ook al gekaaplDit gaan net vir Anc daaroor
om horn en Eskom ?nansieel te verryk terwyl oues
se drome opsetlik vernietig worlensioenfondse is
lankal gestroop,tans word net n rookskerm voorgehou om diefstal daarvoor te wettig!Anc-regering
moet vir hoogverraad aangekla word vir die opsetlike ekonomiese vernietiging van SA! Anc se17miljoen op welsyn,wys hy skep werkloosheid om hom
aanbewind te hou!Daar is reedsi 65 raswetgewings
teen blankes,bruin-en Indiermense!Dit is misdaad
teen die mensdom waaroor Anc en sogenaamde opposisie stilbly!Munisipaliteite is korrup,so ook Prasa
en SAL wat geruineer is!Zondo-kommissie kos
belastingbetalers miljarde,maar geen korruptes
mag gearresteer word nie,hulle is heilige engele,so
ook die by Eskom!Verder sukkel Interpol met mening om die Anc se vriende,die Guptas uitgelewer te
kry aan SA!Verskrik|ik moeilik om daai “gangsters”
te vang hoor!Trek die Guptas nog steeds finansiele
voordeel uit geliefde Eskom?Meer as die helfte van
publiek kan nie buite boks dink om te sien waarmee
SA sit nie!Verder, met watter eksperts sit SA wat vir
die Anc gereeld in die bres tree?Vir die wat nie weet
nie,SA se skuld is meer as R4triljoen en die Anc het
SA in n vyfde klas rommelparadys omskep! Volgende geldeenheid vir SA is korrupto!-RYNHARDT J.VAN
RENSBURG,SOMERSET-WES.TEL.NR.(021)851-6527
Poskantoor in Johannesburg

POSKANTOOR SE SWAK DIENS
KELDER HULLE

‘cash-in-transit’ en sekuriteitskoste, het hy tydens ‘n
inligtings byeenkoms aan die pers in Pretoria gesê.
Die Poskantoor soek nou na nuwe inkomstemoontlikhede soos hulle nuwe ‘ecommerce’ platform om
te help om hulle finansiële probleme op te los. Dit
gaan nie meer oor porsseëls verkoop nie, maar baie
groter bedrae is nodig om te keer dat die skip sink.

Einde Maart 2020 het die Suid-Afrikaanse Poskantoor ‘n verlies getoon van R1 biljoen. Dit is egter nie
die eerste keer nie. Die twee jaar tevore was dit ook
so.

Na die verkiesing van 1994 was daar talle berigte
(met videomateriaal asook fotos) van swartes wat in
die groot kratte sit waarin die pos gegooi word voor-

Volgens die waarnemende CEO van die Poskantoor,
Ivumile Nongogo, is die hoofredes vir hierdie verliese
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dat dit gesorteer word. Hulle lustig pakkies oopgemaak en alle kontant waarop hulle afgekom het, in
die sak gesteek. Kliënte en voornemende kliënte het
weggebly en die Poskantoor is nooit weer vertrou
nie.

hy nie dienste voorsien nie.

SA Poskantoor voorsitter, Colleen Makhubele, het
ondersoek laat instel en tot die gevolgtrekking gekom dat die Poskantoor nie sy strategiese voorspronge optimaal gebruik nie en moet probeer om
die volgehoue verlies aan kliënte te stop. Dis makliker gesê as gedaan.

Jare gelede het ‘n swartvrou aan my deur geklop
op soek na werk. Na so ‘n bietjie uitvra, het sy gesê:
“I don’t do toilets, I don’t do windows, I don’t do
washing and ironing, and I don’t sweep outside verandas.”

Dis hoe swartes in besighede werk. Hulle wil die minimum doen, verkieslik niks, vir die grootste moontlike hoeveelheid geld.

“O”, het ek geantwoord, “so jy wil net bietjie werk
doen vir baie geld?” En sy het die vermetelheid gehad om te antwoord: “Yes”.

Ons eie ondervinding met hulle het ons genoop
om van koeriers gebruik te maak wat veel duurder
is, maar daar was eenvoudig te veel verliese aan
pakkies. Al verseker jy die pakkie, dit neem baie
maande voordat die bedrag uitbetaal word en in
meeste gevalle kry jy niks en moet jy die verlies
maar ly.

Dit is hoe hulle dink. Hulle is lui en vuil, meeste van
hulle is amper breinloos, hulle is gemaksugtig, astrant, ongeskik, lawaaierig en gewelddadig. Wil ons
regtig met sulke mense probeer om vooruit te kom?
Dalk los die Corona-virus die probleem op.

Makhubele het ook gesê dat die nuwe raak wat
oorgeneem het inj Desember 2019, gevind het dat
daar geen nuwe inisiatiewe deur die vorige raad van
stapel gestuur is nie en dat algemene prestasie ‘n
probleem is. Hulle het glo besef dat as hulle as ‘n
besigheid voordeel wil trek uit die geleenthede wat
daar is, moet hulle eers hulle huis in orde kry. Sy het
ook gesê dat die Poskantoor ‘n organisasie is wat vir
al vir die laaste dekade geld verloor.

CORONA – LEUENS EN DISINFORMASIE
Daar is verskeie stories wat die rondte doen oor die
Corona virus oftewel die Covid-19. Elke storie is vol
gate en ‘n mens niemand meer glo nie. Kies vir u een
wat u graag wil glo. Hier is ‘n paar van die stories wat
gerus ‘n prys kan kry.

Alle kontrakte is nagegaan om vas te stel watter gekanselleer moet word. Die Poskantoor bloei glo geld
deur sommige kontrakte. Groot ongerymdhede is
gevind in sommige van hierdie kontrakte. Dit sluit in
vennote wat bindgeld (retainer) betaal word sonder
dat enige werk gedoen word. Daar is gevind dat die
uiteinde van een diensvoorsiener R20 miljoen per
maand ontvang sonder dat enige dienste gelewer is.

1. Heel eerste is daar gesê dat ‘n vrou ‘n vlêrmuis
geëet het en later is gesê dat die virus gekom het
omdat iemand in Sjina ‘n miervreter geëet het.
2. Die virus het in Wuhan begin waar hulle regering
met navorsers vasgesit het en op mekaar begin skiet het en toe is die flessie met die virus
perongeluk gebreek en die virus is vrygelaat. Die
navorsingslaboratoriums is reg langs die Wuhan

Klousules in hierdie kontrak sluit in R250 miljoen
boete vir die Poskantoor as hulle die kontrak beëindig en slegs R10 000 boete vir die diensvoorsiener as
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9. Die media gee onbenullige syfertjies om die
mense kalm te probeer hou. Die werklikheid is
veel erger.
10. Dis ‘n baie ernstige virus en kan enigeen tref.
Niemand wil daaraan doodgaan nie, want in effek versmoor jy. Dit versprei vinniger as die 1918
griep en daar word miljoene sterftes verwag.
11. Die satelliete het vure dwarsoor Sjina opgetel
wat Swaweldioksied vrylaat – dit word vrygestel
wanneer lyke verbrand word. As ‘n satelliet so
iets optel, moet dit seker groot wees?

mark waar al die snaakse goed verkoop word wat
die Sjinese eet.

‘n Mens kan dan ook die vraag vra waarom daar dan
so ‘n bohaai gemaak word as dit nie ‘n dodelike virus
is nie? Die sterftepersentasie van longontsteking is
60%. Dié van griep is ongeveer 30%. Corona is glo
net 2%. Hoekom die bohaai?

3. Dit het in Wuhan begin as gevolg van die kragtige
G5 internettorings wat almal daar het. Dit maak
dat die selle in jou liggaam gif afskei en dit is die
virus. ‘n Virus is glo ‘n dooie ding en niemand kon
my nog sê hoe dit dan gebeur het dat so ‘n dooie
ding ander mense kan aansteek en groei en vermeerder ook nie.

En nou, hier is wat ‘n mens op sosiale media sien en
nie op die nuus nie:

4. Die virus is in Sjina losgelaat om die wêreld se
bevolkingsyfer te probeer afbring. Daarvandaan
sou dit wêreldwyd versprei.

‘n Histeriese verpleegster in ‘n hospitaal in Wuhan
vertel huilend hoe die mense doodgaan en dat hulle
niks vir hulle kan doen nie.

5. Dit is op die aarde losgelaat om almal te dwing
om in hulle huise te bly sodat dit maklik sal wees
om die misdadigers wat hulleself die Deep State
noem, te arresteer.

‘n Verpleegster in Italië vertel hoe daar die vorige
dag 160 pasiënte in een hospitaal gesterf het. Sy het
gesê sy help nie meer mense om gesond te word
nie, sy help hulle net om te sterf.

6. Die virus is in Sjina losgelaat omdat die Amerikaners hulle grootste mededinger, Sjina, wil uitskakel.

In Wuhan het ‘n vrou op die dak van ‘n gebou gestaan
en gepleit dat iemand haar moet kom help, want sy
was al een wat in die gebou oorgebly het. Niemand
het kom help nie. Sy het gesê dat sy nie meer die
stank kon uithou van die ontbindende lyke nie en
toe het sy na haar dood gespring.

7. Die Jode het dit ontwikkel en in Sjina losgelaat
omdat hulle ‘n probleem met Sjina het. Sjina
word te vooruitstrewend na hulle sin en die Jode
wil alle geld op aarde beheer.

Iemand het met ‘n kamera deur Wuhan gegaan. Daar
was niemand op straat nie. Hy het ook in die woon-

8. Dis eintlik maar ‘n goedaardige virus wat baie
min mense laat sterf.
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stelgeboue ingegaan. Mense wat onder kwarantyn
is, se huisdeure word toegesweis om te verhoed dat
hulle uitkom. Byna al die woonstelle was leeg. Die
mense is weg. Waar is hulle?

werklike rede waarom die virus vrygelaat is? Daar
word agter toedeure gesê dat die Nuwe Wêreldorde
hulle greep op die mense verloor het en hulle moes
iets drasties doen.

In Italië is die Sjinese met ope arms verwelkom en
kort daarna het die Italianers begin siek word. Hulle
het reeds meer as 50 000 siekes en daar word geswyg oor hoeveel sterftes daar is.

Net om ‘n idee te gee van hoeveel verskillende
dinge oor die virus gesê word hier is wat dr. Russell
McGregor van Australië kwytgeraak het.
Hy het gepraat van ‘n ‘Storm’ wat kom. Hy sê SARSCoV-2 is ‘n Psyop (weer ‘n nuwe woord met ‘n string
betekenisse). Die virus is ontwikkel deur die Deep
State aan die Universiteit van Noord-Kalifornië
(maar dis dan die Deep State wat glo gearresteer
word en die virus word daarvoor gebruik, is dit nie?),
Fort Detrick en Geelong. Volgens hom is dit ‘n werklike virus, maar veroorsaak min siekte ‘morbidity’ en
sterftes. Dis minder van ‘n bekommernis as griep.

Dave van X22 Report op die internet sê die ‘lock
down’ van die VSA oor ‘n virus wat 69 Amerikaners laat sterf het in dieselfde tyd as wat die gewone
griep 19 000 laat sterf, maak nie sin nie. Dit is ooglopend dat vrees vir die biologiese impak van Covid-19
nie die werklike motivering vir die wêreldwye ‘lock
down’ is wat ons in al die ekonomieë van betekenis
sien nie. Dit is die betekenis van die ‘lock down’ wat
vreesaanjaend is. Dit is wat hy sê.

Die virus kan ‘n probleem wees, maar net in diegene
met siektes soos Vigs, kanker en TB en byna altyd die
ouer mense. Hy meen ‘n mens moet voorkomende
maatreëls tref.

En dan gaan hy verder met sy storie dat dit is om
mense te kan arresteer. Is dit so? Of is dit nie? Was
daar so baie arrestasies onlangs? Daar is niks op die
nuuskanale nie.

Nou kan mens weereens die vraag vra – Waarom die
bohaai? Of is dit werklik ‘n dodelike siekte en word
die mense leuens vertel?

Wat Amerika betref, hulle sal altyd ‘n ding buite verhouding opblaas omdat hulle sensasievrate is. Hulle
hou ook van ‘Conspiracy Theories’ en skryf boeke en
boeke daaroor. Teen hierdie tyd weet almal ons is in
die greep van ‘n wêreld geldmag en dat dit baie gaan
kos om daar uit te kom. Dalk is die virus werklik hulle
manier om van die meeste mense op aarde ontslae
te raak?

Volgens hom is Sjina, Iran en Italië almal saam in
die bed met POTUS (President of the united states)
.Hulle het grootliks onder mekaar die krisis geskep
deur die vrystelling van Psyop disinformasie. (Al hierdie teenstrydige verklarings kom van hulle af. Van
die mense wat daaroor praat, is geleerdes, maar geleerdes is alte dikwels omkoopbaar.)

In Amerika het hulle die Fema-kampe waaroor die
Amerikaners al baie tekere gegaan het, maar niks
het nog gebeur nie. Gaan dit nou gebruik word? Ons
sal maar moet wag en sien.

Meeste mense wat aan die virus sterf, het griep
onder lede gehad of ‘n ander problematiese siektetoestand soos diabetes, TB, ens. Tenminste griepvoorkoming is dus belangrik.

En nou is die voorstel op die tafel dat alle kontant
ingetrek word en alle geld-eenhede ‘currencies’
saamsmelt in een met een wêreldwye waarde –
m.a.w. ‘n wêreldwye geldstelsel. Was dit dalk die

McGregor is egter ook een van dié wat glo dat die virus iets te doen het met die ‘Deep State’ arrestasies
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(dié waarvan ons niks hoor nie). Hy meen die krisis
gaan sommer op 10 April eindig. Saam daarmee sal
daar vanaf 1 April 10 dae duisternis wees (Wêreldwye kragonderbreking???) wat sal eindig op 10
April. En dan praat hy van krygswet wêreldwyd. (Ons
kry baie videomateriaal van weermagvoertuie asook
VN voertuie op die paaie.) Die kwarantyn sal ook op
10 April eindig. Sommer so uit die hoed gryp hy die
gedagte dat pensionarisse en werkloses in Amerika
op 31 Maart 2020 $750 elk gegee sal word (sowat
R13 000). Hulle wil glo nie hê die mense moet honger
ly nie. Maar wat van die duisende wat al gesterf het
aan die virus? Of was dit nou ook sommer maar iets
wat gebeur het? Hy maak die voorspelling dat daar
geen TV of radio-uitsendings sal wees nie en ook nie
koerante nie. Hoekom nie?

wag en kyk en ons moet die Allerhoogste se Hand in
hierdie saak nie miskyk nie.

Dit klink mos alte veel na raaiwerk en foefies,
sameswerings en leuens met ‘n moontlikheid van
waarheid. Onthou julle die Y2K foefie in 2000? ‘n
Mens wil nie meer glo wat hierdie indiwidue vir jou
opdis nie. Elkeen het ‘n opinie en met disinformasie
wat doelbewus versprei word, is dit baie moeilik om
die kaf van die koring te skei.

Vaar veertig jaar gelede is die uitbreek van die corona virus voorspel in ‘n boek met die titel The Eyes
of Darkness, wat geskryf is deur Dean Koontz. Sylvia
Browne het ook ‘n boek geskryf met die Titel End of
Days; Predictions and Prophecies about the End of
the World en daarin voorspel sy ook die uitbreek van
die corona virus. Dit is in 2008 geprubliseer.

Dave van X22 Report glo alles wat hierdie McGregor
kwytraak, maar om alles te glo, sal jou later met ‘n
rooi gesig laat staan en stotter om te verduidelik
hoekom jy so onnosel was. ‘n Mens kan ook nie alles
by die deur uitgooi nie, want dalk was een van hierdie mense reg – maar watter een? McGregor is ‘n
ernstige Trump aanhanger en dis duidelik dat hy hierdie ‘Deep State’ mense agter tralies wil sien, maar
waar is die bewyse vir die arrestasies?

Sy het geskryf: “Rondom 2020 sal ‘n longontsteking tipe virus oor die aarde versprei en die longe en
bronchiale buise aanval en dit sal alle bekende behandeling weerstaan.”

‘n Dokter het met ‘n moontlike voorkoming gekom.
Hy sê meeste van ons se liggame is suur en nie alkalies nie en dis hoekom die virus so maklik vat kry.
Sny 1 suurlemoen in stukkies, sit dit in ‘n bekertjie
en gooi kookwater daarop. Laat dit trek en drink die
water as dit afgekoel het. Dit maak die liggaam alkalies (en dit help sommer vir rumatiek en jig en gout).

DEAN KOONTZ VOORSPEL 12
JAAR GELEDE CONORNA-VIRUS

Dit klink baie soos hierdie oes wat op die oomblik
oor die aardbol versprei, die Covid-19. Die aard van
die siekte, die jaar waarin dit sou plaasvind en die
gedeelte dat dit weerstand sal bied teen alle behandeling, klink verskriklik baie soos die corona virus.

Intussen groei die sterftesyfer wêreldwyd en dit saai
paniek. Met soveel swartes, Koelies en Sjinese in ons
land weet ons dat ‘n pes baie moontlik kan uitbreek
en begin afmaai. Dit sal ons probleem van oorbevolking beslis oplos. Is hierdie een die een wat die
groot besem is waarvan Siener gepraat het? Die een
wat die wêreld gaan skoonvee? Ons sal maar moet

Die uittreksel hierbo noem dat die siekte sal verdwyn
kort nadat dit uitgebreek het. Die skryfster sê onder
andere: “Amper meer raaiselagtig as die siekte self,
is die feit dat dit net so skielik sal verdwyn as wat dit
uitgebreek het, weer tien jaar later uitbreek en dan
sal dit heeltemal verdwyn.”
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as die volgende verkiesing verby is.
Bo-aan hulle lys van dinge wat hulle wil doen, is
om alle grond te nasionaliseer. Wat hulle met al die
grond wil maak, weet nugter, want geen spriet voedsel daar uitkom nie. Met die corona virus wat nou
deur die land hardloop, het ons baie slim president
gesê dat die boere op hulle plase moet bly en voortgaan met boer, want daar moet kos op die tafel vir
die bevolking wees. Die boere sal dit alles seker nog
gratis aan die swart bevolking moet gee.
Die tweede op die lys is die banke wat hulle wil
nasionaliseer, waarskynlik sodat hulle die geld
wat daarin belê is, moeiteloos kan plunder. Dit sal
beteken dat geen beleggings veilig sal wees nie.
Wees hierop voorbereid en besluit wat jy gaan doen
wanneer daardie dag aanbreek.
Die derde een op die lys is die nasionalisering van die
myne. Ons sal maar sien hoe Rupert en Oppenheimer oor daardie een gaan voel. Oor die jare het die
mynwerkers gedurig gestaak en hoër lone geëis tot
hulle salarisse vir die laagste besoldigde mynwerker
op R21 000 per maand staan. Daar is meer as 500
myne in die land en hulle het elkeen ‘n gemiddeld
van 1 000 werkers. Die uitgawe op salarisse is dus
ten minste R105 000 000 per maand – honderd en
vyf miljoen rand. As die myne genasionaliseer word,
dan kom die ou kultuurprobleem weer in – hulle vat
alles wat voorkom en gee nie ‘n snars vir die werkers
om nie. Dit gaan sonder twyfel in geweld eindig.

The novel coronavirus outbreak that started in China’s Wuhan city in early December last year has now
spread to more than 70 countries as on March 3
and continues to trigger a global health scare. So far
90,870 confirmed cases have reported and the viral
infection has claimed over 3,100 lives. India Today
brings you an in-depth data analysis on this health
emergency.

EFF WIL GROND, BANKE EN
MYNE NASIONALISEER

En die vierde op die lys is dubbele welsynsuitbetalings. ‘n Mens kan maar net raai waar hulle die geld
vandaan gaan kry. Waarskynlik reken hulle daarop
dat hulle dan al die inkomste uit die myne gaan hê,
hulle gaan die grond hê en hulle gaan die geld in die
banke hê en dit sal genoeg wees om hulle beloftes
mee na te kom.

Hierdie EFF skree nou al vir baie lank oor allerhande
dinge, veral grondgrype. Hulle glo hulle het die laaste
sê of die meeste sê en hulle dryf vorentoe op pad na
die dag wat hulle die blankes kan verneder tot arbeiders of hulle heeltemal uit die land jaag. Hulle dink
hulle gaan die groot kiitaar slaan en die reëls maak

Om al hierdie beloftes te kan nakom, moet hulle ‘n
verkiesing wen sodat hulle die kitaar kan slaan. Die
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ANC het self erken dat toe hulle aan bewind gekom
het, het hulle slags 500 000 lede gehad en hulle was
nie ‘n gewilde organisasie nie. Die bietjie sukses
wat hulle gehad het aan die begin het die onnosel
swartes egter agter hulle laat inskuif sodat dit gelyk
het of hulle die meerderheid stemme sal kry. Daar
was baie hulp uit blanke gelede in hierdie verband.
Die EFF wil ook die ANC uit die stoele lig en dus stook
hulle kwaad onder die swartes en sal uiteindelik ‘n
breuk in die ANC veroorsaak.
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Julius Malema het gesê: “Hulle (die blankes) het ons
land gesteel en daarom kan ons hulle nie daarvoor
betaal nie. Ons kan nie die grondkwessie langer uitstel nie. Dit moet nou gebeur. Ons is nou honger en
ons wil nou eet.”
Die EFF wil ‘n vastrapplek in Johannesburg kry waar
daar 14 miljoen swartes in Soweto, 8 miljoen in Alexandra en 4 miljoen in Diepsloot is. Hulle glo so vas
dat hulle eendag die regerende party in Suid-Afrika
sal wees, dat Hlophe-Maxon gesê het dat “Die ANC,
die Democratic Alliance en alle ander partye na ons
(EFF) sal moet kom as hulle ‘n koalisie regering wil
vorm.”

Die EFF ly aan ‘n grootheidswaan. Hulle hou ook van
groot titels soos adjunk sekretaris-generaal van die
EFF. Lag iemand saam met my? Nou hierdie man
met die groot titel, Hlengiwe Hlophe-Maxon, het in
‘n lokasie naby Pretoria, Shoshanguve, gesê: “Niemand gaan ‘n weghol-oorwinning behaal in ‘n verkiesing nie. Ons (die EFF) gaan die bepalende faktor
in Suid-Afrika wees na die verkiesing.”

Sedert die laaste verkiesing toe hulle 6% van die
stemme gekry het, het die toestand in die lokasies
bitter min verbeter. Dit het eerder versleg en gaan
dag vir dag agteruit.
Die EFF is bloot ‘n doring in die vlees, niks meer nie.
Hulle maak groot lawaai, maar kry ook niks reg daarmee nie. Die skadale waaraan hulle die laaste jaar of
meer gekoppel word, het hulle beeld as die stem vir
die armes skade aangedoen.

Dit het nooit gebeur nie. Hulle is nog steeds waar
hulle is en dit gaan nie verander nie en hulle sit met
slegs 10% stemme in die parlement. Voor die verkiesing het die EFF aan hulle ondersteuners belowe
dat hulle banke en myne sou nasionaliseer sonder
kompensasie. Hulle het al hoe meer selfvertroue
gekry en daarmee saam maak hulle hulself wys dat
alles aan hulle behoort – ook ander mense se eiendom.

Die corona-virus sal hulle gou genoeg uitsorteer.
Met die gedansery in groot groepe en die feit dat die
swartes dit as ‘n grap beskou, gaan hulle nog baie
duur te staan kom.

Hulle kranksinnige beloftes bewys net hoe min hulle
weet van hoe om ‘n land te bestuur. Wat hulle betref, was daar nog altyd geld, die Blanke het dit net
van hulle af weggehou. Hulle verstaan nie die konsep van ‘n leë pot, ‘n leë beursie of ‘n leë skatkis nie.
Dis nie iets wat hulle kan begryp nie.

DIE BUITELAND DREIG DIE ANC
Daar is nie nog iets wat met Suid-Afrika se ekonomie kan verkeerd gaan nie. Teen Januarie 2020 het
die ekonomie nog voortgesteier en kon daar nog iets
toegesmeer word. Nou gaan dit nie meer net oor
Eskom nie, maar oor die situasie in die algemeen
waartoe Eskom ‘n groot bydrae gemaak het.

Hulle wil die land se R150 biljoen per maand se welsynsprogram verdubbel en weereens maak die nie
saak of daar enige geld nog oor is nie. Die geldpot is
daar om gebruik te word.
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Ons het gedink dat die buitewêreld nie sien wat aangaan nie en ook nie belangstel nie, maar die buitewêreld wil geld maak en Suid-Afrika was nog altyd
daar om te plunder. Dit is nou vinnig deur die coronavirus verander. Daar gaan weer geklap word, maar
hierdie keer raak dit almal – wit en swart.
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skap.” Dit is natuurlik nie eens naastenby die waarheid nie, want hierdie vyf lande sal binnekort nie
meer deel wees van die sogenaamde belggingsgemeenskap in Suid-Afrika nie. Hulle gaan hulle beleggings onttrek terwyl die swartes verskongs soek en
praat en praat en praat en dan sal ons ekonomie nog
verder in die duisternis afsak.

Die regerings van Duitsland, die Verenigde Koninkryk, die VSA, Nederland en Switserland het almal
deur middel van hulle afvaardigings in Pretoria,
Suid-Afrika gewaarsku om duidelik en ooglopend
op te tree teen korrupsie. ‘n Amptenaar van van
die presidensiële kantoor het gesê dat hierdie skuif
ongehoord en ongekend is. Lande tree net toe wanneer regerings hulle ooreenkomste skend of wanneer hulle teen menseregte oortree.

Moody’s het ons afgegradeer na rommelstatus. Die
rotte gaan die skip nou teen die snelheid van lig verlaat. Dit gaan die ekonomie wat nog so effens voortsteier, finaal breek. Die tyd het aangebreek om te
vergeet van vakansies oorsee, vakansiehuise langs
die kus, groot drome van rykdom, ens. Van hieraf sal
dit gaan oor oorlewing en dit gaan moeilik genoeg
wees.

Die memorandum wat deur al vyf lande onderteken
is, sê dat daar ‘n duidelike, ongekwalifiseerde politieke blootlegging tot die reëls van die kontrak moet
wees, asook dié van die onafhanklikheid van die
regsmag en die eerlikheid en etiese besigheidspraktyke.

In die afgelope jare het Suid-Afrika internasionale
belangstelling gewek en nie om goeie redes nie. Dit
het gegaan oor skandale waarby verskeie hooggeplaasde swartes betrokke was en is, skandale wat
nie beperk is tot die wydbespreekte Gupta poging
tot ‘state capture’ nie. Elke koerant denkbaar het
daaroor tot vervelens toe berig. Die Guptas se doen
en late is gestop, maar die korrupsie het net voortgegaan.

Die vyf lande het ook gesê dat hulle bekommerd is
oor die uitdagings van buitelandse beleggings. Hulle
het verwys na die ‘aanhoudende veranderinge van
die doelstellings’ in die balans netwerk vir die myne,
BEE teikens en intellektuele eiedomsreg. Die lande
het ook gevra vir ‘n verandering in Suid-Afrika se
huidige visumpraktyke.

Bosasa het verdoemende getuienis gelewer oor
regeringsamptenare wat geïmpliseer word in omkopery en korrupsie en dit is versprei dwarsoor elke
staatsdepartement. Terwyl verskeie ondersoeke aan
die gang is, is daar nog geen hoë profiel arrestasies
gemaak nie. Daar kan egter verwag word dat daar
tot ‘n mate opruiming van die gemors sal plaasvind.

As gevolg van hierdie geskilpunte het die lande, wat
75% opmaak van buitelandse beleggings in Suid-Afrika, gesê dat dit onmoontlik vir enige belegger sal
wees om na Suid-Afrika te kom “sonder behoorlike
en omvattende waarborge vir hulle beleggings”.

Die korrupsie is egter ook nie beperk tot die staat nie,
maar daar is gevind dat verskeie ouditeursfirmas en
konsultantgroepe ook verwikkel is in samewerkingsgeld (kickback) en kontrak ongerymdhede.

Khusela Diko, woordvoerder vir die presidentskap,
het bevestig dat Ramaphosa die memorandum ontvang het. Sy het gesê hy “beskou dit as deel van ‘n
baie belangrike en voortdurende dialoog wat plaasvind onder die Suid-Afrikaanse beleggingsgemeen-

David Lewis, uitvoerende direksteur van Corruption
Watch, het gepraat oor die bedreiging en ondermyning en die hoë vlakke van korrupsie in Suid-Afrika,
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demokrasie en die beginsel van regsoewereiniteit in
die land.

wat deur die beleggers genoem word, sal aanspreek
deur verskillende afdelings van die regering.

Hy het gesê: “Ons het gesien hoe die oortreders
daardie sleutel steunpilare van demokrasie moes
ondermyn sodat hulle die fondse kon plunder. Dit is
dieselfde steunpilare wat daarvoor verantwoordelik
is om daardie persone wat in magsposisies is, tot verantwoording te roep.” En dit is die mense in magsposisies wat plunder en roof tot die skatkis leeg is en
die bevolking verarm het.

DIRCO se woordvoerder het gesê dat hulle tevrede
is dat al die takke van hulle “demokratiese regering”,
staatsagentskappe ingesluit, hulle mandaat gebruik
om die huidige uitdagings met flinkheid uit te oefen. En dit is waar dit bly. Hulle hou vergaderings,
lyk vreeslik vernaam, drink tee en praat verder. En
praat nog. En praat weer. En niks word gedoen of
verander nie.

Hy gaan verder: “Die ondermyning van die Parlement en die kriminele regsinstansies is die sleutelgevalle in hierdie saak.”

Die sogenaamde “minister” Lindiwe Sisulu, het glo
DIRCO beveel om ‘n beleidswysiging aan die bekommerde Ambassadeurs oor te dra met die voorstel
om beduidende sake in hulle korrespondensie te
bespreek en aanvaarbare protokol te herhaal in die
aanspreek van sulke sake.

Vir die swartes is korrupsie nie ‘n oortreding nie,
want hulle glo dat as die een het, mag die ander
daarvan vat. Korrupsie en geweld is ‘n lewenswyse
onder hulle en ons moenie beter van hulle verwag
nie. Suid-Afrika het nie daarin geslaag om sy beeld
van korrupte nasie te verbeter in die oë van ander
lande en internasionale besighede nie. Ons korrupsie ‘score’ bly steeds op 43/100.

Dis genoeg om van uit te bars van die lag. Hierdie
swartes het baie gou die ‘buzzwords’ geleer wat die
blankes gebruik en dit klink vir die swartes tog so vernaam dat hulle dit ook wil doen. Hulle bereik presies
niks met hulle sogenaamde samesprekings, vergaderings, korrespondensie en besprekings, ens. nie.
Die korrupsie sal voortgaan, die bedrog sal seëvier
en die hande sal immer bakstaan na die Weste. Dit is
hulle kultuur en dit is hoe hulle leef.

Ons het nie van iets soos ‘state capture’ geweet voordat Zuma en die Guptas hulle nie skuldig gemaak
het daaraan nie. Nou is dit iets wat gedurig onder
bespreking is. En nou is die Departement van Internasionale Verhoudinge en Samewerking (DIRCO)
teleurgesteld oor die memorandum wat afgelewer
is aan die President. Wat het hulle dan verwag? Dat
die blanke maar net altyd moet sê alles is oukei en
julle kan maar maak en breek en steel soos julle wil?
Die Suid-Afrikaanse regering versterk sy pogings om
ekonomiese bande met ‘n aantal lande dwarsoor die
wêreld te verdiep en uit te brei. Nou het dit duidelik
geword dat dit nie sal gebeur nie, want Ramaphosa
het gedink die witman is onnosel en sal steeds geld
gee al word dit alles gesteel, hy hoef net mooi te
praat en beloftes te maak en alles is reg. Al wat die
swart regering doen, is om te sê dat hulle al die sake
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HIERDIE NUUSBRIEF WORD
MOONTLIK GEMAAK DEUR DONASIES
Hierdie nuusbrief word moontlik gemaak
deur donasies
Aan u almal wat ons so getrou gedurende die afgelope meer as
20 jaar ondersteun het, wil ons ons opregte dank oordra.
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