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VAN DIE
REDAKTEUR
Reeds sedert die begin van 2016 het ons ‘n skerp
styging gesien in die swart revolusionêre barometer.

hy het reeds die nodige universiteitsgelde vir sy kind
betaal.

Dis vanjaar presies 4 dekades na die Soweto-Opstand in 1976 toe swart skoliere protes aangeteken
het teen onderrig in Afrikaans. Nou het ons ‘n herhaling daarvan. Maar dié keer is dit swart studente
wat die opstand lei vir gratis onderrig (#FeesMustFall) aan universiteite.

Toe dit blyk dat Afrikaans homself sal handhaaf, kry
die lied skielik weer ‘n nuwe deuntjie #RapeMustFall! Die vrouestudente van Rhodes Universiteit vaar
op Dinsdag 20 April die strate in om met kaal bolywe
en bra’s te betoog teen verkragters wat hulle glo
teister en weier om pad te gee tensy die skuldiges
aangekeer word. Weereens is daar geen sprake van
lesings nie.

Zuma het egter nog skaars ingestem om aan hulle
eise te voldoen, of die betogers sing skielik ‘n nuwe
deuntjie — op dieselfde wysie as in 1976: #AfrikaansMustFall! Getrou aan sy aard het die verderwer in die proses meer as R300 miljoen se skade
geboue, voertuie en ander eiendom aangerig. Universiteite word gesluit en studente huis toe gestuur.
En soos dit die afgelope 22 jaar die geval was, is dit
andermaal weer net die blanke wat skade ly — want

Hou goeie moed, vroeër of later sal hulle uitkom
by #SouthAfricaMustFall! En dank die Vader dit sal
hulle laaste deuntjie wees...
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ligheidsheining klouter; sy het haarself in die woonstel toegesluit en histeries begin gil met die hoop dat
iemand haar te hulp sou kom. Niemand het egter
opgedaag nie. Nadat die swarte by die huis ingegaan
het, het sy haar ouers probeer kontak, maar hul
selfone was afgeskakel. Die dief het ‘n rukkie later
met haar pa se skootrekenaar uitgekom, dit versigtig
oor die heining laat sak en toe self weer na buite
geklim terwyl sy nog aanhoudend gegil het. Met die
wegstap, het hy omgedraai en laggend vir haar sy
middelvinger gewys.

Suid-Afrika het op 17 Julie 1998 die Rome Statute van
die Internasionale Kriminele Hof (ICC) onderteken
en bekragtig en so die 23ste Staatsparty geword.
Sedertdien het die ICC talle aansoeke van veral
blanke indiwidue en kleiner groepe in Suid-Afrika
ontvang in verband met oorlogsmisdade en ‘n duidelik beplande volksmoord teen blankes. Die ICC wou
egter nooit aandag daaraan gee nie. Maar toe erkende belange groepe, groot organisasies en ook politieke partye hulle stem begin dik maak en hul regsverteenwoordigers tot die stryd toetree, was daar
‘n sterk moontlikheid dat ‘n saak van volksmoord
dalk aangehoor kon word en die ANC regering in die
beskuldigde bank kon staan.

In die ander voorval het inbrekers by ‘n veiligheidskompleks ingekom en ‘n bejaarde vriendin van
ons se motor erg te beskadig deur die ruitveërs af
te ruk en die deurhandvatsels af te breek. Dinsdagoogend ry sy toe na ‘n motorbegraafplaas om te
kyk of sy nie daar handvatsels kan kry nie. Die eienaar wys haar toe dat swartes oor die naweek ook by
sy plek probeer inbreek het deur die veiluigheidshek
af te saag. Hy het die polisie laat kom; drie swartes
het opgedaag; hulle het ‘n rukkie daar rondgestaan
en wou toe by hom weet of hy beseer is en of iets
gesteel is. Toe hy ontkennend antwoord, was hulle
reaksie dat daar geen saak is nie, en het hulle weggery.

Om dit te voorkom, het Zuma Suid-Afrika op 22 Oktober 2015 aan die ICC onttrek, en nou is die ICC nie
meer by magte om aansoeke uit Suid-Afrika te oorweeg nie.
Hierdie besluit om aan die ICC te onttrek, was ‘n voorspooksel van wat sou volg: Byna asof iemand die
swart misdadigers “ingelig” het dat hulle nou ‘n vrye
hand het om te doen wat hulle móét doen, nl. breek
in by blanke wonings, beroof hulle, kaap hul voertuie, verkrag die vroue, vermink of vermoor hul ou
mense en verwoes hul eiendomme.

Hy is onmiddellik na die naaste polisiestasie om ‘n
klag van inbraak en saakbeskadiging in te dien. Maar
die swarte aan diens het geweier om dit te doen,
aangesien niks gesteel is nie. Toe die eienaar daarop
aandring is hy uitgeskel en weggejaag.

Ons verneem daagliks via die sosiale media van minstens ‘n dosyn of meer sulke barbaarse optrede deur
swartes, maar in nuusuitsendings word dit heeltemal verswyg.

(In 1992 het wyle ds. Frans Pelser in ‘n profetiese
droom hierdie dinge sien gebeur...
“Ek het in die droom gesien dat banke, poskantore en polisiestasies, bougenootskappe, winkels,
slaghuise en kafees en spoorwegsentrums deur
anderskleuriges beheer word. En dat Blankes daar
uiters, uiters sleg behandel word. Die slegste behandeling wat ‘n mens aan kan dink, was wat aan die
oumense gedoen is, het ek in die droom gesien. Ek

Om net twee voorvalle te noem; beide oor die
Paasnaweek verlede jaar en in Randfontein. ‘n Jong
meisie se ouers het vir die naweek gaan kuier en sy
was alleen in haar woonstel agter die huis. Saterdagoggend sien sy ‘n swarte wat met ‘n tou oor die vei-

4

Die VAANDELDRAER
het gesien hoe vroue verkrag word. Die polisieman
jaag jou weg van die polisiestasie af. Jy mag dit (‘n
misdaad) nie aanmeld nie. Hy jaag jou soos ‘n hond
daar weg…”
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John Vorster het hom gedienstig by die kabal se voorskrifte neergelê, en is beloon met die premierskap
van Suid-Afrika. PW Botha wou op 15 Aug. 1985 by
sy Rubicon in Durban weerstand bied, maar dit het
op ‘n winderige oggend in sy kantoor in Tuynhuis
(nadat hy ‘n koppie tee geniet het), byna sy lewe gekos.

Maar ondanks al hierdie skyn bravade en groot lawaai bly die ANC steeds net strooipoppe wat as die
landsregering paradeer. Die werklike heersers van
SA (en die wêreld) tree altyd agter die skerms op.
Die ANC word beheer deur ‘n geheime kabal van
wêreldelite. Daar word dikwels na hulle verwys as
die Illuminati en deur middel van ‘n wêreldnetwerk
van operatiewe projekte het hulle beheer oor alle
belangrike lande verkry. Die Illuminati is ‘n geheime
broederskap bestaande uit die mees invloedryke
families in die wêreld wat daarin geslaag het om ‘n
stelsel van Illumiati-bloedlynheersers in die belangrikste lande te vestig om in die geheim te regeer. In
eie geledere word soms kripties na hierdie geheime
broederskap verwys as die “Internasionale Kabal”.

En sy vermeende vriend, FW daarenteen, was ‘n getroue slaaf van die kabal en het presies gedoen wat
aan hom voorgesê is.
So ook Mandela en Mbeki. Selfs Jacob Zuma het
tydelik versigtig getrap, totdat die Guptas hulle geldsak voor hom oopgeruk het — en skielik het die kabal nie meer bestaan nie! In opdrag van die Guptas
stel hy Des van Rooyen aan as minister van finansies. Dit het Johann Rupert só ontstig dat hy Zuma
gevra het om te bedank. Zuma het hom natuurlik
nie daaraan gesteur nie. Rupert het later in Amerika
gesê hy is siek en sat vir die manier waarop Zuma
die land regeer M.a.w. hy doen nie meer wat vir
hom gesê word nie. Want juis as gevolg van Zuma
se totale inkapasiteit het Rupert verlede jaar R220
miljard se verliese gely. Een van sy raadgewers het
ook aan hom gesê die rand gaan binnekort daal tot
R30/dollar.

In Suid-Afrika staan die beheer van die land al meer
as ‘n 100 jaar onder die Oppenheimer- en Rupertfamilie; maar veral onder die Oppenheimers wat
sterk bande met die Rothschilds-bankiers het.
Ons het verlede keer gesien hoedat Harry Oppenheimer Verwoerd laat vermoor het om te verhoed dat
hy (Oppenheimer) 45% belasting op sy 800 myne
moet betaal – die staat sou daardie inkomste dan
gebruik om aan sy kiesers gratis onderwys, gratis
medies, hospitalisasie en belastingvrye inkomste te
gee.

Dit was tyd vir diklyf Dingaan om die kraal te verlaat!
Maar toe gebeur iets veel erger: Zuma se weerbarstige telg Edward, kondig op 28 Maart met groot
fanfare aan dat hy amptelik ‘n klag van bedrog teen
Johann Rupert by die Nkandla satellietpolisiestasie
gaan indien.

Oppenheimer en Rupert het besluit om Verwoerd ‘n
duur les te leer: raak aan ‘n lid van die Internasionale Kabal óf aan sy aardse skatte en jy teken jou eie
doodsvonnis. Twee dae nadat Dr. Verwoerd vermoor
is, het Anton Rupert aan die media gesê: “Dis ‘n goeie ding dat Verwoerd nie meer die eerste minister
van Suid-Afrika is nie.” Want tóé eers kon die kabal
volle beheer van die land oorneem.

Die klein bandelose niksnuts, wat nog nooit in sy
lewe ‘n les geleer óf ‘n steek werk gedoen het nie, het
met hierdie sotheid summier ook sy eie doodsvonnis geteken. Nie net syne nie, maar ook Dada Jacob
s’n, want dié het hom glo aangemoedig “om daai
Rupert aan te vat”!
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VERRAAD

Hou in gedagte dat Dr. Verwoerd destyds in geen stadium die Oppenheimers óf Ruperts ooit van enige
wangedrag of onderduimse dinge beskuldig het nie,
maar slegs wou hê dat hulle ook dieselfde belasting
as ander sakemanne moet betaal.

‘n “Afrikaner identiteit” konferensie is by Wits Universiteit hier in Suid-Afrika gehou en was georganiseer deur die sogenaamde “Departement vir Diverse
Studies”.

Volgens my informant was Edward Zuma se optrede
‘n absolute “No! No!” Jy doen dit nooit, nóóit nie;
veral nie met een van die kabaleliete se prinse en
dink jy kom daarmee weg nie! Over gesegt synde:
“As jy met een van hulle mors, word jou kersie baie
vinnig met ‘n nat duim en voorvinger finaal gesnuit!
En al die aanduidings is daar dat Malema hierdie
keer Tsafendas se plek kan inneem. Hy het dit Donderdag net na die Konstitisionele Hof se uitspraak op
e-NCA as ‘t ware bevestig: ‘Indien Zuma voortgaan
om as president aan te bly, laat hy ons met geen ander opsie as om ons te verbind tot praktiese stappe
om hom te verwyder nie. Suid-Afrikaners moet nou
beheer oorneem.’

Op die oomblik is slegs 8% van die wêreld se bevolking blank en dan is daar nog daardie kranksinnige
blankes wat sê: “Die enigste doel vir blankes, veral
Afrikaners, is om te wag vir hulle dood of om selfmoord te pleeg, soos die samoerai wat op sy swaard
val wanneer hy in die skande kom.” Ja, ongelukkig
bestaan dié soort selfhaters.
Hierdie uitlating is gemaak deur Terblanche Delport,
‘n verloopte Afrikaner en ‘n lektor in filosofie. Volgens hom sal blanke oppermag (supremacy) eers
eindig wanneer alle blankes dood is. En hy beveel
aan dat “ons onsself moet voorberei om stil-stil dood
te gaan, sonder kinders, sodat blanke ‘supremacy’
uiteindelik kan eindig”.

“Die elite wat hulle vroeër nie eens sou verwerdig
het om in Edward Zuma se rigting te spoeg nie, is
nou op die wraakpad, en net so seker as wat Nkandla ‘n Olimpiese standaard swembad het, net so seker
gaan Zuma en sy klong die Verwoerd-prys betaal!”
aldus my informant, en dan gee hy hierdie waarskuwing: “Die meeste blankes meen (hoop?) dat as
ons eers van Jacob Zuma ontslae geraak het, sal die
Nuwe Suid-Afrika soos ‘n feniks uit die as verskyn en
ons ons binne-in De Klerk se Paradys bevind!
“Jammer, maar Zuma se doosklok sal ook die klok lui
vir die eerste ronde van Malema se rewolusie wat
hy al sedert 2011 met geld uit Brittanje stook.

Hoe gaaf sal dit nie wees as hierdie Terblanche Watsenaam vir ons kan voorgaan en die daad by die
woord voeg nie? Dan is ons nie net van ‘n pes onder
ons volk ontslae nie, dog kry hy sommer ook die
kans om te bewys hy is nie ‘n ruggratlose drel nie.
Maar ons almal weet mos reeds dit sal nie gebeur
nie, want diesulke word gebore met ‘n papbroeksertifikaat in die hand!

Daar was by my nooit enige twyfel dat Jacob Zuma
sou weier om te bedank nie, want sou hy dit doen,
was hy nog steeds tussen ons, en dan kon die profeet se woorde nie bewaarheid word nie: “Ek sien
hom agter ‘n newel verdwyn...” (Hy kan egter landuit vlug ennooit weer terugkom nie.
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En dan is daar ook nog die “alles wat swart is”-aanbidder|, Christi van der Westhuizen, ‘n blanke joernalis, wat self haar sê op hierdie anti-Blank Konferensie gesê het: “Slegs blankes wat teen apartheid
geveg het, het ‘n plek in Suid-Afrika”.
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Of miskien sal ons vermoor word soos die klein
blanke seuntjie wat in ‘n bad met kokende water
verdrink is nadat hy moes toekyk hoe sy pa en ma
geslag is.
Of die baba wat in ‘n koerant toegedraai is en lewend
aan die brand gesteek is.

En vergeet ook nie van ene Jaco Oelofse, ‘n blanke
lid van die uiters anti-Blanke Economic Freedom
Fighters (EFF) party, wat “Amen!” geskree het op
alles wat daar kwytgeraak is, en toe ook sy eie bebroeide eiertjie gelê het: “Die Afrikaner se identiteit
het totaal oorbodig geraak. Dit was die Afrikaner se
manlikheid wat die Afrikaner identiteit geskep het.”

Terblanche, Van der Westhuizen en Oelofse vind dit
alles seker ook prettig!
Maar die dag as die woede en haat oorloop en die
massa tot aksie oorgaan, is dit dalkies nog hulle
bestemde deel. En die laaste wat hulle sal hoor, is
die gelag van hulle geliefde boeties en sussies.

Julius Malema, leier van die EFF, moes belowe
dat “daar nooit ‘n blanke volksmoord onder hulle
heersskappy sal wees nie”, nadat hy uitgevang is dat
hy ‘n liedjie sing oor die skiet van blanke Suid-Afrikaners.

Die blanke bevolking in Suid-Afrika het reeds erg
gekrimp deur emigrasie. Net in Europa is daar al
meer as ‘n miljoen. Die meerderheid het gegaan
omdat hulle wit huid hulle nie kwalifiseer vir werk
nie. Ons is bekend met van hulle en weet hul harte
het nie saam die land verlaat nie en is nog hier waar
duisende bloedpasse vanuit die aarde na Hom roep.
En ons weet ook van offergawes wat gereeld vanuit die vreemde na verarmde volksgenote hierheen
kom.

Dit word elke dag al hoe meer duidelik dat wit en
swart nooit in der ewigheid vreedsaam in Donker
Afrika saam kan bestaan nie. Die haat na weerskante
vlam hemelhoog en knetter lustig deur die droë nuttelose drelgras.
Die nuutste storm rondom Zuma en die EFF is laasgenoemde se aanhoudende terrorisering van Zuma, en
dit bring die moontlikheid van ‘n bloedige UHURU al
hoe nader. Wat gaan die einde hiervan wees? Beslis
nie ‘n bierdrinkery in die Nkandla-kraal nie. Die verderwers is besig om hulleself op te sweep tot oorlog,
net soos die eerste Dingaan gedoen het, want hulle
is met dieselfde sertifitaat as Terblanche gebore.

Maar die meerderheid wat vandag in die buiteland
sit, se harte het saam met hulle finaal die rug op ons
gekeer; hulle praat nie meer hul moedertaal nie; dit
raak hulle nie wat hier gebeur nie en geniet die geklinkel van Mammon se seëninge. Toe Steve Hofmyer ‘n
jaar of wat gelede Australië toe is om in een van die
groot sentras, waar daar etlike duisende Afrikaners
woonagtig is, ‘n volks- en sangaand te hou en wat
afgesluit is met die Stem, het slegs 200 opgedaag.
Vir die res wat weggeloop het terug Egipte toe, wag
daar ook nog ‘n “sangaand”, maar dit sal eerder klink
na Farao se nag van groot gejammer...

Wat ons dus vorentoe kan verwag, is gewetenlose
wreedaardigheid, want dis in hulle aard. Soos die ou
man wat deur ‘n bende swartes geslaan, vasgebind
en toe lewend in ‘n kuil vol krokkodille gegooi is. En
ons kan seker daarvan wees dat daaroor geskaterlag
is.

Die handjievol wat hier agtergebly het, het Hy reeds
voor ‘n skuilplekkie in sy Komkommertuin voorberei
en Hyself sal daar wagstaan.
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Maar Hy het ons ook belowe dat niks sal gebeur
sonder dat Hy ons deur sy profete sal waarsku nie
Amos 3:7); en die tyd moet haastyd op hande wees,
want dwarsoor die wêreld kry mense die afgelope
tyd gesigte van wat hier, in Europa en elders gaan gebeur. Onder meer het van hulle (net soos die Siener)
die donker rasse in Europa sien instroom; die Derde
Wêreldoorlog daar sien ontbrand en dat die hele Europa uiteindelik vernietig gaan word.
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Tydens ‘n paneelbespreking getiteld Navigating
Global Volatility, het hy begin om wat hy genoem
het die “diepste krisis wat Europa in die afgelope
dekades in die gesig staar” – die immigrasie krisis –
te bespreek. Hy het gewaarsku dat dit ‘n impak het
op die kern elemente van Europa en het die dramatiese gebrek aan leierskap in Europa verdoem.
“Die probleem is dat ons struikel van een korttermyn
oplossing na die volgende korttermyn oplossing.”

Baba Vanga van Joegoeslawië het gesê dat daar amper geen mense gaan oor bly nie. Dis sal hoofsaaklik
die Moslems en donker rasse wees waarteen geveg
sal word. En dit gaan uitloop op die finale stryd tussen lig en duisternis – tussen God en Satan. Die
Armageddon waarin die boknasies totaal vernietig
gaan word. Dit sal ook die tyd wees wanneer die parskuip getrap word.

Toe het hy voortgegaan en gesê hulle het ‘n korttermyn oplossing nodig vir ongeveer 1.3 miljoen
vlugtelinge wat almal hoogs ongeskoold is. Ook oor
hoe daar opgetree moet word met die probleme in
Oostenryk, en oor wat gedoen moet word, sou hulle
hul eie Duitse Charlie Hebdo kry (verwysende na die
terroriste-aanval in Parys waarin 11 dood is) en wat
dalk net ‘n kwessie van tyd is.

Siener het gesê die bloed sal enkeldiep loop soos
wanneer ‘n harde bui reën die water vrylik tussen
die graspolle laat deurvloei.

Daar is ook korttermyn oplossings nodig vir energiepryse wat geraak mag word en vir allerhande ander
dinge; terselfdertyd moet ‘n Europese Unie gekonstrueer wat sulke probleme die hoof kan bied.

Dis waarop die wêreld nou afstuur, en die haat teen
blankes is net ‘n simptoom van ‘n terminaal siek
mensdom wat hulle Skepper nie meer ken nie en
ook sy pad byster geraak het.

Guttenberg vergelyk die situasie met ‘n pasiënt wat
op die operasietafel lê met 28 hoogs talentvolle dokters wat rondom die operasietafel staan. Almal van
hulle bekyk die pasiënt en diagnoseer die probleem,
maar niemand doen iets nie. En af en toe struikel
iemand oor die muurprop van die hartlongmasjien
en die pasiënt kreun. Dan plaas hulle die muurprop
terug en almal is dan bly dat die pasiënt nog leef.
Maar dit is weereens net ‘n korttermyn oplossing.

VON GUTTENBURG
Dit wil lyk asof Duitsland se voormalige Minister van
Verdediging, Karl-Theodor zu Guttenberg, van plan
om terug te keer na Duitsland en tot die politiek
toe te tree. Op 4 Nov 2015 tydens die 2015 Fortune
Wêreldforum, het hy onder andere gesê dat die huidige Europese leiers moet sterker wees onder die
omstandighede daar. Hy het ook gesê dat Eurpa oorweldig is deur krisisse en dat die  leierskap, selfs in
Duitsland, nie opgewasse is vir die probleme nie.

Zu Guttenberg het ook Duitsland se binnelandse
politiek gekritiseer en die kommerwekkende vingerwysing tussen die lede van die Duitse koalisie, verdoem. Hy sê dat die Duitse Kanselier, Angela Merkel,
oorbluf is deur die idee om die leier te wees en dat
dit haar styl is om van agter die skerms te lei en ad
hoc oplossings te gebruik om die probleme van die
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dag te hanteer. Hy meen dat daar ‘n tyd was wat
Merkel ‘n debat dwarsoor Europa kon begin het oor
‘n wesenlike saak, maar nie nou meer nie. Daarmee
erken hy direk dat sy baie van haar steun en aansien
in Europa verloor het. Hy betreur die feit dat geen
leier in Europa gewillig is om die risiko te loop om ‘n
verkiesing te verloor ter wille van die regte besluit
wat geneem moet word nie.

Die term Nuwe Wêreldorde of NWO verwys na die
totstandkoming van ‘n totalitêre wêreldregering. Die
algemene tema van die NWO is dat ‘n geheime elite
mag met ‘n globalistiese agenda saamsweer, en het
dit dwarsdeur die bekende geskiedenis gedoen en
daaraan gewerk om uiteindelik die wêreld te regeer
deur ‘n outoritêre tegnokratiese eenwêreldregering
wat soewereine state sal vervang.

Guttenberg het ook die Europese leierskap gekritiseer oor Rusland. Hy meen dat Rusland nie die Balkanstate sal inval nie bloot omdat die risiko om teen
NAVO op te staan, te groot is.

Baie invloedryke historiese en teenswoordige figure was deel van ‘n kabal wat deur baie fronte
opereer. Daar is ook goed gedistansieerde tussenpersone wat belangrike politiese en ekonomiese
fronte orkestreer. Hulle is ook verantwoordelik vir
betekenisvolle wêreldgebeure wat “Valse Vlag”
terroriste-aanvalle insluit. Dit alles is stappe in die
voortdurende sameswering om wêreldoorheersing
te bereik deur geheime politieke vergaderings en
besluitnemingsprosesse.

Wat dit betref, is hy egter verkeerd, want as Poetin te ver gedruk word, sal hy Turkye inval en dan
deurstorm tot in Europa – omdat hy teen hierdie tyd
keelvol is vir die valsheid en agteraf gekonkel van
Amerika en die res van die Amerikaanse skoothondjies. Hy het al met sulke aksies gedreig.
Op die oomblik is Zu Guttenberg nog net deel van ‘n
adviesraad vir Christian Social Union (CSU) se leier,
Horst Seehofer. Sy amptelike werk is om die CSU
te adviseer oor buitelandse beleid in die komende
verkiesings. Dit wil lyk asof Guttenberg amper ongemerk op die toneel wil terugkom en moontlik sy eie
party stig.

Dit word georkestreer deur die Roomse Kultus wat
vir ten minste 2000 jaar agter hierdie agenda opereer.
Die NWO sluit ook in ‘n agenda om die wêreld met
95% te ontvolk deur programme van volksmoord
wat deur verskillende metodes toegebring word.
Onafhanklike state is van binne-af oorgeneem deur
opgeleide agente van hierdie agenda. Sommige van
hulle is baie slinks gemanipuleer in strategiese posisies van mag.

Dis te verstane dat hy bekommerd is oor Duitsland,
want dit is sy heimat, sy vaderland. Nasionalisme is
besig om pos te vat oor Europa soos wat dit onder
ons eie mense ook posvat en baie vinnig ook na die
meeste ander Westerse lande. Miskien kom daar
uiteindelik iets goed hieruit, ‘n gemeenskaplike front
teen die donker rasse wat die blanke se bitterste vyand is. Miskien vermoor dit Liberalisme en haar bedmaat Sosialisme. Kom ons wees positief.

Die mees ooglopende voorbeeld hiervan is Nelson
Mandela wat, selfs na sy dood, met byna heilige status wêreldwyd eerbiedig word. Alhoewel die meeste
Suid-Afrikaners begin insien dat die land baie slegter
daaraan toe was na Mandela se presidentskap as
voorheen, besef hulle nog nie dat dit Mandela was
wat die beheer van Suid-Afrika oorgegee het aan
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‘n Mens begin nou verstaan waarom ook ons eie
kerke nou heeltemal die pad byster geraak het.
Johan Heyns was deel van die kabal, maar voor hy
verwyder is, het hy reeds die bal aan die rol gesit
en groot skade gedoen. Sy opvolgers is gehoorsame
volgelinge van hierdie wêreldheersers.

As ‘n Ridder van St John was Mandela deel van die
geheime netwerk wat die wêreld en sy hulpbronne
beheer. Terwyl die helfte van die planeet in armoede
leef, word die ander helfte beroof deur die sisteem
van onwettig afgeforseerde belasting en ‘n skuldgebaseerde monetêre sisteem wat die moderne tyd ‘n
sisteem van slawerny is.

Ook wat die onderwys betref kan ‘n mens sien wat
hulle plan is. Kinders verlaat die skool al hoe meer
ongeletterd; en dis presies wat beoog word. Die
aandag word weggelei van wat werklik aan die gang
is.

Die Papal Knights beheer die intelligensienetwerke
dwarsoor die wêreld, van die CIA in Amerika, die
Britse Geheime Diens, tot Mossad, die Israeli intelligensie. Hulle beheer ook die sentrale reserwe banke
van die wêreld wat op hulle beurt beheer word deur
die Institute of Religious Works (IOR) wat in die Vatikaan gebaseer is. Die Knights beheer die hele hoofstroom media en onderwys.

Met die media, die kerk en onderwys in hulle kloue
is daar nie veel ander maniere om hulle teen te staan
nie. Al wat ons wel kan doen, is om ons jongmense
en kinders presies te vertel wat aan die gang is en
dat hulle ‘n goeie kans staan om deur die bose elite
doodgemaak te word. Dalk skrik hulle dan wakker.
‘n Mens kan hierdie sogenaamde elite nog teenstaan deur geloof en vertroue op God, maar te min
mense glo nog in die Almag en krag van God. Tog is
daar geen ander opsie meer vir ons oop nie. Binne
nege maande word die Amerikaanse volk verplig
om die mikroskyfie-inplanting (Merk van die Dier)
te aanvaar en dan sal dit na die res van die wêreld
oorspoel.
Oor Afrika het hulle geen bekommernis nie. Daar
word op hierdie oomblik inentings in Afrika toegedien en die swartes staan tou om dit te ontvang.
Die inentings is ‘n winsgewende bedryf en van die
grootste farmaseutiese firmas maak miljoene rande
daaruit. Die inentings bevat skadelike stowwe wat
kanker, Hipatities B virus en vele ander dodelike
siektes veroorsaak. Laat dit ‘n waarskuwing wees:
Moenie toelaat dat u kinders inentings neem van
regeringspersoneel nie.

Die Vatikaan Bank is die grootste aandeelhouer in
die Beretta Arms Company, een van die grootstes in
die wêreld. Oorlog is winsgewend vir die Roomse
Kultus en dit is hoekom hulle dit voer met elke geleentheid.
Hulle beheer ook alle godsdiens en is verantwoordelik vir die begin van die Islamitiese geloof. So beheer
hulle ook al die sogenaamde radikale Moslemgterroriste groepe soos Al Qaida en ISIS.

Ons leef in die laaste minute voor die einde.
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ons nie kommersialiseer nie.
As swartes weet ons baie min van beleggings, of dit
nou in aandele of in eiendom is. Al wat ons weet, is
hoe om te belê in dinge wat die vinnigste depresieer
of verdamp soos klere, karre, alkohol; en wanneer
ons daarmee besig is, wil ons hê die hele wêreld
moet ons sien. Ek ken van my broers wat BMW’s ry
en tog slaap hulle op die vloer en het nie beddens
nie, want niemand sal dit in elk geval sien nie.

Daar het ‘n brief in die Namibian Sun verskyn wat
deur ‘n swarte, Pashu Shuudi, geskryf is en wat die
moeite werd is om te lees:
“Alhoewel dit moeilik is om te sluk, verag ons mense
alles wat soos ons lyk. Om my stelling te bewys – nie
so lank gelede nie is medeswartes wat weggehardloop het van gruwels in hulle eie Afrikalande, geslaan, gebrand en sommige selfs doodgemaak deur
medeswartes in Suid-Afrika.

“Dit is wat ons graag doen. Dit is die swart lewe, ‘n
lewe van spog deur dié wat het teenoor dié wat nié
het nie. ‘n Swart miljoenêr tenderpreneur wat in
Ludwigsdorf of Klein Kuppe in Windhoek woon, sal
bv. ry na die berugte Eveline Straat in Katutura waar
hy met sy duur motor sal spog en neersien op die
ander.

“In Namibië het swart ondersteuners van die
regerende party, Swapo, en opposisie partye in 2009
gebots en ons hoor steeds van sulke rusies of geweld
net in die naam van politiek. Deur die geskiedenis
te bestudeer, het ek geleer dat ons swartes in werklikheid nie van mekaar gehou het voor kolonialisme
nie, vandaar dus die verbete wreedaardige stamgevegte in daardie jare. Kolonialisme het ons verenig
in die geveg teen ‘n gemeenskaplike vyand en na kolonialisme het ons die hergeboorte gesien van dinge
wat ons gedink het lankal reeds begrawe is – soos
stamorganisasie, streeksnasionalisme, voortrekkery,
ens.

“Ons verkoop ons natuurlike hulpbronne aan Europa en koop dit dan terug in voltooide produkte.
Wat maak ons so minderwaardig in ons denke dat
ons slegs trots is op iets wat ander gemaak het? Wat
forseer ons om te spog met goed wat ons nie gemaak het nie? Is dit die armoede waarin ons onsself
toelaat om te bly? Is dit ons gekweekte bewussyn,
ons kultuur, of net ‘n lae selfbeeld wat van ons besit neem? Hoe lank nog gaan ons verbruikers en gebruikers wees van goed wat ons nie self produseer
nie? Hou ons soveel van die maklike uitweg dat ons
slegs goed wat deur ander gemaak word, wil gebruik? Gee ontwerpersklere, duur wyne of om ons
name te verander dat hulle meer Europees klink,
ons meer selfvertroue?

“Alhoewel ons nie hou van lede van ander stamme
nie, is ons lief vir dinge wat ons nie self produseer
nie. Ons is lief vir keurige, kwaliteit klere uit Europa,
ons is lief vir Amerikaanse en Duits vervaardigde
motors, ons is lief vir duur wyne en whiskeys, en tog
brou geen swarte enige daarvan nie.

“Ons leiers skreeu vir ons hoe sleg die Europeërs is,
en tog steel hulle ons openbare geld en steek dit
weg in Europese banke. Ons weet hoe die Europeërs
Afrika geplunder het, maar ons is skandalig stil wanneer ons eie leiers ons lande beroof en weghardloop
na Europa met aktetasse vol rykdomme onder hulle
arms. Die Europeërs het ons rykdomme na Europa
gevat, maar ons Afrika-leiers doen dit ook.

“Al wat ons besit, is duisende shebeens waar ons
onsself dood drink, mekaar met messe of gebreekte
bottel steek, mekaar besmet met die HIV virus, baie
onwelkome babas maak en dan ander  blameer vir
ons ellendes. Ons hou van allerhande duur items
wat oorsee vervaardig word en om daarmee te spog
en tog kyk ons neer op ons inheemse produkte wat
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“Mubarak van Egipte, Gadaffi van Libië, Mobutu
Sese Seko van Zaïre het almal hulle bates na bewering in Europa bevries. Hoekom hardloop ons Afrikaleiers, wat beweer dat hulle lief is vir ons, na Europa
om “hulle” geld daar te belê? En wanneer hulle siek
word, dan word hulle gou na Europa gevlieg om behandel te word, maar ons familielede sterf in hospitaaltoue. Vertrou ons leiers nie die gesondheidsisteme wat hulle vir ons almal geskep het nie?
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swartes glo dat hierdie beskawing hulle eie is en dat
hulle daarmee kan maak wat hulle wil.
Ek kan onthou toe ek nog ‘n kind was dat ek in die
kerk gesit het en ‘n sendeling het kom praat en soebat vir hulp in die sendingveld. Hy het naderhand
jammerlik gestaan en tjank tot ‘n mens ongemaklik
begin voel het. Ek was maar ‘n kind, maar ek kan
onthou hoe kwaad ek binne was, in opstand omdat
hy wou hê ons moes vir swartes sorg. Dit het tot vandag toe nie verander nie.

“Hoekom is ons so onderdanig, so gehoorsaam oor
korrupsie wanneer dit deur ons eie mense gepleeg
word? Niemand kan van my verskil dat in hierdie
land (Namibië) ons soos troeteldiere is wat geleer
word om die instruksies van hulle meesters te gehoorsaam nie. Ek is seker daarvan dat ons afkyk wanneer ons dink aan ons gebroke lewes, maar wat sien
ons dan? Ek wonder of ons besef hoe ons ons drome
aan ons leiers verkoop vir korrupsie, ellende, armoede, werkloosheid, onderontwikkeling en al die ander
sosiale booshede wat ons affekteer. Hoe lank gaan
ons die blanke blameer vir ons eie onvermoë om bo
onsself en ons situasie uit te styg? Wagtend vir goed
om gratis aan ons gegee te word, hande uitgehou
vir aalmoese in ons handpalms? En hartseer genoeg,
met die volgende verkiesing, dan stem ons onsself
weer presies terug in dieselfde toestand van sake.”

Die punt is: Swartes hoort op hulle eie waar hulle met
die kennis wat hulle opgedoen het in die beskawing,
vir hulleself kan sorg en hulle eie sake kan behartig.
Ons weet egter wat sal gebeur. ‘n Swart “dokter” sal
goed begin met ordentlike diagnose en medisyne
en mettertyd terugval in tradisionele “muti”. En dan
kom die sangoma en toordokters in – wat hulle regstelsel is. As die koeëls vir die vuurwapens opraak,
dan sal hulle weer spiese en skilde gebruik. Spoedig
sal hulle ‘n diktator hê met ‘n string vroues en binne
twintig jaar sal hulle terug wees by hulle voorvaders
se manier van dinge doen en ‘n kraal bou met die
kaptein se hut in die middel en sy vroue om hom.
Die vroue sal die lande bewerk en die mans sal oorlog maak en verder leeglê. Dis hulle ingeboude kultuur – ook Pashu Shuudi s’n.

Pashu Shuudi se magteloosheid is verstaanbaar. Die
swartes wat vandag op aarde leef, sien en beleef die
beskawing van die blanke en mettertyd het hulle begin glo dat hulle daarop geregtig is, Shuudi ingesluit.
Die feit van die saak is dat hulle slegs toegelaat word
om ons beskawing te gebruik. Hulle het geen reg
daarop nie, maar liberaliste het die vernietigingsproses begin.
Die aanslag teen die brose gewete van die blanke
Westerling was te groot en die geloof te klein om
standpunt in te neem. Soos ‘n kanker het die liberalisme oor dekades aan ons volksgewete gevreet
tot al die verdedigingsstellings oorrompel is en die
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Daar was samesprekings tussen dié vyf en Zuma
waarop sy bedanking bespreek is. Hulle het probeer
om hom daarvan te oortuig om uit te tree, maar die
geslepe klong het voet by stuk gehou en geweier.
Selfs Ahmed Kathrada en die New York Times meen
dat Zuma moet bedank. Dit gaan egter nie sommer
gebeur nie. Sy volgelinge dreig nou dat diegene wat
die president opponeer, hulle werk sal verloor.

Oor die afgelope maande is daar al wild gegis oor
hom. Hyself is baie dom, maar met die sluwe Guptas agter hom, kan ‘n mens lelike dinge verwag. Hoe
sê die Engelse spreekwoord nou weer? The plot is
thickening.

Zuma veg terug met sy rug teen die muur, maar vir
geen oomblik glo hy sy posisie is in gevaar nie. Dis
nou hoe demokrasie die stemvee in die hakskeen
byt. Zuma het reguit gesê dat as hy moet bedank,
dan moet die parlement ontbind omdat die konstitusionele hof ook die parlement gekritiseer het.

As ‘n mens nou wil weet hoe hierdie goed kan geld
mors, hoef mens net te kyk na die situasie met
Nkandla. Blanke presidente se verbeteringe aan
hulle woonhuise beloop in die honderdduisende.
So het PW Botha bv. R176,000 spandeer en De Klerk
R236,000. Toe kom die swartes aan bewind. Mandela spandeer R32 miljoen, Mbeki R12 miljoen en
Zuma? Hy was nie tevrede met minder R215 miljoen
nie.

Dan was ook daaroor gespekuleer of Zuma die
regering sou kaap en as diktator sal regeer soos
in ander Afrikalande. Die verwagting is dat so iets
sal gebeur met samewerking tussen Zuma, sy dik
vriende en die Guptas. Moenie van die Guptas vergeet nie. Hulle is die giftige dryfkrag agter wat Zuma
doen; dat hulle die land verlaat het, beteken nog nie
hulle het die kitaar neergesit nie.

Dit is dan ook waar die moeilikheid begin het. Die
geregshof het hom vrygespreek, maar toe vat Malema hom na die konstitusionele hof en net daar begin Zuma se grootste nagmerrie. Die hof bevind toe
dat hy die grondwet oortree het en as ‘t ware nie
bevoeg is om die land te regeer nie. Hy moet loop.
Maar Zuma, omdat hy so slu is, wil dit nie doen nie
en soos ‘n stout kind maak hy nou dreigemente dat
as hy nie sy sin kry nie, hy die parlement sal ontbind
en dan aanbly vir ‘n derde termyn.

Onlangs het Zuma hulle in Dubai besoek. Sy bagasie
is, soos gewoonlik natuurlik nie deursoek nie; anders sou hulle die R6 miljard in sy tasse ontdek het.
Glo ‘n donasietjie vir sy Gupta-pêlle se goeie werk.  
Ander gerugte wil dit hê dis sy spaargeldjies wat hy
daar gaan belê as leefgeld sou hy inderhaas uit die
land moet padgee omdat sy lewe hier bedreig word.

Dis te verstane dat daar ‘n geskarrel in die hoenderhok is, want as die parlement ontbind sou word, sal
baie van dié wat op die sagte kussings sit, hulle ledigheid en vet inkomste verloor.

Nadat die hof hom skuldig bevind het dat hy daarin
misluk het om die land se wette te gehoorsaam en
te verdedig, asook om die Konstitusie te respekteer,
het hy op 1 April 2016, teësinnig, onderneem om ‘n
gedeelte van wat op Nkandla uitgegee het, terug te
betaal. Hy maak egter staat daarop dat sy volgelinge
hom in sy posisie as president sal hou, vir alles wat
hy nog vir hulle wil doen.

Dit begin lyk asof sommige van die swartes so stadigaan begin verstaan hoe die blanke se regerings
werk. Ongelukkig is hulle nie in belangrike posisies
nie. Uile soos  Gwede Mantashe, Cyril Ramaphosa,
Zweli Mkhize, Baleka Mbete en Jessie Duarte het
ook hulle groot oë op die troon waarop Zuma sit en
hulle wil hom daar uitkry – maar Zuma klou!
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Op die oomblik lyk dit asof die enigste manier om
Zuma uit die stoel te pluk, is om hom uit te haal.
Daar is reeds ‘n groeiende gevoel onder sy teëstanders om op enige manier van hom ontslae te raak.
Malema is een van die voorbokke, maar as enigeen
van hulle sou val, sal die land onmiddellik in ‘n bloedige rewolusie wees.
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Soos opregte heidene het die studiekommissie gaan
kers opsteek by Islam! Die ongelooflike vermetelheid gaan ‘n mens se verstand te bowe. Hierdie Bartlett het die volgende snert kwytgeraak teenoor uitgesoekte joernaliste (lees ‘liberale joernaliste’ wat ja
en amen sê op alles wat die Nuwe Wêreldorde voorstaan)   in sy huis in Parkview, Johannesburg: “Ons
aanvaar almal nou dat daar net een Opperwese is
wat ons op verskillende maniere aanbid. Sommige
van ons behoort aan een van die susterskerke, ander
is weer Moslems of Jode of Hindoes. Dit maak geen
verskil nie. Daarom het ons gevoel ons moet ook die
Koran oor die kwessie van poligamie raadpleeg om
tot groter helderheid te kom.”

Dit begin egter lyk asof Zuma verwyder gaan word,
maak nie saak hoe hard en verbete hy terugveg nie.
Een van die groot redes vir sy ongewildheid is die
Guptas. En eers as Zuma nie meer daar is nie, sal ons
dalk agterkom hoe diep en groot die kloue van die
Guptas in ons geldlaaie gegryp het.

‘n Mens wonder of dié kêrel dalk ‘n buite-egtelike
verhouding het en dit so wil regverdig.

TE MIN VROUE

En om die kersie op hierdie bose koek te sit – Daar
was ‘n probleem by die gemeente Aasvoëlkop toe ‘n
moffie paar wat voor die landdrof getroud is, by die
kerk aangekom het met die versoek dat hulle nou
ook ‘n derde dierasie (glo van die transgeslag), by
hulle sogenaam ‘huwelik’ wil voeg.

Die NG Kerk het ‘n oplossing gevind vir owerspel
en in die donker se gekarfoefel met ander mans se
vroue. Dr André Bartlett maak ‘n bespotting van die
instelling van die huwelik; ‘n heilige instelling deur
God Self gemaak. Bartlett is die voorsitter van ‘n
studiekommissie wat deur die NG Kerk aangestel is.

In Numeri 25:8 lees ons dat daar in een stadium
reeds 24 000 Israeliete aan pes gesterf het, bloot
omdat hulle ‘n vryery tussen ‘n blanke en nie-blanke
swyend goedgekeur het. Eers nadat Pinehas die
ontugtiges met sy spies deurboor het, is die plaag
beëindig. ‘n Mens kan tereg vra: waar is die Pinehasse van ons tyd? En is dit nie nodig dat die spies
weer sy werk doen nie?

Hy sê: “Ons verwag dat poligame huweliksmaats
vanaf vandag net soos tradisionele sisgenderpare
voor die kansel die huweliksformulier in ons kerk
sal kan opsê,” sê Bartlett. “Ek het self reeds ‘n eggemeenskap van drie mense in die kerk getrou.”
Verlede jaar het die algemene sinode van die NG
Kerk gay huwelike met 102 stemme teenoor 88 aanvaar. Baie van die ampsdraers voel sowaar nog dat
die Kerk nog nie ver genoeg gegaan het in sy “verwerping van heteronormatiwiteit en bevestiging van
geslagtelike diversiteit nie”.

Want net deur sterk standpunt in te neem, sal jy gespaar word wanneer die “pes” weer oor ons kom.
Poligamie is ‘n heidense gebruik en God waarsku ons
herhaaldelik om nie met die heidene te meng nie,
want dan sal jy in hulle strikke land en jou rug op
Hom draai. Homoseksualisme word deur die Skepper beskou as ‘n gruwel. Nêrens in sy Woord word
hierdie uitspraak nietig verklaar nie. Maar die het dit

‘n Mens kan nie help om te wonder wat die motivering van sulke predikers is nie. Het hulle dalk self sulke neigings?
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op eie risiko gedoen en so seker as wat Hy leef, gaan
die Kerk die prys betaal!
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dadelik betaal, kry ek afslag en hoef net  R 4 992.52
betaal vir ‘n bakkie ek in my lewe nog nooit gesien
het nie!”

Dis asof die duiwel hom onder ons tuisgemaak het,
en ons verwelkom hom soos ‘n eregas. Is dit omdat
al die Kerke sy spraak herken en hom volg? Net soos
wat die skape die Meester se stem herken en Hom
gevolg het?

Sanral het nou briewe aan alle groot besighede gestuur om die uitstaande miljoene rand van die publiek se e-tolskuld te betaal. Van watter planeet af is
daardie brief geskryf? Anoniem.
Die droogte in die land is nie ’n vloek weens mense
se sondes nie, maar word veroorsaak deur klimaatsverandering, het die alwyse pres. Jacob Zuma onlangs op ’n saamtrek in Melmoth, KwaZulu-Natal,
kwytgeraak.

E-TOL

IS JULLE GEREED?
Een van ons lesers skryf:
“Gedurende November 2015 het ek in Shoprite
gestaan om my inkopies te betaal. Voor my het ‘n
polisievrou in uniform gestaan en na my gekyk. Ek
het in Engels vir haar gevra: “Is julle gereed?” Haar
antwoord was “Ja, ons is”.
Ek vra toe: “Jy weet waarvan ek praat?” Sy antwoord: “Ja” Ek vervolg toe: “Vir die laaste twee jaar
is die polisie opgelei om mense te beheer wanneer
die probleme begin.” Haar antwoord was: “Ja”. Toe
vra ek: “Is die weermag gereed?” En sy antwoord:
“Ja”.
Net om seker te maak sy verstaan, vra ek toe weer:
“Jy weet waarvan ek praat?” En toe antwoord sy
weer “Ja”. Ek gaan toe verder en ek sê: “Vir die afgelope twee jaar is die weermag opgelei vir krygswet (Marshall Law), om al die stede en dorpe te
omsingel wanneer die probleme begin.” Toe antwoord sy weer “Ja”. Toe sê ek vir haar: “Ek sien die
wermag oefen saam met julle (die polisie)”. En haar
antwoord was weer “Ja”.

‘n Billik ontstoke leser het hierdie rekening aan ons
gestuur met sy kommentaar: “Kyk na die e-tol-rekening wat ek gekry het vir ‘n voertuig wat ek nie
eens besit nie – en wat ook nie my voertuig se registrasienommer is nie. In ‘n meegaande brief word
gesê ek skuld hulle ‘n hele R 5 233.71 en as ek nou
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Vanaf die einde van verlede jaar af het die weermag
vreeslik baie trokke in die noorde van Limpopo ingestuur, met voorraad, watertenks, alles wat hulle
nodig het om vir ‘n geruime tyd daar te vertoef. Ek
het omtrent ‘n maand gelede met ‘n blanke vrou
wat in die polisie is, met ‘n hoë rang net so terloops
gepraat en haar gevra of hulle reg is. Ek ken haar
glad. nie, het haar nog nooit tevore gesien nie en ek
het haar ook nie gesê hoekom ek haar vra of hulle
reg is nie. Sy het toe vir my gese dat hulle klaar voorbereidings getref het, waar al die blanke plaasboere
anderkant die berg by Louis Trichardt by Waterpoort
op ‘n plaas gaan byeenkom, waar hulle alles alreeds
reg het soos kos, brandstof, ens. Daar is groot dinge
aan die kom en ons moet gereed wees.
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beur. Daar was ook onlangs ‘n Profesie in die kerk
gewees wat die volgende gesê het. Ons R/doller
gaan heeltemal val en die rand gaan geen waarde
hê nie. Dit gaan baie reën, en daar gaan vloede en
verspoelings wees. Dit gaan in SA sneeu waar dit nog
nooit gesneeu het nie. Binnekort gaan ‘n brood dieselfde kos as ‘n dag se loon. Ons SA is nie gevrywaar
van Tsunami’s en siklone nie.  Johan.
Ons het baie mense soos hierdie man nodig wat vir
‘n mens sulke inligting gee, dan sal ons weet wat die
duiwels beplan. Die boodskap is tog duidelik: Hier
kom groot geweld en niemand van ons wil in die
midde daarvan gevang word nie.
Dis nie vir almal van ons moontlik om te vlug na veiligheid nie, maar as jy dit hoegenaamd kan doen,
doen dit. Jy kan altyd weer vir jou vrou en kinders ‘n
blyplek kry; maar hul lewens is onvervangbaar.

Gister het ‘n vriendin van my my geskakel en vir
my gese dat sy met die N1 vanaf Louis Trichardt na
Pretoria op reis was en 4 konvooie van die UN army
trokke gekry het wat uit Zimbabwe op pad na Pretoria of êrens was. Hulle was swaar gewapen want die
laaste konfooi het langs die pad gewag vir die ander.

Engeland is besig om in Suid-Afrika ‘n situasie te skep
soortgelyk aan wat hulle met die moord op Dr. Verwoerd en later in Libië gedoen het nadat Moeammar Gaddafi vermoor is. Jacob Zuma is dié keer die
teiken.

Op die 9de Januarie 2016 het ‘n Suid-Afrikaner wat
in Amerika werk en ‘n IT spesialis is, na die bank
waar hy werk, gegaan. Daar aangekom het die sekuriteit geweier dat hy ingaan en vir hom gesê dat daar
‘n motor vir hom wag en dat hy na ‘n ander gebou
moet gaan waar die bestuur vir hom wag.

En al die aanduidings is reeds daar dat Julius Malema
gelei word om Tsafendas se plek in te neem. Hy het
dit as ‘t ware in soveel woorde gesê net na die Konstitusionele Hof se uitspraak teen Zuma oor Nkandla: ‘Indien Zuma voortgaan om as president aan te
bly, laat hy ons met geen ander opsie as om ons te
verbind tot praktiese stappe om hom te verwyder
nie. Suid-Afrikaners (m.a.w. die EFF) moet nou beheer oorneem.’

Hy het toe so gedoen en toe hy daar aankom was al
die Presidente en hulle IT spesialiste van al die groot
banke daar.
Hulle het vir al die IT spesialiste gesê dat hulle 9
maande het om die nuwe geldstelsel wat oor die
hele aarde gebruik gaan word, gereed te kry. Dit begin ook met die syfer 6. Na 9 maande word nog twee
sesse bygevoeg. Die stelsel sal dan 3 dae neem om
oor die hele aarde geïmplementeer te word.

Maar Zuma staan vierkantig in hulle pad.
Dan het sy seun, Edward, boonop ook nog die onvergeeflike sonde begaan om ‘n klag van bedrog teen
Johann Rupert by die Nkandla satelletpolisiestasie
gaan indien. Die klein niksnuts wat nog nooit in sy
lewe ‘n steek werk gedoen het nie, het met hierdie

Dit is nogal verstommend dat so baie dinge in ‘n
Septembermaand in die verlede en die hede ge-
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sotheid summier sy doodsvonnis geteken. Nie net
syne nie, maar ook Dada Jacob s’n, want dié het hom
glo aangemoedig om “daai Rupert aan te vat”!

Jaargang 20 (Maart 2016)

Met sy laaste besoek aan Brittanje het Malema ‘n
uurlange privaat gesprek met Lord Robin Renwick
gehad. Renwick is ‘n Boerehater.

“Die elite wat hulle vroeër nie eens sou verwerdig
het om in Edward Zuma se rigting te spoeg nie, is
nou op die wraakpad, en net so seker as wat Nkandla ‘n Olimpiese standaard swembad het, net so seker
gaan Zuma en sy klong die Verwoerd-prys betaal!”
aldus ons informant. En dan gee hy hierdie waarskuwing: “Die meeste blankes glo (hoop?) dat as
ons eers van Jacob Zuma ontslae geraak het, sal die
Nuwe Suid-Afrika soos ‘n feniks uit die as verskyn en
sal ons ons binne-in De Klerk se Paradys bevind!

ONTEIENINGSWET
Die nuwe Onteieningswet magtig die staat om bates
van boere en ander landsburgers af te vat, waarsku
dr. Anthea Jeffrey, ‘n navorser. Hierdie wet gee die
staat die mag om die belangrikste bates af te vat
wat boere, maatskappye en gewone landsburgers
oor dekades opgebou het. Die wetgewing is van
toepassing op alle soorte eiendom, o.a. ook paaie,
kraglyne, sakepersele en mynregte – m.a.w. alles
wat die regering mag beskou as sy eiendom. Verder
kan die onteieningsowerheid eienaarskap van die
eiendom oorneem nog voordat enige vergoeding
betaal is. Vergoeding is eers betaalbaar wanneer die
bedrag met die staat ooreengekom is.

Jammer, maar Zuma se doosklok, sal ook die klok lui
vir die eerste ronde van Malema se bloedige revolusie wat hy al sedert 2013 met geld uit Brittanje stook.
Maar daar was nog nooit enige twyfel dat Jacob
Zuma sou weier om te bedank nie, want sou hy dit
doen, was hy nog steeds tussen ons, en dan kon die
profeet se woorde nie bewaarheid word nie: “Ek
sien hom agter ‘n newel verdwyn…”

Groot druk sal op die eienaar van geroofde eiendom geplaas word om die vergoedingsbedrag te
aanvaar, want die staat is onder geen verpligting om
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enige vergoeding te betaal nie. Zuma glo vas hy en sy
volgelinge het die mag om te doen net wat hulle wil
– maar hulle vergeet een ding — wie met die spies
regeer, is bestem om vroeër of later in daardie einste spies te val! Met net hier en daar ‘n uitsondering,
soos Mandela en tot dusver ook Robert Mugabe.

Jaargang 20 (Maart 2016)

binne ses weke dood te maak. Moontlik was dit net
‘n ydel dreigement.
Maar volgens ‘n bron in Nederland het Malema nie
meer baie tyd om dit te doen nie; want daar is reeds
‘n gevoel by sy volgelinge dat hy, net soos die ander swart leiers, ook maar net praat en praat en niks
doen nie. As hy van Zuma ontslae raak, sal dit sy aansien by sy volgelinge ‘n goeie hupstoot gee en sommer ook sy ‘revolusie’ behoorlik aan die gang kry!

Toe die eerste blanke plaasboer op 24 Oktober 2000
in Zimbabwe vermoor is, het die hele wêreld wraak
gesweer. Selfs Engeland het Mugabe met vergeldingsaksies gedreig; maar tot vandag toe het daar niks
van gekom nie. Hy sit nog stewig op die perd wat
koningin Elizabet II vir hom in 1980 opgesaal het.
Anders as met Egipte, Libië en Sirië het nóg Amerika
nóg Brittanje al ooit ingegryp om die skending van
menseregte in Zimbabwe te stuit. Malema sal dieselfde voordele as sy mentor geniet.

(Intussen het ons pas verneem dat die ANCJL van
KZN die geledere rondom Zuma gesluit het nadat
hulle glo op 8 April ‘n sameswering ontdek het dat
die VSA en Brittanje beplan om Zuma te laat vermoor, aangesien hulle dieselfde chaos en verwoesting hier wil veroorsaak as in Libië nadat Moeammar
Gaddafi uitgehaal is. VN mjagte sal dan waarskynlik
gestuur word om die orde te herstel, terwyl ‘n tussentydse regering die beheer oorneem).

Die Britse Kroon het ook aan hom vrye teuels
belowe met sy beplande opmars teen die blankes.
Dis hoekom hy hom glad nie gesteur het aan regter
Colin Lamont se uitspraak in die gelykheidshof dat
die woorde “Dubula iBhnu” (“Skiet die Boer”) haatspraak is nie. Hy wil juis vir die blanke wys dat hy
hulle haat, en is woedend vir wittes wat hulle daarteen uitspreek, want ‘hulle staan in die pad van die
revolusie’.

AMERIKAANSE HOENDERS

In Desember 2013 het die Britse regering in opdrag
van die Koningshuis ‘n donasie van R8 978 000 in
die EFF se rekening betaal. Met sy laaste besoek aan
Londen op 26 November 2015, is daar glo ‘n veel
groter donasie aan Malema oorbetaal. Ons hoop om
ook dié bewys te ontvang.
Tydens hierdie besoek, het Malema ‘n uurlange
privaatgesprek met Lord Robin Renwick gehad. Renwick was die Biritse ambassadeur in Suid-Afrika vóór
1994, en een van die venynigste Boerehaters.
Hoenders wat die Amerikaners nie wil hê nie, word
in Suid-Afrika afgelaai. Vir die eerste keer in 15 jaar
word Amerikaanse hoendervleis nou weer in Suid-

Op Facebook het ene Thato Mbateti Mbateti onlangs
geskryf dat die kameradie tussen Zuma en Malema
sy einde nader, en dat Malema van plan is om Zuma
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Afrika verkoop. Dit bestaan uit gedeeltes van die
hoenders wat die Amerikaners nie wil hê nie. Die belaglike lae pryse waarteen die hoenders ingevoer
word, bedreig nou die bestaan van hoenderboere in
die land. Die hoenders word reeds deur supermarkte verkoop.

gooi moes word. ‘n Totaal van 151 mense het siek
geword waarvan 58 gehospitaliseer moes word.
Die besmette vleis het gekom van ‘n voedselwinkel
in Somerset-Wes. Meer as dit wil hulle nie bekend
maak nie, maar ‘n mens kan aanvaar dat dit iets te
doene het met die hoendervlei uit Amerika.

In Junie verlede jaar is daar met Amerika ooreengekom dat hulle hoendervleis hierheen tariefvry mag
invoer en 65 000 ton Amerikaanse hoendervleis is
toe ingebring.

‘n SABC nuusberig sê dat Suid-Afrika 65 miljoen kilogram Amerikaanse hoender in die volgende nege
jaar verwag as deel van die AGOA ooreenkoms.
Worldpoultry.net berig dat Suid-Afrika nou 2.9 miljoen ton pluimvee, bief en vark per jaar verbruik.
Pluimvee verteenwoordig 60% van die totale vleis
verbruik.

Om te kon deel wees van die African Growth and Opportunity Act (AGOA) moes die SA regering hoender,
bief en vark uit die VSA in die land verwelkom. Eers
daarna was daar lang samesprekings oor die versekering dat ingevoerde hoender nie besmet sou wees
met voëlgriepkieme nie. In daardie stadium was dit
‘n probleem in die VSA en hulle wetenskaplikes het
nie herwaarts of derwaarts geweet met die nuwe
voëlgriepvirusse nie. Ons weet nie wat die situasie
op die oomblik is nie.

Al bereken ‘n mens dat ons 2 miljoen ton hoendervleis per jaar gebruik, sal ons slegs 18 miljoen ton in
9 jaar kan gebruik en hulle gaan meer as drie maal
soveel hierheen stuur!
Die hoendervleis uit Amerika is nie veilig vir verbruik
nie. Hoenders uit Amerika is reeds ses weke oud
teen die tyd dat dit ons bereik. Wat erger is, is dat
die FDA erken het dat meer as 70% van die hoender
arseen bevat wat gebruik word om die groei van die
hoenders te bevorder.

Volgens Michael Froman, die VSA se Handelsverteenwoordiger, het 12 vragte skeepsvraghouers in
Suid-Afrika aangekom met met 27 ton hoender elk
en is reeds na sekere gebiede versprei.

Die verbruiker kry ook nie waarvoor hy betaal nie.
Meer as tien jaar gelede is pekel-inspuiting (brine injection) in hoenders in Suid-Afrika ingebring om die
hoender sag te maak, asook meer gewig te gee. Ons
het egter geen beperking op hoeveel pekel (soutwater) gebruik word vir indiwiduele vinnig gevriesde
(IQF – individual quick frozen) gedeeltes nie. Dit affekteer die voedingswaarde en verhoog sout-inhoud
van die produk. Hoë sout inname in Suid-Afrika is
een van die groot oorsake van swak gesondheid. In
sommige gewilde supermarkte het party hoenderprodukte pekelvlakke van tot 30% wat beteken dat
die verbruiker minder kry as waarvoor hulle betaal
– die res is net soutwater.

Die Obama-klong het ook in die samesprekings ingeklim en Suid-Afrika gedreig dat as hulle nie teen
15 Maart hierdie jaar die hoenders aanvaar vir invoer nie, sal tariefvrye invoer van landbouprodukte
uit Suid-Afrika na die VSA gekanselleer word.
Die eerste hoenders uit die VSA is klaarblyklik in
Durban en omliggende gebiede verkoop. Bevrore
hoenderboudjies van Tyson Foods en House of Raeford Farms in Noord Carolina word verkoop onder
die naam Jwayelani. Vermy dit soos die pes.
In Januarie hierdie jaar het daar ‘n vlaag voedselvergiftiging in die Kaastadse plakkerskamp, Pholile Park,
uitgebreek as gevolg van vrot hoende wat wegge-
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Stygende produksiekoste vir hoenders en verhoogde
internasionale kompetisie maak dit moeilik vir
plaaslike hoenderboere om hoender te produseer
teen winsgewende pryse of om selfs net in besigheid te bly. Die spotgoedkoop hoender mag plaaslike hoenderboere moontlik forseer om hulle soutwater persentasies te verhoog net om in die mark
te kan by. Volgens ‘n SABC nuusberig koop sommige
boere ingevoerde hoender en verkoop dit dan weer
aan Suid-Afrikaners. Dit veroorsaak ‘n verlies aan
werk en ‘n swakker kwaliteit hoender vir die plaaslike mark.
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Navorsers van Ohio State Universiteit het oorspronklik ‘n studie begin oor die Amish mense om te sien
of die voorkoms van kanker onder hulle hoër is a.g.v.
van hulle tekort aan konvensionele gesondheidsorg.
Wat hulle egter bevind het, het hulle geskok.
Daar is gevind dat onder die Amish baie laer
voorkoms van kanker is as in die res van die bevolking van Amerika. Dus het navorsers besluit om dieper te gaan delf en die Amish se lewensstyl en keuses
van diëte van nader te bekyk om uit te vind hoekom.
Naturalnews.com gee verslag:

Amerikaanse hoenderprodusente verkies hoenderborsies en vlerkies en beskou die dye en boudjie as
byprodukte. Dis hierdie gedeeltes wat hulle na SuidAfrika uitvoer teen belaglike pryse.

Die meeste Amish mense rook of drink nie en hulle
is ook nie seksueel losbandig nie. Dit het daartoe
gelei dat die navorsers glo dat hierdie lewensstylfaktore ‘n belangrike rol speel in die beperkte getal
kankergevalle.

Maak seker dat u nie hierdie produkte koop nie.

Ander faktore wat ondersoek is, sluit in die hoë hoeveelheid fisiese arbeid wat deur die Amish onderneem word. Die meeste Amish werk in boerdery, konstruksie en ander produksiewerk wat intense fisiese
aktiwiteit verg en dit hou hulle gesond en in goeie
fisieke toestand. Terwyl die res van Amerika elke dag
in fluoresserend-beligte hokkies sit, werk die Amish
hard om oeste te produseer, meubels en strukture
te maak en te bou en nuttige goedere te produseer,
wat navorsers erken bydra tot hulle uitstekende gesondheid.

DIE AMISH

Nog ‘n belangrike faktor wat nie spesifiek in die
studie ondersoek is nie, is dat die Amish hulle eie
voedsel kweek. Hulle pas organiese metodes toe
wat oor lang tye getoets is wat hulle dan voorsien
van gesonde vrugte, groente, melk, vleis en ander
onbesoedelde voedsel wat die meeste Amerikaners
nooit kry nie. Ryk in lewende ensieme, vitamines en
voedingstowwe, word Amish-voedsel gekweek soos
dit moet wees en die resultaat is verbeterde gesondheid.

‘n Onlangse studie wat in die joernaal Cancer Causes
and Control gepubliseer is, is dit bekend gemaak dat
die Amish byna geen kanker onder hulle het nie en
hulle word beskou as die gesondste mense in Amerika.
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Sommige mense mag lag oor hulle afgesonderde
lewensstyl, maar die Amish se verbintenis tot eenvoudige, produktiewe lewes en skoon, selfgeproduseerde voedsel bevoordeel hulle gesondheid op
maniere wat die res van Amerika net van kan droom.
Wanneer ‘n lewe van sit in ‘n kantoorgebou die hele
dag, geprosesseerde voedsel en geneties gegewysigde gemorskos te eet, en dan voorskrif medikasie sluk, met die Amish se lewensstyl vergelyk word,
dan word dit duidelik watter lewensstyl verdien veragting.
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In ons eie vroeë geskiedenis het ons mense ook geleef soos die Amish. Ons het ook ons eie kos op plase
verbou, het ná aan God geleef, was nie promiskueus
nie – en was baie gesonder as vandag. Gemaksugtigheid en luiheid het ons, soos die Amerikaners, ‘n
siek en oorgewig volk gemaak.
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