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AGRI SA SE VERRAAD TEEN DIE BOERE

DIE

SWART SUID-AFRIKANERS SAL ARM BLY
GIFTIGE SPINNEKOP GENEES KANKER
AS DIE ANC MY PLAAS VAT 
EN MEER...

VAANDELDRAER 

Die hele Agri SA is tot hulle nek in die ANC se sak en dekades 
se werk van ware boere word oornag ongedaan gemaak 
deur verraaiers soos Omri van Zyl en Dan Kriek.  
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Eskom is steeds in die verknorsing. ‘n Mens aanvaar 
elektrisiteit as vanselfsprekend omdat dit hand aan 
hand met die beskawing gaan, maar ‘n mens ver-
loor uit die oog dat ons in ’n Derde Wêreldland sit 
waar barbare aan die stuur is. Probleme word nie 
opgelos nie, hulle groei en dit is ook al wat in hierdie 
land aan die groei is – behalwe natuurlik skuld en dit 
groei welig.

Wat Eskom betref – daar word nou weer gepraat 
van beurtkrag na die beperkte voorsiening van krag 
weens onbeplande vermindering in beskikbaarheid 
by verskeie van sy kragopwekkingseenhede.

Die kragsisteem was onder ernstige druk, beweer 
Eskom wat meer as 90% van die land se krag voor-
sien.

“Dit is hoofsaaklik as gevolg van sommige eenhede 
wat van lyn af is, sommige vir onderhoudsdoelein-

des en ander as gevolg van onbeplande onderbre-
kings (lees ontploffings, ens),” het Eskom se woord-
voerder, Khulu Phasiwe, gesê. Om Eskom af te takel 
en van sy kernbates te verkoop om bankrotskap te 
verhoed, mag dalk op die tafel wees.

Planne om die fasiliteit te privatiseer het uitgekom 
nadat senior uitvoerende beamptes tydens ‘n ges-
lote forum, “Eskom kan homself nie red nie”, ont-
moet het. Hooggeplaasde amptenare wat met Inde-
pendent Media gepraat het op voorwaarde dat hulle 
anoniem bly, het verwys na ‘major drivers’ waarvan 
die resultaat sal wees die ontbondelling van Eskom 
wat teen ‘n verlies werk sonder inkomste om sy sty-
gende kostes te dek. Eskom het bevestig dat hulle 
werk aan ‘n nuwe korporatiewe plan wat sal vasstel 
of “enige bates verkoop sal word”.

Eskom, ‘n staatseiendom eenheid (SOE), se skuld be-
loop op die oomblik R390 biljoen. Eskom koop op die 

VAN DIE 
REDAKTEUR
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AGRI SA SE VERRAAD TEEN DIE 
BOERE
Vir die eerste keer in die geskiedenis bied ‘n Ameri-
kaanse president sy steun aan Afrikanerboere, maar 
die boere se “georganiseerde landbou” wys dit van 
die hand! Is dit ‘n selfmoordwens of bloot mense 
wat maar in die ANC se sak is?

Dit ly geen twyfel nie: die hele Agri SA is tot hulle 
nek in die ANC se sak (dekades se werk van ware 
boere word oornag ongedaan gemaak deur Omri 
van Zyl en Dan Kriek). Dan kry jy die sogenaamde 
Afrikanerorginisasies soos Toekomsvonk en ander 
wat kliphard saam dreunsang met die kaders. Wat 
‘n siek spul.

Geen wonder die boere bedank uit Agri SA vinniger 
as wat blare in die herfs die bome verlaat nie!

oomblik krag aan van onafhanklike produseerders 
teen R2.16 per eenheid en verkoop dit weer teen 
R0.85. Vir 2017 het Eskom ‘n tekort van R58 biljoen 
gehad. 

Tot op datum kon Eskom nog net twee lenings 
verseker. Een is vir R33.4 biljoen van China (wat met 
‘n plan werk), en die ander is vir R2.0 biljoen van 
die Afrika Bank. Saam is dit maar R35 biljoen. In ruil 
vir die lening aan China is die Staatspensioenfonds 
as borg gegee. En omdat Eskom nie eers die rente 
op sy lenings kan betaal nie, kan die Staatspensioen-
fonds binnekort geplunder word. Die E-tolstelsel het 
alreeds ‘n groo sluk op die bottel gevat.

Met R58 biljoen tekort van verlede jaar en lenings 
van slegs R35 biljoen ontvang, kort Eskom steeds 
R23 biljoen net om verlede jaar se tekort aan te vul. 
Behalwe vir hierdie jaar se koste waaraan daar nog 
nie geraak is nie, kort Eskom R10 biljoen per maand 
net vir die steenkool en dus is hierdie laaste lening 
net tydelike verligting. Dit dek maar net drie maande 
se steenkoolrekening.

Eskom se totale skuld staan op R400 biljoen en dit 
het ‘n verdere R70 biljoen nodig vir die Kusile aanleg 
en ook R60 biljoen vir Medupi.

Dis nou al maande lank dat ons hoor daar is nog 
net steenkool vir tien dae, nog net vir twintig dae, 
nog net vir drie dae steenkool, ens. Die feit bly egter 
staan dat Eskom op dun ys skaats weens diefstal, 
bedrog, en al die ander booshede waaraan hierdie 
swart nasie hulle so graag skuldig maak.

Dit sal interessant wees om te sien hoe Eskom uit die 
ding gaan kom. Intussen, hou maar kerse en vuur-
houtjies gereed, dit gaan die goud van ons toekoms 
word.

Omri van Zyl
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Agri SA se president, Dan Kriek, is deur TLU SA en 
Afasa tereg gewys nadat hy eensydig bepaalde uit-
sprake namens die landbouforum, Asuf, gemaak het.

Tydens die grondberaad wat Agri SA en Landbou-
weekblad naby Warmbad aangebied het, het Kriek 
ook, voor adjunkpresident Mabuza, roerend ver-
klaar dat die ongelykhede van die verlede reggestel 
moet word en die misdade van die verlede erken 
moet word. Talle boere was nie gemaklik met sy uit-
spraak nie, aangesien dit daarop kan neerkom dat hy 
erken dat boere moontlik grond gesteel het.

Wat gaan agter die skerms aan by Agri SA? Oral 
waar hierdie soort van verraad teen jou eie mense 
plaasgevind het, was daar nog altyd ’n Judasloon by 
betrokke. En dit lyk beslis of Ramaphosa hier as die 
owerpriester optree en Agri SA as Judas Iskariot 

Ons het inligting gekry dat Agri SA deur die swart 
regering gesteun word juis om hulle te onderskraag 
in wat hulle met die boere beplan.

SWART SUID-AFRIKANERS SAL 
ARM BLY
Vandat die swartes in 1994 die regering oorgeneem 
het, het die land eers stadig, maar later al vinniger, 
agteruitgegaan. ‘n Nuwe geslag swartes is nou in 
hulle twintigs en vroeë dertigs met geen vooruit-
sigte op ‘n toekom nie ten spyte van toegang tot 
universiteite ens. Hulle bly in armoede voortsukkel 
terwyl die Fat Cats agteroor sit en miljoene in hulle 
sakke stop.

Daar word vrae gevra en daar word met nuwe oë 
na veral Mandela gekyk en wat hy vir die swartes 
gedoen het. Hulle het tot die slotsom gekom dat 
hy presies niks vir hulle gedoen het nie. Daar word 
vandag al meer gesê dat Mandela op een of ander 

Agri SA se leierskap beplan nou om ambassades 
oorsee te besoek en te sê dat AfriForum se kommer 
oor plaasmoorde en onteiening sonder vergoeding 
ongegrond is. (In watter land bly die stomme leiers?) 
Die deurbrake wat AfriForum reeds in die buiteland 
behaal het, word nou aktief deur Agri SA se soge-
naamde “landbouleiers” teengewerk en onder-
grawe. Boere op grondvlak is met rede hieroor erg 
omgekrap.

Alhoewel die uitvoerende hoof van Agri SA, Omri 
van Zyl, gesê het Agri SA bly gekant teen onteiening 
sonder vergoeding, het dié organisasie wel ‘n plan 
om “vinnige en volhoubare landbouhervorming te 
verseker”. Wat hierdie plan egter is, het hy nie gesê 
nie. En hoe so ‘n “plan” met ‘n boer sónder grond 
gaan werk, kan hy natuurlik ook nie vir ons sê nie!

Boere is hoogs ontsteld oor die plan, want dit gaan 
noodwendig beteken dat van hulle grond afgestaan 
moet word aan nuwe swart boere, en daarmee er-
ken hy by implikasie dat boere die grond onregmatig 
besit. Dat sy plan “volhoubare landbouhervorming” 
insluit, beteken ‘n groot terugslag vir die beginsel 
van die vryemark, want as grond dan eenmaal in 
swart hande is, sal dit om rasgedrewe redes in swart 
hande moet bly.

Dan Kriek
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manier ‘n pion van die blankes was en dat hy niks vir 
die swartes gedoen het na onafhanklikheid nie.

Hierdie skuiwe van die swart regering, grondgrype, 
BEEE, slegs swartes in regeringsposte, ens. is nie die 
eerste in Afrika nie. As ons wil weet wat volgende 
op die spyskaart is, moet ons gaan kyk hoe dit met 
ander Afrika state gegaan het na onafhanklikheid.

Brian Malemba skryf: “Die werklikheid is die vol-
gende: In die 1950’s en 1960’s het Afrika volke on-
afhanklikheid gekry. In baie van dié lande was die 
eerste ding wat die mense gedoen het was om soge-
naamde ekonomiese onafhanklikheid te kry. (Beter 
gestel, hulle wou volle beheer oor die geldsak hê so-
dat hulle dit ongehinderd kon plunder.) Ekonomiese 
onafhanklikheid het vir hulle nog altyd beteken dat 
die kolonialiste en vreemdelinge uit die land gejaag 
of vermoor word, en hulle bates dan opgeëis en 
onder die plaaslike swartes verdeel word.

“In 1960 het die Demokratiese Republiek van die 
Kongo, destyds die Belgiese Kongo, onafhanklikheid 
verkry en onmiddellik in chaos weggesink, eerder 
polities as ekonomies, maar dit sou later kom. Daar 
was geweld, veral teen die blankes wat op strepe 
op vlug geslaan het. In 1972, slegs twaalf jaar later, 
het Mobutu Sese Seko beslag gelê op alle besighede 
wat aan blankes behoort het, plase ingesluit, en dit 
onder algemene toejuiging aan swart Kongolese ge-
gee. Daardie enkele skuif het die land baie duur te 
staan gekom en binne maande was die winkels leeg, 
die plase is deur boskasies ingeneem en die afdaal in 
chaos in die Kongo het begin.

“In 1975 het ‘n jong leier oorgeneem in Mosambiek. 
Hy het openlik aangekondig dat hy alles gaan on-
teien en die land bestuur soos ‘n Marxistiese staat 
wat hy natuurlik toe gedoen het. Teen 1977 was 
eenvoudige dinge soos tandepasta en seep onver-
krygbaar in Mosambiek.”

Vandag besit niemand grond in Mosambiek nie. Alles 

behoort aan die regering. Jy mag die grond gebruik, 
maar dit word nooit jou eiendom nie. Jy kan ‘n ho-
tel daar bou, die grond ontwikkel, toeriste daarheen 
trek, ens. maar dit kan alles in ‘n oogwink van jou 
weggeneem word, want dit behoort nie aan jou nie. 
Ook Zambië het sy onafhanklikheid verkry in die ses-
tigerjare en die pad af ondertoe het begin.

Malemba skryf: “In 1987 het Renamo rebelle ‘n 
winkel in Nyimba in Zambië aangeval en geplunder. 
Hulle het gedink die Dynamo waspasta is iets om op 
brood te smeer en ‘n klomp van hulle het siek ge-
word daarvan toe hulle dit geëet het. Hulle het so 
iets nog nooit tevore gesien nie.

“Tanzanië wat ook onafhanklikheid verkry het, was 
‘n florerende land met geen tekorte nie. Die swartes 
daar het goed geleef. Na onafhanklikheid het Mwal-
imu Nyerere alles voor die voet genasionaliseer. Die 
gevolge was ernstige tekorte waaraan die inwoners 
nie gewoond was nie. Die land het ‘n ekonomiese 
ongebruikte land geword waar dinge soos suiker, 
tee, seep, vuurhoutjies, ens. eenvoudig nie beskik-
baar was nie.

“Uganda het ook onafhanklikheid gekry en in 1973 
het Idi Amin besluit dat Indiërs wat besigheid oor-
heers het, moes gaan. Binne drie maande het hy 
90 000 Indiërs uit die land gejaag en die gevolg was 
totale ekonomiese ineenstorting. Fabrieke het tot 
stilstand gekom, winkels is leeg gemaak en Uganda 
het na so te sê “klein dorpse ekonomie” teruggesak 
met korporatiewe besigheid wat byna heeltemal 
verdwyn het. Die effek was erg vir die mense van 
Uganda waar toiletpapier moeilik geword het om te 
kry.

“Die ANC was in ballingskap in hierdie lande en hulle 
het die ekonomiese skade beleef wat gedwonge on-
teiening en herverdeling veroorsaak. Hulle het dus 
besluit dat hulle dit nie gaan doen nie, maar hulle 
was nie lank aan bewind nie, toe begin hulle die-
selfde streke uithaal.”
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Daar is swartes wat glo dat die probleem maar net is 
dat swart regerings nie die geleenthede aangegryp 
het wat aan hulle gegee was nie, maar dit is nie die 
waarheid nie.

“Hierdie regering het beveel dat openbare be-
sighede gereserveer word vir swart Suid-Afrikaners. 
Hierdie besighede was Eskom, telkom, Broadband 
Infraco, Spoornet, ens. Hulle tekorte is letterlik bil-
joene rande elke jaar. Hulle kan ook nie hulle teikens 
vir swart bemagtiging bereik nie. Die rede daarvoor 
is eenvoudig dat die gebrek aan geskikte bekwaam-
de kontrakteurs beteken dat besigheid wat ger-
eserveer word vir swartes nie aan hulle gegee kan 
word nie. In plaas daarvan voorsien hulle skryfbe-
hoeftes, drukkers, ens. wat besigheid is wat enigeen 
kan doen. Hulle voer eenvouding voorraad uit China 
in, merk die prys op en verkoop dit. Die werklike 
werk, soos elektriese ingenieurskontrakte, toerust-
ing in stand houding, ens. word nie gedoen nie en 
hulle word dus gedwing om die werk te gee aan die 
tradisionele verskaffers en kontrakteurs – die blanke 
en Asiese minderhede.

“Ekonomiese bemagtiging word nie aan mense 
oorhandig op ‘n skinkbord nie. Jy moet daarvoor 
werk. In Suid-Afrika is die openbare dienste en ver-
wante dienste nou byna swart. Die diversifikasie van 
werksmagte het gewerk, maar dit het ook gelei tot 
‘n eienaardige fenomeen – die blankes kom terug 
as kontrakteurs en verskaffers om die werk te doen 
wat hulle altyd gedoen het. (Teen tot soveel as drie 
maal hulle ou salarisse.) Suid-Afrika is vol van wat 
‘n vriend noem kantooringenieurs en -tegnici. Hulle 
het die grade en sertifikate, maar hulle het nie die 
vaardigheid nie.”

Hierdie grade en sertifikate kan op die swartmark 
vir redelik min gekoop word. Die universiteite word 
verplig om ‘n sekere persentasie swartes te laat 
deurgaan sodat hulle grade kan ontvang, maar die 
graad beteken nie soveel as die papier waarop dit 

gedruk is nie. En werkgewers het gewoonlik nie 
die mannekrag om die kwalifikasies van iemand 
wat vir ‘n werk aansoek doen, na te gaan nie. Die 
graad- en ander sertifikate word net so aanvaar. 
Mulenga gaan voort: “Swart Suid-Afrikaners is hulle 
eie grootste vyand. As jy na ‘n Suid-Afrikaanse uni-
versiteit gaan, dan vind jy dat die klasse van liberale 
kuns en menseregte vol swartes is. Geskiedenis, 
Biblioteekkunde, opvoeding, ens. is waar hulle is. 
Die moeilike kursusse soos ingenieurswese, weten-
skappe, telekommunikasie en self die moeiliker BA-
grade soos besigheidstudies, rekenkunde, finansies, 
bankwese, ens. is nie gewild nie.

Swartes kwalifiseer selde as geoktrooieerde reken-
meesters. Die Lugmag en SAA kry nie genoeg vlieë-
niers nie omdat swartes nie die vermoëns het om te 
kwalifiseer nie. Zimbabwe moes ons Lugmag al help 
met tegnici en vlieëniers omdat ons ‘n blywende te-
kort het. En jy klim glad nie op ‘n vliegtuig as jy weet 
dat ‘n swarte dit gaan vlieg nie. Die Suid-Afrikaanse 
Vloot kan nie hulle skepe en duikbote laat vaar nie, 
want hulle het eenvoudig nie genoeg tegnici en ing-
enieurs om die skepe te bem,an nie.

Ousies bestuur hoë tegnologie treine en ontspoor 
hulle vinniger as wat hulle ingevoer kan word. En as 
hulle ingevoer word, pas hulle ook nie op ons spore 
nie.

Mulenga is heeltemal reg as hy sê dat “die gewone, 
harde waarheid is dat iets baie verkeerd is met 
die houding en kultuur van swart Suid-Afrikaners.” 
Die finale slotsom waartoe ‘n mens kom, is dat hulle 
nie die vermoëns het om ‘n ontwikkelde land te 
bestuur nie. Hulle wil dit regeer en hulle wil in die 
stoele sit en vir mekaar in die parlement “Your hon-
orable So and So” sê, maar het geen benul van wat 
daardie woorde eers beteken nie.

Hulle wil die grond vat, maar hulle het reeds mil-
joene hektaar gevat, soms daarvoor betaal, en tot 
op hede het geen swarte dit nog in besit geneem 
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nie alhoewel dit aangebied word. Boerdery is harde 
werk en hulle wil nie werk nie. Tradisioneel is dit 
hulle vroue wat werk terwyl die mans by die huis sit 
en oorlogwapens maak waarmee hulle ander doo-
dmaak. Dis hulle kultuur. Sover ons weet, was daar 
nog geen swart vroue betrokke by plaasmoorde nie. 
Die oorlogsgebied word deur die swart mans beheer. 
Die gevolge van al hierdie dreigemente van grond-
grype is dat van die blanke boere gesê het hulle 
gaan nie meer produkte aan die winkels lewer 
nie. Dit beteken dat baie duisende swartes nie 
meer werk sal hê nie. ‘n Bekende olyfplaas in die 
Suid-Kaap het nou al vir twee agtereenvolgen-
de jare, weens die droogte, geen oes gehad nie. 
Swartes het nou nog nie, na vyf en twintig jaar, 
die nodige vaardighede aangeleer om inge-
nieurs en sulke betrekkings te beklee nie. Dit verg 
mense met die regte kwalifikasies om dit te doen 
en ongelukkig wil of kan swart Suid-Afrikaners 
nie hierdie werk doen of besighede begin nie.” 
Hierdie swarte leef in lala-land. Dis nie ‘n geval van 
dat die swartes dit nie wil doen nie, hulle kan nie. 
Hulle het nie die begripsvermoë wat nodig is om ‘n 
ingewikkelde ekonomie in stand te hou nie, want 
hulle dink twee dimensioneel – vandag is vandag 
en môre is môre en daar is geen verband tussen die 
twee nie.

Oor een ding is hy reg: “Om te gryp waarvoor an-
der mense gewerk het, het nêrens in die wêreld nog 
gewerk nie. Kyk maar na die geskiedenis.”

RUSLAND: VSA VLOOTBLOK-
KADE IS OORLOGSVERKLARING
Pogings om die VSA Vloot te gebruik om Rusland se 
handelsroetes af te sny, kom neer op ‘n oorlogsverk-
laring was die kommentaar van ‘n hoë rang ampte-
naar op die VSA se Binnelandse Sekretaris, Ryan 

Zinke, se idee om Rusland se energiehandel na die 
Midde-Oosterse markte te verhinder deur ‘n blok-
kade.

“’n VSA blokkade van Rusland sal neerkom op ‘n 
oorlogsverklaring onder internasionale wet,” het 
die hoof van die Russiese senaat se Inligting Be-
leidskomitee, Aleksey Pushkov, gesê. Hy het ook 
Zinke se bewering dat handelsuitbreiding die werk-
like rede is agter Rusland se betrokkenheid in Sirië, 
as “aboslute twak” bestempel.

Die blote idee dat Rusland potensiëel energie lewer 
aan die Midde-Ooste wat self “oorloop van olie” is 
totaal verwyder van die werklikheid het Pushkov 
gesê. Rusland voorsien inderdaad nie olie aan die 
gebied nie, wat self ‘n hoof olie-uitvoerder is, en het 
nog nooit planne aangekondig om te dit te doen nie.

Pushkov het bygevoeg dat Zinke se stelling ooreen-
stem met Sarah Palin se bewering dat sy gekwalifi-
seer is om oor Rusland te praat, aangesien “hulle 
ons bure is en jy kan in werklikheid Rusland van hier 
van Alaska af sien.” Die voormalige Alaska-goewer-
neur het hierdie stelling gemaak toe sy die Repub-
likeine se vise-presidentskandidaat was in die 2008 
VSA verkiesing.

Pogings om Rusland onder druk te plaas, “gaan in 
niks goeds eindig nie” het ‘n lid van die Russiese Sen-
aat se Verdedigings en Sekuriteits Kommittee, Frans 
Klintsevich, aan joernaliste gesê. Hy het bygevoeg 
dat dit sal lei tot ten minste ‘n “groot skandaal” en 
Washington “moet dit duidelik verstaan”.

Russiese MP’s het Zinke se woorde “steurend” ge-
noem. Anton Morozov, lid van die Staats Doema 
Internasionale Sake Kommittee, het gesê: “Dit is 
verwarrend dat ons vennote weereens hulle toev-
lug neem tot dreigemente, sanksies en onvriende-
like aksies in plaas daarvan om die dringende inter-
nasionale strydvrae te bespreek.” Hy het ook gesê 
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dat Rusland “iets het om mee te reageer”, maar dat 
sulke aksies slegs sal lei tot ‘n toename in spanning 
en het gevra vir dialoog in die plek daarvan.

Dit lyk asof Moskou se internasionale handel Wash-
ington hinder. Die Trump administrasie probeer om 
Rusland te vervang as Europa se gasvoorsiener deur 
reklame te maak vir sy eie uitvoere van vloeibare 
natuurlike gas, al is die Russiese gas ‘n goedkoper 
opsie vir Europa.

VSA amptenare, President Trump ingesluit, het 
herhaaldelik Duitsland onder druk geplaas om te 
onttrek uit die onvanpaste (ongeskikte) Nord Stream 
2 pyplyn-projek omdat dit Rusland se natuurlike gas 
vervoervermoë verdubbel tot 110 biljoen kubieke 
meter. Moskou het herhaaldelik gesê dat dit suiwer 
‘n ekonomiese projek is, maar die VSA beweer dat 
dit Duitsland ‘n “gevangene” van Rusland maak.

Die VSA fokus nie net op die handel alleen nie, want 
hulle dreig ook om sanksies af te dwing op lande wat 
Russiese wapens koop. Hierdie pogings blyk egter 
ook tevergeefs te wees.

Meer onlangs het Indië die weg gebaan vir die 
aankoop van Russiese fregatte en lugverdediging-
stelsels. Turkye het ook die VSA se dreigemente ve-
rontagsaam en gesê dat hulle niemand se toestem-
ming nodig het om Russiese S-400 missiel-sisteme 
aan te koop nie. Selfs Saudi-Arabië, wat noue bande 
met die VSA het, onderhandel nou met Rusland om 
dieselfde verdediging-sisteme aan te koop. Moskou 
het herhaaldelik die VSA se pogings veroordeel om 
sy handel te belemmer onder verskeie voorwend-
sels soos onregverdige kompetisie.

AS DIE ANC MY PLAAS VAT
‘n Anonieme boer sê wat hy sal doen as hy weet sy 
plaas is geteiken vir vat sonder vergoeding. ‘n Mens 
lei af dat hy ‘n melkboer is, maar indien alle boere 
dieselfde plan as hierdie boer het, stuur ons af op 
groot hongersnood. Hier is wat hy sê:

 ● Ek sal dadelik alle roerende eiendom op my plaas 
identifiseer en begin om dit te verkoop of dit te 
plaas in ‘n geskikte stoorfasiliteit. Die eerste wat 
sal gaan, is die lewende hawe gevolg deur mas-
jienerie wat insluit trekkers, pompe, silos, ‘centre 
pivots’, elektriese transformators, besproeings-
toerusting, water trôe, implemente en pype. Ek 
sal die melkery stroop en die grootmaat tenks 
verkoop, asook melkmasjiene, ens. Ek sal alle bin-
neheinings op die plaas verwyder en verkoop vir 
wat ek kan kry. Alle store sal afgebreek word en 
alle huise en ander geboue sal gestroop word van 
alles wat verkoop kan, hulle dakke ingesluit.

 ● Ek sal die 5 Eskom punte op die plaas diskonnek-
teer/kanselleer en die terugbetalings op die de-
posito’s wat ek betaal het, verkry.

 ● Ek sal my werkers afbetaal volgens die arbeidswet. 
Dan sal ek al die staf-akkommodasie stroop en 
verkoop wat ek kan.

 ● Met die verkope van my lewende hawe en die tot 
stilstand kom van die plaas se werking, sal ek on-
middellik in gebreke bly op my R5.5 miljoen wat 
ek FNB skuld, maar dit sal my nie hinder nie, want 
die plaas is die lening se sekuriteit en ek besit dan 
nie regtig enigiets nie.

 ● Wanneer die dag kom dat ek die plaas moet ver-
laat, sal ek die ‘sleutels’ aan die nuwe ‘eienaars’ 
oorhandig, maar ek is nie seker oor wat hulle sal 
doen nie aangesien daar geen dak op die plaashu-
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is sal wees nie en daar sal niks op die plaas wees 
waarmee hulle sal kan boer nie. Dit sal net ‘n stuk 
grond wees, maar dis heeltemal reg, want die 
ANC sê om grond te besit, maak jou ryk.

As jy die verloop van gebeure soos hier so uiteengesit 
vermenigvuldig op ‘n nasionale skaal, dan sien jy ‘n 
ander volgorde van gebeure ontvou.

Die nuwe ‘boere’ kom op die plaas aan, maar daar 
is geen lewende hawe, masjienerie of werkskapitaal 
om mee aan te gaan nie.

Hulle sal na die banke gaan om geld te leen (‘n goeie 
boerdery gewoonte), maar die banke sal sit met ‘n 
R160 skuld tekort van die ‘ou’ boere en sal nie ‘n 
sent vir boerdery nie. Hulle sal dan baklei vir hulle 
eie oorlewing.

Die regering het nie die geld nie wat in elk geval baie 
meer sal wees as die R160 biljoen hierbo genoem, 
om al die plase te herkapitaliseer en te finansier 
dus sal die meeste van die plase verlate lê of daar 
sal bestaansboerdery daarop bedryf word. (Volgens 
inligting wat ons ontvang het, is dit presies waarop 
die regering afstuur en wat hulle probeer bereik. Die 
land sal vol kleinboere wees waarvan by verre die 
oorgrote meerderheid totaal niks van boerdery sal 
weet nie.)

Daar sal ‘n massiewe korttermyn surplus van bees-, 
skaapvlei en pluimvee wees as gevolg van die boere 
wat hulle lewende hawe verkoop. Dit sal die pryse 
drasties laat daal , maar uiteindelik sal daar nie meer 
vleis wees nie en daar sal niks wees om dit mee te 
vervang nie. Vleispryse sal dan die hemele inskiet.

Suiwelprodukte sal byna onmiddellik na die verkoop/
sl;ag van die lewende hawe nie meer beskikbaar 
wees nie. Daar sal ‘n kritieke tekort aan alle suiwel-
produkte wees. Invier sal onmoontlik wees ween 
die verwoesting van die rand as gevolg van wat ons 
regering doen.

Mielie sal langer beskikbaar wees en met solgvul-
dige rantsoenering kan dit hou tot die volgende oes, 
maar daar sal geen oes vir die volgende jaar wees 
nie omdat die nuwe ‘boere’ nie masjienerie, onder-
vinding en toegang tot krediet het nie.

Alle landbou-koöperasies en verskaffers sal hulle 
deure vinnig sluit of bankrot raak en hulle werkers 
afdank. Hulle sal nie kan oorleef deur die verkoop 
van enkel sakke saad en kunsmis aan bestaansland-
bou boere nie.

Alle prosesseerders van landbouprodukte soos vleis, 
suiwel, groente, vrugte en graan sal sal hulle werk 
staak as gevolg van ‘n gebrek aan produkte en sal al 
hulle werkers aflê.

Plattelandse munisipaliteite sal die knyp begin voel, 
want daar sal nie meer boere wees wat belasting 
betaal nie en die landbou verwante besighede in die 
dorpe sal ook sluit en weggaan.

Kleiner plattelandse dorpe wat afhanklik is van land-
bou, sal uiteindelik inmekaar stort. Plattelandse ge-
meenskappe sal gedwing word om lang afstande te 
reis na groot sentra om immer kwynende voorrade 
te bekom. (Ons regering het homself nou drie-dub-
beld in die voet geskiet met die skokkende brandst-
ofprys.)

Dis ironies dat die EWC beweging meet verstedelik-
ing veroorsaak soos wat die plattelandse mense vlug 
uit die landbou-woestyn wat geskep is.

Alle ondernemings wat afhanklik is van voedsel, 
soos ‘fast food chains’ en restaurante, sal verdwyn 
of grootliks verminder word ... saam met hulle werk-
ers.

Met al die werklose plaaswerkers, asook die ander 
wat hulle werk min ander sektore verloor het, sal 
daar ‘n onvolhoubare eis op die UIF-sisteem wees.
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Die ‘Social Grant’ sisteem waggel soos wat die 
rimpel-effek uit die landbou inmekaarstort, alle sek-
tore binnedring en die belastingbasis verskeur.

Voedsel oproer en onluste word dan algemee4n en 
werklike honger en armoeder raak wydverspreid.

Anders as in ander Afrikalande het die Suid-Afri-
kaanse bevolking nêrens om heen te vlug nie.

Met die blanke boer nie langer ‘n beskikbare teik-
en nie, sal die woedende massa hulle wreek op die 
enigste teiken wat oor is – die ANC.

Werkloosheid gaan skokkende afmetings aanneem. 
Die amptelike syfer is nou 36% wat reeds geweldig 
hoog is, maar dan sal dit vinnig baie hoër styg. Die 
regering sal ook geweldige verliese ly aan belasting, 
iets wat hulle dan nie sal kan bekostig nie. Geen land 
sal vir hulle geld leen nie, buiten dalk China, wat dan 
op sy beurt sy pond vleis gaan eis in die vorm van 
grond vir sy mense wat gaan neerkom op koloniali-
sering van ons land.

Armoede, honger, tekorte aan alles is die pad wat 
alle Derde Wêreldlande geloop het as gevolg van 
grondgryp en verdeling van rykdom. Suid-Afrika 
loop presies dieselfde pad, dit neem net ‘n bietjie 
langer. Die liberaliste sal dit nooit erken nie, maar dit 
is deur hulle dat ons land in hierdie situasie is. As die 
boere hulle dreigement uitvoer en geen voedsel aan 
voedselproduksiemaatskappye verskaf in November 
tot later nie, sal die hele bevolking van Suid-Afrika 
voel hoe dit is om in ‘n vrot land soos Zimbabwe te 
leef en hulle sal dit deur en deur verdien.

HOLLANDSE KINDERS WORD 
GEDWING OM TE BUIG VOOR 
ISLAM

Elke dag moet honderde skoolkinders in Holland 
buig voor Islam, het die Hollandse organisasie, Klap 
uit de School, berig.

Die persoon wat hierdie berig aan ons gestuur het, 
het die volgende daaroor te sê gehad:

“In die eerste plek, laat ons een ding net duidelik 
maak, terwyl dit baie hartseer is, het ons hoege-
naam geen, maar geen simpatie met hierdie soort 
swakheid nie. Mense was nog nooit in die geskie-
denis so inskiklik of so traag soos nou nie! Hierdie 
is soos die geslag van die nutteloses, ons kan dit nie 
doen nie.

“Selfs terug in die tyd van die Romeine het die hele 
bevolking van Rome die heersende elite gedreig om 
Rome te verlaat en toe na die noorde gemigreer. 
Hulle het gesê hulle maak ‘n nuwe land as hulle nie 
gelyke regte kan kry nie, asook regte om deel te 
neem aan die demokrasie nie. Hulle kon die sena-
tors gedreig het met opstande en onluste en protes, 
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maar nee, hulle het besef dat die elite eenvoudig die 
weermag teen hulle sou gebruik en dus het hulle ‘n 
beter dreigement gehad – ons verlaat julle land en 
dit gaan ‘n leë land bly met net julle senators. Wie 
gaan vir julle werk? Waar gaan julle jul belastings kry, 
ens. Ja, antieke Romeinse burgerlikes was so slim!”

Ons Boervolk het dieselfde gedoen toe hulle in 1836 
die Kaap verlaat het omdat hulle nie onder die Britse 
regering kon bly nie. Die rede hier was die gelykstel-
ling van die blankes met die swart slawe, asook die 
manier waarop die slawe vrygestel is. Wat agterge-
bly het, was die mense sonder ruggraat en dit is ook 
presies wat nou in Holland duidelik word. Die mense 
wat kon vasstaan, het padgegee uit daardie land toe 
hulle die kand gekry het.

Die persoon gaan voort: “En toe in die 17de eeu het 
baie van hulle hulle stede, lande en kontinente per-
manent verlaat om na die nuut ontdekte Amerika te 
gaan! Ironies genoeg was baie van hulle hollanders 
soos die Amish. Ja, selfs daardie primitiewe, anti-
tegnologie mense het hulle agterstewe op ‘n skip 
gekry en Nederland verlaat, maar nee, moderne 
2018 blankes sê mos: Waar ek gebore is, daar moet 
ek doodgaan.

“In hemelsnaam, niemand wat by sy volle verstand 
is sal toelaat dat hulle kinders skool toe gaan om ge-
breinspoel te word om tot Allah te bid en tot Islam 
te bekeer nie. Pak net jou verbrande tasse en emi-
greer na Pole of Hongarye! Imbesiele! Julle verdien 
geen simpatie nie en ek hoop die Arabiere martel 
julle stadig!

“Na die duiwel met volksnasionalisme en almal van 
julle wat dit verdedig. Nederland is net ‘n sosiale 
konstruksie, dit kan enige plek wees, dit kan op die 
maan wees. Wat saak maak, is die blanke Hollanders 
en hulle word bedreig in hulle huidige woonplek.

“Ons blankes is migrante en ontdekkers. Ons was 
nog nooit so stagnant en idioties nie.”

Die blankes het die wêreld ontdek en, dalk ook maar 
‘n bietjie bang, hulle lande verlaat en hulle in ander 
dele van die wêreld gaan vestig. Ons het nog altyd 
teen onreg opgestaan en terugbaklei of weggetrek 
en ‘n nuwe lewe begin. Maar die blanke van 2018 
wat toelaat dat sy weerlose, oningeligde kind aan Al-
lah afgesmeer word, is ‘n lui stuk gemors.

“Dis veragtelik,” sê die persoon, “en dit geld ook vir 
die blankes van Suid-Afrika.

“Dit is ook laster teen God en die Messias om jou 
hoof te buig vir vreemde gode. Moenie voor Mo-
hammed buig nie! Pak jou tasse en loop! Italië is ook 
in die proses om homself skoon te maak en te word 
soos Hongarye en Pole – ‘n 100% blanke Christen-
volk. (Dis bekend dat die Iralianers al erg uitgebaster 
het, maar kom ons laat dit daar vir hierdie argu-
ment).

“Klap uit de School berig ook dat kinders “moskees 
besoek wat gereeld Salafi predikers uitnooi, noem 
nie-gelowiges honde en vra vir Jihad”.

“Moskees is onder beheer van die Turkse regering-
sorganisasie, Diyanet, en wat deur Erdogan genoem 
word ons barakke. Dit word ook besoek. Die Hol-
landse kinders word dan deur die imam beveel om 
te kniel en te bid, wat volgens die organisasie nie 
‘n onskuldige ritueel is nie, maar deel van die Islam 
strategie van verowering.

“Nederland is vinnig besig om wakker te skrik uit 
hulle multikulturalisme droom wat deur Islam oor-
heers word. ‘n Meningsopname toon dat die voor-
stel van Geert Wilders dat Islam uitdrukkings verban 
word uit openbare gebiede, word wyd ondersteun.

Jaargang 22 (Oktober 2018)Die VAANDELDRAER



13

GIFTIGE SPINNEKOP GENEES 
KANKER

Navorsers by die QIMR Berghofer Mediese Navors-
ingsinstituut in Australië het ‘n peptoon van die gif 
van die Darling Downs tregter-web (funnel-web) 
spinnekop gevind wat kragtige anti-kanker eien-
skappe het. Dit is daartoe in staat om melanoma 
kankerselle te vernietig nadat die verbinding che-
mies gemanipuleer is.

Die nuwe kankerbehandeling is so ver suksesvol ge-
toets op diere, insluitende muise en die bedreigde 
Tasmaniese Duiwel-spesie.

Dr. Maria Ikonomopulou, ‘n leidende navorser van 
Griekeland, het aan ABC News gesê: “Ons het gevind 
dat die Australiese ‘funnel-web’ spinnekop peptoon 
beter gevaar het met die doodmaak van melanoma 
kankerselle en hulle keer om te versprei en dit het 
ook geen toksiese effek op gesonde velselle nie.”

Volgens die Daily Mail is navorsers nie seker of die 
behandeling kom uit die gifkleir of die bloed van die 
sponnekop nie.

Die verbinding was ook suksesvol in die behandeling 
van die gesigsgewasse van die bedreigde Tasma-
niese Duiwel.

Die behandeling is net die aanvoorwerk vir moont-
like wêreldwye gebruik, maar dit het goeie poten-
siaal om te ondersoek.

Hierdie spinnekoppe maak hulle webbe in die grond 
of onder klippe of stompe. Hulle is bekend as van die 
giftigste spinnekoppe in die wêreld met 35 bekende 
spesies net in Australië. Ses van hulle kan mense 
ernstig beseer. Hulle het lang, skerp giftande wat 
deur vingernaels en skoene kan byt. As hulle kwaad 
gemaak word, staan hulle op hulle agterpote en stel 
hulle giftande ten toon.

DIT SAL ERGER WEES AS IN DIE 
DAE VAN NOAG

 ● n Uganda word Bybels openlik verbrand.

 ● Owerspel word nou in Suid-Afrika goedgekeur. 
Man of vrou kan die ander een nie meer verstoot 
oor owerspel nie. Egskeidings kan nie meer op 
grond van owerspel verkry word nie.

 ● Die VSA het bevestig dat vir alle lande in die 
wêreld wat met hulle goeie bande wil hê, moet 
daardie lande homoseksuele en lesbiese huwe-
like en goedkeur.

 ● Duitsland het so pas ‘n wet onderteken wat ver-
klaar dat daar nie meer iets soos bloedskande is 
nie. Broers en susters kan nou trou, die ma met 
haar seun en die pa met sy dogter.

 ● Die stad van Miami het nou ‘n stad van openbare 
seks verklaar wat beteken dat as jy op die pad, 
in die kerk, op die markplein, op die voetbalveld, 
ens voel jy wil seks hê, kan jy dit net daar doen 
sonder dat iemand jou mag keer.
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 ● Kanada laat bestialiteit nou toe (seks met diere). 
In Holland is daar ‘n dieretuin speisaal vir dié doel 
opgerig.

 ● In Spanje word pornograsfiese films in hoërskole 
en universiteite vertoon.

 ● Oor die wettiging van prostitusie van minder-
jariges, verklaar Marg Luker dat enige dogtertjie 
van 10 seksuele genot kan ervaar en niemand 
behoort daardie dogtertjie te verhoed om uit te 
vind hoe haar lioggaampie werk nie.

 ● Die VSA het ‘n kerk vir Satan in die openbaar geo-
pen sonder weerstand.

Die einde is op hande, mense. Christene stel meer 
belang in geldmaak en sport as in hulle eie siel. ‘n 
Mens begin verstaan waarom God byna al die mense 
op aarde gaan uitwis met vuur omdat vuur reinig en 
net sy eie wat Hy Self uitgekies het, sal laat oorbly.

ISRAEL GEREED VIR DERDE 
WÊRELDOORLOG
Op 25 September het die Israeliese Veiligheidskabi-
net ‘n Noodvergadering gehou oor die gebeure in 
Sirië en besluit dat die IDF moet aanhou om aanvalle 
op Iranse teikens in Sirië te maak!

Dit is gedoen ten spyte van die Russiese S-300 lug-
verdedigingstelsels wat Israeliese oorlogsvliegtuie 
kan skiet, ten spyte ook van die Russiese weermag 
wat ‘n “No-Fly Zone” oor die provinsie Latakia ver-
klaar het en ten spyte van Israeliese optrede wat al-
reeds ‘n Russiese ILL -20, vermoor 15 aan boord.

Hierdie besluit van die Israeliese Kabinet kan direk 
daartoe lei dat die 3de Wêreldoorlog nou enige dag 

kan begin.

Volgens bronne in Rusland sal die Russiese S-300 
lugverdediging stelsels die Siriese kusgebied sowel 
as die land se grense met Israel, Libanon, Jordanië 
en Irak, beskerm. 

State in die Midde-Ooste het Rusland versoek om 
nie sy vernietigende S-300- lugverdedigingstelsels 
na Sirië te verskuif nie, maar Vladimir Ermakov, di-
rekteur van die departement vir nie-proliferasie en 
wapenbeheer van die Russiese ministerie van buite-
landse sake, het gesê dat Rusland dit van die hand 
gewys het. Hulle het in elk geval reeds begin met die 
aflewering van daardie wapentoerusting en gesê dat 
as dit nie voldoende is nie, sal hulle meer daarvan 
na Sirië neem.

Tydens ‘n perskonferensie het hy ook gesê: “Daar is 
geen beperking op die hoeveelheid strategiese of-
fensiewe wapens, missiel arsenale en kernwapens 
wat ingebring mag word in die ooreenkoms tussen 
Rusland en die VSA nie. En onder die huidige om-
standighede is dit onwaarskynlik dat ‘n nuwe oor-
eenkoms in die toekoms gesluit sal word.”

Amerikaanse sekuriteitsadviseur, John Bolton, het 
gesê dat die S-300-aflewering ‘n “beduidende es-
kalasie van konflik” sou wees. Die Russiese diplo-
maat het gereageer deur te sê dat “die ekstra voor-
rade in werklikheid sal bydra tot die stabilisering van 
die streek, want ons sal die lugruim waar nodig kan 
sluit, en in die eerste plek sal ons dienspligtiges wat 
hul internasionale diens op uitnodiging van die Sir-
iese regering nakom, beskerm word.”

Die hoof van Mossad, Yossi Cohen, en Eerste min-
ister van Israel, Benjamin Netanyahu, het Washing-
ton toe gevlieg om te gaan kla oor wat die Russe in 
Sirië doen. Beide dié twee lande stem saam dat die 
Russiese aksie die gebied verder sal destabiliseer en 
die reeds hoë spanning sal vererger. Dié twee ka-
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pokhaantjies gaan tjank by Trump omdat Rusland 
Sirië wil beskerm teen hulle eie inmenging daar. Ter-
wyl Israel Sirië uit die lug aangeval het, is ‘n Russiese 
vliegtuig deur Siriese ‘anti-aircraft’ vuur afgeskiet.

Hoekom is hierdie twee boelies nou kwaad? Hulle 
was dan self daar om moeilikheid te maak en ‘n land 
aan te val wat niks aan hulle gedoen het nie. Watter 
soort steun hoop hulle om te kry? Tot nou toe het 
hulle alles in hulle vermoë gedoen om die gebied te 
destabiliseer.

Die oorlog in die Midde-Ooste kan vinnig eskaleer 
tot wêreldwye konflik. Rusland gebruik vragvliegtuie 
om opgedateerde missiel-sisteme, ‘jamming’ toe-
rusting en taktiese kernwapens in Sirië in te vlieg. 
Israel word vinnig deur Rusland ‘neutered’ en word 
gedwing om op te tree voordat die nuwe sisteme 
aanmekaar gesit en in werking gesit kan word.

Israel het rede om bekommerd te wees. Dis waar-
om hulle Sirië wil aanval die oomblik as Rusland die 
S-300 sisteme aan Sirië oorhandig. Israel sal daardie 
land dan wil vernietig ten spyte van die moontlik-
heid van ‘n konfrontasie met Rusland. (Weereens 
die kapokhaantjie-sindroom, want hulle het die Bul-
hond (VSA) waaragter hulle so graag skuil). Putin se 
S-300 lugverdedigingsisteem van selfs ‘lock on’ ‘n 
IAF vliegtuig waar dit opstyg in Israel.

Natanyahu het die Russiese president Vladimir Putin 
gevra om sy besluit om die Assad regering te voor-
sien van gevorderde S-300 ‘anti-aircraft’ missiel sis-
teme te heroorweeg, maar Putin het hom warmplek 
toe gestuur.

Die Russiese minister van Buitelandse Sake het gesê: 
“Putin is gereed om die

voorsiening van S-300 aan Sirië met Amerika te be-
spreek, maar die VSA moet eers endkry om mentor 
(vir Israel) te wees en ook om te probeer om hulle 
eie benadering as die enigste oplossing te sien.”

Wat die Russe éintlik op hulle agterpote gekry 
het, was toe Israel hulle gewaarsku het dat hulle 
Hmeimim Lugbasis sal vernietig as die Israeli jets wat 
daaroor vlieg, beskadig word. So het Israeli militêre 
ontleder, Ron Ben-Yishai, gesê. Dit toe dat die Russe 
‘n ‘no fly zone’ oor Latakia in Sirië opgelê het. Die 
Israeli Lugmag het ook die gruwelike vermetelheid 
om te sê dat hulle “die Russe maklik kan verslaan” 
deur soveel missiele op hulle af te stuur dat hulle nie 
almal sal kan keer nie (alles afkomstig van Amerika). 
Ek persoonlik hoop Rusland skiet hierdie Jode terug 
tot in die dertiende eeu.

Trump het ‘n baie groot taktiese fout begaan toe hy 
Jerusalem vir die Jode gegee het. Van daar af is dit 
net asof die Jode nie brieke het nie. Hulle doen net 
wat hulle wil en skuil agter Amerika se mag as hulle 
opgevoeter word.

Hierdie ding is besig om baie vinnig handuit te ruk. 
Die groot probleem nou is dat Rusland Israeli militê-
re instellings tot niet kan skiet voordat die Jode nog 
hulleself in posisie het, maar Putin is nie iemand wat 
oorlog soek nie, hy probeer dit verhoed. Hy weet dat 
dit baie maklik en baie vinnig tot wêreldwye konflik 
kan eskaleer.

Luister hoe arrogant het hierdie kapokhaantjie Jode 
geword:

Die IDF (Israeli Defence Force) het ook gesê: “Selfs 
met die voordeel van ‘on-site’ magte, kan Israeli 
kommando’s die Hmeimim-basis inneem en Russiese 
verdedigingsklomplekse uitwis om dit makliker te 
maak vir vegvliegtuie om te ‘operate’.”

Sommer so. Die Jode loop net in en maak dood en 
verwoes en die Russe sal hulleself nie kan verdedig 
nie? ‘n Mens sou die Jode kon jammer kry vir hulle 
onnoselheid as dit nie was dat hulle die vloek van 
die wêreld is nie.
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Die Russiese Minister van Verdediging, Shoigu, het 
ook op die VSA se bewegings in Sirië gereageer: 
“Die aflewering van Russiese S-300’s na Sirië sal ook 
Westerse koalisie keer om onbeheerde aanvalle op 
Siriese grondgebied uit te voer.”

Vir eens is daar iemand wat nie handewringend ter-
ugstaan vir die Jode nie. Vir te lank het die Jode met 
hulle leuen van “uitverkore volk van God” wegge-
kom met letterlik moord. Hulle skiet vrouens en 
kinders voor die voet in Palestina. Die land het nie 
eens aan hulle behoort nie, maar aan die Israeliete 
wat honderde jare voor die koms van ons Messias 
reeds uit die land weggetrek het. Die Jode het net 
die geleentheid aangegryp om Palestina in besit te 
neem. Trump se skuif om Jerusalem aan hulle te gee 
(dit was nie syne om te gee nie) het die vuurhoutjie 
by die kruitvat gebring.

Reeds in September het Rusland openlik gesê dat hy 
S-300 missiele aan Damaskus gaan aflewer, asook 
Russiese EW (Electronic Warfare) sisteme om ‘n 
bedreiging vir Russiese soldate in die oorloggeteis-
terde Sirië te verhoed.

Die vure is aangesteek en dit sal nie weer geblus kan 
word nie.

‘N PROFESIE
Glynda Lomax is ‘n toegewyde dienaar van God en 
sy bid elke dag vir Lig. Sy het die volgende profesie 
op 24 Sept 2018 ontvang:

“Berei voor Amerika!

“Amerika het duisternis verkies bo lig. Sy het haar 
weë verkies bo Myne. Sy het sonde bo geregtigheid 
verkies. Ja, selfs groot sonde. Sy klou vas aan haar 
gruwels en moedig dit aan in ander volke. Haar uit-
tarting van My, die Een wat haar groot gemaak het, 

is ‘n stank in my neus.

“Omdat Amerika duisternis bo lig verkies het, sal 
Ek haar oorgee aan duisternis. Ek sal haar vyande 
oproep om die lig in Amerika uit te doof en Amerika 
sal in duisternis gehul wees vir almal om te sien.

“Ek roep jou om berou te hê, Amerika, maar jy wil 
nie. Jou hooghartige gees het nou na ander volke 
versprei en jou gruwels het oor jou grense gevloei 
en ander besoedel. Ek gee jou oor aan die boosheid 
en perversie wat jy bo My verkies het en dit sal jou 
vernietiging bring.

“Aangesien jy nie gekies het wat reg is nie, maar 
boosheid bo die goeie gekies het, sal boosheid jou 
grense vul. Jou vyande sal jou onder hulle voete ver-
trap. Hulle sal jou vroue vat en jou kinders vermoor. 
Hulle sal niemand spaar nie, oud of jonk. Hulle sal 
jou land verontreinig (besoedel) soos hulle voort-
gaan, jou oeste opvreet en jou kuddes verwoes. 
Hongersnood sal oorvloedig wees en die mense van 
Amerika sal na die strate gaan omdat hulle huise nie 
langer veilig sal wees nie.

“Berei jouself voor, Amerika, want Ek roep jou vy-
ande om jou te vernietig. Jy sal nie langer pragtig en 
vry genoem word nie, want Ek gaan jou oorgee aan 
hulle en niemand (van die bose mense) sal teen my 
kan staan nie, die Heilige Een van Israel. Soos wat 
jy geen genade aan hulle betoon het nie, sal geen 
genade aan jou betoon word nie.

“Soos wat jy toegelaat het dat diegene binne jou 
grense die onskuldiges vermoor, so sal jou skoon-
heid vernietig word en jy sal nie weer opstaan nie. 
Vir lank het onskuldige bloed van dié wat jy doodge-
maak het na My geroep, maar Ek is  lankmoedig en 
het jou baie tyd gegee om berou te hê, maar jy het 
geen berou getoon nie. Jy is hooghartig, veragtend, 
boos en pervers en Ek sal jou nie langer verduur nie.” 
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As ons Hemelse Vader sò voel oor wat in Amerika 
aangaan, ‘n land waar daar voorspoed is en waar dit 
nog redelik veilig is, dan kan ‘n mens net dink wat 
God aan hierdie land van ons gaan doen en reeds 
gedoen het. Hoeveel onskuldige bloed is hier ver-
giet deur die toedoen van ons sogenaamde leiers 
van voor 1994? Hoeveel skuld het die mense wat Ja 
gestem het aan hierdie slagting? Hoeveel van hulle 
het in die minste opregte berou oor wat hulle gedoen 
het? Die bloed van die onskuldiges is op hulle hande 
en die wraak wat God teen hulle beplan, sal teen 
hulle wees, nie teen dié wat dit nie goedgekeur het 
of saamgestem het daarmee nie. Liberaliste en selfs 
diegene wat die gebeure net swyend goedgekeur 
het, sal almal in die slag bly. God sien in jou hart, jy 
kan Hom nie kul nie, Hy weet hoe jy dink en Hy gaan 
nie toelaat dat mense bly leef wat ons volk vorentoe 
weer skade kan berokken nie.

ANGUS BUCHAN SE NUWE 
PLANNE
Mense moet asseblief ernstig kennis neem daarvan 
dat Buchan ‘n katoliek is en dat sy enigste doel is om 
ons Christene vir sy heidense kerk te werf.

Die volgende inligting oor sy jongste “It’s Time!” is 
wyd en syd oor die land bekend gemaak:

“Die voorbereiding vir Angus Buchan se bekende It’s 
Time-gebedsbyeenkoms wat dié jaar in Pretoria ge-
hou word, is reeds sterk aan die gang.

“Die byeenkoms vind op 27 Oktober by die Rhino 
Park plaas – ‘n vliegveld op ‘n plaas net buite Preto-
ria, en Buchan het gesê hulle bid dat miljoene mense 
dit sal bywoon. Hy het dit beskryf as die grootste 
Christelike geleentheid wat die land nog gesien het.

“Die korrupsie, geweld, haat, rassisme en moord — 
dit moet stop! En die enigste manier wat dit gestop 
gaan word, is as God se mense saamkom in een plek 
op een tydstip om te bid — en ons kom 27 Oktober 
bymekaar.”

Hy wat Buchan is wil op daardie dag die land van al 
hierdie onheile en verskrikkinge genees. Maar staan 
daar nie in die Groot Boek geskrywe nie? “en (as) my 
volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle veroot-
moedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer 
van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor 
en hulle sonde vergewe en hulle land genees.”

Buchan het dit benadruk dat hierdie geleentheid ’n 
inisiatief vir die nasie is. Hy het sakemanne ook ver-
soek om hul ondernemings op daardie dag te sluit.

Van watter “nasie” is hier na verwys? Dit kan net 
Tutu, De Klerk en Mandela se Reënboognasie wees. 
Daardie nasie wat die Almagtige uit sy parlement 
geban het, wie se Naam in dekades nie meer daar 
gehoor word nie. In ons skole is Hy lankal ‘n vreem-
deling; selfs in ons huise moes Hy plekmaak vir die 
meer gewilde rugby- en kriketbal-afgode.

By Buchan se byeenkoms was daar hoegenaamd ook 
nie sprake van verootmoediging nie, want hy het dit 
al vantevore al gesê: “Ek, Angus Buchan, sal hierdie 
land red!” (Nie God nie).

Hy het sy lyf profeet gehou en voorspel daar gaan 
een en ‘n half miljoen mense opdaag. Maar na skat-
ting was daar op die meeste 20 000.

Om die geweldige grootheidswaan en hoogmoed 
van hierdie man te te besef, hoef ons net na die vol-
gende te kyk:

Voorbereidings op die stuk grond was vir meer as ‘n 
’n maand aan die gang en dit kon begin nadat een 
persoon 1 000 liter brandstof geskenk het vir die 
toerusting wat gebruik word vir die voorbereiding. 
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’n Gebied van nagenoeg 2 000 ha is bekom vir hier-
die doel.

Daar is betonpype gelê sodat voertuie maklik toe-
gang kan hê na en van die parkeerterreine. Die par-
keerterrein het, na berig word, honderde rugbyvel-
de beslaan.

Stootskrapers het toegangspunte so wyd as moont-
lik te maak om maklike verkeersvloei in en uit die 
venue te verseker. “Ons doelwit is om geen opeen-
hopings te hê nie.”

Rondom die grond waar almal sal sit, parkeer en 
kamp, is die velde lank vantevore al skoongebrand 
om “pragtige groen gras betyds vir die groot dag te 
bevorder”.

Daar is vir ’n groot hoeveelheid motors, busse, vlieg-
tuie en voetgangers gereedgemaak, en die GPS-
koördinate van die parkeergebied is glo nie bekend 
gemaak nie, aangesien talle motoriste by ‘n presiese 
ligging sou probeer uitkom en dit sou omvattende 
verkeersknope en voetganger-risiko inhou.

Kampering is aangemoedig en kampeerplek was 
gratis beskikbaar in die omgewing rondom die ven-
ue. Kampering was beskikbaar van 25 Oktober tot 
29 Oktober.

Daar is selfs ook brûe gebou.

Buchan het gesê daar moet planne gemaak word 
om die armes, die bejaardes en gestremdes na die 
geleentheid toe te bring. “Ons is so dankbaar vir die 
verskeie grondeienaars wat hul grond beskikbaar 
gestel het — selfs al loop hulle die risiko om nie be-
tyds te wees vir die plantseisoen nie.”

Kommentaar: Van sy eerste Mighty Men-saamtrek af 
het hy nog elke keer die wa voor die osse ingespan. 
Die verhaal van Ninevé sou hom op die regte spoor 
gebring het. Die opdrag was duidelik: VEROOTMOE-

DIG julle EERS voor My, DAN sal ek Nineve spaar!

Maar Angus Buchan het seker nog nooit Jona se ver-
haal gelees nie. Hy klim met sy hoed op ‘n verhoog 
en skree vir God wat hy gedoen wil hê. Die miljoene 
keer dan weer terug huis toe en gaan aan net soos 
hulle vantevore aangegaan het, en daarom het die 
inbrake, diefstalle, verkragtings, moorde ook weer 
aangaan net soos vantevore.

Hoekom? Dis maklik:

Daardie dag wanneer oom Aartappel ‘n vasdag uit-
roep, hy en sy miljoen almal rouklere omhang, hy 
sy hoed afhaal, in die stof neerbuig (ook NET saam 
met dié wat Hy gesê het in Sy vergadering mag kom), 
geen bevele skree nie, maar in ware berou uitsnik” 
“Vergewe ons!” Dan SAL Hy luister!

Maar tot dan, is dit net so goed asof hulle weer 
piekniek gaan hou het!
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