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HULLE VRA OM GEHAAT TE WORD

‘n Polisiebende van 16 het dit goed gevind om die inwoners van
Westdene Bloemfontein rond te stoot, vulgêre rassistiese taal te
gebruik en pepersproei te spuit ...
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DIE AFRIKANISERING VAN AMERIKA
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VAN DIE
REDAKTEUR
Volgens Marius Roodt is die Afrikaner een wat maklik
aanvaar en ook glo dat ons verhewe is bo die worstelstryd van ander lande, veral op hierdie kontinent.

Roodt meen dat, ten spyte van die ernstige probleme, veral volgehoue hoë vlakke van armoede en
werkloosheid, vaar die land beter as wat baie aan
die begin van 1990 gedink het. Die arme man het
geen benul waarvan hy praat nie en woon waarskynlik in ‘n gegoede buurt en het ‘n goeie werk by die
Institute of Race Relations en daarom preek hy met
die witbrood onder die arm. Sy werkgewers is openlik pro-swart en anti-wit.

Terselfdertyd ly hulle aan ‘n minderwaardigheidskompleks, daarenteen het die swartes en
bruines ‘n oordosis van selfvertroue.
Kultureel skaar die Engelse, Kleurlinge, swartes en
elke ander kleur en geur in die land hulle by die liberale, oppervlakkige Amerikaanse kultuur. Die Konserwatiewes in ons land word verkleineer en vertrap
en eenkant toe gestoot en is ook geneig om te glo
dat dinge veel erger is as wat dit is. Aan die anderkant word niks van die negatiewe dinge soos wrede moorde deur swartes en Kleurlinge op die nuus
bekend gemaak nie. Die liberales leef dus in Lalaland
en glo dat alles nog baie goed gaan.

Maar by al die goeie dinge in die land, voorspel hy
met ‘n beswaarde gemoed dat die pensioenfonds
die laaste neseier is wat die staat gaan plunder,
natuurlik met die goedkeuring van elke vyand van
die blanke wat dit in die eerste plek geskep en onderhou het. En die blanke is dié wat vir ou laas aan
die agterspeer moet suig. Dit gaan uitgedeel word
aan die “agtergeblewenes”, dié aan wie Roodt en sy
kaders so ywerig en graag uitdeel. Hy erken darem
dat die grootste hap deur die swart regering gevat
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gaan word in ‘n poging om die gate wat deur sy plundering en diefstal veroorsaak is, toe te stop.
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Finansiëel, meen Roodt, is ons in die moeilikheid,
want volgens Mboweni leen ons R1.2 miljard PER
DAG net om die pot aan die prut te hou! In die komende jaar gaan ons meer as die helfte spandeer as
wat die land kan genereer. Suid-Afrika sal ook byna
R50 miljard minder aan inkomste kry as wat voorspel is.

Roodt gee vir ons die werklike syfers: Die totale bedrag van die Pensioenfonds is R4 triljoen. Min lande
het so ‘n groot pensioenfonds, sê hy, maar hy vergeet dat ons vir elke leeglêer in Afrika wat hierheen
kom om te steel en te plunder ook moet sorg. Van
die wêreld se groot ekonomieë, Engeland, Australië
en Switserland, het nie eens so ‘n groot pensioenfonds nie en dit binne bereik van die grootste swendelaars en rowers op aarde, mense wat graag ander
se geld spandeer. Ons pensioenfonds is selfs groter
as dié van Duitsland. Ons bevolking is 0.7% van die
wêreld se bevolking en ons handjievol blankes het
oor die jare 1.2% van die pensioenfondse wêreldwyd bymekaargemaak.

Bankrotskap bou geleidelik op tot dit skielik heeltemal uitmekaarval en dit is wat met Suid-Afrika gaan
gebeur. Ons is nou op die randjie van totale ineenstorting. Ons sal binnekort die einde bereik van ons
finansiële pad en, nee, dis nie ‘n geval van ons sien
die dinge donkerder as wat dit werklik is nie. Ons
sien dit presies soos wat dit is, want die publiek voel
dit daagliks aan sy sak.
Daar is nie veel kanse vir die regering om nog iets
aan die saak te doen nie. Hulle kan nie die massa nuttelose salaristrekkers afdank nie, want dan het hulle
Cosatu op hulle nek, en buitendien, die regering en
Cosatu is kop in een mus. Om geld by die IMF te
leen, sal beteken dat hulle hul beleid moet verander

Dit is nou ‘n voldwonge feit dat die Kommunistiese
regering gaan begin plunder. Ramaphosa en sy minister van finansies sê daar is vir die staat geen ander
uitweg nie.
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en dit wil hulle nie doen nie. Dan sal regstellende aksie nie meer kan plaasvind nie en die IMF sal eis dat
die beste persoon vir ‘n belangrike werk aangestel
word.

Jaargang 24 (Junie 2020)

Batebestuurders sal heeltemal gewillig wees om geld
te belê as dit sal beteken dat hulle goeie rente kry
vir hulle beleggers, maar – as enige voorgeskrewe
batebeleggings voorgelê word, sal die geldvretende
Eskom een daarvan wees. Enige geld wat ‘n maatskappy in Eskom, of enige ander sogenaamde bate
van die regering, belê, sal blits vinnig voete kry en
verdwyn en wins op die belegging is net ‘n droom.

Maar daar is geeneen onder die klomp vleiskoppe
wat in die kabinet sit nie. ‘n Baie goeie voorbeeld
is die ousie in die Departement van Landbou wat
doodernstig gesê het: “You can grow meat, chicken
and even fish (in your backyard). These things don’t
even take too long or requite a lot of water. If we are
determined to grow South Africa, let’s grow meat
together.”

Moet ook nie dink dat die plundering van die pensioenfonds slegs ‘n paar mense gaan raak nie. Die
aantal Suid-Afrikaners met een of ander soort pensioengeld is baie groot. Een uit elke drie volwassenes
dra óf by tot ‘n pensioenfonds óf trek pensioen. As
daar aan die fonds gepeuter word, sal dit ‘n groot
deel van die bevolking baie nadelig tref. Daar is ook
gesinne wat afhanklik is van die een wat pensioen
trek. Baie probeer nie eens meer om werk te kry om
‘n bestaan te kan maak nie, maar pas hulle lewensstyl aan by die geld wat hulle van die staat kry.

Wonderlik! Ons word deur groter sotte regeer as
wat in die swart laerskole sit en sukkel om wan, too
trie bymekaar te tel.
Daar is moontlikhede om uit die drek te kom. Een
daarvan is massa afdankings van nuttelose salaristrekkers in die regering, maar dis nie ‘n opsie wat die
regering sal oorweeg nie. Hulle is immers die grootste werkverskaffingsburo op aarde.

Marius Roodt: “Die Suid-Afrikaanse Pensioenfonds
is ‘n weggesteekte juweel in die Suid-Afrikaanse
kroon. Ons moenie ‘n roofsugtige regering toelaat
om Suid-Afrikaners te laat betaal vir hulle foute nie.”

‘n Ander moontlikheid vir die sinkende skip is om
hulle te beroep op die genade van die IMF, maar die
IMF het hulle eie voorwaardes vir lenings en een
daarvan spesifiek vir die ANC regering, is om weg te
doen met regstellende aksie – wat die regering nooit
as te nimmer sal doen nie.

En wie gaan hulle keer?

HULLE VRA OM GEHAAT TE
WORD

Hierdie twee moontlikhede sal nie realiseer nie,
want die regering het klaar besluit dat daar nog ‘n
groot, goue eier fonds in Suid-Afrika is wat net wag
om gegryp te word en dit word by die dag moeiliker
om hulle pote daarvan af te hou. Die regering sal dus
die regulasies verander (hulle verander enige ding,
al is dit ook in beton gegiet) en eis dat die bestuurders van die pensioenfonds, asook batebestuurders sekere bedrae belê in bates of sektore wat die
regering sal voorskryf. Dis nie ‘n nuwe ding nie, want
dit was ook gedoen met die Spoorwegpensioenfonds en vandag is hy kaalgestroop.

JosHen Smith skryf: “Danksy die aanhoudende antiwit retoriek van Ramaphosa en die ANC, het SA ‘n
swart Fascistiese Polisiestaat geword wat ‘n etniese
minderheid probeer uitwis. In ‘n skokkende vertoning van anti-wit rassisme en toenemende wreedheid van die ANC regime, het ‘n groep van 16 swart
polisiebeamptes verlede Vrydagaand by die huis van
‘n blanke gesin ingebars terwyl hulle besig was om
aandete voor te berei. Wat daaruit voortvloei, kan
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slegs beskryf word as ‘n litanie van rassehaat en ‘n
helse polisie-brutaliteit teen ongewapende vrouens!
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Maas het gesê hulle is getraumatiseerd en diep
verneder oor die voorval en hy voel diep ontsteld dat
so ‘n groot groep hul privaatheid kon binnegedring
het, hulle rassisties mishandel het, hulle aangerand
het, en dit alles terwyl hulle wetsgehoorsame burgers is wat net kos maak en handreiniger bottels volmaak. Waar is hul waardigheid? Hy sê dit was ‘n uit
en uit rassistiese voorval en ‘n toonbeeld van ernstige mishandeling en staatsgeweld in hul eie huis.

Donovan Maas, ‘n finansiële adviseur wat die enigste man was uit ses blanke inwoners van die huis in
Westdene, Bloemfontein is, vertel dat ondanks die
feit dat daar geen partytjie was nie, het die polisiebende van 16 dit steeds goed gevind om die inwoners rond te stoot, vulgêre rassistiese taal te gebruik
en pepersproei te spuit in die gesigte van Maas, sy
ma, Sonette, en ‘n ander vrou wat vir Maas werk,
en ook in die huis woon met haar 3 dogters. Sonette het ook siek geword nadat sy deur 3 manlike
polisiebeamptes op die sypaadjie gesleep is en haar
toga afgetrek is, wat haar in die koue blootgestel en
verneder het. Haar oog het ook geswel vanweë die
pepersproei.

Hy sê die enigste ding wat hy gedoen het, was om
vir die regte identifikasie te vra toe die polisielede
die eerste keer by sy huis opdaag. As die enigste
man in die huis voel hy verplig om toe te sien dat
misdadigers wat voorgee dat hulle polisiebeamptes
is, nie die huis binnekom met die doel om hulle te
beroof nie. Maar huisrooftogte deur mans geklee in
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polisie-uniform is nie ongewoon in Suid-Afrika nie.
Toe die 16 polisielede by die huis inbars en hom en
sy ma wegstoot, is sy selfoon ook uit sy hand geslaan. Toe Sonette sê dat die polisie nie so op haar
seun kan optree nie, is sy met pepersproei in haar
gesig gespuit. Dit het gebeur met groot genot van
een van die vroulike (kan ‘n mens van vroulik praat?)
polisielede. Die polisie moes uiteindelik onttrek toe
hulle besef dat daar geen partytjie was nie, soos
hulle aanvanklik beweer het nie. Een lid het nog
steeds aan Maas gesê “I will f*ck you up!” en ‘n ander polisielid het die gesin uitgeskel as “white trash”
terwyl hulle vertrek het.
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die kokende paddasverhaal ontstaan het, iets wat hy
as ‘n jong aktivis in die ANC gesê het. Hy vergeet dat
hy as president alle Suid-Afrikaners verteenwoordig,
nie net die swart begunstigdes nie en kaders in diens wat hul stem aan hom verkoop het vir toelaes
en werk

SJINA SE MILITÊRE BEDRYWIGHEDE ONDER DIE DEKMANTEL VAN COVID-19

Maas het later ‘n Facebook-plasing gemaak waarin
hy president Ramaphosa gevra het waarom alles
in die land altyd oor ras moet gaan. Brigadier Vishnu Naidoo, woordvoerder van die SAPD, het aan
Netwerk24 gesê die polisie het gereageer op ‘n klag
van versteuring van die vrede, maar het erken dat
daar geen partytjie by die huis was nie.

Terwyl die Weste besig gehou word met coronavirus,
is Sjina stil-stil besig om sy mag dwarsoor die wêreld
uit te brei. Die Sjinese president Xi Jinping het die
geleentheid aangegryp om Taiwan te intimideer, Europa te beïnvloed, sy weermag te moderniseer en
homself dieper in die Suid-Sjinese See in te grawe.
Toe die wêreld uiteindelik bewus word van die krisis
binne Sjina se grense met die verspreiding van die
coronavirus, het verskeie mense gespekuleer dat dit
die einde van die Kommunistiese Party kan wees. Dit
was selfs genoem dit Sjina se ‘Chernobyl-oomblik’ is.

Naidoo sê die polisielede het vertrek toe hulle sien
dat daar net inwoners by die huis is. Hy het gesê
Maas het wel ‘n aanrandingsaak teen die polisie
geopen. Hy het op Facebook gesê hy wil dit verder
neem omdat die oppergesag van die reg vervang is
deur ‘n stelsel van staatsamptenare wat glo dat hulle
die wet is.

Maar ‘n heeltemal ander realiteit is besig om na
vore te kom. In plaas daarvan dat dit die einde van
hulle is, het die Kommunistiese Party die krisis gebruik om sy posisie binne sy grense, asook buite, te
verstewig.Deur dit te doen, het hy die supermag, die
VSA, broos en swak laat lyk.

Soos op SABC-News berig is, is mnr. Wayne Scholtz,
‘n buurtwaglid van Vanderbijlpark, ook verlede
Woensdag erg aangerand deur ‘n bende ‘hooggeplaaste’ swart polisiebeamptes wat na ‘n begrafnis,
buite ‘n kroeg met die naam Chillas, gestaan en drink
het. Die voorval het plaasgevind toe mnr. Scholtz ‘n
selfoonvideo wou maak van hierdie uiters onwettige aktiwiteit te midde van die inperkingsperiode.
Verskeie ander voorvalle van onwettige arrestasies
en aanrandings op lede van die gemeenskap deur
polisielede is in die inperkingsperiode aangemeld.
Ramaphosa se rassisme was nog altyd subtiel totdat

Kurt Campbell en Rush Doshi het op 18 Maart hierdie onthulling gemaak: “Soos wat Washington misluk, beweeg Beijing vinnig en bedrewe om voordeel
te trek uit die opening wat deur die VSA se foute
geskep is deur die vakuum te vul en homself te posisioneer as die wêreldleier in pandemie reaksie.
Hy werk om sy eie sisteem te smous, materiële bystand aan ander lande te verleen en selfs om ander
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regerings te herorganiseer. Die louter vermetelheid
van Sjina se optrede is moeilik om te oordryf. Dit was
per slot van rekening Sjina se eie misstappe – veral
sy pogings om die erns en verspreiding van die virus toe te smeer – wat gehelp het om die krisis wat
nou die grootste deel van die wêreld teister, te skep.
En tog as Beijing verstaan dat as dit homself sien
as leidend, en Washington sien as nie in staat om
dit te doen nie, sal die persepsie fundamenteel die
VSA se posisie in wêreldpolitiek verander, asook die
stryd om leierskap van die 21ste eeu. Sjina gebruik
die coronavirus om sy wêreldambisie ‘n realiteit te
maak.

Jaargang 24 (Junie 2020)

virus Fog, Tussling over Taiwan goes under in the
Radar’. Daarna het Sjina die Taiwanese lugruimte
binnegeval, militêre oefeninge oor die Taiwan Straat
uitgevoer en ‘n Taiwanese kuswagvaartuig beskadig
gedurende ‘n Sjinese snelbootteistering. Sjina het so
erg geraak dat ‘n Taiwanese verdedigings amptenaar
gedwing was om die publiek gerus te stel dat die eiland voorberei vir ‘n moontlike aanval.
“Sjina is ook besig om inbreuk te maak op riwwe
wat aan die Filippyne behoort en hulle bou nuwe
fasiliteite in die Wes Filippynse See. Sjina se staatsnuusagentskap Xinhua, berig dat die twee fasiliteite
navorsingstasies is wat glo bedoel is om ‘wetenskaplikes te help om hulle navorsing uit te brei in
diepsee-ekologie, geologie, omgewingsmateriaal,
wetenskappe en marine energie.” Die fasiliteite is
gebou op Fiery Cross en Subi Riwwe in die Spratly
Eilande. Die Filippyne maak op albei aanspraak. Terwyl hierdie Riwwe nie ingesluit is in ‘n internasionale besluit dat dit aan die Filippyne behoort nie, is
hulle nader aan die Filippyne geleë as enige ander

“Sjina se staatsbeheerde Global Times het berig dat
“oefen vir oorlogsvoorbereiding nie sal stop selfs in
die middel van die COVID-19 epidemie nie.”
“Terwyl almal se aandag elders is, het Sjina die geleentheid gebruik om Taiwan te intimideer met min
reperkussies. Die South China Morning Post het ‘n
artikel gepubliseer onder die titel: ‘In the Corona-
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Rif waarop Sjina ‘n fasiliteit gebou het en wat aanvaar is dat dit Filippynse gebied is.
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Terwyl die Weste se inperking al verder uitgebrei
word, is Sjina besig om gereed te maak vir oorlog.
Op 10 Maart het hulle uitgebreide militêre oefeninge gedoen waaronder die opspoor van vreemde
duikbote en vliegtuie, asook die afskiet en vernietiging daarvan.

Intussen het Sjina ook die coronavirus gebruik om
Europa binne te val. Verskeie Europese lande het
hulle na Sjina gewend vir hulp in hulle stryd teen die
coronavirus en dus is Sjina geëer as ‘n redder. Terwyl
die versending van maskers, ventilators en mediese
personeel nie mag lyk na ‘n militêre oorname nie,
gee dit Sjina ‘n groter vastrap plek in die gebied en
open die deur vir verdere samewerking.

Aan die anderkant van die wêreld is Amerika heeltemal bewus van wat Sjina doen en is ook besig om
voor te berei vir oorlog. Daar is ‘n wet deur die parlement gevoer om Taiwan te beskerm. Sen. Cory
Gardner sê dat die wetgewing “’n sterk boodskap
stuur na lande wat Sjinese bedrywighede steun wat
Taiwan ondermyn, en dat daar gevolge vir hulle aksies sal wees”. Die wet kan daartoe lei dat lande wat
Taiwan se onafhanklikheid teenstaan se ekonomie,
veiligheid en diplomatieke aksies met sulke lande
deur die VSA skerp ingekort word.

Sjina het ook hulle steun aan ander lande aangebied.
Serbië is een van die volke wat met die aankoms van
Sjinese dokters, die “Sjinese model” geïmplementeer het wat massa-toetsing, isolering van gevalle
en oortreders van die maatreëls wat gestraf word
as hulle nie sosiale afstand behou of die aanklokreël
oortree, met tot soveel as 3 tot 12 jaar tronkstraf.
Sjina se steun het gelei tot groot lof van die Serbiese
president. Dit is net een van die baie maniere waarop Sjina hierdie ‘pandemie’ gebruik om sy Belt and
Road Initiative (BRI) verder Europa in uit te brei. Dis
‘n inisiatief wat ook wêreldwye militêre ambisies insluit.

Die Withuis het al verskeie waarskuwings ontvang
van militêre leiers en politieke amptenare wat sê dat
Amerika gereed moet maak vir ‘n konflik met Sjina.
Die VSA Onder-Assistent Sekretaris van Verdediging,
Chad Sbragia, het gewaarsku dat Sjina op die oomblik “een van die mees ambisieuse militêre moderniseringspogings ondergaan het in onlangse geskiedenis. In die meeste van die potensiële vlampunte
in die Indo-Stille Oseaangebied – die Taiwan Straat,
die Suid Sjinese See, die Sekaku Eilande of die Koreaanse Skiereiland – mag die VSA hulleself bevind
in ‘n militêre krisis met Sjina.”Hy het ook gewaarsku
dat die bedreiging net so ernstig is as die Koue Oorlog en dat die VSA se voorbereiding dit moet ewenaar, want dit is nie langer ‘n geval van “as” nie, maar
“wanneer” die spanning gaan eskaleer. Een van die
militêre ontleders het gesê dat vir Sjina is Taiwan
nie die doel nie, dit is bloot “die patroon vir hoe dit
uiteindelik elke ander demokrasie gaan bedreig.”

Op 29 Maart het die South China Morning Post oor
Serbië berig: “Met die coronavirus krisis sien Sjina ‘n
geleentheid om sy regeringsmodel daar in te stel”,
maw, ‘n Kommunistiese regering. Die artikel bespreek hoe Sjina die BRI as metode kan gebruik om
sy regering deur mag uit te voer “as ‘n alternatief
vir die Westerse liberale model”. Die Westerse pers
is vol lof vir Sjina se outoritêre hantering van die krisis (hulle ignoreer die negatiewe van so totalitêre
ingryping) en suggereer dat die Weste meer oop is
vir hierdie soort regering. Dit is duidelik uit Serbië se
harde ingryping op hulle wat nie die reëls gehoorsaam nie, asook die Britse polisie se genadelose vervolging van die presiese gebruik van die Sjinese taktiek met nasionale data- en selfoon-opsporing.

Soos wat die VSA voorberei op konflik, het sy Marine Korps ‘n dekade lank beplan om sy mag vir ‘n
volskaalse oorlog voor te berei, spesifiek met die
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fokus op Sjina. Hierdie modernisering van die Marine Korps sluit in die uit diensneming van alle tenks,
die vermindering van voetsoldate, betekenisvolle
vermindering in artillerie-eenhede, die vermindering van die getal amfibiese voertuie en ook sommige
vliegtuie. Dit is ontwerp om die skep van die Marine
Littoral Regiments met kusgebaseerde, antiskeepswapens, gespesialiseerde eenhede vir die gryp en
bou van ekspedisie- basisse, asook om vegseenhede
bedoel vir gebiede buite die groter VSA basisse toe
te laat.

sen die twee lande nou grootliks gaan misluk.”

Die Marines beplan ook om nouer saam te werk
met die Vloot om voor te berei vir ontplooing onder
groter weerstand as wat tans ondervind word. Intussen het die Marines ook in hulle 2021 begroting ‘n
versoek gerig vir die befondsing om ‘n grond-lanseer
Tomahawk kruisermissiel aan te koop om skepe te
teiken, ‘n wapen wat onder die Koue Oorlog INF Ooreenkoms verbied is.

Die uitwerking van hierdie botsing is onmoontlik om
nou te bepaal. Watter een ook al die oorlog gaan
wen, as daar ‘n wenner sal wees, is onmoontlik om
te sê. Die blanke Weste het ons Skepper om op te
vertrou en al lyk die situasie hóé donker, ons weet
dat Hy nie sy lig op aarde sal toelaat om onder te
gaan nie, want dan het die duisternis gewen en dit
staan nie so in die profete opgeteken nie.

‘n Botsing tussen Amerika en Sjina is onvermydelik
en dit is hoekom Sjina se militêre voorbereidings so
belangrik is. In die volgende jaar gaan daar verbysterende veranderinge wees in wêreldgebeure. Sjina
en Rusland, met kleiner lande ingesluit, omvat byna
die helfte van die aarde se bevolking. Indien hulle
sou saamstaan en die swartes insleep vir kanonvoer,
sal die Weste gedwing word om weer hande te vat
soos dit moet.

Die VSA het ook sy teenwoordigheid in die betwiste
see by Sjina en Suid-Oos Asië verhoog. Terwyl dit gewoonlik beperk was tot vryheid van navigasieoperasies, het die VSA ook ‘n meer blatante waarskuwing
aan Sjina gerig. Op 19 Maart het die VSA ‘n lewende
ammunisiemissieloefening in die Filippynse See uitgevoer. Beijing se militêre spesialis, Zhou Chenming
het gesê dat omdat hierdie oefening nie algemeen
is nie “kan dit gesien word as ‘n waarskuwing aan
die People’s Liberation Army.” Beijing se militêre
analis, Li Jie, het saamgestem dat die “VSA aan Sjina
wil sê dat hulle die PLA se gevorderde missiele kan
afweer”.

DIE AFRIKANISERING VAN
AMERIKA
Dit is maklik om te sien dat die linkse onluste wat
tans in die VSA woed, meer te make het met die
feit dat dit ‘n verkiesingsjaar is, en die wanhopige
Demokrate se laaste poging is om mag weer te
probeer steel, as wat dit te doen het met werklike
simpatie of woede oor George Floyd, ‘n swart pornografiese akteur, verslaaf aan ‘n konkoksie van onwettige dwelms, wat inhegtenisneming teengestaan
het, en wat dood is, en waarvan ‘n blanke sekuriteitswag daarvan beskuldig word dat hy Floyd verwurg
het. Floyd het ‘n dekade lank as ‘n “uitsmyter saam
met die ander sekuriteitswag gewerk by ‘n plaaslike
nagklub. Kommuniste sal egter nooit ‘n goeie krisis
verby laat gaan in die strewe om die VSA na SuidAfrika te verander nie, waar misdaad, korrupsie en

Intussen het die Hong Kong-gebaseerde militêre
kommentator, Song Zhongping, gesê: “Die Filippynse See is ook die mees kritieke maritime aar vir
PLA vaartuie wanneer hulle na die westerse Stille
en Indiese Oseane wil gaan. Die VSA Vloot sal hulle
militêre teenwoordigheid in die gebied verder moet
verskerp, wat sal beteken dat politieke vertroue tus-
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moord aan die orde van die dag is nie!
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As hierdie kortsigtige plunderende en brandlustige
swartes in Amerika maar net kon besef tot watter
mate hulle gedryf en gemanipuleer word, maar dan
weet ons in Suid-Afrika alles van die swartes, wat
‘n protesoptog oor dienslewering verlaat om weer
ANC te gaan stem, en dan weer terugkeer na die
betogings! Afrikane sukkel regtig met die idee van
demokrasie, en dit lyk asof hulle verkies om sake in
hul eie gewelddadige hande te neem. Die hele vasteland van Afrika kan daarvan getuig. Afrikane lewe
van nature op ‘n bestaansvlak en wat nou in hul
hande is, of nie is nie, is belangriker as wat môre in
hul hande kan wees.

Dit het nou aan die lig gekom dat Floyd, terwyl die
sekuriteitswag wat ‘n polisiewapen op sy hemp gedra het, se knie op sy nek was, die hele tyd nog gepraat het. ‘n Mediese persoon het ook gesê dat ‘n
mens nie kan versmoor as iemand sy knie teen jou
nek en nie op jou keel het nie. Dus, wat is werklik
hier aan die gang?
Die verlinkse vleuel en die linkse “establishment”
het ‘n paar jaar sedert die demokratiese oorwinning
van Brexit en die verrassende (nie vir ons nie) verkiesing van Trump, nou al ‘n paar jaar lank ‘n onheilspellende ervaring gehad. Die Libtards het inderdaad
gesien hoe hul Liberale Wêreldorde voor hulle oë
verkrummel, nadat hulle vir amper ‘n eeu lank hul
sosialistiese gedrewe organisasies vir wêreldbestuur
opgebou het, soos die WGO, die VN, Parys-akkoord
en basies elke globalistiese liggaam waaraan Trump
onttrek het. Hulle het hul bes probeer om hul eienaarskap en beheer van sosiale en hoofstroom media, sowel as big tech en Hollywood te benut, om
‘n bietjie mag terug te wen, dus toe ‘n geleentheid
soos Floyd George se toevallige dood ontstaan, het
hulle in hul massa opgeruk om voordeel daaruit te
trek, vanaf die uiterste ver linkse terroriste Antifa,
tot die sosialiste, elitistiese celebs in hul ivoor torings en selfs die gekweste konserwatiewes.

Selfs die groot verraaier, Obama, het uit sy bunker
gekruip om die kamerade te laat saamtrek en hulle
met breë soetwoorde oor die “her-verbeelding van
polisiëring” gebreinspoel het. Maar wat hy beskryf
het, klink baie na die Suid-Afrikaanse Polisiemag
(SAPD), waar die handhawing van Gereg en Wet &
Orde eenvoudig nie in hul posbeskrywings of belangstellings val nie. Vir Kommuniste is die polisie
‘n uitbreiding van die Party en is hulle daar om te
verseker dat die Party die opperheerser is, soos in
die Kommunistiese China, waar die reputasie van
die Party bo die coronavirus geplaas is, wat tot die
sogenaamde wêreldwye pandemie gelei het! SuidAfrika is reeds goed gevorderd in die proses met die
ANC se kaderontplooiingskema. Het iemand al ooit
gevra hoeveel lede van die SAPD ANC-lede is?

Al die grootkoppe van die sosialistiese beweging het
uitgekom om die geleentheid te benut. Al die groot
tegnologie- en sosialemediaplatforms van Snapchat
tot 23andMe het hul globalistiese lojaliteit blootgestel met pateties deursigtige anti-Trump stellings.
Die onluste het sulke afmetings bereik, dat selfs die
aandag van die VN se Hoë Kommissaris vir Menseregte, Michelle Bachelet, gesê het dat betogings wat
dikwels tot gewelddadige onluste lei, duidelik toon
dat mense “tot kookpunt gedryf is...”

As hierdie elitistiese “libtards” so desperaat is, waarom trek hulle dan nie na Suid-Afrika of Venezuela
nie waar al die beleidsrigtings wat hulle stoot tot
‘n groot mate toegepas word, maar natuurlik is hul
agenda verborge, so, hulle doen nie wat hulle preek
nie. George Floyd se suster het reeds 12 Miljoen
dollar op ‘n GoFundMe-fonds verdien, en sy broer
is bykans op 400,000 dollar ryker op ‘n aparte GoFundMe-fonds en daar is ‘n halfdosyn ander fondsinsamelings wat aan George Floyd se naam gekoppel
is.
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Wat eintlik ironies is, is dat volgens sommige owerhede die George Floyd-betogings veilig is vir die
coronavirus, maar protesoptogte teen die inperking
nie!

WORD DIE WÊRELDGESONDHEIDSORGANISASIE (WGO) GELEI DEUR ‘N TERRORIS?
Binne ‘n kwessie van ‘n paar weke lyk dit of die hele
planeet geplaas is onder die bevel van die WGO en
sy leier, Tedros Gherbreyesus, ‘n man wat deur Sjina
gehelp was in 2017 om as leier van WGO gekies te
word. Dis geen wonder dat hy twee maande voor
die leier van die WGO uitgenooi was om ‘n hoofrede
voor die Beijing universiteit te lewer nie. Maar die
afgelope tyd het die hantering van die coronavirus
krisis en hierdie man se verhouding met Sjina hom
onder kwaai spervuur gebring met baie wat wil hê
hy moet bedank. Nou kan ‘n mens tereg vra of ons
lotsbestemming dan met ander woorde in die hande
van ‘n opperste skurk is?

gram Coordinating Board wat deur Bill en Melinda
Gates begin is en waarvan hy ook die Direkteur was.
Daardeur was sy voet in die deur. Hy was ook nou
verbonde aan die Clinton Fondasie en die Clintonvigsinisiatief. Hy word voorgestel as ‘n nederige,
passievolle persoon, ‘n weldoener vir die mensdom,
toegewyd aan sy groot verantwoordelikhede, maar
is duidelik nie daartoe in staat om die regte besluite
te neem nie.

Gedurende een konferensie in die Withuis oor COVID-19 het Dr. Fauci oor Ghebreyesus gesê: “Tedros is
werklik ‘n uitsonderlike persoon. Ek ken hom van die
tyd toe hy minister van Gesondheid in Etiopië was.”
Nog ‘n vrot nes van dom swartes. Na al die stommiteite sedert die pandemie begin het, sien baie
hom nou as berug eerder as beroemd.

Die waarheid sal egter altyd uitkom. Ghebreyesus
se politieke loopbaan het begin by die politburo van
die Tigray People’s Liberation Front, ‘n terroriste organisasie van die Tigray etniese minderheidsgroep
(6% van die Etiopiese bevolking). Hulle is in die VSA
gelys vir ‘n reeks ontvoerings, bomplantings en gewapende roof.

Die 55-jarige Etiopiër het in 2017 Direkteur-Generaal
van die WGO geword en hy is nie eens ‘n dokter nie.
Hy het maar ‘n graad in iets soos gemeenskapsversorging – maw pleisters plak en pille vir maagwerk
uitdeel.

In 1991 het hulle, saam met ‘n ander terroriste organisasie, die Ethiopian People’s Democratic Revolutionary Front die regering oorgeneem wat net in
naam demokraties is.

Sy grootste prestasie is dat hy homself ingewurm
het in die Global Fund asook van die UNAIDS Pro-
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‘n Verslag van ‘n internasionale regsjoernaal het gesê
dat hulle in werklikheid “die idees van selfbeskikking
en demokrasie misbruik om Etiopië te plunder.” Die
Oakland Intituut het weer berig dat Etiopië $3.5 biljoen ontvang het as hulpfonds (dit is 60% van die
totale begroting van die land) en dit is hoofsaaklik
gebruik vir politieke onderdrukking, beheer en straf
vir rebelle en die onderdrukking van sy teenstanders. Maar die hoof van daardie korrupte spul is dieselfde een aan die hoof van die WGO, dieselfde een
wat die Weste onder slot en grendel hou en wat die
ekonomieë van die Weste totaal vernietig het.

Jaargang 24 (Junie 2020)

die Soedan, Etiopië se vyandige bure, geïgnoreer. Hy
was gekies as hoof van die Global Fund wat ‘n vennootskap wat gelei word deur Bill en Melinda Gates
Fondasie om vigs, TB en Malaria te beveg. Onder
sy leierskap is die gebruik van internasionale hulpfondse waaroor hy toesig gehou het, ernstig bevraagteken.
Gedurende ‘n oudit van die fondse is flagrante gebrek aan deursigtigheid gevind, asook baie tekortkominge in die boekhouding en bestuur van die
fondse tot ‘n punt waar daar ‘n tekort van $7 miljoen
was. Daar is ook gevind dat 77% van die gesondheidsentrums wat opgerig is, nie drinkwater het nie
en 32% het geen sanitêre fasiliteite nie. Slegs 14%
het ‘n mikroskoop of geboortetafel gehad en net
12% ‘n apteek.

In Etiopië het programme vir voedselhulp, hulp vir
landbou, mikro-krediet of gesondheidsorg uitsluitlik sekere etniese groepe bevoordeel, terwyl ander
dit sistematies ontsê is. Die Amhara Professional
Union (APU) het hom daarvan beskuldig dat hy ‘n
volksmoord-beleid as Minister van Gesondheid in
Etiopië gevoer het. Van die Amhara etniese groep is
tussen 1997 en 2007 meer as 2.5 miljoen uitgewis.
Hulle groei was 1.9% terwyl dié van ander groepe
2,6% was.

Die ondersoek moes gelei het na maatreëls vir meer
deursigtigheid in die bestuur van die program, maar
in plaas daarvan is die Inspeteur Generaal wat die
ondersoek gelei het, saam met sy bevindinge uitgesmyt.
Die gevaarliggies het aangegaan. Gherbreyesus is ‘n
krimineel wat steel soos hy lekkerkry, mense doelbewus laat sterf sonder kos of mediese hulp, hy is dik
vriende met Bill Gates en het op die oomblik via die
coronavirus beheer oor ons lewes.

Hy het ook teen hulle gediskrimineer wat betref
medikasie soos voorbehoedmiddels. Wat hy wel vir
hulle toegelaat het, was Dep-provera wat onteoporose en borskanker tot gevolg het, asook die moontlikheid van vigs verhoog. Die Tigray aan die anderkant het 5 maal beter gesondheidsorg geniet.

DUITSLAND: CORONAVIRUS IS
‘N VALS ALARM

Dis moontlik dat Trump hierdie dinge in ag geneem
het toe hy aangekondig het dat hy die befondsing
van die VN Bevolkingsfonds gaan stop. Bill Gates het
gesê hy is “diep bekommerd”, maar later in dieselfde
jaar tydens ‘n internasionale byeenkoms in London,
het Engeland, die IMF, die Wêreldbank en internasionale NGO’s nuwe befondsing geskenk wat $2.5
miljard beloop het. Uit woede teen Trump se besluit.

Sedert Mei 2020 is Duitsland se federale regering
en hoofstroommedia besig met skadebeheer (damage control) na ‘n verslag, Analysis of the Crisis
Management wat uitgelek het uit die kantoor van
Binnelandse Sake. Die verslag daag die gevestigde
coronavirus-storie uit en sommige van die sleutelparagrawe is die volgende:

Ghebreyesus het ook verskeie uitbrake van cholera
probeer toesmeer (2006, 2009, 2011). Selfs as leier
van WGO het hy ‘n massiewe uitbraak van cholera in
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● Die gevaarlikheid van COVID-19 is heeltemal
oordryf: Die gevaar wat deur die nuwe virus
voortgebring is, was op geen gegewe oomblik
groter as die normale vlak vir virusinfeksie nie.
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“En deur beleggings aan te moedig deur innoverende finansieringsmeganismes soos die Sjina-Afrika
Ontwikkelings Fonds, het Sjina nie slegs die Afrika
ekonomiese kapasiteit versterk nie, maar mettertyd ook die markte vir Sjinese goedere. Sjina het
‘n goeie geleentheid om die wêreldleier te word in
gesondheidsinnovering. Met sy ryk poel van talentvolle wetenskaplikes (van die grusaamste wesens
denkbaar kom uit hulle sogenaamde laboratoriums)
en sy kapasiteit om nuwe inentings te ontwikkel,
was Sjina die duidelike keuse vir ons om ‘n nuwe
Global Health Drug Institute te allokeer. Hierdie instituut – ‘n samewerking tussen ons Stigting (Bill
Gates), die Beijing Munisipale regering, die Tsinghua
Universiteit – sal help om die vinnige ontdekking en
ontwikkeling van nuwe lewensreddende medisynes
te bespoedig.

● Die mense wat aan die coronavirus sterf, is essensiëel hulle wat in elk geval hierdie jaar te sterwe
sou kom omdat hulle oud is en hulle tyd is verby
en hulle liggame kan nie langer terugveg teen
elke dag se stres nie. Wêreldwyd was daar binne
drie maande 250 000 sterftes aan COVID-19 (baie
daarvan is net die gewone griep) in vergelyking
met 1.5 miljoen sterftes ook in drie maande (25
000 net in Duitsland alleen) gedurende die jare
2017 tot 2018.
● Die gevaar is duideliker nie groter as baie van die
ander virusse nie. Daar is geen bewys dat die coronavirus nie ‘n vals alarm was nie.

“Baie van die mees suksesvolle entrepeneurs soos
Jack Ma, Pony Ma, Charles Chen Yidan en Niu Gensheng het gehelp om die wêreld se tweede grootste
kring van indiwiduele rykdom te skep. En nou neem
hulle stappe om betrokke te raak en terug te gee...”
Gates is egter nie die enigste vriend van Sjina nie.
Dit is gekoppel aan ‘n groot deel van Westerse globaliste en verdien om van nader bekyk te word.

● Die regerings van die lande is die grootste produseerders van hierdie Vals Nuus.

SJINA BREI UIT SONDER DAT
IEMAND DIT AGTERKOM

Westerlinge wat op die universiteitsraad van die
Tsinghue University School of Economics and Management in Beijing dien, is mense soos Henry Paulson (HUB van Goldman Sachs), Jamie Dimon (van JP
Morgan Chase), Corbit (van Citigroup), Mark Zuckerberg, Elon Musk, Tik Cook, Laurence Fink en die
HUB’s van Dell, McKinsey, IBM, Walmart, General
Motors, Black Rock, Tata en baie ander.

Die skande rondom Tedros Ghebreyesus is net die
puntjie van die ysberg van Sjina se roekelose uitbreiding in die Weste. Bill Gates het ook tydens die seminaar by die Beijing Universiteit deelgeneem net soos
wat Cherbreyesus gedoen het. Dit is baie duidelik
dat Gates glo Sjina is die huidige wêreldleier.
“Dis wonderlik om te sien dat Sjina vorentoe tree om
die gaping vir leierskap te vul. Die Sjinese regering
is uniek goed toegerus om dit te doen. Geen ander
land het bereik wat Sjina in die laaste dekades bereik
het (op die rug van gesteelde Westerse tegnologie)
op ‘n skaal en spoed ongeëwenaar in die mens se
geskiedenis.

Wat doen hulle werklik op die raad van ‘n Sjinese
universiteit? Die slang in die gras word al gevaarliker.
Dit word ook al hoe duideliker dat hulle die coronavirus probeer gebruik om beheer oor Afrika en sy
grondstowwe te kry. Trump het spioene uit die African Center for Disease Control weggejaag en gedreig
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dat hy befondsing gaan stop as Beijing voortgaan
met die bou van sy hoofkwartier in Etiopië.
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wees en dan teen hulle eie mense optree of hulle
gaan aangee by die owerhede. Dis mense met ‘n
baie, baie swak karakter, die soort waarvoor jy jou
skaam as jy moet erken dat hulle aan dieselfde ras
of volk as jy behoort.

Aan die begin van die epidemie het die Afrika-bosrot, Gherbreyesus, die Italianers gevra om “nie die
Sjinese te stigmatiseer nie” deur daarop aan te dring
dat dit nie die tyd is vir “veroordeling nie, maar vir
solidariteit”. Dis deur sy sotlike, agteraf gekonkel dat
die regering van Italië verbied is om mense wat uit
Sjina terugkeer, onder kwarantyn te plaas. Wat nog
erger is, is dat die burgemeester van Florence, waar
daar ‘n groot getal Sjinese immigrante is, aangemoedig is om ‘n nasionale veldtog van stapel te stuur en
sy medeburgers uit te nooi om “Sjinese in die straat
te omhels”! Die gevolg was dat Italië baie hard getref
is deur die uitbreek van die virus en nou nog sukkel
om dit onder beheer te kry.

Daar is een ding wat hierdie foefie-coronavirus gedoen het – dit het mense se karakter na vore gebring, duidelik vir almal om te sien. Insidente stapel
op van blankes wat rassistiese swart polisie opkommandeer om hulle bure wat die drakoniese wette
van inpreking ‘oortree’. Hulle word dan genadeloos
aangerand, gearresteer en beboet. Die ergste geval
waarvan ons gehoor het, het in Middelburg, Transvaal plaasgevind. Uit die bewyse blyk dit dat een of
ander nuusdraer in die omgewing wie se vrieskaste
oorlopens toe vol is van kos, die varke laat kom het
om die bietjie kos van ‘n armblanke gesin waarvan
die broodwinner net loswerkies kan doen omdat hy
nie op die oomblik sy gewone werk as arbeider kan
doen nie.

Na die eerste uitbraak in Italië, was die land die eerste in Europa om alle vlugte uit Sjina te stop. Die
land mag egter nog die prys betaal vir sy ontrou aan
Sjina, aangesien Italië op die oomblik heeltemal geïsoleer is. Die Wêreldgesondheidorganisasie (WGO)
wat sy hoofkwartier in Venesië het, het een van sy
kundiges afgevaardig om beheer oor te neem van
die pandemie-reaksie.

Drie rassistiese swart polisiemanne het in die nag op
die woning van die gesin toegesak, kort nadat medeblankes vir hulle kos afgelaai het omdat die polisie
elke keer in kennis gestel word wanneer dit oordag
geskiet. Die swart skurke het selfs die gesin se kos in
die huis gevat.

Europese lande het geweier om Italië te help en
Sjina doen sy bes om sy vastrapplek te behou deur
mediese hulp en kundiges te stuur en hy beoog om
die land na die pandemie weer op die been te bring
– natuurlik onder sy voorwaardeste – die eerste stap
na die kolonisering van Europa, en ‘n Kommunistiese
regering daar in te stel onder Sjinese beheer.

Hulle het ook geweier om hulself te identifiseer en
die huiseienaar rondgepluk terwyl hulle by hom wou
weet of dit blankes was wat die kos gebring het. Dis
glo onwettig om kos by blankes af te lewer, want die
ANC is in beheer van die verspreiding van voedsel
wat net bedoel is vir hulle ondersteuners. Die slagoffer wou ‘n klag by die polisiestasie gaan indien, maar
is gevloek en weggejaag, en toe hy probeer het om
die voorval op video vas te lê, is sy foon is uit die
hand geklap.

SLEGTE AFRIKANER STEEK MEKAAR IN DIE RUG

In die Cradle of Hope in Krugersdorp was daar ‘n
vrou wat verhoed is om grondboontjiebotter toebroodjies uit te deel. Die plaaslike polisie het die

Siener het hulle joiners genoem. Dit is mense wat
tog te graag in die goeie boekies van die vyand wil
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plek dopgehou, gereed om toe te slaan en die vrou
is gearresteer toe sy die eerste toebroodjie aan ‘n
honger medeblanke wou gee.
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Technical Advisory Group in Immunization (NTAGI).
Die gevolge was dat die Indiese dokters nou die
Gates-veldtog blameer vir die verwoestende nonpolio akute verlammingsepidemie wat byna 500 000
kinders onder vyf jaar getref het. Die Indiese regering
het Gates se inentingprogram stopgesit en hom
en sy inentingsbeleid letterlik uit Indië geskop. Die
regering is nou besig met ‘n reeks homsake teen die
Bill Gates-organisasie.

BLY WEG VAN ENIGE INENTINGS
EN BLY LEEF
Chuck Baldwin skryf uit Amerika:

In 2017 het die Wêreldgesondheidsorganisasie
teësinnig erken dat die wêreldwye ontploffing van
polio direk die gevolg was van Gates se inentingsveldtog. Die ergste epidemies in die Kongo, Afghanistan en die Filippyne word juis gekoppel aan hierdie
inentings. Om die waarheid te sê, teen 2018 was
reeds 70% van alle poliogevalle hiervan afkomstig.

“Enige iemand wat glo dat al hierdie regeringsinperkings, ‘n verwoeste ekonomie, onderdrukking van
ons vryhede en ‘n totale ontwrigting van ons manier
van leef daar is met die doel om lewes te red, het
nie die vaagste benul wat om hom aangaan nie. Ons
is veronderstel om te glo dat dieselfde gewetenlose
skurke die moord op 60 miljoen ongebore babas entoesiasties ondersteun, waaragtig ‘n gewete het en
soveel as ‘n enkele krokkediltraan sal stort oor één
mens of baba wat aan hierdie kamtige dodelike griepvirus sal sterf!

In 2009 het die Gates Stigting ekperimentele inentings in ‘n afgeleë deel van Indië getoets op 23 000
jong meisies. Dit het later aan die lig gekom dat hulle
die ouers geboelie het om hulle dogters vir die eksperiment beskikbaar te stel, toestemmingsbriewe is
vervals en na die inentings is mediese behandeling
vir die meisies geweier. Van die meisies het 1 200
ernstige newe effekte ondervind. ‘n Hofsaak hieroor
is op die oomblik in die Indidiese Hooggeregshof aan
die gang.

“Selfs Mike Pompeo, Staatsekretaris van die VSA,
het erken dat die corona-bangmaakstorie net ‘n
regeringsoefening was of, beter gestel, ‘n praktiese
oefening vir iets groter. Dit was net ‘n oefening vir
totale beheer oor ons lewes van ‘n beplande wêreldregering. En dit was die agenda van beide politieke
partye (in die VSA) al vir dekades lank.

In 2010 het die Gates Stigting ‘n eksperimentele malaria inenting in Afrika getoets en 151 babas is dood.
Van die ernstige newe-effekte was verlamming, stuiptrekkings en koorsstuipe in 1 048 van die 5 949
kinders.

“Antony Fauci, die klein tiran en Bill Gates, het
hulleself so geposisioneer om miljarde dollar wins te
maak uit die regeringsvolmag om inentings wêreldwyd af te forseer. En moenie ‘n fout maak nie, Anthony Fauci weet presies wat hy doen.

In 2002 het Gates se werkers duisende kinders in
Afrika gedwing om hulle inenting teen meningitis
te aanvaar. Ongeveer 50 van die 500 kinders wat ingeënt is, het verlamming of beroerte ontwikkel. Professor Patrick Bond het Gates se filantropiese praktyke bestempel as “roekeloos en immoreel”.

Robert F. Kennedy Jr. skryf oor Gates se ambisie om
beheer te hê oor die hele wêreld se inentingsprogramme. Met die belofte van sy aandeel van die
$450 miljoen uit $1.2 mijard om polio uit te wis,
het Gates beheer oorgeneem van Indië se National
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En Gates is die man wat nou alles doen om ‘n inenting teen COVID-19 te ontwikkel wat nie eens nodig is
nie en om ons almal te dwing om dit aanvaar – voor
die loop van ‘n geweer.

Jaargang 24 (Junie 2020)

kerke het die voortou geneem vir die verslawing van
die wêreld se bevolking – alles in die naam van ‘jou
lewe’ waarvoor hulle nie ‘n duit omgee nie!
Die distrik Oregon in die VSA het gekleurdes vrygestel van ‘n nuwe bevel wat vereis dat alle blankes
gesigsbedekking in die openbaar moet dra wanneer
hulle binne ses voet van ‘n ander persoon kom wat
nie van dieselfde huishouding is nie. Maar om rassediskriminasie te voorkom, is mense van kleurde
rasse nie verplig om hierdie nuwe reël na te kom
nie, “omdat dit as rassisties beskou kan word indien
hulle ook verplig word om gesigmaskers te dra, en
niemand mag ‘n gekleurde persoon intimideer of
teister wat nie daaraan wil voldoen nie,” het ‘n senior gesondheidsbeampte gesê.

En dit is die prentjie. DIT is die laaste spel: gedwonge
inentings en totale toesig oor ons lewes. Die oefening in algemene digitale opsporing (deur selfone)
onder die dekmantel van beskerming teen corona
is alreeds in die praktyk in Israel ingestel. Al hierdie
afgesaagde mediastories wat ontwerp is om vrees
en paniek aan te hits; al die regeringsinperkings;
al die skole wat gesluit word en die bly-by-die-huis
bevele is NIE om ons te beskerm teen ‘n griepvirus
nie. Dit gaan daaroor om ons in onkunde te hou, te
beheer en voor te berei vir verpligte inentings en totale toesig (surveillance) oor ons lewes – insluitend
jou werk, jou gesinne, opleiding, godsdienstige praktyke, mediese hulp, reise, en wat nog?

Het die wêreld nou heeltemal gek geword?

Dit blyk nou dat die tiranne tog op die ou end nie
nodig het om ons vuurwapens te konfiskeer om ons
in slawerny te dompel nie. Pastore en predikante en
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jaar kon Somalië nie genoeg voedsel produseer nie.
Erger nog is dat die uitwerking van hierdie droogtes
en swak voeding in die eerste drie jaar van ‘n kind
se lewe, ‘n blywende effek het op die ontwikkeling
van die bababrein het, sodat al oorleef hy/sy ook,
sal hulle nooit ‘n normale IK ontwikkel nie. Gevolglik teel hulle selektief ‘n stompsinnige bevolking wat
nie opgelei/geskool kan word nie, laat staan nog die
feit dat die nasie in elk geval nie geskool word nie –
die beste resep vir ‘n halfidiotiese nasie.

(RUBRIEK UIT ‘N KOERANT IN IERLAND)
Somalié is nie ‘n humatitêre ramp nie, dis ‘n ewolusionêre ramp. Die huidige droogte is nie die ergste
in 50 jaar nie soos wat die BBC en al die hulp-organisasies beweer. Dit is niks vergeleke met die droogtes
van 1960-61 0f 1973-74 nie. Daar is aanhoudende
droogtes elke vyf jaar of so. Dit is net dat die bevolking vandag vier keer groter is as destyds omdat hulle
aan die lewe gehou word deur hongersnoodhulp en
bystand organisasies oor die afgelope 50 jaar en soos
konyne aanteel. Dus, die effek van enige droogte is
nog steeds hongersnood. Maar selfs in ‘n goe reën-

Ons sien die impak nou en dit kan net vererger tot
nadeel van hulle bure en hulle omgewing. Hierdie
scenario kan slegs eindig in ‘n selfs groter ramp; met
selfs meer lyding vir daardie mense en hulle afstammelinge. Uiteindelik sal een of ander meganisme ingryp – dit mag oorlog, siekte of hongersnood wees,
maar die natuur gaan ‘n manier vind om die balans
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toornige indiwidue; ‘n spesies wat daarin misluk om
byna elke debat in die lewe te besoedel met hulle
minagtende glimlag en hulle morele superioriteit.
Spaar my net die noem van ons eie Ierse Hongersnood. Daar is geen vergelyking nie. Binne 20 jaar
na die Ierse hongersnood was die Ierse bevolking
30% laer. Oor dieselfde periode, danksy Westerse
voedsel, die Mercedes 10-wiel trok en die Lockheed Hercules vliegtuig, het Etiopië se bevolking
meer as verdubbel. Helaas, daardie ellendige land
is nie alleen in sy eie waansin nie. Iewers, anderkant die reënboog, lê Somalië, nog ‘n fraai land
vol geweld, AK 47-draende, khat kouende, meisiebesnydende, permanent vetwordende leeglêers en
wat huisvesting bied aan seerowers van die oseaan.
Ons het inderdaad nou byna ‘n hele kontinent van
seksueel hiperaktiewe, ongeletterde, brandarmes
met tiene van miljoene wat slegs oorleef as gevolg
van hulp van die buitewêreld of toelaes van die
regerings waarvoor hulle gestem het – geld wat
voorsien word uit lenings van die Wêreldbank! Hierdie afhanklikheid het nie politieke verstandigheid of
helder denke gestimuleer nie.

Dus, wat moet ons doen? Hulle laat verhonger? Wat
‘n dilemma? En dit is ook besig om te gebeur in Kenia, Etiopië en ander lande in Asië soos Pakistan.
Afrika gee niks aan enigeen buite Afrika nie – behalwe vigs, ebola, tering en sifilis. Afrikastate soos
Zimbabwe weier om op te tree om enigiets wat na
‘n beskawing lyk te vestig. Die bedelbak van Etiopië
word weereens omgestuur na almal oor die wêreld.
Dit is byna 25 jaar sedert die beroemde Feed the
World-veldtog in Etiopië begin is en in daardie tyd
het sy bevolking toegeneem van 33.5 miljoen tot
78+ miljoen.
Dus, waarom op aarde moet ons enigiets doen om
verdere katastrofiese demografiese groei in hierdie
lande aan te moedig? Waar is die logika in so ‘n optrede?
Daar is twee dinge waar logika nie geld nie. Een is
die gewete en die ander is ‘n foto, weereens, van
nog ‘n grootoog kind, weereens, wat staar na die
kamera, wat, weereens, die tragedie van verhongerde kinders vaslê. My gewete het te voet deur hierdie gebied getoer en my my sak laat omdop.

Dit lyk inderdaad ook of die voodoo onnoselheid
aan die toeneem is met die (eertydse) president (Jacob Zuma) van Suid-Afrika met sy vaste geloof in die
effektiwiteit van gewone kraanwater om die pes van
vigs uit te wis na seks. Nodeloos om te sê, armoede, honger en sosiale ineenstorting het nie die idiotiese oorloë verhoed waarin Tigre, Uganda, Kongo,
Soedan, Somalië, Eritrea, ens. betrokke was nie.

Anders as die meeste van julle was ek in Etiopië en
soos die meeste van julle het ek geld uitgehaal vir
liefdadigheid om die hongersnood daar te stop. Die
grootoog klein seuntjie wat ons gered het 20 jaar
gelede, is nou ‘n lae IK, AK 47-draende moroon,
wat kleintjies maak wanneer hy daarna voel en die
wêreld die skuld gee omdat hy ongeskool en arm is
en agtergelaat is.

Breë kwasstrepe is dikwels die manier waarop die
geskiedenis sy meer beslissende hoofstukke verf. Japan, Sjina, Rusland, Korea, Poland, Duitsland, Viet-

Dit is ‘n goeie argument vir hoekom ons nie hierdie roofsugtige en disfunksionele ekonomiese
en seksuele sisteem moet verleng nie. ‘n Rubriek
soos hierdie sal geen vriende wen nie en sal die
selfgeregverdigde gramskap verwek van die selfgeregverdigde handewringende, briefskrywende,
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nam, Laos en Kambodja het almal in die 20ste eeu
groter breë kwasstrepe verduur as enige deel van
Afrika. Op een of ander manier gee hulle nou byna
almal hulp aan of belê in Afrika, terwyl Afrika, met sy
ontsaglike savannas en sy weelderige weivelde, niks
aan enigeen gee nie – behalwe vigs en enige denkbare ander pes. Intussen stroop die swartes van
Afrika hulle hulpbronne en veroorsaak katastrofiese
ekologiese agteruitgang.
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Nou goed: Wat dan? O, ek weet! Laat hulle almal
hier na Ierland of Amerika toe kom!

AMERIKA HET SUID-AFRIKA ‘N
SWART OORHEERSING TOEGEWENS ...

Teen 2050 sal die bevolking van Etiopië 177 miljoen
wees, die ekwivalent van Frankryk, Duitsland en
Benelux saam vandag, maar geleë op die dor, toenemend proteïnvrye, onbewerkte en vrugbare grond
van die Groot Skeurvallei.

Die stede in Amerika brand. Wettelose oproerigers
verwoes eiendom, plunder winkels, val polisie en
winkeleienaars aan en pleeg moord, en ‘n mens
wonder of die liberaliste nou eindelik tevrede is. Om
alles te kroon, het van die state gesê dat hulle die
polisie gaan onttrek (mens kan net wonder oor die
sotheid hiervan) en die trokdrywers het geantwoord
dat hulle dan geen voorrade gaan aflaai nie, want
daar sal nie polisie wees om hulle te beskerm nie. So
maklik sit hulle daardie sotte skaakmat.

Hoeveel sin maak dit dus vir ons om aktief die volwasse bevolking te vergroot van wat alreeds ‘n totaal
oorbevolkte, omgewingsverwoeste en ekonomiese
afhanklike land is? Hoeveel moraliteit is daarin om ‘n
Etiopiese kind te red van verhongering, sodat hy kan
oorleef vir ‘n lewe van brutale besnyding, armoede,
honger, geweld en seksuele mishandeling en natuurlik oorlog? Dit wat uiteindelik tot gevolg sal hê nog
‘n halfdosyn, grootoog, verhongerde kinders?

Intussen word Amerika afgebrand. In 1992 was
daar ook sulke opstande toe polisie van Los Angeles
die krimineel, Rodney King, ‘n pak slae gegee het.
Daar was groot betogings waarin meer as 2300 betogers beseer is en 63 dood is. Dit is die werklikheid
daarvan as swartes regte en voorregte gegee word.
Dit is wat gebeur as jy die liberaliste vrye sê gee en
stemme wat beswaar maak, stilmaak. Dan kry jy jou
verdiende loon.

Natuurlik laat dit jou beter voel as jy gee wat immers
die hoofrede is vir soveel liefdadigheid! Maar dit is
nie goed genoeg nie. Selfdienende vrygewigheid
was nog altyd een van die vloeke van Afrika. Dit het
politieke sisteme in stand gehou wat andersins ineen sou stort. Dit het die Eritrease-Etiopiese oorlog
met byna ‘n dekade uitgerek. Dit inspireer Bill Gates
se programme om die kontinent van malaria te bevry, terwyl dit, in die byna totale afwesigheid van persoonlike selfdissipline, die siekte is wat een van die
mees effektiewe vorms van bevolkingsbeheer op die
oomblik is. As Gates se programme suksesvol is, sal
tiene van miljoene kinders wat andersins sou gesterf
het as babas, oorleef om stompsinnige volwassenes
te word. Dis al waarmee Gates sal kan spog!

In 1992 het regeringsamptenare by swart sporthelde
gepleit om die plundering en verwoesting te stop.
Hoe pateties. Daar was byna geen regeringsmagte
teenwoordig nie.
Operasie Fast and Furious is wat die Obama-administrasie gebruik het om outomatiese wapens
te smokkel na dwelmkartelle in Meksiko. Toe die
prokureur-generaal Eric Holder daaroor uitgevra is,
het hy geantwoord met venynige beskuldigings dat
die Republikeine rassiste is omdat hulle die program
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bevraagteken, aangesien hy en Obama albei basters
is.
Op die oomblik is daar nou groot geweld en verwoesting in die Amerikaanse stede, maar dit is hoe
ons die swartes ken al vir baie dekades lank. Ons
weet hoe rassespanning omgeskakel word in volksmoord – wat ons nou ondervind – en die wêreld is
stil daaroor, want dit is wat hulle wil hê in Suid-Afrika.
Die media, soos hier, gooi petrol op die vuur en kies
sonder uitsondering die kant van die geweldenaars.
In Amerika regverdig hulle die verwoestende agenda van die swartes – net soos hier.
‘n Amerikaner beskryf dit so: “Tienduisende mense
(swartes) stroom deur die strate, tel op wat ook al
rondlê, breek motorvensters, breek die vensters van
enige winkel in die omgewing, gaan op die ingewing van die oomblik in, gryp wat in hulle nabyheid is,
steek geboue aan die brand, haal vuurwapens van
iewers te voorskyn, rand mense aan, pleeg moord.”
Selfs die Withuis het deurgeloop.
Jip, dis soos ons hulle ken.
Die waarheid is dat Floyd se dood deur anargiste en
rewolusionêres gebruik word, insluitende baie linkse
kommentators en politici, om die stigting-institusies
van die VSA, asook Trump se presidentskap, aan te
val.
In Esegiël 7:23 en 25 gee God opdrag dat daar ‘n ketting gemaak moet word, want die land is vol bloedige misdaad en dat verwoesting kom en dat daar nie
meer na vrede gesoek sal word nie, want daar sal nie
wees nie. In Genesis 6 word daar gesê dat die wêreld
korrup sal wees en dat bose immoraliteit die aarde
sal vul met geweld.
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HIERDIE NUUSBRIEF WORD
MOONTLIK GEMAAK DEUR DONASIES
Hierdie nuusbrief word moontlik gemaak
deur donasies
Aan u almal wat ons so getrou gedurende die afgelope meer as
20 jaar ondersteun het, wil ons ons opregte dank oordra.
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