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SA SPORT BUIG BEWENDE KNIEË VOOR BLM
 
(Geskryf deur ’n Boer)

“Francois Pienaar en Faf du Plessis se besluit om 
onlangs saam met krieketspelers soos AB de Vil-
liers, Graeme Pollock en ander vóór ’n krieketbek-
erwedstryd die knie te buig ter ondersteuning van 
die terroristiese Black Lives Matter (BLM), het hulle 
medewêreldbekerrugbyspelers behoorlik die harnas 
in gejaag.

“Dis in skerp kontras met 25 jaar gelede, toe die han-
skakie Francois Pienaar op op 24 Junie 1995 op El-
lispark met die Goue Beker omhoog die hotnotsriel 
saam met die barbaar, Nelson Mandela (peetpa van 
Pienaar se telge) gedans het terwyl die twee me-
kaar in ŉ spontane gebaar van rasseversoening om-
hels het; sy medespelers het hom toe saam met der 
duisende toeskouers oorverdowend toegejuig! 

“Nou sê ons dankie aan hierdie knielende sport-
manne dat julle uiteindelik uitgekom het en voor die 
hele wêreld kant gekies het, om sodoende jul ware 
kleure te wys! Dit is reg, want daar is nie meer plek 
vir draadsitters nie. Ieder en elk van ons moet beslu-
it waar ons staan, wat ons glo, wat vir ons belangrik 
is, en wat ons dryfvere is vir dít waarvoor ons staan.

“Daar is so baie wat ek hier wil uitskree, maar met 
167 ras-gedrewe wette in die land, kan ek dit nie 
waag nie want ek gaan verseker in die tronk sit en 
my familie as weerlose teikens laat, in ‘n land waar 
daar geen vryheid van spraak meer is nie, en die 
meerderheid haat die minderheid met ‘n passie. Dis 
g’n wonder julle knieë het slap geword nie, en julle 
bieg van vrees dat julle dalk slegte name genoem sal 
word, en dat julle jul omkoopgeld mag verloor – julle 
noem dit eufemisties “borgskappe”.

VAN DIE 
REDAKTEUR
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nuwe trekker, dit mahala op my plaas aflaai en my 
betaal om daarmee te ploeg! Man, dan gaan ek mos 
lekker boer SPEEL!

“Ek weet om professionele sport te BEOEFEN vat 
baie deursettingsvermoë. Jy moet daagliks jou deel 
doen, gym, draf, die hele lot. En dan voor skares 
en skares mense die ding gaan doen waar die hele 
wêreld vir jou sit en kyk, en jou tegniek en goeie en 
swak punte tot die fynste ontleed. Daar is baie hoë 
en lae punte ook so saam met wen en verloor. Maar 
oral waar jy gaan wil jong laaities en mooi meisies 
jou handtekening hê en saam met jou selfies neem, 
en jou poster hang in hulle kamers. Want ons kyk na 
julle op die sportvelde en julle gee ons afleiding van 
ons elke dag se stryd om te bestaan. My dag begin 
ook vroeg, as dit nog donker is. En maak gewoonlik 
ook maar laat klaar.

“Professionele spelers soos julle, besef ek daagliks 
meer en meer, het geen benul wat in die WERKENDE 
wêreld aangaan nie. Julle het geen voeling met die 
wêreld waarin ons gewone mense leef nie. Kom ek 
trek vir julle so ’n paar parallelle:

Watter deel van die “kit” waarmee julle op die veld 
gaan, het julle uit jul eie sak betaal? Dalk net jul 
onderbroeke? Of borg Jocky of Calvin Klein dit ook? 
En behalwe vir die mahala “kit” wat julle van elke 
borg kry, hoeveel betaal daardie borg julle boonop 
om met sy toerusting op die veld te hardloop? As 
boer betaal ek vir elke enkele kleinste stukkie ger-
eedskap, elke implement, elke inspuiting en spuit-
naald, en draad en sink, en bout en moer, wat ek 
op my plaas gebruik, uit my eie sak uit. Daar is geen 
boer wat enige borgskap van enige maatskappy ont-
vang nie. Glo my, dit sal ongelooflik lekker wees as 
Landini of John Deere by my opdaag met ‘n splinter-
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saak gemaak nie, want blykbaar is hulle dood on-
benullig “because black lives doesn’t matter yet.” 
Julle het nog nooit één enkele keer vir ’n plaasmoord 
gekniel nie, want doen jy dit, kan jy dalk jou borg-
skappe verloor? Julle het dus aan die kant van die 
draad afgeklim waar die geld, eer en roem is! Is dit 
dalk ‘n geval van “not all lives matter, because mon-
ey matters more“?

“Hoe dit ook al sy, dankie dat ons WERKENDES nou 
weet waar julle slapknie-spelers staan. Elke keer as 
jy eet van daardie super gebalanseerde dieet van 
jou, met al die groente en vrugte wat so belangrik is, 
mag jy verstik aan die boerebloed wat dit in jou bord 
besorg het.

(Die boer se naam word weerhou omdat daar geen 
vryheid van spraak meer in SA is nie en die meerder-
heid haat en onderdruk die minderheid.”

‘n Ex rugbyskeidsregter van Natal wys op ‘n video 
wat op sosiale media geplaas is hoe hy sy Springbok 
Rugby-trui opsny en skeur, om teen plaasmoorde te 
protesteer! 

“Ek was 15 jaar ‘n rugbyskeidsregter in Natal en het 
ook rugby gespeel. Ek was nie baie goed daarmee 
nie, maar was mal oor die spel. Ek was ook lief om 
rugby te kyk en het die Bokke ondersteun wanneer 
hulle ook al gespeel het. Maar nou moet ek sê my 
uittrede as skeidsregter is ’n seën.

 “My tyd van rugbykyk, is verby. Ek sal daardie tyd 
gebruik om die lot van my volk, die onderdrukte 
Boeregemeenskap te bepleit…”

“Heeldag in die son, soos joune. Met die verskil 
dat my kakies nie in elke klerewinkel ten duurste 
verkoop word aan ondersteuners nie. Daar is ook 
niemand wat my oorval vir selfies en handtekeninge 
nie. Al help ek om daagliks borde en borde kos voor 
miljoene honger eters neer te sit.

“As professionele speler, is jou loopbaan van korte 
duur, maar in daardie paar jare wat jy jou sport op 
die hoogste vlak beoefen, word jy uitstekend vir jou 
talente vergoed. Elke een van julle het agente wat 
namens julle die bes moontlike kontrakte onderhan-
del. En na aftrede is jou gesig en gewig baie werd in 
die beroepswêreld. Julle kry lekker werkies as kon-
sultante, uitsaaiers, bemarkers en blykbaar nou as 
politikus ook. Met genoeg geldjies gebêre om dar-
em ‘n ietsie te doen vorentoe. Julle het dit verdien. 
Maar niemand onderhandel om vir my persoonlik 
die beste pakket te kry nie. By die bank staan ek met 
die hoed in die hand. By die koöperasie ook. En as ek 
iets veiling toe vat, of na die oes lewer, is my gefrom-
melde hoed ook steeds in my hand, vir die aalmoes 
wat my sweet my bring. Want ek kry altyd die laag-
ste moontlike prys. En ek deurentyd moet ek baklei 
teen die natuur, die staat, die bank en nog honderd 
ander om dit jaar na jaar net te maak, sodat ek vol-
gende jaar steeds op my plasie kan arbei en kos op 
julle tafels te sit.

“Faf jou “Not all lives matter until black lives matter!” 
was een te veel. Het jy al langs die grafte gestaan van 
‘n boer en sy gesin wat aangeval, geskop, geslaan en 
tot die dood toe gemartel is? Vir daardie gesin, voor 
hulle dood, het elke lewe van elke mens in hierdie 
land saak gemaak. Hulle het elke dag gewerk in die 
son, sonder borge, sonder agente wat vir hulle die 
beste pakket kan beding, sonder ondersteuning van 
die regering, sonder bewonderaars wat hul hand-
tekeninge of selfies gevra het, om vir elke mond in 
hierdie land kos te gee. Maar volgens jou, volgens 
almal wat saam met jou van die draad afgeklim en 
gekniel het, het daai boer en sy gesin se lewens nie 
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MANDELA HET REEDS IN 1985 
GESTERF?
Nie baie mense weet van die bestaan van die Mande-
la Effek nie. Dit het sy naam gekry toe Fiona Broome, 
‘n self-geïdentifiseerde “paranormale konsultant”, 
noukeurig vertel het hoe sy onthou dat die voorma-
lige Suid-Afrikaanse president, Nelson Mandela, in 
die 1980’s in ‘n tronk dood is. Sy het nuusdekking 
daaroor beskryf en selfs ‘n toespraak van sy wedu-
wee oor sy dood onthou. As Broome se gedagtes in 
isolasie voorgekom het, sou dit een faktor gewees 
het, maar sy het ander mense by name genoem wat 
presies dieselfde onthou het ... terwyl die res van die 

wêreld gerieflikheidshalwe daarvan vergeet het.

Sielkundiges maak hierdie soort “herinneringe” van-
dag af as die “Mandela Effek”. Dis wanneer mense 
valslik glo dat sekere dinge gebeur het. Maar Fiona 
Broome en haar ondersteuners was nie verkeerd 
nie, want dit is presies wat gebeur het:

Die werklike Nelson Mandela is reeds in 1985 in 
Engeland dood in ‘n sluipmoord wat deur die Britse 
regering beplan is. Hy is vervang met ’n identiese 
Mosambieker. Sy toesprake het dit bewys, want hy 
het selde Xhosa gepraat, en selfs Winnie het gesê 
hy is nie die man wat sy geken het nie. Hoekom sou 
hy, na soveel jare se “struggle”, van die vrou wat al 
die jare by hom gestaan het, skei? En toe het hy dit 
gedoen en hy het toe getrou met die vrou met wie 
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hy in die eerste plek ‘n verhouding aangehad het toe 
hy nog in Samora Machel se regering in Mosambiek 
was. Dit is ook waar die Britse regeringsamptenare 
gesien het hoeveel hy na Nelson Mandela lyk. Hulle 
het hom Engeland toe geneem en hom opgelei om 
Mandela se plaasvervanger te wees en hom terug-
gestuur na Robbeneiland. Selfs van die gevangenes 
het gesê hy was anders toe hy teruggekom het.

Hoe is dit moontlik? Vra jouself af hoekom moet 
daar elke jaar op Mandela-dag juis minute aan hom 
gewy word? Dit is omdat die werklike Mandela in 
1985 op die ouderdom van 67 jaar dood is. Dit is ook 
hoekom Winnie nie met die valse Mandela getroud 
wou bly nie. Toe het hulle maar gemaak asof sy ‘n 
verhouding aangehad het en van “Mandela” geskei 
het. Hulle het ook geweet dat as hulle haar dwing, 
sal sy die waarheid bekend maak.

Vra jouself ook af waarom Zuma president geword 
het, iemand wat nie eens standerd drie kon slaag 
nie? Zuma ken die waarheid, Mbeki ken die waar-
heid en selfs Ramaphosa weet dat hierdie man wat 
dood is op 95 jaar oud nie die werklike Mandela was 
nie.

Die werklike Nelson Mandela was 18 jaar lank in die 
tronk en ook nie 27 jaar nie. As die werklike Man-
dela nie in 1985 dood is nie, hoekom sing sy kame-
rade: Asimbonanga umandela la ahleli khona? Die 
werklike Nelson Mandela was in 1981 uit die tronk 
vrygelaat en is op 8 Mei 1985 in ‘n sluipmoord doo-
dgemaak in Engeland. Die valse Mandela was Gibson 
Makanda, die een wat almal dink is Nelson Mandela.

Hoe op aarde kan jy 27 jaar in die tronk deurbring 
en dan uitkom om president te word? Al hierdie hoë 
profiel ANC lede weet wat die waarheid is en dit is 
hoekom Jacob Zuma tot vandag toe nog nie gear-
resteer is vir sy oortredinge nie, want hy is een van 
die mense wat weet wat die waarheid is en as hy sy 
mond daaroor oopmaak, is die gort gaar.

NELSON MANDELA WAS ‘N TER-
RORIS, NIE ‘N HELD NIE
‘n Groot banier met die woorde “STOP de moorden 
op blanke boeren” is by Mandela se standbeeld in 
Holland vertoon. In die video wat van dié byeen-
koms gemaak is, sê Voorpost se woordvoerder dat 
Mandela vir baie mense ‘n heilige was. “Hy was geen 
heilige nie. Hy was ‘n moordenaar en ‘n Kommunis. 
Dit is nodig dat mense ingelig moet word dat nadat 
Mandela vrygelaat was, 4 000 blanke boere in Suid-
Afrika vermoor is. “Daarvan lees ons niks in die breë 
media nie. Voorpost gaan oor tot aksie en hopelik 
sal meer mense besef wat die waarheid is. Mandela 
was ‘n terroris, ‘n Kommunis en ‘n moordenaar”.

Dan rig die kommentator ’n versoek tot die kykers: 
“Deel asseblief hierdie inligting op Facebook, omdat 
die media nie die ware inligting uitdra nie”.

Lauren Southern van Kanada het in Australië ‘n skit-
terende bydrae gelewer oor wie Nelson Mandela 
was. Die Afrikaanse vertaling van haar kommentaar 
is deur Die Afrikaner verskaf.

“Ek rou nie vandag oor die afsterwe van Nel-son 
Mandela nie. Vandag dink ek aan die men-se wat hy 
vermoor het. Ek dink aan hulle wat in hulle grafte lê 
toe Mandela vir jare lank sjampanje gedrink het en 
op die internasionale verhoë uitgestal is as die een 
of ander lewende godheid.

“Ek dink aan al die mense wat dood is nadat hy pres-
ident van Suid-Afrika geword het. Al die boere, al 
die oumense, al die mans, al die vroue en veral die 
kinders ― as gevolg daarvan dat hy (Mandela) op 
Suid-Afrika losgelaat is.

“Terwyl sy lewe en sy sogenaamde prestasies met 
breinspoeling herdenk word, onthou ek dat hy skul-
dig gepleit het op 156 klagtes van openbare geweld, 
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waaronder die mobilisering van terroristiese bom-
plantingsveldtogte waar bomme in openbare plekke 
geplant is. Baie onskuldige mense, insluitend vroue 
en kinders, is gedood as gevolg van Mandela en sy 
MK-terroriste.

“Hy is nie ter dood veroordeel nie, maar was tot 
lewenslange tronkstraf gevonnis: die grootste fout 
wat ooit deur die Suid-Afrikaanse regstelsel gemaak 
is. Dit het aan die ANC die geleentheid gegee om van 
Mandela ‘n vryheidsvegter te maak. Met die hulp 
van Kommuniste regoor die wêreld, is Mandela ger-
eïnkarneer as ‘n vryheidsvegter.

“Ek onthou ook dat duisende kriminele, moorde-
naars en verkragters elke jaar wanneer hy verjaar 
het, uit die tronke vrygelaat is. Dan is nog meer 
geweld en moorde op die mense van Suid-Afrika los-
gelaat.

“Ek onthou dat Mandela sommige van die sleg-
ste diktature en menseregte-mishandelaars in die 
wêreld ondersteun het, soos Fidel Castro, Ghaddafi 

in Libië, Saddam Hussein in Irak en Robert Mugabe 
in Zimbabwe. Nie een van hulle was te sleg om deur 
Mandela in Suid-Afrika ontvang te word nie ― en 
dan is hy deur die wêreld geëer as ‘n menseregte-
kampioen.

“Ek onthou dat meer as 100 000 mense onder Man-
dela se heerskappy vermoor is. Dit is ‘’n gemiddeld 
van 25 000 mense elke jaar. Daarby moet in verge-
lyking gebring word die moorde van 170 per jaar 
onder die blanke bewind van 1948 tot 1989.

“Ek onthou dat in die eerste 4 jaar van sy bewind 
die Suid-Afrikaanse wisselkoers 80% van sy waarde 
verloor het. Ook het 2,8 miljoen werksdae as gevolg 
van stakings verlore gegaan. Die land se skuld het 
ook onder Mandela verdubbel.

“Bo alles onthou ek dat die man Nelson Mandela ’n 
mislukking was. Hy was nie die magiese mite wat ons 
gedwing word om te glo nie. Al het die wêreld hom 
opnuut verpak en ’n nuwe etiket om hom gehang, 
was hy steeds dieselfde moordenaar en terroris en 
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kommunis wat hy altyd was”.

COVID-19 – ‘N OOP DEUR VIR 
BEDROG EN DIEFSTAL
Die regering het miljarde gekry om die COVID-19 te 
beveg. Verskeie swart maatskappye het miljoene 
daarvan in hul sakke gesteek, geld waarmee hulle 
beskermde toerusting en voorrade moes aankoop. 
Die diefstal het onmiddellik na die beskikbaarstelling 
van die geld vir PPE begin. PPE staan vir “Personal 
Protective Equipment”. Die Nasionale Tesourie het 
op 15 April ‘n pryslys opgestel vir hierdie PPE’s, maar 
die swart maatskappye het, getrou aan hulleself, 
hulle nie daaraan gesteur nie en seker gemaak dat 
hulle groot somme geld maak uit eenvoudige toe-
rusting. R500 biljoen was beskikbaar en tot vandag 
toe weet niemand wat daarvan geword het nie. 
Volgens sommige van die swart maatskappye het 
hulle egter geen sent van die regering ontvang nie. 
’n Woordvoerder sê dat daar op 30 Maart en 1 April 
tenders ter waarde van R125 miljoen aan hulle toe-
geken is, maar dat hulle niks gekry het nie en hulle 
kontrak is sonder waarskuwing weer gekanselleer.

Maar nogtans het hulle het dadelik ingespring en 
begin geld maak. Die Departement van Gesondheid 
moes tot sewe maal die vasgestelde bedrag opdok 
vir beskermde toerusting.

Royal Bhaca Projekte het die Gautengse Departe-
ment van Gesondheid bv. R58 per chirurgiese masker 
terwyl die vasgestelde prys R12.48 is. Hulle het R85 
gevra vir ‘n 500 ml eenheid van Actigerm-alkohol-
reiniger waarvan die prys in werklikheid R46.37 was 
en R7 per mediese afvalsak waarvan die vasgestelde 
prys R1.80 was. Hulle het dus 500%+ gemaak op elke 
item. Die feit dat hulle nie betaal is nie, het dalk iets 
daarmee te doen?

Iemand in die binnekringe van die Departement het 
gesê dat die Departement van Gesondheid R2.5 bil-
joen binne drie maande glo uitbetaal het aan ver-
skaffers waarvan die meerderheid minder as ‘n jaar 
lank bestaan. Dit laat ‘n mens wonder hoe lank hier-
die ding al vooruitbeplan is?

Daar is duplisering en verontagsaming van vas-
gestelde pryse wat aandui dat korrupsie oorvloedig 
en blatant is. Hulle het geen agting vir die lewes of 
die welstand van die mense in die land nie. Hulle 
trek voordeel uit die sogenaamde krisis om hulle 
sakke vol te maak.

Die Gauteng Departement van Gesondheid is een 
van die staatsdepartemente wat ondersoek word 
vir vermeende ongerymdhede met die Covid-19 by-
standfonds. Daar is ‘n ondersoek aan die gang na die 
aankoop van PPE’s in daardie departement, maar ter 
wille van sy/haar veiligheid word die naam van die 
persoon wat die skuldige amptenare gaan aangee 
het nie, nie bekend gemaak nie.

Hulle ondersoek nog nie die Solidariteitsfonds nie, 
maar dit is ook glo in die pyplyn.

Die groot probleem is dat alle swart stamkapteins 
nou konings geword het en “koninkryke” vir hulleself 
binne die land se grense oprig. Thandisizwe Diko, die 
eienaar van Royal Bhaca Projekte, het vir homself 
so ‘n gebied toegeëien wat hy noem die KwaBhaca 
Great Kingdom waarvan hy die sogenaamde “ko-
ning” is en sy onderdane is dan nou kwansuis die 
Amabhaca en hulle grondgebied is die vorige Tran-
skeise tuisland van Mount Frere, Umzimkhulu en die 
omliggende dele in die Oos-Kaap.

Geen blanke kan in harmomie met hierdie soort 
“mense” leef nie. Hulle is soos wildehonde wat nie 
vra of hulle ‘n gebied mag kry nie, hulle vat dit net 
en verklaar hulleself as konings oor daardie gebied.

En dan kom sê Antjie Krog dat ons blankes in die 
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swart gebiede moet ingaan om hulle toilette skoon 
te maak en hulle terselfdertyd alles gaan leer moet 
gaan skoonmaak en hulle gaan leer hoe om dinge te 
doen.

Ons sal haar maar uiteindelik na een van die swart 
gebiede moet verban sodat sy self die toilette kan 
gaan skoonmaak. Of sy hulle ooit iets sal kan leer, is 
te betwyfel.

‘N SKADUWEE-REGERING HOU 
DIE MAG IN SA 
Ons weet dat die Afrikanerbond (vroeër die Af-
rikaner Broederbond), Solidariteit, AfriForum en 
Naspers reeds besig is om hulle sogenaamde paral-
lelle regering in Suid-Afrika in plek te kry, maar daar 
is ook ‘n ander sinistere beplanning in die pyplyn.

‘n Mens wonder of Kommunistiese totalitêre struk-
ture ook in die geheim ingestel word as nog ‘n 
skadu-parallelle regering in Suid-Afrika. Nkosazana 
Dlamini-Zuma (NDZ) praat in die parlement oor 
die implementering van streeksbevelrade, maar 
‘n video van die Gautengse polisiehoof onthul dat 
dit reeds bestaan   en dat “geen verdraagsaamheid” 
deur die SAPD toegepas moet word nie! Wat is ‘n 
streeksbevelraad? ‘n Skermskoot het ook aan die 
lig gebring dat Georganiseerde Misdaadeenhede 
nie toegelaat word om plaasaanvalle en moorde te 
ondersoek nie – waarom dié opdrag as “Daar dan 
geen plaasmoorde in Suid-Afrika is nie”?

Zuma se vrou het ‘n sinistere “distriksontwikke-
lingsmodel” onthul toe sy aan die parlement gesê 
het (nie gevra nie?) dat haar sogenaamde “distrik-
sontwikkelingsmodel” so gou moontlik geïmplemen-
teer moet word. Sy is hoof van die Nasionale Bev-
elsraad wat diktatoriale magte aan hulself toeken 
deur die kabinet en die Grondwet van die land te ig-

noreer. Dit blyk dat hierdie strukture reeds bestaan.

Hierdie sogenaamde plan vir distriksbevelvo-
erders, wat beteken dat distrikte aan ministers en 
adjunkministers toegeken sal word om toesig te 
hou oor hul huidige werk, is baie soortgelyk aan 
die regeringstruktuur van die Chinese Kommu-
nistiese Party (CKP) in Sjina en dit klink uiters skrik-
wekkend, en iets uit George Orwell se boek 1984. 
Dit blyk die breinkind van NDZ te wees en sy reg-
verdig die plan met ‘n paar baie sinister klinkende 
woorde, wat soos nog ‘n reuse-sosiale ingenieur-
splan klink, om hul plunderingskemas te verberg en 
te regverdig – dieselfde as CKP in China.

Die plan van die distriksbevelvoerders is bedoel om 
“sosiale ongelykhede reg te stel”, maar is dit ‘n plan 
om te verseker dat alle mense ewe arm en ellendig 
moet wees, soos wat die hele wêreld en oral in Afri-
ka gebeur het, waar ook Kommunisme of sosialisme 
reeds geïmplementeer is.

Dlamini-Zuma het aan die parlement gesê die model 
van die distriksbevelvoerders sal daarop gemik wees 
om “rasse-, geslags- en inkomste-ongelykhede deur 
die beter integrasie van plaaslike owerheidsbeplan-
ning aan te pak”. Afgesien van die onheilspellende 
gevolge, wat beteken dit eintlik? Is dit die begin 
van ideologiese sentrums vir heropvoeding soos in 
China, om etniese suiwering van minderhede te be-
werkstellig?

Verder is daar geen minister of adjunkminister wat 
selfs hul eie werk kan doen nie, en nou wil hulle nog 
distriksbevelvoerders word? Dink hulle dat lede van 
die kabinet almal klein supreme leiers is wat op mag-
iese wyse alle distrikte tot die een of ander Kommu-
nistiese utopie sal lei?

Die ministers wat toesig hou oor munisipaliteite en 
munisipaliteite is in totaliteit geknou; 80% van hulle 
is bankrot! Dlamini-Zuma kan nie eens haar eie werk 
doen nie, maar haar hantering van inperking regula-
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sies was ook bisar, met duisende bladsye belaglike 
mikrobestuursregulasies.

Die ANC het in ‘n stadium gesê dat ons slegs twee 
uur vroegoggend kan oefen en dat hulle ook die 
privaat verspreiding van voedsel wil verbied. NDZ 
het ook ‘n verbod op rook toegepas hoewel siga-
rette steeds verkoop is en dit is onwettig deur smok-
kelaars verkoop wat na bewering aan haar en haar 
seun gekoppel is. Ondanks hierdie verbod, het ‘n 
studie bewys dat mense nie minder rook nie en dat 
mense ook nie ophou rook het nie.

Dit lyk asof sy ‘n groot sosiale ingenieur is met 
klassieke sosialistiese neigings, maar alles wat sy 
probeer, eindig in skouspelagtige mislukking. Sy raak 
desperaat en belagliker, en die enigste moontlike 
verklaring vir haar vreemde optrede is dat al hierdie 
sinistere planne ontwerp is as plunderingskemas, 
soos dié waarvoor haar gewese man, Jacob Zuma, 
bekend geword het.

Die slapende deel van die Blanke bevolking van ons 
land sal maar so slaap-slaap die ewigheid ingaan. Die 
geweld en onderdrukking teen ons gaan so erg word 
dat mense nie meer hulle liberale vriende of familie 
sal kan oorhaal nie ... die tyd sal verstreke wees en 
elkeen sal teen daardie tyd sy of haar keuse moes 
gemaak het. ‘n Gebrek aan kennis gaan nie ‘n ver-
skoning wees nie. Daar sal nie meer geluister word 
na “ek het nie geweet nie”, want dit staan gelyk met 
“ek stel glad nie belang nie”.

Mense wil nie weet dat dit slegter met hulle kan 
gaan as nou nie. Hulle wil bly glo dat daar ‘n utopie 
iewers op hulle wag, hulle moet net daarin glo. Ek is 
jammer vir hulle, want die ontnugtering gaan groot 
wees.

COVID-19 – WAAR IS DIE 
BUITENGEWONE BEWYSE?
In net ‘n paar maande het die wêreld gegaan van 
‘n normaal funksionerende gemeenskap tot een 
van uiterste paniek en chaos. Ons het gesien hoe 
die fondasies van die mens se bestaan krake kry, 
sommiges het gedisintegreer. Daar was en is aange-
spoorde paniek en histerie, kulturele en sosiale dis-
integrasie, sensorskap, politieke kapery, ekonomiese 
ineenstorting en swaarkry, afdwing van wette in vrye 
gemeenskappe, ingebring verby die gewone proses 
van wette maak en dit het ooreenkomste met total-
itêre regimes.

Die paniek draai om die pogings om die publiek 
daarvan te oortuig dat die SARS-COV-2 (die corona 
virus, nou bekend as COVID-19 omdat dit in 2019 
begin het) ‘n apokaliptiese virus is wat enigeen sal 
doodmaak wat dit kry en hulle is steeds daarmee 
besig. Die feit dat hulle blatant daaroor lieg, word 
sorgvuldig deur die media verswyg en die leuen 
word elke dag groter opgeblaas.

Die boodskap is dat al hierdie uiterste maatreëls glo 
nodig is om mense te red van die gruwels van die 
siekte. Dit is werklik ‘n buitengewone aanspraak, 
maar waar is die buitengewone bewyse?

Onlangs het die Europese CDC (Centre of Disease 
Control) ‘n verslag uitgreik waarin daar gesê word 
dat die serologie studies getoon het dat hierdie 
pandemie so vroeg as die begin van Oktober 2019 
begin het. Terwyl daar aanvaar is dat dit in Wuhan 
begin het, is dit steeds nie duidelik of dit die werk-
like beginpunt was en of dit net die katalisator vir 
die “pandemie” was nie. Gedurende die vorige herfs 
was Wuhan die plek vir baie internasionale gebeure. 
Daar was bv. die Wêreld Militêre Spele (‘n soort Ol-
impiese Spele vir militêre personeel) waarin meer 
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as 9 000 sportlui uit 80 lande deelgeneem het. Die 
virus kon daar tydens versprei het.

Behalwe daarvoor, was daar ‘n baie groot aantal 
buitelandse vlugte in en uit Wuhan en Asië na alle 
dele van die wêreld – almal potensiële draers van 
die virus. Die rede waarom die virus nie vroeër opge-
tel is nie, is waarskynlik omdat dit gewone griep en 
verkoue namaak, maar ook bakteriese infeksies soos 
brongitis en sinusitus en is as sulks behandel.

As dit werklik ‘n apokaliptiese siekte is, moes 
daar bewyse daarvoor gewees het. Mense sou dit 
agtergekom het, in watter dorp of stad hulle ook al 
is, maar waar is die duisende lyke, waar is die bew-
yse dat dit ‘n gevaarlike pandemie is?

Teen middel Januarie is daar begin om mense by 
lughawens te toets. Slegs een bevestigde geval is 
naby Seattle gevind, iemand wat van Sjina af ter-
uggegaan het na die VSA. Daarna is gevalle by ou-
etehuise gevind. In daardie stadium was dit nog nie 

gesê dat jy ‘n masker moet dra of jou hande ontsmet 
nie, slegs dat jy ‘n redelike afstand moet hou van an-
der mense as jy self olik voel.

Gedurende Februarie is ons deur ‘kenners’ en die 
media ingelig dat die siekte vinnig versprei, maar 
daar was steeds geen buitengewone bewyse vir ‘n 
sogenaamde buitengewone situasie nie.

Dit is welbekend dat paniek en angs die chemiese 
werking van die brein verander. Om die waarheid te 
sê rasionele denke verminder vinnig in ‘n toestand 
van paniek. Regerings weet dit en gebruik dit om 
bevolkings te dwing om hulle te volg in wat hulle 
normaalweg mag beskou as ‘n swak of slegte beleid.

As jy die woord COVID-19 vervang met terroris, dan 
het jy die presiese herhaling van vrees wat teen-
woordig was met die 911 paniek. Aan die begin van 
Maart was daar die volgende mantra: “Ons is in oor-
log gewikkel met hierdie virus (jy kan nie oorlog maak 
teen ‘n virus nie); Ons moet saamstaan om hierdie 
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virus te verslaan (twak, mense pas aan, dis al); Ons is 
saam hierin (was dit ‘n poging om die fondasie te lê 
vir die stilmaak van mense wat anders dink?).

Dus, eerstens, om die gruwelike beleide te imple-
menteer wat hulle op die punt was om op die ge-
meenskap los te laat, moes die regerings ‘n toestand 
van paniek skep. Anders as met 911 was die media 
heelhartig in op hierdie een en hulle is vandag nog 
steeds aan die werk om paniek te saai – alhoewel 
baie mense dit alreeds as ‘n foefie begin insien.

Sommige mense verwys na die dodetal as ‘n bewys 
van hoe ernstig die saak is. Die huidige per capita 
dodetal vir COVID-19 is ver minder as wat dit was 
vir die Asiese- en Hong Kong-griep in die 1950’s en 
1960’s vir beide die wêreld en die VSA. Die ster-
ftes vir COVID-19 staan op die oomblik op 7 vir elke 
100 000 vir die wêreld en 36 vir 100 000 vir die VSA. 
(30 per capita vir die wêreld en 44 per capita vir die 
VSA). In daardie stadium was die wêreldbevolking 
die helfte van wat dit vandag is en 1 miljoen is dood, 
en die VSA se kwota was twee derdes – en 100 000 
is dood. Daardie pandemies het nie lockdowns af-
gedwing, of fisiese distansiëring, maskers, ens. nie 
en die gemeenskap en kulture het normaalweg ge-
funksioneer.

Dwarsoor die wêreld kom 85-90% sterftes voor 
onder die oumense en nie sommer almal nie, maar 
diegene met hoë bloeddruk, oorgewig, niersiektes, 
hartsiektes, longsiektes, lewersiektes of verswakte 
immuunsisteme. En tog, 70-90% van hierdie oumen-
se wat die siekte kry, sal steeds oorleef. Meer sal 
oorleef as wat daar van sterf. Ongeveer 50% van die 
sterfte van oumense gebeur in langtermyn versorg-
ingsoorde en dit is dieselfde dwarsoor die wêreld. 
Oumense is nie nou onder ‘n groter risiko om te sterf 
van COVID-19 nie. Dit verskil niks van enige ander 
grieppandemie nie.

Die groep wat die hardste getref word, is die lae 
inkomste groep in digbevolkte dele soos ons lokasies 

en die Bronx in New York. Dit is a.g.v die inperkings 
en die ‘virus lading’. Lg. is bloot die hoeveelheid vi-
rus in die liggaam werk.

Buite die liggaam is ‘n virus ‘n proteïen. Hulle is 
kleiner as ‘n bakteriesel. Jy kan dit nie sien, ruik of 
proe nie. Dit is ‘n omgewingstoksien op nanometer 
skaal. Dit breek vinnig af buite die liggaam, maar dit 
kan tot 7 ure lank leef op ‘n plastiekoppervlakte. As 
dit eers in die liggaam is, werk dit as ‘n parasiet. Dit 
dring selle binne en gebruik die sel om meer virusse 
te vervaardig wat weer in die liggaam vrygelaat 
word.

As jou liggaam die virus opspoor, begin dit deur 
die imuunsisteem se verdediging om ‘n algemene 
slagorde uit te stuur om terug te baklei, soos koors, 
ens. Dan begin dit om eerstens ‘anti-liggame’ te 
ontwikkel om direk teen die virus te stry. Uiteindelik 
neem die anti-liggame oor en die persoon word ge-
sond. Gesondheiswerkers se probleem is dat hulle 
gedurig in aanraking kom met die virus en dus nie 
tyd kry om te genees nie.

Epidemioloë verstaan dat jy nie virusse en virusbes-
mette persone in klein, beperkte ruimtes kan inperk 
nie. As jy dit doen en een van hulle het ‘n virus onder 
lede wat nog nie simptome veroorsaak nie, gaan al-
mal daar siek word. Dan word die virusse oorgedra 
en hulle vermeerder tot almal dodelik siek is. Die vi-
rus vermeerder dan teen ontstellende tempo en dit 
is wat nou gesien word in vlugtelingkampe, tronke, 
woonstelgeboue en plakkerskampe.

Die risiko vir die algemene publiek was nog nooit 
hoër as laag tot gemiddeld nie, maar dit was altyd 
hoog in die risiko-groepe soos hier bo genoem, ou-
etehuise ingesluit. Die bekende dodelikheid van 
griep vandag is 0.15 – 0.20%.

Die inperkingsbeleid is nou die bewys as dat dit die 
siekte vererger, nie verminder nie. Moet ‘n apoka-
liptiese siekte nie baie, baie meer seëvierend wees 
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nie? Waar is die bewyse dat hierdie ‘n buitengewone 
dodelike virus is? Waar is die lyke, die grafte, hospi-
tale vol siekes? Dit maak nie saak hoe jy hierdie virus 
en sy uitwerking ontleed nie, dit is NIE ‘n apokalip-
tiese siekte nie en ‘n mens kan wel vra waarom is 
die mediese, sosiale en ekonomiese orde uitmekaar 
geruk vir ‘n “pandemie” wat kenmerkend is van ‘n 
gewone griepepidemie?

En net om te wys hoe absurd die hele besigheid ger-
aak het: ‘n Egpaar en Kentucky is onder huisarres ge-
plaas nadat die vrou, Elizabeth Linscott van Harding 
County positief getoets is vir Covid-19. Maar sy het 
geen simptome getoon nie. Sy is getoets omdat sy 
na haar ouers in Michigan wou gaan. Die Departe-
ment van Gesondheid het haar gekontak en gevra 
dat sy sekere dokumente moes onderteken. Sy moes 
die gesondheidsdepartement laat weet as sy gaan. 
Sy moes hulle ook laat weet as sy haar huis vir eni-
ge rede sou verlaat. Sy het besluit om nie die do-
kumente te teken nie. Toe stuur hulle aan haar ‘n 
boodskap dat omdat sy geweier het om te teken, die 
polisie betrokke gaan raak. Sy is ‘n dag of wat later 
besoek deur die gesondheidsdepartement. Haar 
man het die deur oopgemaak en daar was 8 manne 
met maskers en vyf motors en hy wou weet wat gaan 
aan. Die woordvoerder van die groep was in ‘n pak 
klere geklee met ‘n masker oor sy gesig. Daar was 
drie dokumente wat die egpaar moes teken – een 
vir haar, haar man en hul dogter. Hulle is beveel om 
enkelmonitors te dra. As hulle meer as 200 voet (60 
meter) van die huis af wou gaan, moes die departe-
ment in kennis gestel word.

Sy het weereens geweier om te teken, want, het sy 
gesê, “as ek in ‘n noodgeval hospitaal toe moet gaan, 
gaan ek nie eers wag vir julle toestemming nie”.

ONHEILSPELLENDE GEVOLGE 
VAN COVID-19
Nadat ons regering die land se ekonomie in 4 
maande so te sê vernietig het en ‘n verdere een mil-
joen mense sonder werk sit, maak die regering nou 
planne om weer “lewe in die ekonomie te blaas”. Te 
min, te laat. Die ekonomie sal jare neem om te her-
stel as dit ooit gebeur.

Die land is ook deur die drie kredietgraderingsagen-
skappe afgegradeer tot rommelstatus en die IMF 
het verlede jaar nog gesê dat SA nie ‘n sent meer 
sal kan leen nie. En Ramaphosa het toe besluit hy 
sal Suid-Afrika se staatspensioenfonds gebruik om 
infrastruktuurprojekte te befonds. Met die Covid-19 
wat die ekonomie vernietig het, het hierdie gedagte 
nou weer sterk koers gekry.

Mboweni het gesê dat as die regulasie 28 van die 
pensioenfonds net effens verander word, sal dit bel-
eggingsbestuurders toelaat om ‘n persentasie van 
hulle fondse in infrastrukture te belê, asook in nie 
roerende eiendomme. Slegs 15% van ledevoordele 
mag belê word in alternatiewe beleggings. Daar is 
geen toesegging vir belegging in infrastrukture nie.

Die ANC se Business for South Africa (B4SA) het on-
langs hulle herstelprogram vir die land vrygestel. 
Beide voorstelle het spaarfondse en aftreefondse 
ingesluit om infrastruktuurprojekte te finansier om 
ekonomiese groei aan te help.

B4SA se Martin Kingston sê daar is ‘n noodsaaklik-
heid om infrastruktuurprojekte te finansier en ef-
fektiewe gebruik van aftreefondse en spaargeld van 
blankes kan daarmee help. Hulle sal glo goeie terug-
voer kry, maar blankes in die land weet hoe swartes 
met geld werk. As hulle R500 miljard kon laat verd-
wyn, gaan die geld in die pensioenfonds ook nie lank 
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plunder. Daar is egter ook ‘n ander rot in die water-
pyp.

Die ANC sê dat hulle nie meer nodig het om hulle te 
steur aan die rommelstatus en die feit dat hulle nie 
meer lenings kan kry nie, want die IMF het hulle laat 
weet dat as hulle hierdie Covid-19 binnekort gaan 
terugneem na fase 2 en die ANC regime speel saam, 
word R80 miljard in hulle rekening betaal met geen 
vaste ooreenkoms nie en hulle kan ook terugbetaal 
soos wat hulle voel.

Hierdie valse “gevaarlike” virus het nog lank nie 
gaan lê nie en ons moet ons regmaak vir die ‘tweede 
dodelike’ golf. Dus moet ons maar aanvaar dat ons 
lewes nooit weer dieselfde gaan wees nie. Teen 
2030 wil hulle hierdie Nuwe Wêreldorde ingestel hê 
en die wêreld regeer en dan sal hierdie mense wat 
met hulle neuse teen die muur staan, uiteindelik 
besef dat hulle al die jare verkeerd was, maar dit sal 
te laat wees om te verander.

En ons het gedink die wêreld is nog nie heeltemal 
mal nie!

ANC IS BESIG OM STEUN TE 
VERLOOR
Die stemmers vir die ANC stem grootliks pragma-
ties, d.w.s. hulle stem volgens hulle materiële om-
standighede. In die eerste tien jaar nadat Mandela 
oorgeneem het, het steun vir die ANC gestyg tot 
amper 70% in 2004. Dit was omdat die meerderheid 
swartes in beter lewensomstandighede begin leef 
het. Die gekwalifiseerde blankes is uit hulle poste 
weggejaag en elke tuinwerker, askardrywer, straat-
veër, ens. kon skielik in plekke soos banke en groot 
maatskappye werk sonder dat hulle hoef te weet 
wat hulle doen.

hou nie.

Enoch Godogwana van die ANC sê hulle wil net Reg-
ulasie 28 so ‘n bietjie wysig, net sommer so ‘n klein 
bietjie, jy weet, soos om ‘n deur oop te sluit. Dit is 
natuurlik om dit makliker maak om van die fonds te 
roof, want hy sê dat as hulle dit kan verander, sal die 
regering meer geredelike toegang tot die Fonds en 
spaargeld by banke kry.

En natuurlik is Cosatu voor in die koor en sê dat daar 
aandag gegee moet word aan die werkers se geld en 
so tussen die lyne meen hy dat dit nie maklik gaan 
wees om die fondse te beroof nie, want die beleg-
gers sien om na hulle kliënte. Dit gaan mos net daar-
oor hoe baie geld jy kan kry vir die minste moontlike 
werk – niks werk nie vir groot geld is natuurlik die 
beste opsie.

Almal skree nou vir meer toegang tot die blanke se 
laaste geld in die staatspensioenfonds, maar uitein-
delik gaan dit swartes wees wat die hardste geslaan 
gaan word. Hulle kry nie net pensioen uit die blanke 
se geld nie, maar ook geld vir al die kleintjies wat 
hulle maak. As hierdie maandelikse toelae gehalveer 
word of wegval, sal ons ‘n lelike ding sien.

Langa Madonko, nog ‘n bevoorregte uit een of ander 
plakkerskamp en met konneksies onder die hogere 
ANC, lug nou sy mening en sê dat in ander lande, 
almal blanke lande wat deur blankes opgebou is en 
waar die ekonomie nog myle en myle beter is as in 
hierdie piesangrepubliek, is beleggings in privaat 
effekte gemiddeld hoër as hier (daar is nie soveel 
diewe nie). Daar word infrastrukture afsonderlik 
geklassifiseer as ‘n beleggingsbate en hy dink ons 
rommelstatus land kan met daardie lande vergelyk 
word. En hy wil ook sommer die opening hê dat daar 
nie gekibbel moet word oor óf die  beleggers enige 
iets terugkry op hulle beleggings nie.

Dit wil begin lyk asof ons nou eindelik by die punt 
gekom het waar hulle die pensioenfonds finaal gaan 
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Hulle het geld gehad, ‘n goeie posisie en hulle kon 
steel sonder enige reperkussies. Omdat hulle geglo 
het dat die ANC al hierdie wonderlike dinge vir hulle 
gegee het, het hulle al meer vir die ANC begin stem. 
Die feit dat die swart regering besig was om die 
ekonomie te vernietig, kon hulle nie skeel nie, want 
swartes maak slegs voorsiening vir die dag waarin 
hulle leef, niks vorentoe nie ... en as dinge skeefloop, 
is dit altyd die Blanke se skuld.

Maar vanaf 2007 het daar ‘n ommekeer gekom. Die 
ekonomie het gestagneer, en soos wat werkloosheid 
toegeneem het, het steun vir die ANC verminder. In 
2019 was dit die laagste ooit op 57.5%. Op die plat-
teland was daar nog steun vir die ANC omdat daar 
meer ongeletterdheid is as in die stede. Opleiding 
het nie verbeter nie, maar standaarde het verlaag 
totdat ook die swarte met ‘n IK van 70 matriek kon 
slaag. In die volgende verkiesing sal die ANC nog 
meer steun verloor en waarskynlik hulle reg om te 
regeer ook.

Daar is baie redes hiervoor, waarvan die een die 
hantering van die Covid-19 virus is. 

Om die mag te behou, sal die ANC met slim planne 
vorendag moet kom. Dit kan wees dat hulle en die 
EFF sal saamwerk om die Konstitusie te ondermyn 
en die verkiesing uitstel. Hulle probeer om die muni-
sipale verkiesings te laat saamval met die regerings-
verkiesings in 2024.

Frans Cronjé is die HUB van die Instituut vir Rassev-
erhoudinge en hy hou vier scenario’s voor as moont-
like maniere waarop die situasie sal eindig. Die man 
het ‘n heimlike bewondering vir die ANC en ‘n mens 
moet maar sy lofredes met ‘’n sak sout inneem:

1 Die opkoms van die regse – dit verwys na die 
hervormingselemente in die ANC wat ‘n sterk ou-
toritêre, kapitalistiese staat vestig op die styl van 
die Asian Tigers. Konstitusionele regte en vryhede 
verweer, maar lewenstandaarde verbeter a.g.v. 

gedereguleerde arbeidsmark, verswakte bemagtig-
ingsmagte, gewaarborgde eiendomsregte en ‘n bek-
wame staatsdiens. (Kan jy dit glo dat iemand met 
selfs net twee breinselle so iets sal kwytraak? Sy ver-
dere punte dra hier en daar effens meer gewig).

2 Die tirannie van die linkses – dit beteken ook ‘n 
sterk regering en verwering van regte en vryhede, 
maar die ekonomiese beleid is herverdeling, die 
staat oefen beheer uit oor die ekonomie, buite-
landse beleid is beskermend en afsondering, rass-
espanning verhoog, die ekonomie gaan voort op sy 
langtermyn afdraend, dalk baie vinnig soos wat ons 
in Venezuela en Zimbabwe gesien het.

3 Opbreek – Dit is waarin die ANC uitmekaarspat 
op faksielyne en eindig in ‘n swak en onbekwame 
staatsbestuur deur onstabiele koalisies. Beleidsver-
warring lei tot ekonomiese stagnasie en stygende 
spanning oor armoede, ongelykheid en ‘n gebrek 
aan dienste lei tot ‘n soort balkanisasie van Suid-
Afrika waarin mense terugtrek in ingeslote grondge-
biede gebaseer op ras, klas of etniese gronde.

4 Die herrysing van die reënboog – dit roep terug 
na die Mandela-era droom waarin Suid-Afrikaners 
verenig in die bou van ‘n vrye en voorspoedige land. 
Dit was net ‘n droom, maar in hierdie scenario neem 
die DA die regering oor óf vorm ‘n koalisie met ten 
minste die reformistiese faksie van die ANC, geba-
seer op breë politieke gemeenskaplike grond. Die 
ekonomie, gelei deur die privaatsektor, herstel vin-
nig, lewensstandaarde styg, populêre ontevreden-
heid verdwyn en radikale politici van beide regs en 
links word geïsoleer. Die sogeneemde reënboogd-
room het net ‘n droom gebly, want swart en wit sal 
nooit ooit in vrede in een juk kan trek nie.

Cronjé glo dat die uitmekaarspat van die ANC die 
eerste is wat gaan gebeur en in die tweede plek 
plaas hy die linkse tirannie.

Die impak van die drakoniese inperkingsmaatreëls 
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met skerp stygende armoedsvlakke en werkloos-
heid, sal die proses verhaas, volgens Cronjé, en die 
ANC mag dalk alreeds sy meerderheid steun verloor 
het. Hulle wil in 2024 saam met die verkiesing ook 
die munisipale verkiesings hou omdat hulle glo dat 
drie jaar uitstel die gemoedere onder die swartes 
gaan laat afkoel en dan het die ANC ‘n beter kans 
om weer te wen. Dit sal egter beteken dat daar ‘n 
wysiging aan die konstitusie aangebring sal moet 
word, maar so iets het nog nooit die swartes gekeer 
nie. Die koning is die koning en basta!

Cronjé verwag dat ‘n sosialistiese alliansie gevorm 
sal word tussen die ANC en die EFF of selfs ‘n meer-
derheid van hulle takke selfs al sou die ANC hulle 
meerderheid verloor. Hy kategoriseer Ramaphosa 
as ‘n sosialis, maar dit is niks nuut nie. Ekonomiese 
hervorming van binne die ANC is baie, baie skraal. 
Cronjé erken hy is ‘n liberalis en dit maak sy sienings 
onbetroubaar omdat hy nie die gees van die Boer 
in ag neem nie. Engelse, Duitsers, ens. in Suid-Afri-
ka is byna deur die bank pienk liberaal en het hard 
daaraan gewerk om die Boer, aan wie die land be-
hoort, tot bywoner te maak. 

Hy verlang na ‘n regering soos die DA vir die land en 
hy gaan sekerlik nie baie lank wag nie. Daar word 
hard agter die skerms daaraan gewerk om die swart 
regering uit die stoele te lig, maar wanneer dit ge-
beur, sal niks in die land ooit weer wees wat dit in 
enige goeie jaar was nie.

Hy is in een opsig reg. As die ANC en EFF se pogings 
om die Konstitusie te ondermyn en die “rule of law” 
slaag, sal dit hierdie spekulasie betwisbaar maak 
en in werklikheid sal dit ‘n outoritêre sosialistiese 
regering in die toekoms verseker.

Na dekades van ongekende korrupsie en wanbestu-
ur en uiteindelik die rampspoedige inperking, sal die 
ANC nie die gevolge kan ontsnap deur die verkies-
ings uit te stel tot 2024 nie. Ons kan in hierdie stadi-
um enigiets verwag. R500 biljoen het in die slopem-

mer beland. Die swartes het die duurste karre vir 
hulleself gekoop, huis op huis op huis gekoop, selfs 
‘n kasteel in Brittanje en nou is die sak leeg. Hulle 
het weer by die IMF om hulp gaan aanklop en die 
IMF het weer vir hulle sowat R80 biljoen gegee. In 
die media is daar gesê dat daar geen voorwaardes is 
nie, maar daar is geswyg oor wat in die brief staan 
wat die regering van die IMF ontvang het.

Die swart regering sal ‘n belaglike rente op die lening 
betaal en hulle het 5 jaar om dit terug te betaal, maar 
die res van die voorwaardes is nie bekend gemaak 
nie. Daar gaan ‘n tweede fase kom van die virus wat 
mense op groot skaal gaan laat sterf. En daar word 
van die ANC verwag om te hou by ernstige inperk-
ings en ‘n aandklok reël, asook 100% gehoorsaam-
heid aan die reëls soos hande ontsmet, koors meet 
en maskers dra en die reëls gaan ook strenger word.

Ons sal graag wil sien hoe hierdie spul die lokasiebe-
woners in hulle hokke gaan hou.

‘N KONTANTLOSE WÊRELD KOM 
BINNEKORT
Of mens dit wil weet of nie, ons het by die punt ge-
kom waar ‘n eenwêreldregering onder die antichris 
ingestel gaan word. Die poging word genoem “World 
Beyond Cash”, en daar word dag en nag geywer om 
dit in te stel. Die eerste stap was om ‘n manier te 
vind om alle mense te beheer en met Covid-19 het 
hulle daarin geslaag.

Toetsing sal binnekort of het reeds in die arm streke 
van Afrika begin vir ‘n biometriese ID wat ook jou 
betaalsisteem en inentingsrekord sal wees. Die bi-
ometriese identiteitsplatform wat “saam met jou 
ontwikkel” word gesteun deur die Bill Gates GAVI-
inentingsalliansie, “Mastercard” en die AI-aangevu-
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urde “identiteitsbekragtiging” (identity authentica-
tion).

Die GAVI-alliansie wat befonds word deur die Bill en 
Melinda Gates Stigting, asook die Rockefeller Stigting 
en geallieerde regerings en ook die inentings-indus-
trie is hoofsaaklik gemoeid met die verbetering van 
die “gesondheid of markte vir inentings en ander im-
muniteitsprodukte” en is nie veel bekommerd oor 
die gesondheid van die mensdom nie. Dit gaan oor 
geld, niks anders nie en dit is wat hulle self op hulle 
webtuiste sê. Hulle is ook gekoppel aan “World Be-
yond Cash” wat weer lankal daaraan werk om van 
kontant in die hand ontslae te raak.

Die “Wellness Pas’s” verskyn op die toneel. Kontant 
is onmoontlik om op te spoor, maar as jy ‘n digitale 
geldstelsel sentraliseer, dan het die heersersklas 
volkome beheer oor wat jy kan spandeer. Die pro-
gram is in 2018 van stapel gestuur en daarin is Trust 
Stamp se digitale identiteitsplatform geïntegreer 

met GAVI-Mastercard se Wellness Pass, wat ‘n digi-
tale inentingsrekord en identiteitsisteem is wat ook 
gekoppel is aan Mastercard se click-to-play sisteem 
wat aangevuur word deur sy AI en masjien ‘learning’ 
tegnologie genoem NuData.

Mastercard het homself verbind tot die bevordering 
van “gesentraliseerde rekord houding van kinder-
immunisering” en het homself beskryf as ‘n leier in 
die World Beyond Cash. Sy vennootskap met GAVI is 
‘n nuwe benadering tot die aaneenskakeling van ‘n 
biometriese digitale identiteitsisteem, inentings re-
kords en ‘n betaalsisteem in ‘n enkele, samehangen-
de platform. 

Vroeg in Junie het Gavi verslag gedoen dat Master-
card se Wellness Pas’s-program aangepas sal word in 
reaksie op COVID-19. Ongeveer ‘n maand later kon-
dig Mastercard aan dat Trust Stamp se biometriese 
platform geïntegreer sal word in Wellness Pass. Trust 
Stamp se sisteem is daartoe in staat om biometriese 
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identiteit te voorsien in gebiede in die wêreld wat 
nie internet of selfoonkonneksie het nie. Dit het 
ook nie nodig om die indiwidu se wettige naam of 
identiteit te weet om te kan funksioneer nie. Die 
Wellness Program betrek GAVI, Mastercard en Trust 
Stamp en sal binnekort in Afrika van stapel gestuur 
word en sal gekoppel word aan die valse COVID-19 
inentingsprogram.

Wat miskien die mees ontstellende is aan hierdie 
Wellness Pass, is dat dit dubbele digitale oploss-
ings aanmekaarkoppel wat binnekort verpligtend 
sal wees. So is ook metodes van betaling gesien as 
potensiële manier van betaling vir Covid-19 deur 
groepe soos die WGO sedert die siekte vir die eerste 
keer vroeër hierdie jaar as pandemie verklaar is.

Dit is alles saamgebind en die “pandemie” is ‘n ver-
skoning om dit in te stel. Word wakker! Hulle kom nie 
om jou te red nie, heeltemal die teenoorgestelde.

In Amerika, soos hier, is daar vir die mense gesê die 
inenting is vrywillig en dit sal waarskynlik so wees. 
En as jy nie die inenting kry nie, sal jy nie enigiets kan 
koop nie, kos ingesluit. Dit klink glad nie na vrywillig 
nie, dis afpersing.

Trump het gesê hy wil 300 miljoen dosisse van die 
inenting vir die Amerikaners hê. Hoekom? As dit vry-
willig is, dan vra ‘n mens aan soos wat dit nodig is. 
Daar is al ‘n paar keer vir die Amerikaners gesê: “We 
are in for a dark winter” en dit het tyd geword dat 
kritiese denkers op te hou om te glo wat ons mis-
leiers te sê het.

Ons moet waaksaam bly en weet wat aangaan. Kry 
jou voorbereiding in orde, koop nog kos en verbeter 
jou waterstoring. Die sisteem is hier en sal beslis nie 
vrywillig wees nie, en daar sal ernstige gevolge wees 
as jy weier. Dit is dieselfde as die Amerikaanse “vry-
willige belasting”. Glo enige politikus wat jy wil, hulle 
is almal marionette van die federale Reserwe Bank 
en hulle oorname is onvermydelik tensy ons wakker 

skrik en saamstaan.

Gaan doen self navorsing, vind uit wat aangaan en 
kry soveel inligting as jy kan bymekaar. Moenie net 
alles glo wat aan jou opgedis of vertel word nie.

Dit staan in ons Bybel dat die Antichris gaan oorn-
eem. Siener het gesê dat ons “Doringbosregering” 
ons erger gaan vervolg as die swartes. Dit kom, ons 
moet voorbereid wees, maar wat ‘n mens diep laat 
nadink, is dat slegs in ons Bybel word hierdie sce-
nario waarop ons teen verbysterende spoed afpyl, 
genoem. Net in die Bybel staan daar dat jy nie sal 
kan koop of verkoop sonder die merk nie. Dit kan 
ook beteken dat slegs Christene, voorbereide Chris-
tene wat nie die merk gaan aanvaar nie, uit hierdie 
gemors gered gaan word. Wil u een van hulle wees?
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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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