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‘N BITTER LES VIR DIE WÊRELD
“Hulle sal liewer miljoene mense van hulle burgerregte, 
stemreg en inkomste beroof, verkiesings hou wat sal help 
om die vyande van die Weste te laat inkom, as om die 
verleentheid in die gesig te staar deur die waarheid te 
erken...”
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‘N BITTER LES VIR DIE WÊRELD
Bartholomew Chiaroscuro, ‘n skrywer van Brittanje, 
skryf soos volg i.v.m. die Amerikaanse verkiesing:

“Baie mag dalk wonder waarom ek nog steeds so 
dikwels oor die VSA verkiesing praat. Dit was in No-
vember, dis lankal iets van die verlede en Biden is 
nou die president. Maar hoekom hou ek aan om 
daaroor te skryf?

“Die rede is dat ek van Trump gehou het en sy beleid 
bewonder het. Dit is die eerste keer in my lewe dat 
die realiteit self uitmekaar geskeur word deur ide-
ologiese vooroordeel. Dit is die eerste keer dat iets 
wat verblindend ooglopend waar is in die Weste met 
‘n erfenis van logika en rede, as absoluut vals beskou 
word. Dit is die verwringing van die realiteit op hier-
die skaal, dis ‘n verwringing wat angswekkend is.

VAN DIE 
REDAKTEUR

Bartholomew Chiaroscuro
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sou jy dink daar was ‘n groter sameswering as bloot 
die kranksinnigheid van een man. Maar met hierdie 
saak is baie duidelike bewys dat nie net die FBI 1. 
dáárby/2. daarbý betrokke was nie, maar ook die 
Departement van Justisie; die Hooggeregshof wat 
geweier het om na die bewyse te kyk; senior Repub-
likeinse figure, ook was die sogenaamde ‘Big Tech’ 
en sosiale media daarby betrokke, ander wêreldle-
iers het hul bene gebreek om die uitslag te bevestig 
en selfs die ‘eerlike’ Amerikaanse Kamer van Koo-
phandel was betrokke.

“Die enigste rede waarom die leuen getriomfeer 
het, is omdat die ‘moeras’ baie groter en baie meer 
werklik is as wat selfs die mees siniese van ons ons 
kon voorstel. Dit is ‘n leuen wat net te groot is om 
toegelaat te word om te misluk. Dis net dat hierdie 
ding gesteun word deur ‘n betaalmiddel van leuens 
wat nimmereindigend gedruk word in elke nuus-
blad in die wêreld en op elke TV-stasie. Die wêreld 
was geskok toe ‘n president vermoor is. Dit behoo-
rt egter nie minder skokkend te wees wanneer ‘n 
president wat gewen het, nie vermoor hoef te word 
om hom uit sy amp te verwyder net om hom stil en 
magteloos te maak nie. 

“Die nuutste papbroekige absurditeit van die hoog-
geregshofuitspraak bevestig alles hierbo. Hulle is 
meer beangs oor die gevolge van die openbaarma-
king van die leuen as wat hulle is oor die gevolge 
van om met die leuen vol te hou. Hulle sal liewer 
miljoene mense van hulle burgerregte, stemreg en 
inkomste beroof, verkiesings hou wat sal help om 
die vyande van die Weste te laat inkom, as om die 
verleentheid in die gesig te staar deur die waarheid 
te erken. Dus vlug hulle van hulle juridiese en kon-
stitusionele plig, tjankend van angs, en duik in die 
skaduwees weg om die lig van die waarheid te ont-
glip. Dit is ‘n walglike spektakel, maar nog een wat 
voorgehou sal word as ‘bewys’ dat boontoe eintlik 
ondertoe is, boosheid goed is en diefstal beteken 
om te verdien. Wat ‘n les vir die wêreld is dit nie!?”

“Want as ‘n leuen wat so groot soos hierdie een 
en ook so ooglopend is, sonder kommentaar en 
sonder nagevolge geglo word, dan is enigiets 
moontlik, maak nie saak hoe gruwelik dit is nie. Dit 
stel die voorbeeld dat geen toekomstige verkiesing 
ooit weer vertrou kan word nie, en dat daar geen 
demokrasie in die Weste meer is nie. Erger nog, dit 
bevestig dat feite in elk geval nie saak maak nie en 
dat die media kan besluit wie verkies is en wie nie, 
wie mag regeer en wie mag die reëls maak wat die 
hele mensdom beïnvloed ‒ in direkte teenstryd met 
die stem van die volk.

“Ons het al tevore propaganda gesien. Ons het voo-
roordeel gesien. Ons het jare van haat wat vermom 
word as gelykheid, vooruitgang of denke-ontwikke-
ling gesien. Ons het gesien hoe kulture gekanselleer 
word en hoe die hoofstroom media terroriste steun. 
Maar ons het nog nooit in veronderstelde vrye ge-
meenskappe gesien dat die media beslag lê op die 
realiteit, ‘n hele volk en sy politieke bestemming 
gryp en dit fisies, reguit, met koue, eenvormige doe-
lgerigtheid verwring tot die realm van sinsbedrog en 
misleiding nie.

“Ons het nog nooit sedert die einde van die Tweede 
Wêreldoorlog gesien dat ‘n groot volk oor die af-
grond gestoot word en waar alles aanvaar word 
deur die gekombineerde pogings van die oneerlike 
politici, oneerlike joernaliste en oneerlike regters 
nie. Hierdie was nie ‘n klein, marginale bedrog onder 
‘n onbenullige volkie nie. Hierdie was ‘n massiewe, 
gekoördineerde en logies onmoontlik om te betwis 
bedrog in die magtigste nasie op aarde. Dit is ‘n bed-
rogspul waaroor die ondersteuners daarvan nou 
openlik in die Time tydskrif spog. En dit kondig die 
mees radikale, vernietigende, selfmoordagenda aan 
waarin geen nasie hom in eeue bevind het nie.

“Die moord op pres. JF Kennedy in 1963 was meer 
dramaties, maar minder skokkend omdat jy nie hoef 
te glo dat almal daarby betrokke was nie, selfs al 
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Daar was repetisies vir pandemies oor die jare voor-
spel. Die ondersoekende joernalis, Whitney Webb, 
het dit op die lappe gebring dat ‘n aantal van die en-
titeite wat betrokke is en was by die COVID-19 ‘pan-
demiese simulasies’, ook betrokke was by die 2001 
bio-oorlogvoeringsimulasie wat bekend gestaan het 
as ‘Dark Winter’. Daar was ook ander repetisies vir 
sulke gebeurtenisse.

In 2008 is ‘n artikel deur die American Society for 
Microbiology gepubliseer wat verwys het na die 
coronavisrus SARS-CoVI, SARS-CoV2 en SARS-Co V3. 
Dokumentasie toon aan dat die virus so genoem was 
lank voor die datum (2019) toe dit in Sjina ‘ontdek’ 
is. Die Wêreld Gesondheids Organisasie (WHO) het 
destyds al daarna verwys en die virus COVID-19 ge-
noem. Dit was dus al teen 2008 reeds in die beplan-
ningstadium.

België se Gesondheidsdeskundiges eis nou ‘n onder-
soek na die rol van die WHO in ‘n ope brief. Ampte-
like patente-registrasies in die Nederlande en die 
VSA toon aan dat die Rothschilds COVID-19 se bio-
metriese toetse reeds in 2015 gepatenteer het. Hier-
die sogenaamde pandemie was dus toe reeds op 
hulle agenda.

Die CDC (Centre for Disease Control) erken daar is 
geen behoorlike isolasie van die COVID-19 virus nie. 
Dr. Cowan skryf hieroor: “Skokkend genoeg word op 
bladsye 39 van die CDC se Julie 2020 bulletin, erken 
dat geen bekende gepubliseerde ‘isolasies’ van die 
virus bekend is nie. Eweneens skokkend, die outeurs 
van die 6 belangrikste verhandelings oor die isolasie 
en karakterisering van hierdie nuwe virus, het almal 
in die openbaar en op skrif erken dat hulle nie die 
virus gesuiwer of geïsoleer het nie. In hierdie stadi-
um is daar eenvoudig geen bewys dat hierdie virus 
bestaan nie, laat staan nog enige siekte veroorsaak!

‘n Onlangse geval in Belarus het die voorwaardes 
vir lenings wat voorsiening maak vir COVID-19 wat 
deur hierdie agentskappe gestel word, blootgelê. 

Miskien is daar nog mense wat glo dat ons eie ver-
kiesing in 1994 “vry en regverdig” was en dat die 
media, die buiteland en die liberale honde nie die 
hele proses bestuur het nie. Kan julle onthou dat die 
konserwatiewes tydens die verkiesing byna nooit 
kans op die TV gekry het nie? Kan julle onthou hoe 
hulle in die koerante afgekraak is? Wat nou in Ameri-
ka gebeur het, was net op ‘n baie, baie groter skaal 
as hier in Suid-Afrika.

De Klerk het met trots erken dat hy 1 miljoen 
stemme in die stembusse laat plaas het nog voordat 
een mens gestem het, maar die oë van die wêreld 
was weggedraai, want dit was maar net die gehate 
Boervolk wat die onderspit sou delf. Toe Zuma oor-
geneem het by Mbeki, het hy die Sjinese en Indiërs 
letterlik die land binnegenooi en vandag sit ons met 
meer as ‘n miljoen van die geel hondrevreters in die 
land, danksy De Klerk.

Die boosheid van die liberaliste het nou sy 
hoogtepunt bereik en daar is min twyfel dat die af-
grond hul volgende bestemming is!

BEKOMMERDE WETSGELEERDES 
VERWERP COVID-19
“’n Pandemie word gedefinieer as ‘n ‘epidemie wat 
wêreldwyd voorkom of oor ‘n baie groot gebied wat 
oor landsgrense gaan en gewoonlik ‘n baie groot 
aantal mense affekteer.” Dit sluit niks in oor immuni-
sering van die bevolking, virologie of ernstige siekte 
nie.

Hierdie definisie bevestig dat pandemies jaarliks kan 
voorkom in baie dele van die suidelike en noordelike 
halfrondes aangesien seisoenale epidemies inter-
nasionale grense oorsteek en ‘n groot getal mense 
affekteer. Nogtans word seisoenale epidemies nie 
beskou as pandemies nie.
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Die president van Belarus het dit op die lappe ge-
bring dat die Wêreldbank se hulp vir corona kom 
met sekere voorwaardes vir die toepassing van dra-
koniese inperkingsmaatreëls, om die corona-reaksie 
te skoei op dié van Italië en selfs in die ekonomiese 
beleide wat hulle as ‘onaanvaarbaar’ beskou.

Die voorwaardes is: Dwing drakoniese inperkings 
op mense af, forseer die mense om maskers te dra, 
dwing baie streng aandklokreëls af, dwing ‘n polisie-
staat af en daar moet gesorg word dat ekonomieë 
wêreldwyd vernietig word.

In 22 lande, onder andere Duitsland, Israel, Dene-
marke, Hongarye, ens. is daar gevind dat die sterftes 
oor die algemeen nie toegeneem het sedert die uit-
breek van COVID-19 nie. Hulle het tot die slotsom 
gekom dat COVID-19 definitief nie ‘n “eenmalige ge-
beurtenis in ‘n 100 jaar” is nie, maar eerder net ‘n 

seisoenale griep.

Baie geleerdes in die mediese professie praat dik-
wels oor die gevare van die dra van maskers. Selfs 
die WHO het erken dat maskers geen voordele in-
hou nie en net verwys na die “psigologiese” voor-
deel vir mense wat graag “die regte ding wil doen”. 
Daar is oorgenoeg bewyse wat toon dat maskers 
geen regverdiging het nie, ongeag of daar ‘n werk-
like pandemie is of nie en daar is verdere bewyse 
wat toon dat die voortdurende dra van ‘n masker ‘n 
gevaar inhou vir mense se gesondheid en kan selfs 
lei tot permanente gesondheidsprobleme.

En dan ‘n skokkende onthulling: Die California Globe 
het in ‘n berig gesê dat ‘n nuwe CDC studie toon dat 
die meerderheid van die mense wat deur COVID-19 
besmet is, “gedurig maskers gedra het”.
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In Australië is daar toenemend mense wat self-
moord pleeg of probeer pleeg. Victoria is onder 
die strengste inperkings in die hele wêreld. Dokters 
en verpleegsters sê dat hulle te doen het met sale 
vol mense wat selfmoord probeer pleeg het, wat 
hulleself seergemaak het of akute geestes traumas 
gehad het. Getuies het nie veel bewyse gesien van  
COVID-19 nie, maar oorgenoeg bewyse van pogings 
tot selfmoord.

M. Walsh van Portsea het hom soos volg hieroor 
uitgelaat: “Wat ek gesien het, was twee sale van 
jongmense, hoofsaaklik jong vroue, wat selfmoord 
probeer pleeg het omdat hulle lewensinkomste 
van hulle weggeneem is. Alle nuwe besigheidseie-
naars het alle hoop verloor. Hulle (die pasiënte in 
die privaathospitaal) was die oorloop vanaf die Al-
fred (hospitaal) waar gevalle so erg is dat hulle hele 
vloere oorgeneem het en die personeel steeds nie 
kan byhou met nuwe gevalle nie.”  

Daar is waarskynlik meer sterftes as gevolg van die 
inperkings onder pasiënte met kanker en ander hoë 
sterftesyfer toestande wat nie behandeling kon kry 
nie. Die inperkings het nood mediese behandeling 
verhoed wat lewens kon gered het.

In Oktober 2020 het vier pasgebore babas gesterf 
omdat hulle lewensreddende hartchirurgie gewei-
er is omdat dit nie in Adelaide beskikbaar was nie 
en hulle nie oorgeplaas kon word na ander state as 
gevolg van die beperkings nie.

Aan die anderkant is daar nou 17 state (met ander 
wat ook dreig) in Amerika wat weggedoen het met 
die kranksinnige maatreëls. Hulle dra nie meer mask-
ers nie en alle deure van besighede is oop vir besig-
heid. Daar is egter videomateriaal op Internet was 
wys hoedat die Amerikaanse polisie in huise ingaan 
en die inwoners, ook kinder en ou mense, wreed 
aanrand omdat hulle nie maskers in die huis dra nie. 
(Volledige artikel is op Facebook beskikbaar).

‘n Paar dekades gelede, in die dertigerjare van die 
vorige eeu, het CS Lewis, skrywer van die Kronieke 
van Narnia, ‘n profetiese woord gespreek. Hy was 
geen profeet nie, maar hy het hope gesonde ver-
stand gehad. Die soort scenario wat ons nou onder-
vind, is reeds amper 80 jaar gelede op skrif gestel 
deur Lewis. Hy het in sy boek, The Screwtape Letters, 
die volgende geskryf:

“’n Jong duiwel het aan die ou duiwel gevra: ‘Hoe 
het jy dit reggekry om soveel siele in die Hel te kry?” 

“Die ou duiwel het geantwoord: ‘Ek het hulle met 
vrees vervul.’ Die jonge se antwoord was: ‘Goeie 
werk! En waarvoor was hulle bang? Oorlog? Honger-
snood?’

“Die ou duiwel het geantwoord: ‘Nee, hulle was 
bang vir die siekte!’

“Die jong duiwel: ‘Beteken dit dat hulle nie siek ge-
word het nie? Is hulle nie dood nie? Was daar geen 
redding vir hulle nie?’

“Die ou duiwel se antwoord was: ‘Nee ... hulle het 
siek geword, doodgegaan, en die redding was daar.’

“Die jong duiwel, baie verbaas, het geantwoord: ‘Ek 
verstaan nie?’

“Die ou duiwel het geantwoord: “Jy weet die enigste 
ding wat hulle glo hulle moet ten alle koste behou, 
is hulle lewes. Hulle het opgehou om drukkies te gee 
wanneer hulle mekaar groet. Hulle het weg van me-
kaar beweeg. Hulle het alle sosiale kontak prysge-
gee en alles wat geneentheid was, vermy! Later het 
hulle nie meer geld gehad nie, hulle werk verloor, 
maar dit was hulle keuse, want hulle het gevrees 
vir hulle lewes. Dit is hoekom hulle hul werk gelos 
het sonder dat hulle nog brood gehad het... Hulle 
het blindelings alles geglo wat die koerante sê. Hulle 
het hulle vryhede prysgegee, hulle het selfs letter-
lik nie hulle huise verlaat nie. Hulle het opgehou om 
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familie en vriende te besoek.... Die wêreld het so in 
‘n konsentrasiekamp verander sonder om hulle in 
gevangeskap te dwing. Hulle het alles aanvaar! Net 
om nog een miserabele dag te kon leef ... en deur 
so te leef, het hulle elke dag gesterf! En dit is hoe dit 
baie maklik vir my was om hulle miserabele siele Hel 
toe te vat.” (CS Lewis in 1942 – Old Devil’s Letters to 
Young.

SS OPNAME OOR DIE TB PROBL-
EEM
Dit opname is gebaseer op getalle mense wat vir TB 
behandel word, maar daar is ook in ag geneem dat 
daar mense is wat nie aanmeld vir behandeling nie. 
Die resultaat het getoon dat Suid-Afrika baie meer 
TB-gevalle het as wat voorheen gedink is en daar is 
baie meer wat leef met TB, maar wat nog nie gedi-
agnoseer is nie.

In Suid-Afrika kom TB die meeste voor onder die 
Kleurlinggemeenskap, veral in die Weskaap.

In 2018 was die voorkoms van TB in Suid-Afrika 737 
per 100 000. Die laagste was in die groep van 15-24 
en die hoogste tussen 35 en 44, asook ouer as 65.

Die opname is gedoen tussen 2017 en 2019 deur 
die South African Medical Research Council, Human 
Rights Research Council en die National Institute for 
Communicible Diseases ter wille van die Departe-
ment van Gesondheid in Suid-Afrika saam met ander 
lande. Daar was roetine verslae aan die WHO, maar 
baie mense wat TB het, was nie in die opname in-
gesluit nie. Slegs mense wat die klinieke besoek het 
vir hulp, hulle speeksel laat toets het, ‘n positiewe 
resultaat gekry het en behandeling vir TB begin het. 
Mense kan in enige van bogenoemde stadiums uit-
val en hulle sal nie meer in berekening gebring word 
nie.

Mense met TB wat nie gediagnoseer is nie of wie 
se behandeling vertraag is, mag langdurige gesond-
heidsprobleme ondervind. Hulle sal nie hulle daa-
glikse taak kan verrig, sal nie kan werk nie en die 
gevolge sal armoede en swaarkry wees vir hulleself 
en hulle gesinne. Hoe langer die persoon nie behan-
del word nie, hoe ‘n groter kans is daar dat hy of sy 
die infeksie kan oordra na ander.

Nie almal wat TB onderlede het, is getoets nie, maar 
meer as 35 000 mense het wel deelgeneem. Dit is 
belangrik om ‘n akkurate prentjie te kry van hoeveel 
mense in die land in werklikheid TB het omdat die 
leidende oorsaak van sterftes in Suid-Afrika is. Dit eis 
meer lewens jaarliks as wat COVID-19 tot dus ver ge-
doen het en TB is ‘n geneesbare siekte.

Die meer akkurate data wat nou beskikbaar is, dui 
aan dat daar 360 000 nuwe gevalle van TB in 2019 
was, baie hoër as die 301 000 gevalle in 2018. Geba-
seer op die nuwe data het WHO geskat dat in 2019 
58 000 mense in Suid-Afrika aan TB gesterf het en 
1.4 miljoen wêreldwyd.

TB word deur die lug versprei en is hoogs aansteek-
lik. Dit versprei wanneer ‘n besmette persoon hoes, 
nies of selfs praat en die mense in die nabyheid 
asem die bakterieë in. Mense kan maande lank of 
selfs jare lank met die besmetting loop voordat hulle 
vir behandeling gaan. Sommige mense is gediagno-
seer, maar begin nooit die behandeling nie. So dra 
hulle dan die besmetting oor na ander. Hulle kan 
longskade hê, maar dit word nooit opgespoor nie en 
daardeur kan hulle langtermyn gevolge hê.

Die meeste mense wie se TB-besmetting nie 
opgeteken is nie, is mans wat HIV-negatief is. Dit is 
dieselfde as in ander lande in Afrika.

Dit het ook deur die opname aan die lig gekom dat 
die meeste van die mense wat positief getoets is, 
nie die klassieke simptome van TB gehad het nie. Dit 
sluit in hoes, koors, nagsweet en gewigsverlies. Dit 
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bring nuwe probleme, want die siekte kan versprei 
sonder dat iemand onraad bemerk.

Volgens nuwe navorsing het die toetsing vir TB met 
50% gedaal sedert COVID-19 inperkings op die to-
neel verskyn het. Verder het baie minder mense sed-
ert Maart 2020 vir behandeling klinieke toe gegaan. 
Dit beteken dat die huidige syfers vir TB dalk baie 
hoër kan wees.

Die grootste probleem is dat die medici dink dat 
hulle die res van die land se blankes ‘n groot guns 
doen om al hierdie lewens te red, maar dit gaan 
uiteindelik uitloop op ‘n enorme tragedie. Met min 
inkomste, min voedsel en ‘n aanteelsyfer wat as-
tronomies is, gaan die swart en bruin bevolking al 
swaarder aan die las moet dra.

DIE PAD VAN VERRAAD EN ‘N 
STAATSGREEP IN AMERIKA
Obama is baie bedrywig na sy presidentskap beëin-
dig is. Hy het sy eie bunker net drie kilometer van die 
Withuis af, maar hy het ook nuwe huise in Kalifornië, 
albei geleë in Palm Springs en Noord-Carolina.

Eric Holder en Loretta Lynch is besig met die CALEXIT 
beweging om Kalifornië uit die Unie te onttrek en 
onder beheer van die VN te plaas. 

Obama, ‘n Deep State-operateur, het nie net in 2017 
in Washington agtergebly nie, hy het ook doelbewus 
sy terugkeer beplan. Hy werk agter die skerms om 
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effektief ‘n skaduregering op te stel om nie net sy 
bedreigde nalatenskap beskerm nie, maar wat ook 
sal dien om die Trump-administrasie en sy gewilde 
‘Amerika Eerste’-agenda te saboteer. 

Michelle (Michael) Obama, Nancy Pelosi en Kamala 
Harris het lyste name van mense teen wie hulle dreig 
om op te tree. Daardie lyste sal ongetwyfeld na die 
nuwe Amerikaanse Gestapo gaan – Obama se OFA 
(Organizing for Action). Die OFA is lankal besig om 
gereed te maak vir burgeroorlog met internasionale 
befondsing en ‘n organisasie met meer as 250 kan-
tore.

Diep bedekte binnekring bronne het aan die CSS 
(Cascading Style Sheets) gesê dat ‘n geheime, maar 
goed gefundeerde rewolusionêre weermag sedert 
2017 bestaan en dat hulle verantwoordelik is vir die 
aanblaas van geweld in demokratiese stede. Hierdie 
primêre organisasie is die OFA en hulle is agter An-
tifa en BLM. Dit help om die rede waarom demokra-
tiese goewerneurs soos Portland se Ted Wheelers sy 
aan sy met die oproeriges loop, te verklaar. Hy en 
ander demokratiese operateurs het hulleself in lyn 
gebring met Obama se OFA. Wheeler bokspring in 
effek met Obama se kulturele rewolusionêre weer-
mag, aangesien hierdie  buitengewoon goed be-
fondsde en kragtige groep Kommunistiese agitators 
hulle werwing van jong liberale, geharde en geweld-
dadige aktiviste versnel het. Hulle webtuiste mantra 
wat intussen verwyder is, se slagspreuk was: “Ons 
sal nie toegee nie”.

Hulle gestelde doelstellings was op ‘n tyd as volg 
gelys:

1. Bou ‘n rewolusionêre reaksie teen gevaarlike 
‘populisme’ en ‘populiste’.

2. Vestig duidelike militaristiese riglyne wat Trump 
se immigrasiebeleid verwerp.

3. Vestig oordrewe aandag op rasseverhoudings.

4. Ondersteun elke aspek van klimaatsverandering. 
Neem ook kennis dat dit Obama was, onder die 
leierskap van ‘n senior Withuis-adviseur, Valerie 
Jarrett (met haar familie se lidmaatskap in die 
Iran-gebaseerde Moslem-broederskap), wat die 
wêreld se eerste klimaatsverandering organisasie 
opgestel het. Dit is genoem die Chicago Climate 
Exchange nog voordat Obama president was en 
toe reeds het hy hom besig gehou met koolstof-
afskeiding. Elke radikale beweging wat Obama 
gemaak het, was uitgeskryf nog lank voordat hy 
gekies is.

Die OFA is die primêre organisasie wat die optredes 
van Antifa bestuur. Hulle voorsien die mannekrag vir 
die oproer in Louisville, Kenosha, Milwaukee, Wash-
ington DC, Minneapolis, Portland en Seattle.

‘n Federale uitvoerende wetsbron het gesê dat hier-
die groep die skakel is tussen die CHICOMS (Sjinese 
Kommuniste) wat die land se veiligheid binnege-
dring het en die opstokers is. Die CHICOMS, onder 
die beskerming van die OFA, is in werklikheid besig 
met opleiding van magte op die grond in Portland en 
Louisville. ‘n Paar maande tevore is al 10 000 CHIC-
OM wapens in Louisville onderskep.

Die CCS het uitgevind dat Obama, ‘n voormalige ge-
meenskaporganiseerder van Chicago, doen wat hy 
die beste doen – hy lei persoonlik hierdie rewolu-
sionêre groep. Na Trump se oorwinning oor Clinton, 
het hy (Obama) opdragte getwiet aan die rewolu-
sionêres van die OFA (Opportunities for Africans, 
maar dit staan ook vir Organizing for Action. Obama 
was intiem betrokke by die OFA operasies en twiet 
selfs van die groep se rekening af. Om die waarheid 
te sê, hy het die marsbevel aan die OFA se voetsol-
date gegee na Trump se oorwinning. Hy het o.a. 
getwiet: “Nou is die tyd vir ‘n bietjie organisasie, so 
moenie neerslagtig wees nie.”

Die eerste aksies van die OFA se aktiwiteite wat op 
Trump se verkiesing gevolg het, was om na die land 
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se lughawens te gaan en te protesteer teen die skei-
dingsmuur in Texas en te beweer dat Trump ‘n rassis 
is omdat hy immigrante uit sewe terroristiese Mos-
lemlende verban het.  Dit is nie ‘n klein groepie nie, 
het ‘n voormalige FBI agent aan die CSS gesê. Hulle 
skat dat daar sowat 50 000 terroriste gereed sit met 
befondsing van die linkses, vermoedelik ook van 
George Soros.

Amerikaanse korporasies het meer as ‘n biljoen dol-
lar aan BLM gegee wat op sy beurt daarvan beskul-
dig word dat hulle die OFA fundeer. Hierdie geld 
is gebruik vir oproere in Demokratiese Party be-
heerde stede. Die getal OFA lede op die oomblik is 
nie bekend nie. Baie skat die getal egter ver meer as 
100 000 lede.

Onthou u Obama se Acorn-boewe wat die kiesers 
in 2008 geïntimideer het? Die OFA se organisasie 
is baie groter en het baie groter slaankrag as die 
Acorns en baie sê dat die groep stembusse volgestop 
het en betrokke was by die bedrog van 3 November 
se verkiesing.

U moet onthou dat dit ‘n organisasie is wat sterk 
bande het met Kommunistiese Sjina. Dit is dieselfde 
netwerk van rewolusionêres wat deel is van die in-
ternasionale politieke meganisme wat die Bidens 
toegelaat het om F-35 tegnologie aan die CHICOMS 
in Wuhan van alle plekke te verkoop. Clinton en Gore 
het dieselfde gedoen met die CHICOMS (Chinese 
Kommuniste) in die negentigs toe hulle Silkworm 
Missiel Tegnologie in die Irak-oorlog gebruik het, en 
die hoofstroom media het dit ook toegesmeer.

Daar word vermoed dat Biden agter die skerms 
saamgewerk het om die COVID-19 virus met Air 
Force One in Wuhan af te lewer. Federale ondersoek-
spanne het die buitengewone hoë ‘selfmoordsyfer’ 
van Air Force One personeel wat hierdie virus op die 
vliegtuig vervoer het, nooit verklaar nie.

Die oproermakers, hulle befondsing, die vooraf sto-

ring van massiewe wapenopslagplekke, die verraad 
van die Bidens met Sjina en die Oekraïne, die nasleep 
van kindersekshandel aktiwiteite van Hunter Biden 
onder die toesig van sy pa wat hierdie aktiwiteite 
finansieel ondersteun het, is alles deel van hierdie 
operasie. Die skootrekenaar van Hunter Biden is net 
‘n deel van die massiewe kriminele karteloperasie.

Die inligting wat gekry is op die skootrekenaar van 
Hunter Biden wat die hoofstroom media nie wil hê jy 
as die publiek moet sien nie, is verdoemend en word 
deur beide Obama en Clinton bestuur.

Deel van hierdie operasie sluit nie net John Kerry se 
aangenome seun Romney, in nie, maar ook generaal 
Jim Mattis in. Dit is waarom Trump Mattis afgedank 
het en hoekom hy teen Trump gedraai het. Mattis 
is die gevaarlikste element in hierdie groep rewolu-
sionêres.

Daar word gesê dat Mattis probeer het om ‘n mil-
itêre staatsgreep teen Trump uit te voer saam met 
offisiere wat deur Obama aangestel is in sy militêre 
suiweringsproses. Dit was Mattis se werk sedert hy 
weg is uit die Trump-administrasie toe hy afgedank 
is.

Een aksie van die OFA was die vinnige verspreiding 
van oproeriges met die dood van George Floyd. Al-
mal in die alternatiewe media het geglo dat dit was 
as gevolg van aksies deur George Soros, maar dit is 
net gedeeltelik waar.

Joe Biden het reeds laat blyk dat hy oor naamlyste 
van ‘skuldige’ Republikeine beskik en wanneer daar 
operasioneel teen hulle opgetree word, sal die be-
soeke (“sonder om te klop”) wat teen drie-uur in die 
oggend begin, uitgevoer word deur ‘n vergrote en 
goed gewapende OFA-leërmag. 

Dit is ook wat ook hier in Suid-Afrika gaan gebeur 
wanneer die ANC met sy sogenaamde ‘clean-up’ 
operasie gaan begin.

Die VAANDELDRAER Jaargang 25 (Maart 2021)



12

ESKOM BETAAL R238,000 VIR 
HOUTBESEM
Die ‘voorheen benadeeldes’ wat die huidige ‘be-
voordeeldes’ is, beskou duidelik Eskom en ander 
staatsdienste as hul persoonlike kits geldmasjien, 
met onbeperkte krediet (van ons, die blanke belas-
tingbetaler). Andre de Ruyter, hoof van Eskom, het 
gesê hierdie soort ekstreme plundering is al jare 
lank sistemies in Eskom. Geen wonder dat Eskom 
(blanke belastingbetaler) sit met ‘n enorme skuld 
van ongeveer ‘n half miljard rand, wat jy en jou 
kinders, kleinkinders en agterkleinkinders sal moet 
terugbetaal. Ongelukkig is dit glad nie die armes 
wat voordeel trek uit hierdie regstreekse misdadig-
heid nie, maar swart ANC-elites, kaders, makkers en 
amptenare wat alreeds ver bo verdienste verhoogde 
salarisse ontvang, wat hul sakke nog verder volstop 
op ware Afrika-styl. 

Andre de Ruyter, hoof van Eskom, het Solly Tshitan-
gano (foto bo), Eskom se verkrygingshoof, geskors 
oor die openbare en siek plundering wat onder 
sy beheer plaasgevind het. De Ruyter het gesê hy 
moes ingryp toe die aankope-afdeling R238,000 (ja, 
tweehonderd, agt-en-dertig-duisend) vir ‘n enkele 
houtbesem betaal!

Maar Solly Tshitangano het woedend in ‘n verklaring 
reageer en gesê dis ‘n rassistiese daad om hom te 
skors omdat hy belastinggeld gebruik het om R238 
000 vir ‘n houtbesem te betaal, R80 000 vir ‘n kniesk-
erm en R56 vir ‘n bottel melk.

Verder betaal Eskom R28 vir enkellaag toiletpapier 
en De Ruyter moes alle aankope van knieskerms 
stop, nadat hy ontdek het dat Solly R80,000 vir ‘n 
enkele knieskerm betaal het! De Ruyter sê dat daar 
nog baie sulke gevalle in die stelsel is en dat dit nog 
al die jare gedoen is voordat hy oorgeneem het.

Baie voorspelbaar, speel Tshitangano nou die 
rassekaart, soos wat hulle altyd doen wanneer hulle 
uitgevang word. Hy het dadelik na minister Gordhan 
en die Eskom-voorsitter gehardloop om te beweer 
dat De Ruyter ‘die kleur van sy vel gebruik om hom 
te ondermyn’; daarna het Solly geweier om vergade-
rings by te woon.

Hy beskou dit as sy ‘Black-Privilege’ om te steel soos 
hy wil en nie daarvoor verantwoordelik gehou te 
word nie. Waarom nog geen strafregtelike aanklagte 
nie? Selfs liberaliste sal nou moet begin erken dat 
hul multikulturele ‘reënboognasie’ glad nie werk 
nie, want hoewel die wit minderheid hul waardes 
van opbou uitleef, leef Ramaphosa se “our people” 
hul bestaanswaardes van verteer, steel, afbreek en 
vernietig vrolik uit asof daar geen more is nie.

En terwyl die staat ons aan die een kant doodwurg 
met belasting om die diefstal van die huidige be-
voordeelde kroeskoppe te finansier, vermoor en 
beroof hulle ons aan die ander kant een vir een, 
soms net vir ‘n selfoon om hul blanke haat verder te 
finansier…

NUREMBERGVERHOOR VIR BE-
TROKKENES BY COVID-19 BED-
ROG
“n Nurenberg-verhoor word op hierdie oomblik 
voorberei met ‘n ‘klas-aksie’ regsgeding wat opges-
tel word onder die beskerming van duisende regs-
geleerdes. Hulle staan agter Reiner Fuellmich wat 
die mense wat verantwoordlik is vir die COVID-19 
skandaal wat deur Davos Forum gemanipuleer is, wil 
dagvaar en vervolg.

Reiner Fuellmich is die advokaat wat daarin geslaag 
het om die motorreus, Volkswagen, skuldig te laat 
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bevind in die saak van geknoeide kataliseeromsit-
ters (tampered catalycic converters). Dit is ook die-
selfde regsgeleerde wat daarin geslaag het om die 
Deutsche Bank skuldig te laat bevind as ‘n kriminele 
onderneming. Volgens Reiner Fuellmich is al die 
bedrog deur Duitse maatskappye ‘n grap in verge-
lyking met die skade wat gedoen is deur die COV-
ID-19 sogenaamde krisis se gevolge. COVID-19 krisis 
behoort herdoop te word na CORRUPT-19 skandaal 
en almal wat daarvoor verantwoordelik is, behoort 
vervolg te word vir burgerlike skade as gevolg van 
manipulasies en vervalste toets-protokolle. Hy be-
skou dit as die grootste misdaad teen die mensdom 
nog ooit.

‘n COVID-19 Kommissie van Ondersoek is reeds be-
sig sedert Junie 2010 om die inligting te versamel. 
Die aanklag word geskoei op die Angel-Saksiese wet. 
Hier is ‘n opsomming van die laaste kommunikasie 
van Dr. Fuellmich in Februarie 2021:

“Die aanhoring van rondom 100 internasionaal erk-
ende wetenskaplikes, dokters, ekonome en regs-
geleerdes, wat uitgevoer is deur die Berlin Kom-
missie van Ondersoek in die COVID-19 saak sedert 
10/7/2020, het intussen getoon dat die COVID-19 
skandaal in geen stadium ‘n gesondheidsprobleem 
was nie. Dit het eerder gegaan oor die  konsolidering 
van die onwettige mag (onwettig omdat dit verkry is 
deur misdadige metodes) van die “Davos-kliek” deur 
die oordrag van die rykdom van die gewone mense 
na lede van die Davos-kliek. Daardeur is onder an-
dere klein en medium grootte ondernemings in die 
besonder vernietig. Platforms soos Amazon, Google, 
Uber, ens. kon dus op hulle markte aandele en ryk-
dom beslag lê.

“Ons het gesien wat oor en oor bevestig is: die graad 
van gevaar wat die virus inhou, is min of meer die-
selfde as dié van die seisoenale griep, ongeag of 
dit ‘n nuwe voorkoms is (vervaardig of gedeeltelik 
vervaardig) of dat ons eenvoudig te doen het met 

‘n gewone griep wat genoem word “COVID-19 pan-
demie”. Intussen kon toetse ons niks sê oor aan-
steeklike infeksies nie. Om dinge erger te maak, die 
gesondheids- en ekonomiese skade wat deur anti-
Covid-maatreëls veroorsaak is, is so vernietigend dat 
ons moet praat van ‘n vlak van verwoesting wat his-
tories ongeëwenaar is.

“Die feit dat gesondheid nooit ‘n probleem was nie 
is besonder ooglopend, behalwe dat die inspuit 
van genetiese eksperimentele stowwe vermom as 
‘inentings’ nou ernstige skade veroorsaak, fatale 
gevolge ingesluit, op ‘n massa skaal. Die wêreld se 
bevolking word as proefkonyne gebruik vir hierdie 
eksperimentele gene-inspuitings beide geleide-
lik, asook buitengewoon vinnig. Om die bevolking 
paniekerig te maak, is gevaarlike en skadelike in-
perkingsmaatreëls (selfs volgens WHO is dit skade-
lik) van verpligte, onnodige en gevaarlike maskerdra 
en sosiale afstand, onnodige en teenproduktief, af-
gedwing. Die bevolking was dus so ‘gereed gemaak’ 
vir die inspuitings.

“Intussen eis meer en meer mense, nie net regsge-
leerdes nie, ‘n onmiddellike beëindiging van hierdie 
moordende maatreëls en ‘n geregtelike hersiening 
deur ‘n ware onafhanklike internasionale tribunaal 
op die model van die Nurenberg verhore. Meer 
as 3% van die bevolking het reeds wakker geskrik, 
mense wat in posisies is om iets te doen. Hulle sluit 
in verkose verteenwoordigers, regeringsagente, kor-
porasies, polisiehoofde, skoolrade, ens., want:

“Daar is geen pandemie nie.”

Hy sluit dan hiermee af: “Ons is ‘n soewereine volk 
met ‘n demokratiese regering wat die mag oorge-
neem het met die steun van die meerderheid bur-
gers, wat die nakoming van ons konstitusie en res-
pek vir menseregte bo alle ander belange plaas.”

Maar dit was in die goeie ou dae van integriteit, 
waarheid, eerlikheid.
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Israel is intussen besig om die meeste van sy bevolk-
ing in te ent. Nou het Israeliese dokters bevind dat 
die sterftesyfer meer as 40 maal hoër is as die wat 
nog nie ingeënt is nie. En hierdie is slegs die inent-
ingsterftes wat getel is as COVID-sterftes. Sterftes 
van ander komplikasies is nie ingesluit nie. Israeliese 
dokters beskuldig hulle regering nou van ‘n nuwe 
Holocaust.

Weerstand is die pad vorentoe.

KLEUR HET NIE SAAKGEMAAK 
NIE TOTDAT...
“Ek het nooit omgegee watter kleur jy is nie, totdat 
jy begin het om my ras te blameer vir jou probleme 
nie. Ek het nooit omgegee watter politieke affiliasie 
jy het totdat jy begin het om my te veroordeel vir 
myne nie.

“Ek het nooit omgegee waar jy gebore is nie, totdat 
jy my geskiedenis wou uitwis en my voorgeslagte 
blameer vir al jou huidige probleme nie. Ek het nooit 
omgegee of jy ryk of arm is nie totdat jy gesê het 
daar word teen jou gediskrimineer toe ek bevor-
dering gekry het omdat ek hard gewerk het. Ek het 
nooit omgegee of jou geloof anders as myne is nie 
totdat jy gesê het my geloof is verkeerd.

“Nou gee ek om! Nou het my geduld en verdraa-
gsaamheid breekpunt bereik. Ek is nie die enigste 
een wat so voel nie, daar is miljoene van ons wat so 
voel ... en nou het ons genoeg gehad!”

HONGERSNOOD SUID-AFRIKA SE 
VOORLAND
Daar is sekerlik nog van ons wat die foto van die 
huilende swart kind uit Biafra in die National Goe-
graphic tydskrif kan onthou? Vyf en twintig jaar 
later het die fotograaf weer die gebied besoek en 
die klein tor opgespoor en toe was hy reeds ‘n vol-
groeide terroris met vyf huilende, bedelende telge. 
Hy het bakarm met ‘n AK-47 rondgeloop en blankes 
gedreig. Hoe pragtig! So ‘n mooi ou dingetjie wat so 
mooi groot geword het as ‘n voorbeeld vir ander!

Jare later het baie van die swartes in Afrika na Suid-
Afrika gevlug, want hierdie was die land van melk en 
heuning. Daar was werk vir almal en dié wat gesuk-
kel het, het hulp van die staat ontvang. Dit het alles 
begin met daardie huilende klein swartes in Afrika 
met hulle boepense en vlieë om die oë. Pleks dat 
ons blankes hulle met rus gelaat het, het ons mense 
gespog en hulle vertel van die wondere van die 
Westerse beskawing en van hulle is saamgebring om 
hier groot te word ...en die weldoeners het so goed 
oor hulleself gevoel en en nie geweet dat hulle die 
duiwel by die agterdeur ingelaat het nie.

Ons werkloosheidsyfer staan vandag wie weet waar 
en dit is die amptelike syfer wat nie veel beteken nie. 
Intussen is hongersnood besig om ons stadig, maar 
seker, te bekruip – alles weens die misplaaste jam-
merte van blankes wat nie weet waar hulle plek is 
nie. En die honger het saam met die swart vloedgolf 
die land binnegekom. Volgens statistieke ly 6.5% van 
die huidige bevolking honger, dit is ongeveer 6 mil-
joen mense.

Hierdie jaar was daar ‘n betekenisvolle styging in 
voedseltekort en Ramaphosa het klein, onbenul-
lige voorstelletjies gemaak waarvan niks sal kom nie 
omdat hy en sy kaders net één ding in gedagte het 
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in die land oor en hoewel dit nog goed lyk, moet 
in gedagte gehou word dat daar sowat 60 miljoen 
meer vreters, verkragters en plunderaars die land 
intussen binnegestroom het.

Daar is onlangs ook baie meer woede onder boere 
oor plaasbesettings en moordaanvalle op hulle 
plase. Een van die swartes wat betrokke was by ‘n 
plaasmoordaanval, het erken dat die regering hulle 
betaal om dit te doen. Dit is al werk wat hy kon kry, 
aangesien hy uit Zimbabwe hierheen gekom het. 
Aan die anderkant sê Ramaphosa dat hy hierdie 
soort geweld nie goedkeur nie. Hy praat dus uit twee 
monde en dit is waarom niemand hom meer vertrou 
nie. Hy weet baie goed dat sonder die boere die land 
geen kos meer sal hê nie.

Die Minster van die Presidency, Kackson Mthembu, 
het ‘n ruk gelede Ramaphosa se sentimente herhaal 
en verklaar dat die regering as ‘n geheel die saak as 
‘n bedreiging vir nasionale voedselvoorsiening herk-
en.

‒ gryp alles wat die blanke het, selfs al moet jy hom 
daarvoor vermoor!

Die jammerhart-Britte in ons land is steeds meer be-
kommerd oor die ou liewe swartetjies as wat hulle is 
oor geweld en misdaad in die land. Hulle wil graag 
groter toelaes hê vir swartes wat dragtig is en ook 
vir hulle kleintjies, dit maak nie saak of hierdie soort 
hulp net meer kleintjies gaan bring wat ook gaan 
leer om te bedel of te steel nie.

Die grootste bydrae tot die groeiende hongersnood, 
kom van die landbou sektor, maar ‘n mens kan die 
boere glad nie kwalik neem nie. Dit word vir hulle al 
moeiliker gemaak om te bly boer.

In 1993 was daar 57,980 kommersiële boere wat 
gesorg het vir vleis, groente, vrugte en melk op die 
tafel. Daar was skoon water in die krane en kwaliteit 
ware was waarop ons aangedring het.

Volgens die nasionale kantoor vir statistieke was 
daar in 2017 nog net 40,122 kommersiële boere 
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Daar word gepraat van nuwe grondhervorming, 
maar miljoene hektaar grond is in die regering se 
besit en die boerdery op daardie plase bestaan nie. 
Die regering is dus self die skuldiges wanneer dit 
kom by te min voedsel en armoede in die land. Hulle 
wil swart boere bemagtig, boere wat geen benul het 
van hoe om voedsel vir ‘n land te produseer nie.

Mthembu weet baie goed wat sal die gevolge wees 
as die plase onteien moet word: “Boerdery is ‘n inte-
grale deel van ons ekonomie en misdaad teen plase 
(let wel nie boere nie) hou ‘n bedreiging in, nie net 
vir die persoonlike veiligheid van boere en plaas-
werkers nie, maar ook vir die land se voedselsekur-
iteit.”

Maar soos altyd, kan hulle net praat, en daar kom 
nooit niks van nie.

Juis in hierdie tyd waarin ons land se kosvoorraad be-
sig is om te krimp, wil Ramaphosa hê dat daar meer 
voedsel beskikbaar moet wees vir dragtige swart 
vroue omdat swart kinders dan juis weens wanvoed-
ing ‘dom’ gebore word. Hy glo dat meer kos ‘n groter 
IK tot gevolg sal hê. Ons ewe dom Minister van So-
siale Ontwikkeling voel ook dat daar geld moet wees 
vir die arm ‘moeders’. Maar hy het vergeet om by te 
voeg dat baie van die swart ‘meisies’ die skool vroeg 
verlaat om te begin kleintjies maak, want hulle kry ‘n 
toelaag vir elke kleintjie.

Ramaphosa het allerhande ‘slim’ maniere om die 
land se ekonomie weer op die been te bring. maar 
61% van die mense wat daaroor uitgevra is, het geen 
vertroue in sy planne nie.

Daar word geskat dat 27% van kinders onder 5 jaar 
oud belemmerde groei toon. Dit beteken dat hulle 
‘n tekort aan voedingstowwe in die baarmoeder 
ondervind het, en ons weet die swartes het die geld 
vir kos gebruik vir dwelms en drank.

Sulke kinders het baie meer leerprobleme en is ook 
kleiner van statuur.

Daar word gepoog om COVID-19 die skuld te gee vir 
die toestand van ons voedselvoorsiening, maar dit 
gaan nie so goed af nie. COVID-19 is wel die groot-
ste oorsaak dat ons ekonomie een van die grootste 
ineenstortings in die wêreld ondervind, maar bo-
erdery was steeds as essensieel beskou en dus kan 
die sogenaamde ‘pandemie’ nie die skuld vir voed-
seltekort gegee word nie. Tydens die inperking het 
2.2 miljoen mense hulle werk verloor en daarvoor 
kan die regering blameer word. Hierdie verlies aan 
werk het die voedselsekuriteit ernstig benadeel.

Die World Food Programme het die biljoenêrs van 
die wêreld vir ‘n ‘paar biljoen’ gevra om miljoene 
lewens te red. Volgens die Corona Rapid Mobile 
Survey het 47% volwassenes reeds in April nie meer 
geld gehad om kos mee te koop nie. Dit het natuurlik 
voedsel aan kinders beïnvloed.

Die droogte wat ses jaar lank geduur het, het ook 
sy tol geëis wat betref voedselproduksie. Daar was 
‘n afname in die produksie van graan, koring en 
vrugte in verskeie dele van die land. Die droogte in 
Natal was veral ‘n swaar slag vir voedselproduksie, 
aangesien hulle die hoofvoorsiener is van Suid-Afri-
ka se landbouprodukte.
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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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