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SKEURING IN ANC STERK MOONTLIKHEID
“Wat egter nie deur Cosatu óf die ANC in berekening gebring word nie, is dat Zuma met sy nuwe party ‘n ernstige
verdeeldheid in swart geledere kan skep, verdeeldheid wat
ongetwyfeld tot hewige en bloedige botsings kan lei.”

SKEURING IN ANC STERK MOONTLIKHEID
MOENIE DIE INENTING NEEM NIE!
AMMUNISIEDEPOT 93
EN MEER...
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VAN DIE
REDAKTEUR
BIDEN WORD TOEGANG TOT DIE PENTAGON GEWEIER

Met al hierdie planne gewapen, het hy en sy kaders
toe die stuk afgesit na Arlington om met die grootkoppe in die weermag te gaan praat. By die Pentagon aangekom, het die US Pentagon Police, wat deel
is van die Pentagon Force Protection Unit, Biden en
sy Geheime Diensafvaardiging in hulle spore tot stilstand gebring deur hulle toegang tot die gebou te
weier. En hulle het Biden gewaarsku dat hulle opdrag het om te skiet as dit nodig is, Biden ofte nie.

Die selfverkose president van Amerika kry om een
of ander rede dit in sy deurmekaar kop dat hy vir die
Pentagon wil gaan voorsê wat daar in verband met
verdediging, landsbeveiliging en die klas van dinge
gedoen moet word. Toe Trump president was, het
hy beplan om die Amerikaanse troepe uit Afganistan te onttrek en terug te bring na Amerika. Die
Demokrate het heftig daarteen beswaar gemaak en
noudat Biden, wat onder die waan verkeer dat hy
‘president’ is, dit wil doen, nou is dit skielik reg. Hy
wou sommer ook verder gaan en die weermagleiers
in die Pentagon gaan vertel wat hulle mag en wat
hulle nie mag doen nie.

Biden wou toe slobberend en onsamehangend weet
wie die bevel gegee het. Daar is toe aan hom gesê
die opdrag kom het van genl. David H Berger, kommandant van die VSA Marinekorps wat ‘n lid is van
die Gesamentlike Stafhoof. Daar is ook aan hom
gesê dat genl. Mark Milley, ‘n Biden ondersteuner,
nie langer in beheer is nie. Genl. Mark Milley het
Trump se presidentskap teengestaan en was een van
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dae alleen gelos in Mamelodi-staatshospitaal, sonder
kos. Al het hy geen geld is hy gedwing om homself
vrywillig te ontslaan. Dit is ons toekoms onder die
Kommuniste se Nasionale Gesondheidsversekering (NGV), Nasionale Demokratiese Rewolusie
(NDR) en Radikale Ekonomiese Transformasie (RET).
Devon Knoetze (26) het so pas drie dae van hel in
die Mamelodi-staatshospitaal deurgemaak. Sonder
oordrywing kan sy verblyf daar beskryf word as marteling wat deur die staat goedgekeur word, en deur
sogenaamde dokters en verpleegsters.

‘n paar hoë rang offisiere wat Biden ondersteun het
in sy sogenaamde oorwinning met die 2020-verkiesing. Genl. Milley is van sy pos onthef en genl. David
Berger het beheer oor die Gesamentlike Stafhoof
oorgeneem.
Biden was opstandig en het gesê dat hy as die President van die VSA onbeperkte toegang het tot alle
federale eiendom, die Pentagon ingesluit. Hierna
het hy sy driemanskap-SS opdrag gegee om die
probleem op te los. Die Pentagon-polisie het hulle
wapens oorgehaal en aan die agente gesê dat hulle
‘n fout sal maak as hulle geweld wil gebruik, want
daar was glo meer as ‘n honderd gewapende lede
binne wat hulle onmiddellik sal kom help as daar
probleme is. Die SS wou toe niks verder weet van
moeilikheid maak nie en het vir Biden gesê as hy wil
ingaan, moet hy dit maar op eie risiko doen.

Ons het almal nou al baie sulke gruwel stories gehoor, maar dit is belangrik dat ‘n mens weet wat in
staatshospitale plaasvind, want wat met Devon gebeur het, kan enigiemand wat nie ‘n privaat mediese
fonds het nie se lot wees. Private sorg is deesdae
glad nie veilig nie, en wanneer die ANC se Nasionale Gesondheidsversekering plan inkom, kan dit wel
met elkeen van ons gebeur.

Biden het omgedraai en gemompel: “I bet that bastard is inside”.

Devon, sy ma Theresa (61) en sy neef, Jandre (5),
was op Donderdag 6 Mei, 2021 in ‘n motorongeluk
betrokke. Hulle is in die Mamelodi-staatshospitaal
opgeneem omdat hulle nie ‘n mediese fonds vir ‘n
privaathospitaal het nie. Devon het baie ernstige
beserings aan sy bene opgedoen en sy regterknie is
heeltemal vergruis, met been wat deur ‘n gapende
gat in sy vlees uitsteek.

Daar word aanvaar dat hy na Donald Trump verwys
het.
Dit begin al duideliker word dat Biden slegs in naam
president is en dat hy geen werklike gesag het nie.
Ook sy tweede in bevel Kamilla Harris, het geen
ondersteuning van die publiek nie. Op ‘n onlangse
toer was daar niemand wat haar verwelkom het nie.
Die strate was, om die waarheid te sê, opmerklik
leër as gewoonlik.

Sulet Venter, Devon se suster, het aan Maroela Media gesê dat Devon basies in die hospitaal gemartel
is omdat hy vir 3 dae ongevoer en onbehandeld gelaat is. Sy het gesê dat die wond in Devon se linkerbeen erger toegewerk was wat ‘n skaap of bees s’n
vasgewerk sou wees. Die steke was los en lelik met
dele van die wond wat nog uitsteek.

STAATSHOSPITALE IS NOU
MARTELKAMPE EN DOODSVONNISSE!

Sy gebreekte regterknie met die gapende oop wond
voor, met been wat uitsteek, is nie behandel nie en
die verbande is in drie dae nie verander nie, en Devon het homself natgemaak omdat die kateter nooit

Sosialiste het geen medelye: ‘n Jong man met vreeslike beenbesering van ‘n motorongeluk, word vir 3
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HOLLYWOOD IS NOU IRRELEVANT

leeggemaak is nie want hy kon natuurlik nie beweeg
nie.
Devon het eers Saterdag, na 3 dae, kos en pynpille
gekry toe sy suster dit vir hom geneem het. Sy sou
toe hoor dat niemand anders in Devon se afdeling
kos gekry het nie.

Volgens die Sky News-gasheer Alan Jones, is hy nie
verbaas dat bitter min kykers daarin belangstel gestel het om na die Oscar-toekennings van 2021 op TV
te kyk.

Sulet het gesê dat sy Devon uit die haglike omstandighede moes verlos en het geëis dat hy ontslaan
word sodat sy vir hom hulp kon kry. Devon moes ‘n
ontslagvorm teken en hy is Saterdag daar weg.

Die ou ‘rooi tapyt-Hollywood-aande’, soos die Oscars vroeër bekend gestaan het, is nou iets van die
verlede en het gedaal tot ‘n rekord lae kykertal van
slegs 9,85 miljoen in ‘n land met 328 miljoen inwoners — dit is slegs 3% van die bevolking, wat 58%
laer is as verlede jaar se rekord laagtepunt van 23,6
miljoen kykers, wat ook 6 miljoen laer was as in
2019.

Carenesta de Jager van Bronkhorstspruit het Sulet
gehelp om Devon Maandag na die Steve Biko-hospitaal te neem. Hy is voorlopig opgeneem en het tot
dusver is ‘n breinskandering op hom gedoen. Carenesta het gesê dit is onduidelik of Devon in die Steve
Biko-hospitaal geopereer sal word, maar as Devon
na die Mamelodi-hospitaal teruggestuur word, sal
hy albei sy bene verloor.

“In die verlede was flieks wat ‘n Oscar verower het,
soos my Fair Lady met Audrey Hepburn en Gladiator
met Russell Crowe ‘n plesier om te kyk, maar hierdie
jaar was dit gevul met aanstootlike en polities-korrekte flieks waarin moffies en lesbiërs die hoofrolle
vertolk het

Carenesta het gesê dat sy en Philip van Staden, ‘n VF
+LP, die situasie dophou en gaan hul bes doen om
Devon by te staan.
Intussen is Theresa steeds in die Mamelodi-hospitaal, en alhoewel haar toestande beter was, wag die
gesin steeds om te hoor watter behandeling sy gaan
kry. Haar een long het na die ongeluk platgeval en
haar niere gee probleme. Gelukkig is die jong Jandre
nie in die hospitaal opgeneem nie.

‘n Sjinees Chloe Zao, van wie daar nog nooit gehoor
het nie, het die eerste vrou van kleur geword wat ‘n
Oscar as die beste regisseur gewen het.
Films wat die aand toekennings gekry het, was grotendeels onbekend en was skaars op die groot skerm
vertoon. Dit het net ontaard in ‘n spotrede van vêrlinkse sosiale en rassistiese geregtigheid, wat sedert
die George Floyd-verhoor vereis dat alles politieskorrek moet wees, indien dit nie geval is nie, word
regters, jurielede en selfs die publiek met massa
geweld gedreig.

Dit is belangrik om voorvalle soos hierdie op sosiale
media bekend te maak, omdat die liberale massamedia nooit oor voorvalle soos hierdie sal berig nie.

Dit is geen wonder dat selfs die hooggeregshof nie
tydens die 2020-presidentsverkiesing Donald Trump
se wesenlike bewerings van kiesersbedrog wou aanraak nie?
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Met die onbetroubare, verstandelose Biden aan die
stuur, kan ‘n mens enige soort onverantwoordelike
optrede van Amerika verwag.

Kykers moes tydens die Oscar-toekennings tot
vervellings luister na die militante linkse aktivis Regina King, wat in die een toespraak na die ander uitgevaar het omdat filmsterre wat vir Oscars weens
hul velkleur benoem is, nie gewen het nie, terwyl
die sogenaamde direkteur, Trayvon Free, ‘n baadjie
vertoon het met die name van swartes wat deur die
polisie ‘doodgemaak’ is, terwyl hulle in hegtenisneming teengestaan het. Daarna het Mia Neal in haar
polities-korrekte toespraak gepraat oor die skandelike optrede teen transvestiete en etniese minderheidsrasse.

Turkye het kennisgewing gekry dat die oorlogskepe
deur die Bosporus kanaal sou vaar, en Turkye het
geen rede gehad om die skepe te keer nie, ondanks
die toenemende geweld in die Oekraïne. Die skepe
se bestemming is sowat 9 000 myl van Amerika se
oostelike kus. Daar word algemeen aanvaar dat die
skepe daarheen gestuur is ter ondersteuning van die
Oekraïne in hulle stryd met Rusland. Waarom Amerika sy neus daar insteek, gaan ‘n mens se verstand te
bowe. Die hele gemors in die Krim het absoluut niks
met die Amerikaners te doen nie.

Net soos die publiek sy rug op die Biden-regering gedraai het, so het hy ook met Hollywood gemaak.

Die twee vaartuie, die USS Roosevelt wat ‘n Arleigh
Burke-klas torpedojaer is, en die USS Donald Cook
wat ‘n geleide missiel torpedojaer is, is vroeër deur
Russiese straalvliegtuie naby die kus van Kaliningrad
in die Baltiese See, onderskep. Amerika voer as rede
aan om daar in te meng, die saamtrek van massa
Russiese troepe op die grens met die Oekraïne. Die
Kremlin beskou die situasie daar as uiters plofbaar
en dat dit niks met Amerika te doen het nie.

Die Fox News gasheer: Sean Hanity was reg, toe hy
die Oscars-toekennings as net nog ‘n “groot verlinkse betoging” beskryf het, ‘n plek “waar beroemdes wat selfbehep is, die Amerikaanse volk probeer
voorskryf hoe en wat om te dink.”
Van die ander kommentaar was: “The Oscars died
last night, woked to death”.
Wanneer sal politici, maatskappye en die mediaelite verstaan dat die publiek nie meer hierdie soort
huigelagtigheid wil sien of hoor nie?

Dimitri Peskoff, woordvoerder vir Vladimir Poetin,
het aan die nuusmedia vertel dat “die situasie op die
kontaklyn in die Oekraïne uiters onstabiel is”. Ned
Price, woordvoerder van die Amerikaanse regering,
het ook sy eiertjie gelê.

IS OORLOG OP DIE HORISON?

Hy doen ‘n beroep op Rusland om homself te weerhou van eskalerende aksies. Hy kan nie so onnosel
wees dat hy nie weet waaroor dit werklik gaan nie.
Die Krimhawe in die Baltiese See is vir Rusland van
groot strategiese waarde. Toe die Oekraïne afgestig
het van die USSR, was die ooreenkoms dat Rusland
die gebruik van die hawe sou behou omdat hy toegang tot die Middellandse See nodig het sou daar
oorlog met Sjina uitbreek. Nou het die Oekraïne
besluit dat hulle teruggaan op daardie ooreenkoms
en hulle weier dat Rusland die hawe gebruik.

Daar broei onrus in die Swartsee sedert Amerika
daar met twee van sy oorlogskepe ingevaar het.
Onder internasionale wet beheer Turkye toegang
van skepe tot die Swartsee, vlootvaartuie ingesluit,
en die maneuvers van Amerika in daardie gebied
laat Turkye bedreig voel. Reeds in Februarie het
Rusland Amerika gewaarsku dat Amerika se vlootbedrywighede in die Swartsee die stabiliteit van die
gebied in gevaar stel en dat dit tot ‘n ramp kan lei.
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RUSSIESE MILITÊRE VOERTUIE
EN WAPENS OP PAD NA DIE
GRENS MET OEKRAÏNE.

Peskoff se mening is dat die dinamika van die ontwikkeling van die situasie en die gedrag aan die kant van
die Oekraïne, skep die gevaar van ‘n hervatting van
volskaalse vyandigheid. Hoekom die Oekraïne dit
doen, is nie duidelik nie. Ons sal ook nie weet of hy
agter die skerms deur Rusland geboelie word nie en
of hy deur die Biden regering opgesteek word om
aggressie te toon nie.

Die konflik dreig al sedert 2015. Daar is ‘n 250 myl
lange front van loopgrawe tussen Rusland en die
Oekraïne waar skerpskutters mekaar na weerskante peper, maar daar was nie sprake daarvan dat
grondgebied oorgeneem word nie. Peskoff sê dat
Rusland tussenbeide sal tree om die etniese skoonmaak van Russiese sprekers in die Oekraïne te verhoed. Tot dusver het Poetin 100 000 troepe in die
gebied ontplooi.

Moskou se ambassade in Washington het gesê “dit
lyk asof die VSA se 6de vloot nie kan wag om ‘n vyand in die Swartsee raak te loop nie. Hulle soek desperaat na ‘n voorwendsel – nou openlik onder die
banier van oorlogsoefeninge – om hulle teenwoordigheid in die gebied te regverdig.”
Dmitri Peskoff sê dat Rusland die nodige maatreëls
tref om sy grens met die Oekraïne te beveilig,
aangesien die Oekraïne sedert Februarie troepe,
wapens en toerusting vervoer na Donbass waar daar
kontak met Rusland is. Daar is ook toenemende aktiwiteite van NATO-magte in die gebied, ander genootskappe, indiwiduele lande, ens. onder andere
Engeland, VSA, Kanada, Lithuania en Poolse geallieerdes steun die Oekraïne.

Die konflik op die 1 500 myl lange oosgrens tussen
Rusland en die Oekraïne woed al sedert 2014. Daar
word gevrees dat hierdie situasie baie binnekort in
‘n volskaalse oorlog kan ontaard. Poetin se vloot het
die druk nog verder op die versterkte Kiev geplaas
deur hulle te laat weet dat ‘n oorlogsgevegsvloot
binne dae by die Oekraïne sal opdaag. Oekraïne se
militêre bronne vrees dat hulle oorlogsbeplanners
hul weermag dalk op die verkeerde voet geplaas het.

Poetin is nie ‘n aap nie. Daar broei iets en dis nie iets
waarvan ons wil weet nie. Die media swyg oor alles
soos die graf. Gewapende magte van die Oekraïne
beset ‘n voorheen ontruimde gebied van skeiding
tussen die twee lande en is duidelik besig om voor
te berei vir ‘n aanval.

Aggressiewe Russiese troepebewegings in die rigting
van die grens het groot kommer veroorsaak in die
Ministerie van Verdediging van die Oekraïne. Hulle
beskou dit as ‘n dreigende oorlogsverklaring.
Tieduisende Oekraïense troepe, reserviste ingesluit, is opgeroep na die grens en daar word geglo dat
Amerikaanse adviseurs reeds in die land is en hulle
steun ook die Oekraïne, natuurlik op bevel van Biden
wat omgekoop is deur die Oekraïne.

Daar is kommer oor die oortreding van vuurstakingsooreenkomste.

Die Amerikaanse Intelligensie skatting gradeer die
bedreiging van ‘n grootskaalse konflik tussen Rusland en die Oekraïne as ‘n “potensiële onvermydelike krisis” soos gestel deur hulle Europese Operasie
Sentrum EUCOM.
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‘n Oekraïne soldaat werk aan sy tenk naby die stad van Lysychansk in die Lugansk-gebied.

RUSLAND SE DOEL IS OM SJINA
TE OMSINGEL

Die Amerikaners het die reg om te weet wat Biden
en sy kaders doen en beplan. Biden het een enkelvoudige roeping – begin ‘n oorlog met Rusland, en
as hy aanhou op hierdie pad, gaan hy dit kry. Hy sal
nie in die loopgrawe wees nie, maar die jongmanne,
die toekoms van daardie land, sal...

Rusland stel nie daarin belang om in ‘n oorlog met
Amerika betrokke ter raak nie. Poetin en Trump het
daardie saak al uitgepluis en daar was geen aggressie tussen die twee toe Trump President was nie.
Nou is Trump uit die prentjie en Poetin is uitgelewer
aan die bose magte in die Weste wat op hulle beurt
saam met Kommunistiese Sjina werk.

Uit Frankryk kry ons inligting van iemand wat daar
bly dat Mirage-vegvliegtuie daagliks opstyg vir
bomaanval-oefeninge. Waar gooi hulle hul vrag af
en hoekom? Is dit slegs oefeninge of is dit reeds die
ware jakob? Maar die media swyg daaroor. Daar
word so baie oor en weer gelieg dat ‘n mens ook
byna niks meer kan glo nie. Ons sal maar moet wag
en kyk, want Siener het gesê die oorlog daar oorkant
sal al goed aan die gang wees, voordat ons dit weet.

Die Bidens is ook baie goed betaal deur Barisma om
die Russiese natuurlike gasverskepings te ontwrig
terwyl dit deur die Oekraïne vervoer word. Die globaliste is baie seker daarvan dat hulle ‘n oorlog met
Rusland kan begin voordat hulle planne gefnuik
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Daar bestaan ‘n 150 jaar lange ooreenkoms tussen
Amerika en Rusland waarvolgens Amerika ‘n paar
eilande (bv. van Alaska) sou oordra na die Russe.
Dit was geïgnoreer totdat Obama president geword het. Kommunisme staan groot en duidelik oor
Obama se hele gesig en regering geskryf. Hy het toe
die vyf olieryke eilande oorgedra na Rusland. Hulle
is so geposisioneer dat die Noordpool van daar af
ingeneem kan word. Twee van die eilande is ideaal
geplaas vir die Russiese Weermag om ‘n knyptang
aanval op Alaska uit te voer van beide die suidelike
en die noordelike grense.

word.
Sjina is deur die globaliste gekies as die wêreld se
polisieman. Hulle kan egter nie hul militêre mag op
wêreldskaal beskerm nie, maar sou Amerika en Rusland in puin lê nadat hulle mekaar op groot skaal
probeer uitwis het, kan die globaliste rondom die
Sjinese militêre mag organiseer om die Nuwe Wêreldorde in te stel.
Biden het tot dusver ‘n oorvloed van C-147 vlugte na
die Oekraïne gestuur en daar is sterk vermoede dat
hulle toegerus is met taktiese kernwapens.

Aan die einde van die dag wil Rusland twee vlieë met
een hou doodklap. Hulle wil die Sjinese bedreiging
in Noord-Amerika beëindig en hulle beplan om die
Westelike state in te neem. Teen daardie tyd, so dink
hulle, sal die oostelike state reeds vernietig wees.

Soos sake nou staan, is ‘n wêreldoorlog nie uitgesluit nie. Rusland wil nie Amerika inneem om dit te
regeer nie, maar om die Sjinese beheer daar uit te
hou. In werklikheid beplan hy dit ter wille van die
Weste. Rusland se kern duikbote is geposisioneer
aan die Ooskus, gereed om enige inmenging in die
Oekraïne te keer.

As Rusland ongedeerd ontsnap, sal Sjina verslaan
word. As die VSA en Rusland mekaar egter vernietig,
sal hulle beslis albei deur Sjina gedomineer word en
dit is die doel van die Biden-kaders. Net tyd sal leer
wat die uitslag gaan wees. Een ding is seker, daar is
‘n slang in die gras en hy praat Sjinees.

In Amerika het die Sjinese ‘n groot militêre teenwoordigheid aan die Kanadese grens, asook aan die
suidelike grens van Amerika. Die Russe beplan om
die Sjinese in Brits- Colombië vas te pen sodat hulle
Amerika nie kan aanval nie. Dit kom al van 2014 af.
Die plan bestaan uit ‘n inval van die Russe in Sjina
vanoor die Noordpool wat Sjinese se opmars na die
Midde-Weste sal stuit. Die Russe beplan ook om
Alaska in te neem en die Sjinese bewegings in ‘n knyptang effek vas te trek.

VLEISPRODUKSIE WORD VERBIED
Die kranksinnige linkse, liberaliste teiken nou die
boere in Amerika deur alle maniere van vleisproduksie, agterplaashoenders ingesluit, onwettig te verklaar. Die totale oorlog teen die voedselvoorraad is
nou op dreef met die stemmingsinisiatief in Oregon
om te kyk of hulle nie alle vorms van vleisproduksie kan kriminaliseer nie. Dit sluit bees- en hoenderboerdery in. Onder die voorgestelde nuwe wet mag
vleis alleenlik “geoes” word van diere nadat hulle
aan “natuurlike oorsake” dood is. Dit beteken vleis
sal verkry word van ou, sieklike diere wat gevrek het.

Daar is reeds in 2014 besluit dat as Rusland in ‘n
oorlog met die Oekraïne betrokke raak, sal Alaska
ingeneem word. Roman Kokoreff, ‘n Russiese buitelandse ministeriële amptenaar, het destyds al gesê
dat as die oorlog tussen die twee lande sou uitbreek,
gaan Rusland Alaska inneem. Hy het gesê dat Rusland beplan om weer Moldawië, die Oekraïne en ander voormalige Sowjet-state terug te neem, sowel as
Alaska, die Baltiese State, Finland en Pole.
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Hierdie is ‘n mynveld en ouers sal dit moet oorweeg om tuisonderrig vir hulle kinders te gee. Daar
is gelukkig ‘n paar baie goeie opsies vir Afrikaanssprekende leerlinge.

Hy leef skynbaar onder die indruk dat bedorwe vleis
wat die swart man se ingewande kan verteer, ook by
die blanke moontlik is.

DIE VERIFIËRING VAN STEMBRIEWE IN ARIZONA GAAN
VOORT

Maar miskien moet iemand hom net inlig dat die
spysverteringstelsel van die swarte ooreenstem met
dié van ‘n dier en daarom kan hulle bedorwe vleis
eet en niks daarvan oorkom nie.
Sou die blanke dit doen, verwerp sy liggaam dit en
kan hy sterf.

Video’s wat deur azaudit.org gemaak word oor die
verifiëring van stembriewe in Arizona, toon dat verkiesingsbeamptes stembriewe onder ultraviolet
ligte skandeer spesifiek met die doel om vas te stel
of daar ‘n watermerk op die betrokke stembriewe
is. In ‘n ondersoek wat vroeër deur die regsgeleerde
Sidney Powell gedoen is, het sy vasgestel dat die
Trump-administrasie met die 2020-verkiesing gesorg het dat daar watermerke op al die stembriewe
geplaas is. Dit is aanvanklik deur die Demokratiese
Party ontken en hulle het dit met die tel van stembriewe geïgnoreer.

Hierdie dwaling is die nuutste waansin van die onnosel linkses wie se diereregte aktiviste blymoedig die
slagting van babas in die baarmoeder ondersteun.
Hulle leuse is skynbaar: “Red die walvis, maar slag
die mens”. En dit lyk asof dit hulle nuwe mantra is.

VERPLIGTE REGISTRASIE VIR
INENTING

Maar die beamptes wat nou die egtheid van elke
stembrief moet bepaal, maak seker dat stembriewe
wat geen watermerk het nie, vals is en dus uitgegooi
word. Daar is altesaam 2.1 miljoenDie ondersoekspan wat nou die egtheid van ouditeure kyk dus vir
watermerke om vas te stel watter stembriewe eg is
en watter vals is. Die ultraviolet ligte kan ook toon of
die stembrief gevou was soos wanneer dit per pos
gestuur is.

Ramaphosa het belowe dat niemand verplig sal
wees om die inenting te neem nie, maar die Departement van Basiese Onderwys het luidens ’n
mediaverklaring verklaar dat ouers en voogde van
leerders, verplig sal wees om te registreer, as deel
van die Departement van Gesondheid se beplande
inentingsprogram.
Cyril Ramaphosa het die land herhaaldelik verseker
dat niemand verplig sal word om die entstof te ontvang nie, maar die Departement van Basiese Onderwys se stelling oor verpligte registrasie vir die inentingsprogram strook nie hiermee nie. Kinders wat na
staatskole bywoon, sal binnekort verplig word om
die inenting te neem.
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POLISIE VROT VAN MISDADIGERS

geweld, minagting van die hof, kwaadwillige beskadiging van eiendom en aanranding onderskeidelik
en een lid het ‘n oortreding wat verband hou met
die drankwet, bo en behalwe ‘n verkeersoortreding.

Bheki Cele het self gesê dat daar duisende kriminele
in die polisie is, nie as gevangenes nie, maar as
polisiemanne.

Cele het geweier om name te noem.
Die polisie is ‘n boewebende, niks anders nie. Hy
het gesê dat hy nie persoonlike besonderhede kan
uitlap nie, want dit is glo onredelike oortreding van
privaatheid! Nou toe nou! Wat baie duidelik na vore
gekom het, is dat hierdie bandiet-polisie van SuidAfrika elke padverkeerswet oortree so ver as hulle
gaan. Hulle is gevrywaar van vervolging, want hulle
maatjie in die ministerstoel beskerm hulle baie mooi.

‘n Totaal van 4 174 lede van die polisie het kriminele
rekords vir ‘n verskeidenheid misdade soos aanranding, diefstal, ontvoering en bedrog. Hierdie inligting
is bekend gemaak in ‘n parlementêre reaksie deur
minister van polisie, Bheki Cele, wat self ook maar ‘n
krimineel is. Hoe sê die spreekwoord? Die pot kan die
ketel nie verwyt nie. Hy het ook aan die parlement
gesê dat onder daardie meer as 4 000 polisielede,
32 senior ‘bestuurders’ is met vonnisse teen hulle
vir misdade soos bedrog, openbare geweld en aanranding. Verder is daar ook offisiere onder hulle wat
gevonnis is vir aanranding, diefstal, ontvoering en
moord.

Jare gelede het Ds. Frans Pelser ‘n droom gehad
waarin hy gesien het hoe die blankes na die polisiekantoor toe gaan om ‘n klagte van aanranding,
moord, diefstal, ens., in te dien en dat hulle deur die
polisie uit die gebou weggejaag is. Niemand wou glo
dat dit ooit sal gebeur nie, maar dit gebeur dikwels
vandag. Die gomtorre dra vuurwapens, hulle is dikgevreet en hulle haat die blanke. Daar word nie eens
dissiplinêre aksie teen hulle geneem nie en so kry
hulle al meer selfvetroue dat hulle die reg het om op
‘n witvel te trap.

Cele het dit vermy om spesifiek na die aantal moordklagtes teen hierdie polisiemanne te verwys, maar
dit het duidelik geword uit die statistiese tabelle wat
aan die verslag geheg was. Hy het geantwoord op
die DA se parlementslid, Dianne Kohler Barnard, wat
hom gevra het oor die aantal werknemers op seniorvlak wat almal kriminele rekords het. In ‘n ander
vraag het sy hom gevra vir getalle en ‘n opbreek van
al die soorte misdade waarvoor lede van die SAPS
skuldig bevind en gevonnis is.

MOENIE DIE INENTING NEEM
NIE!
Dave Mears, ‘n gewese Taekwondo-kampioen, het
sy been verloor nadat sy “voet geswel en ontplof”
het as gevolg van ‘n AstraZeneca-inenting teen COVID-19 wat hy kort tevore gekry het. Hy is maar 58
jaar oud en ‘n mens kan net wonder hoe hy nou oor
die inenting voel.

Van die 32 senior ‘bestuurders’ (weet nie hoe dit
werk in die polisie waar daar eintlik net range is nie)
is drie gevonnis vir oortredings wat te doen het met
die oortreding van die Wapen en Ammunisie Wet
en die Wapenbeheer Wet en 19 vir oortreding van
padverkeer wette. Drie is gevonnis vir oortreding
van interne sekuriteitswetgewing, sewe het gewone
wetsverwante oortredings soos bedrog, openbare

Dis egter nie die enigste slegte nuus sover dit inentings betref nie. Etlike duisende mense het reeds
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SKEURING IN ANC STERK
MOONTLIKHEID
Na die onlangse verwikkelinge met die skorsing van
Supra Mahumapelo en Ace Magashule, word daar
in die afgelope tyd toenemend bespiegel oor die
moontlikheid dat Jacob Zuma, Ace Magashule en
Supra van die ANC gaan wegbreek om ‘n nuwe opposisieparty te vorm.
Die Zuma-faksie is lankal besig om by die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party vlerk te sleep in die
verband, en dit lyk of daar reeds bande gesluit is.
Dit sal nie die eerste keer wees dat ‘n nuwe party
van die ANC-karkas ‘wegbreek’ nie, met die EFF van
Malema wat tot dusver die suksesvolste was, het die
ANC sy eerste werklik terugslag gekry sedert hy beheer van die land in 1994 oorgeneem het. Die ANC
was in daardie stadium net 500 000 sterk en met
plundering, massa-aksie en dreigemente het hulle
daarin geslaag vyf miljoen blankes to oorgawe te
dwing.

gesterf nadat hulle die inentings geneem het. Dog
steeds volhard die Anthony Fauchi’s en Bill Gatese
om daarop aan te dring dat almal ingeënt moet
word.

Hoewel dit wil voorkom asof die Zuma-driemanskap
nie veel steun vanuit ANC-geledere sal ontvang om
‘n ordentlike nuwe party te stig nie, geniet Jacob
Zuma oorweldigende steun vanuit Zoeloe-geledere,
wat die grootste swart stam in Suider-Afrika is.

Maar wat sê Wikipedia oor die sogenaamde pandemie? “Dit is niks anders as ‘n biologiese oorlogvoering nie — ook bekend as ‘n kiemoorlog, waar daar
gebruik gemaak word van biologiese toksines of
aansteeklike agente soos bakterieë, virusse, insekte
en fungus met die doel om dood te maak, kwaad
aan te doen of onkapabel te maak (incapacitate)
mense, diere of plante as ‘n oorlogsaksie. Biologiese
wapens is lewende organismes of reproduserende
entiteite.”

Zuma sal ongetwyfeld as leier van die nuwe party
aangewys word en dit ly geen twyfel dat hy by die
EFF sal aansluit omdat hy Malema se ‘glorieryke sosialistiese rewolusie’ steun. Net soos die EFF koester
Zuma ook die begeerte om van die wittes in SuidAfrika ontslae te raak, of hulle tot slawe-status te
verlaag.
Dis lankal reeds ‘n uitgemaakte saak dat die SAKP
hulle ook aan die kant van Zuma se ‘Axis of Evil’ sal
skaar.
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Maar in sekere kringe word daar gesê dat COSATU,
die Vakbondfederasie van Suid-Afrika se Uitvoerende Komitee reeds vir Cyril Ramaphosa kant gekies
en besluit het dat hy al die kaarte hou en daarom
moontlik die wegbreek-party sal kan oorleef.

Oktober 13, 1961 - Louis Rwagasore, Prime Minister
of Burundi - Vermoor deur Georges Kageorgis.

Wat egter nie deur Cosatu óf die ANC in berekening gebring word nie, is dat Zuma met sy nuwe party
‘n ernstige verdeeldheid in swart geledere kan skep,
verdeeldheid wat ongetwyfeld tot hewige en bloedige botsings kan lei.

Maart 18, 1977 - Marien Ngouabi, President van die
Kongo – Doodgeskiet in Brazzaville.

Dit het intussen ook aan die lig gekom dat Cyril
Ramaphosa glo doodsdreigemente ontvang het, en
dat hy tans deur 81 lyfwagte opgepas word.

Februarie 11, 1975 - Richard Ratsimandrava, president van Madagaskar – word vermoor ses dae nadat
hy as president ingesweer is.

Die aanlyn nuusblad The South African, berig soos
volg hieroor: “There was something of a shock in
store when it was reported that Cyril Ramaphosa’s
security detail ramped up their investigations into
an alleged assassination plot against the serving
president. A serious breach of safety within SANDF
had prompted the alert. Ramaphosa presides over
a deeply divided party. His enemies may not just be
political opponents and outsiders, but rather a different ANC faction. Authorities have remained tightlipped about what was actually detailed in these assassination plans…”

Die Zuma kamp sal ‘n verdere hupstoot kry indien
Magashule in die hof gelyk gegee word, vir sy standpunt oor skorsing, nl. dat hy ‘onskuldig is totdat hy
skuldig bevind is’. Maar sou die hof sy aansoek verwerp, sal hy beslis in die politieke woestyn wees. Hy
het ŉ semi-dringende aansoek aan die Hooggeregshof gerig om beslissing te kry vir die skorsingbepalings in die ANC se grondwet, wat volgens hom
ongrondwetlik is omdat hy nog nie skuldig bevind is
nie.

November 26, 1989 - Ahmed Abdallah, President
van die Comoros – Omvergewerp in ‘n coup.

Januarie 17, 1961 - Patrice Lumumba, eersteminister van die Kongo – sterf voor ‘n vuurpeloton.

Die ANC se Uitvoerende Komitee het blykbaar besluit om Magashule se hofaansoek teen te staan, en
het glo ŉ sterk span regsgeleerdes aangewys om die
saak te hanteer.

In Afrika is daar oorgenoeg bewyse dat diktators
selfs met ‘n leërmag van veiligheidswagte nie gevrywaar is teen sluipmoordenaars nie.

Behalwe hierdie ‘wegbreek-aksie’ sit Ramaphosa
nog met talle ander nagmerries waarvoor daar geen
oplossings te vinde is nie. Om maar net enkeles te
noem: die staatskas is geheel en al die afgelope
dekades geplunder; Eskom-werkers en staatsamptenare soek verhogings en dreig, soos gewoonlik,
om die land lam te lê indien hulle dit nie kry nie.
Eskom-werkers wat ‘n verhoging van 15% eis, gaan
glo reeds in die komende weke ‘n landswye staking
uitroep.

Sedert Desember 1942 het daar al meer as 50 diktators in Afrika gesterf as gevolg van sluipmoordaanvalle of openbare teregstellings.
Hier is enkele van die bekendste sluipmoorde:
Oktober 15, 1987 - Thomas Sankara, Staatshoof van
Burkina Faso - Vermoor in ‘n coup d’état georganiseer deur Blaise Compaoré.
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Mei onklaar geraak.
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handelings staan tans op ‘n dooie punt en word
weer op 3 Junie hervat.

Behalwe hiervoor is Eskom op die oomblik in ‘n dispuut gewikkel met die Oracle Corporation wat gekontrakteer is om sekere tegniese dienste aan Eskom te verskaf. Die sagtewarereus beskuldig Eskom
daarvan dat hy hom te min betaal. Volgens Oracle
skuld Eskom hom R400 miljoen, maar Eskom betwis
dit en sê hy skuld net R166.

BESONDERSE DROOMGESIG
‘n
Mens
hoef
jou
seker
nie
aan
al wat ‘n droom is te steur nie, veral nie aan die
drome of gesigte van vals profete nie, maar een van
ons eie mense het onlangs ‘n besonder ontstellende
droom gehad wat jou tog laat wonder oor die voorspelde ontploffings en brande by Koeberg en Jan
Kempdorp/Andalusië?

Nou dreig Oracle om sy dienste aan Eskom te staak.
Eskom het daarna die hooggeregshof genader om
Oracle wesenlik te dwing om voort te gaan met die
verskaffing van tegniese ondersteuningsdienste vir
die duur van hul ooreenkoms tot April 2022.

(Die skakel na die kort video waarin sy van hierdie
droom vertel, word onderaan hierdie artikel gevoeg).

Die hof het egter dié aansoek verlede week van die
hand gewys. Eskom beoog nou om ‘n aansoek om
verlof tot appèl in te dien.

In haar droom, hoor die vrou ‘n geweldige harde
slag. Kan dit dalk dui op ‘n ontploffing by Jan Kempdorp of Koeberg wat die sneller kan wees vir moeilikhede soos die volgende: tegniese probleme,
swak instandhouding, ‘n lekkasie, ‘n aardbewing,
sabotasie onstabiliteit of veroudering?

Die kanse dat dit sal slaag, is egter baie gering en sou
Oracle sy dienste staak, gaan Eskom se kragvoorsiening in duie stort en dan wag daar vir ons dalk die
‘donker tyd’ wat Siener voorspel het.

Uit Jan Kempdorp en Hartswater se wêreld het ek
verskeie briewe ontvang van mense wat nog kennis dra van ’n gesig wat die Siener glo kort voor sy
dood gehad het; ’n onheilspellende visioen wat hom
nog eendag in daardie geweste sou afspeel. In Boodskapper van God is daar ‘n beskrywing van Siener
se gesig waarin hy sê “Ek sien ‘n ‘ontsaglike vuur by
Andalusië (Jan Kempdorp) brand.

Eskom is nou dringend op soek na ‘n ander
verskaffer, maar hy sit steeds met die probleem dat hy nie geld het nie. Eskom is ‘n eindelose donker put van ewige verliese – Letterlik.
In die 2021 boekjaar het Eskom ‘n verlies van R19,8miljard gelei, maar verwag steeds ‘n verdere verlies
van R15,1 miljard in 2022.

Hy het glo gesê: “Ek sien ’n ontsaglike vuur daar by
Andalusië (vandag Jan Kempdorp) brand. Dit sal die
ergste brand wees wat die land nog gesien het.”

Eskom het hierdie syfers openbaar toe NUM tydens
salarisonderhandelings beweer het dat die kragvoorsiener die publiek mislei.

‘n Mens kan dan hieruit aflei dat dit veel erger gaan
wees as sy voorspelling vir die ontploffing/brand by
Koeberg in Kaapstad.

Num. is maar een van die vakbonde wat met Eskom onderhandelings voer oor verhogings. Num.
en NUMSA eis 15%, Solidariteit eis 9.5% verhoging,
maar Eskom het slegs 1,5% aangebied. Die onder-
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Die feit dat Siener die ontploffing gesien het, sê vir
ons dat die regering niks gaan doen om die wapendepot te probeer beveilig nie!

Dis redelik algemene kennis dat Jan Kempdorp vandag oor een van die belangrikste wapenopslagplekke in Suidelike Afrika beskik, en ’n militêre kenner
het tydens ’n openbare vergadering op die dorp gesê
dat sabotasie van die wapenopslagplek ’n skrikwekkende en algehele verwoesting in ’n radius van nagenoeg 200 kilometer (Vryburg en dele van Kimberley
ingesluit) tot gevolg kan hê. Daar is heelwat ammunisie wat al oud en onstabiel is in die bergplek.

Op Saterdagoggend 31 Maart 2008 het RSG in sy elfuur nuusbulletin berig dat die gemeenskap van Jan
Kempdorp bitter en ontevrede is omdat die regering
die massiewe wapenopslagplek net buite die dorp,
bekend as Ammunisiedepot 93, in die afgelope
dekade so erg verwaarloos het.
Jan Kempdorp se De pot 93 is een van die grootstes
in die land en dateer uit die Tweede Wêreldoor-
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log toe dit as wapenopslagplek ingerig is. Die oorspronklike ingang was so groot dat swaar gelaaide
leërvragmotors en selfs treine met vragte wapens
en ammunisie honderde meter ondergronds kon
gaan. Die opslagplek bestaan uit 147 reuse-bunk ers
en ander skuilgrotte. Tot in die tagtigerjare van die
vorige eeu is swaar voertuie nog gebruik om wapens
en ammunisie tot diep binne-in die bunkers te vervoer en daar te berg.
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hewige ontploffing moetl wees, want alles in die omgewing sal deur bestraling vernietig word (hy sien
die die wêreld raak kaal en die huise gaan tot niet.)
Die veiligheidsitusie by Koeberg is tans allesbehalwe
gerusstellend. Verder was daar ook reeds verskeie
mediaberigte dat Koeberg se instandhouding veel te
wense oorlaat (net soos dit by vele ander kragstasies
ook die geval is.)
Terwyl dit alles gebeur, is ’n Kommunistiese leier se
volgelinge gevaarlik en oorlogsugtig. Maar dis eers
wanneer hierdie leier van die toneel verdwyn, dat
ons eintlik donker tyd aanbreek.

KOEBERG
13 September 1914 — Die donker sak toe. Twee liggies. (Net twee dorpe sal in daardie tyd waarskynlik lig hê). ’n Groot enjin waarby rook uit kom, toe
trek dit op die berge en toe kom mense oor die kaal
wereld. Hy sien ’n dorp waarvan die huise niks word
nie. Ons mense kom op. Hy sien ’n groot rooi bul met
half lang horings en by hom is rooi beeste wat baie
kwaai is. (Dit sal in ’n tyd van oorlog gebeur.) Die
karre gaan op en dit is so DONKER DAT HY SY PERD
SE MAANHARE NIE KAN SIEN NIE. (Hie sien hy nog
nie die eintlike Donker Tyd nie; dit kom eers wanneer hy nie meer sy hand voor sy oë kan sien nie.)
Die wêreld is swart afgebrand. Hoe verder hy gaan,
hoe warmer word die gloed in sy gesig. Toe gaan hy
by tant Nonnie (genl. De la Rey se vrou) in die huis.
Toe gaan die karre anderkant verby.

Die nagevolge van die kernramp sal ook nog lank
met ons wees. In hierdie tyd gaan ‘Getroue Boervroue’ (waarvan Nonnie de la Rey die simbool is) die
versorging van hul volksgenote behartig. Baie mense
sal ook noodgedwonge uit die rampgebied moet
padgee.
Soos altyd sál Siener se gesigte wel verseker in vervulling gaan!
Psalm 121 is in hierdie tyd vir ons ‘n trooswoord en
bemoediging.
Ten slotte wil ek hierby ‘n skrikwekkende droomgesig
voeg wat ek van mev. G.v.R. ontvang het en in Komende Oordele gepubliseer het. Hoewel die tonele
wat sy beskryf lyk of dit eerder by ‘n latere eindtydscenario kan aansluit:

Die ‘kwaai’ rooi bul en beeste dui op Kommuniste of
Engelse wat in ’n hewige oorlog gewikkel is.

In die droomgesig was sy en haar dogter met dagbreek in haar motor iewers heen op pad; uiteindelik het hulle die kruin van ’n hoë berg bereik en sy
het daar stilgehou. In ’n vallei ver onderkant hulle
het ’n groot stad gelê. Eers toe sy opkyk, merk sy dat
daar aan die oorkant van die vallei nog ’n berg is en
dat die son besig is om op te kom. Maar die son se
voorkoms was ontsaglik groot en bloedrooi. Sy roep
toe na die mense wat daar naby staan: “Kom kyk die

Juis wanneer dit aan die gang is, vind daar ’n ontsaglike ontploffing by Koeberg plaasvind, wat
kragonderbrekings landswyd sal laat voorkom. Dit is
ook in dieselfde tyd wat die Boervolk se laaste oorlewingstryd gevoer word; hy staan heeltemal alleen
en sy enigste fisiese hulp sal van Duitsland kom.
Uit die beelde in die visioen kan ons aflei dat dit ’n
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groot rooi son!”
Terwyl sy dit nog roep, hoor en sien sy hoe die son
aan stukke breek en verspreid oor die stad val, en
daar voor haar verskrikte oë verbrand die hele stad.
Sy kon sien hoe die huise soos papier opfrommel
voordat dit ook vlamvat.
Toe skree sy aan haar dogter dat hulle na die motor toe moet hardloop. Maar wanneer hulle daar
aankom, is die motor reeds aan die smelt van die
geweldige hitte. Sy gryp toe net haar dogter se hand
en hulle begin weghardloop.
En terwyl hulle so hardloop, hoor sy ’n stem hard en
aanhoudend uitroep: “Sewe-en-twintig Augustus!
Sewe-en-twintig Augustus! Sewe-en- twintig Augustus!”
Toe skrik sy wakker.
Om na die boodskap te luister, klik asb. op die skakel
hieronder.
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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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