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Die jaarlikse ekspo KragDag wat in 2007 op die Diamantvallei 
Landgoed oos van Pretoria naby Rayton op beskeie skaal begin 
is, het deur die jare gegroei as 'n toonvenster van Afrikaner-
entrepreneurskap, tot waar dit vanjaar 8-10 Augustus bykans 
500 uitstallers en meer as 21 000 besoekers getrek het. 
KragDag spruit deels as reaksie op die toenemende statutêre 
marginalisering van die Afrikaner uit die hoofstroomekonomie 
van die land en deels uit die onblusbare ondernemerskap van 
die Afrikaner en sy strewe na selfstandigheid.

Die KragDag ekspo vanjaar, met as hoofborg Sakeliga van 
die Solidariteit Groep, het basies bestaan uit die geweldige 
verskeidenheid van stalletjies en uitstallings grootliks tematies 
ingeklee, spyseniering vir Afrika, 'n volledige pretpark, 'n 
biertuin en 'n vermaaklikheidsverhoog met musiek en sang. 
Vanjaar het vir die eerste keer 'n volwaardige landbou-ekspo, 
in samewerking met TLU SA, ook bygekom, wat KragDag in 
sy geheel met sowat 50% vergroot het. 

Meer in besonderhede het KragDag 2019 bestaan uit sowat 
330 selfstandigheidstema-uitstallers, 165 uitstallers in die 
Landbou sub-ekspo, 30 uitstallers in die Opvoedkunde sub-
ekspo, 20 makeruitstallings, 50 junior entrepreneurs, 'n 
Snuffelmark, 'n massiewe verskeidenheid verversings, 'n 
pretpark en vermaak wat enige iets insluit van grootwiel en 
verhoogoptredes tot ossewa- en helikopterritte.

Terwyl die geleentheid in 'n karnaval-atmosfeer plaasvind, 
val die klem op innovasie en entrepreneurskap, onder die 
amptelike slagspreuk Doen jou eie ding! Die  vrywees-
filosofie vorm integraal deel van KragDag en is die 
aanbiedings dienooreenkomstig gestruktureer.

Tydens die driedaagse ekspo is daar in die KragDag raadsaal 
ook talle gratis lesings en paneelbesprekings deur kundiges 
aangebied, terwyl in die Landbou sub-ekspo afdeling 
eweneens 'n verskeidenheid aanbiedings oor boerdery-
aangeleenthede in die twee landbousale gedoen is. Benewens 
'n slaglam-kompetisie en die Toyota Afslaers streeks-
kampioenskappe, sluit aktiwiteite in die arena in vertonings 

met perde en berede-oorlogvoering, veerastentoonstellings, 
hommeltuigdemonstrasies en 'n grassnyerresies. 

“TLU SA is hoogs in ons skik met vanjaar se KragDag-
geleentheid,” sê mnr. Louis Meintjes, president van TLU SA. 
“Ons is ook baie opgewonde oor die potensiaal van die 
landbousy en is oortuig dat dit in die toekoms nog groter 
hoogtes gaan bereik.

KragDag het oorspronklik in 2007 by Hendrik en Alida 
Verwoerd van Diamantvallei Landgoed ontstaan, toe in reaksie 
op buitensporige Eskom-stygings met gepaardgaande 
onbetroubare kraglewering, uitgekyk is vir alternatiewe 
energie-oplossings. Om hieraan gestalte te gee, het die eerste 
KragDag Ekspo in 2008 die lig gesien – en is die res 
geskiedenis.  

'n Skoonseun van die Verwoerds, HP Steyn, het mettertyd die 
uitvoerende rol van KragDag oorgeneem en tesame met 
familie wat ook op Diamantvallei woonagtig is, die ekspo met 
sy filosofie en fokus uitgebou. Hendrik en Alida Verwoerd het 
vroeër vanjaar na Orania verhuis, vanwaar hulle vir Orania 'n 
stalletjie by KragDag geïnisieer en gefasiliteer het.

Ditsem Nuus as Afrikaanse koerant het vanjaar op sy eie 'n 
stalletjie by KragDag gehad. Van die waarnemings wat gemaak 
is, is die gees van hoop wat op die ekspo tasbaar was te midde 
van 'n vervallende land, die afwesigheid van misdaad en die 
deurgaanse netheid van die terrein.

KragDag het die stadium bereik waar dit as onderneming  
feiltlik deur die jaar aandag en bestuur verg en waarin o.m. 
radiorubrieke, kursusse, bekendstellings van produkte en 
ondernemings,nuusbriewe en seminare aangebied word. 
Sodoende verskaf KragDag ŉ platform waardeur Afrikaner-
entrepreneurs, innoverende idees en die publiek in ‘n unieke 
kombinasie bymekaar uitgebring word.

Vir meer besonderhede, besoek www.kragdag.co.za.

■ Johann Dannhauser
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Die oorspronklike stigters van KragDag, Hendrik en Alida
Verwoerd, saam met die huidige uitvoerende hoof van die
Ekspo HP Steyn (links). - Foto’s: Ditsem Nuus

Blik op KragDag 2019.
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Teken in op die daaglikse elektroniese nuusbrief, DitsemBlits en kry 
nuus wat saakmaak vir die Afrikaner. Hou so jou vinger op die pols 

van gebeure nasionaal en internasionaal.

► Appèlhof beslis ten gunste van VF Plus dat BLF ingevolge OVK-
regulasies nie as politieke party kwalifiseer nie omdat blanke 
lidmaatskap nie toegelaat word nie; OVK deregistreer BLF as politieke 
party

►  In reaksie op Zuma-getuienis voor Zondo-kommissie sê DA hy moet 
verduidelik hoe tydens sy presidentskap plundering en korrupsie van 
een-derde van SA BNP van R 4,9 triljard plaasgevind het

► Mynmaatskappy Rio Tinto het sy Rössing Uraanmyn in Namibië, in 
produksie sedert 1976 en wat tans jaarliks sowat 4,6 miljoen pond uraan 
lewer, verkoop aan die China National Uranium Corporation (CNUC) vir 
$106,5 miljoen; Rio Tinto het sedert 2017 beleggings van $11,2 miljard 
uit Namibië onttrek

► In Zondo-kommissie getuies oor staatskorrupsie van sowat R650 miljoen 
met Estina-suiwelplaas by Vrede met implisering van voormalige premier 
Ace Magashule

►  Minister van Finansies Tito Mboweni sê staat leen R1,2 miljard per dag 
om likied te bly

► Mosie in Parlement aanvaar ten gunste van grond onteiening sonder 
vergoeding 189 teen 67, magtig heraanstelling van Ad Hoc Komitee vir 
ondersoek na wysiging van Grondwet; stemming 189 – 67, met ANC, 
EFF, PAC, AIC en NFP daarvoor en DA, IVP, ACDP en VF Plus daarteen

► ANC Jeugliga in Gauteng reël vir lede militêre opleiding, wapenhantering 
en guerrilla-oorlogvoering - Onderhoud en kennisgewing beskikbaar

► Navorsing van Solidariteit toon dat die blanke bevolking van die land van 
0-14 jaar met sowat 17 000 toegeneem het en dat totale blanke 
bevolking sedert verlede jaar met 130 000 mense gegroei het; dus groot 
behoefte aan werkskepping vir blankes

► Met ŉ skuld van R441 miljard toon Eskom bedryfsverlies vir 2018/19 
finansiële jaar van R20,7 miljard in vergelyking van R2,3 miljard in 
2017/18 finansiële jaar, dus styging van 800% in verlies; munisipale 
skuld by Eskom styg van R13,6 miljard na R19,9 miljard

► Volgens navorsing verdien 48% van die bevolking van Welkom tans 
minder as R2 000 per maand

► VSA verhoog nuwe invoertariewe op handel met China met $300 miljard, 
wat iPhone's en skootrekenaars insluit, finansiële markte in Asië tuimel, 
groter druk op Chinese ekonomie

► Zoeloekoning Goodwill Zwelithini sê as Presidensiële Adviespaneel oor 
Grondhervorming die 2,8 miljoen ha van die Ingonyama Trust wil vat, is 
dit oorlog

► Volgens jongste verslag van SA Inkomstediens (SAID) het kumulatiewe 
begrotingstekort van Nasionale Tesourie vir die eerste kwartaal meer as 
verdubbel tot R57,5 miljard; totale inkomste van die staat vir die jaar 
beloop R317,99 miljard, terwyl die totale uitgawes op R375,45 miljard 
staan

►  Daily Maverick berig dat Eskom beplan om R4,32 miljard op diesel te 
spandeer om ligte aan te hou tot einde van hierdie jaar

►  Volgens die Vryemark Stigting word elke SA Express passasier 
gesubsidieer met belastingbetalergeld @ R3 850 per passasier 
enkelkaartjie en R7 700 op retoerkaartjie; word aanvaar dat gemiddeld 
50 passasiers per vlug aanboord van SA Express is, dan kom dit neer op 
die ekwivalent van twee HOP huise vir elke enkelvlug en vier huise per 
retoervlug

► Volgens die aangehaalde gegewens het SA Express in November 
verlede jaar ŉ reddingsboei van R1,24 miljard van die staat ontvang en 
nou weer staatsgewaarborgde finansiering van R300 miljoen

► Konferensie getiteld Afrikaner Akkoord en Selfbeskikking op 31 Augustus 
2019 in die Amfisaal, Voortrekkermonument, Pretoria, meer as 80 
voorbereide dokumente word voorgelê

► Antwoord op Parlementêre vraag toon dat SAPD 9,5 miljoen patrone en 
sowat 4 300 vuurwapens die afgelope 6 jaar deur diefstal verloor het

►  Pasgepubliseerde Woordeboek van die Afrikaanse Taal Deel XV (WAT) 
wat slegs gedeelte van letter 's' vanaf 'skool' tot 'SRU' met ongeveer 9 
000 lemmas, toon ontsaglike woordeskat van Afrikaans, ver meer as 
enige ander amptelike taal in die land behalwe Engels

► Betogings in Hong Kong eskaleer in feitlike volskaalse opstand teen 
Chinese Kommunistiese regering, Hong Kong lughawe gesluit vir alle 
vlugte; Chinese militêre voertuie naby Hong Kong-grens opgemerk

► VSA Nasionale Veiligheidsraadgewer John Bolton op besoek aan 
Brittanje bied vryehandels-ooreenkoms aan Britte aan in geval van 
Brexit sonder ooreenkoms

► Vandag, 14 Augustus, amptelik die 144ste verjaarsdag van Afrikaans as 
taal, nadat dit op 14 Augustus 1875 in die Paarl met die stigting van die 
Genootskap van Regte Afrikaners (GRA) beslag gekry het

► TLU SA stel Plaashuise Register bekend om boere te huisves wat hul 
plase verloor het – navrae Elanza Joubert by 012 804 8031 of 
sekretaresse@tlu.co.za 

NVG resep vir ramp
Te midde van die  knellende vraag of SA uit sy huidige ekonomiese en 
maatskaplike krisis gaan kom, het die ANC-regering by monde van 
Minister van Gesondheid dr. Zweli Mkhize die Wetsontwerp op Nasionale 
Gesondheidsversekering  (NVG) in die Parlement ter tafel gelê. 
Opposisiepartye en ander belanghebbendes is egter feitlik eenstemmig dat 
die beplande nasionalisering van die gesondheidsbedryf in die land om 
basies die volgende redes ŉ resep vir ŉ ramp is:

• Die gesondheidsektor in die land wil deur die regering genasionaliseer en 
gemonopoliseer word, wat die uitskakeling van mededinging en 
keusevryheid kan meebring – ‘n uiters onwenslike scenario.

• Die staat beskik tans nie oor gehalte hospitale en klinieke om 
gesondheids- en mediesedienste op aanvaarbare standaard te verskaf nie.

• Die implimenteringskoste van die NGV gaan waarskynlik astronomies 
wees, geld wat tans nie in die staatskas is nie. Hoewel in die wetsontwerp 
voorsiening gemaak word vir 'n “NGV Fonds”, sal waarskynlik spesiale 
bykomende belasting gehef moet word.

• Met die beplande NGV word mag oor gesondheid gekonsolideer op 
nasionale vlak, weg van die provinsies af – dít terwyl die Grondwet 
bepaal dat gesondheid die verantwoordelikheid is van albei hierdie 
regeringsvlakke.

• Die NGV kan in effek beteken dat die florerende private 
gesondheidsektor in die land verlam word en inderdaad ten gronde kan 
gaan.

• Die vraag word gevra as geen staatsonderneming van die ANC-regering 
die afgelope 25-jaar suksesvol bedryf is nie, wat kan verwag word van 'n 
staatsonderneming vir gesondheid?

• Uiteraard sou nasionalisering van gesondheid sigself uitstekend leen vir 
grootskaalse korrupsie en nepotisme.

Met die ter tafellegging van die NGV-wetsontwerp in die Parlement het 
die aandeleprys van die Discovery Groep met ŉ massiewe R14 miljard 
geval, terwyl die aandelepryse van ander gesondheidsmaatskappye soos 
Afrocentric Health, Momentum Shed en Adcock Ingram ook geduik het. 
Daarby word daarop gewys dat  d ie  konsep van nas ionale 
gesondheidsversekering in ŉ land soos Brittanje nie gewerk het nie, terwyl 
dit in Ierland geskrap is 

Inmiddels  het  d ie  SA Pr ivate  Prakt isynsforum (SAPPF) , 
verteenwoordigende van 6 500 algemene praktisyns, spesialiste en 
aanvullende gesondheidspraktisyns, in 'n verklaring gesê implimentering 
van die NGV sal katastrofaal wees vir die mediese bedryf in die land. 

Vrae oor Aarto
Indringende vrae word gevra oor die verwagte effektiwiteit van Aarto  
oftewel die Wysigingswetsontwerp op die Administratiewe Beregting van 
Padverkeersmisdrywe, wat pas deur die staatspresident onderteken is, maar 
nog nie in die Staatskoerant as wet gepromulgeer is nie. Aarto behels dat 
s t r a fpun te  aange teken  word  t een  ' n  mo to rbes tuu rde r  v i r 
verkeersoortredings, benewens boetes en dat indien 'n bepaalde 
puntetelling bereik word, kan die bestuurslisensie opgeskort of selfs 
heeltemal ingetrek word.

Daar word deur o.a. die VF Plus daarop gewys dat met Aarto word beweeg 
van ŉ strafregtelike stelsel na ŉ administratiewe stelsel, wat lomp is om 
hanteer te word en dat die diens van munisipaliteite wat die stelsel moet 
uitvoer, bedenklik is, om die minste te sê. Boonop is daar nie hofkapasiteit is 
om Aarto-sake te bereg nie.

 Die feit dat motorbestuurders weens ŉ puntestelsel hul lisensies kan 
verbeur, skep ook ŉ teelaarde vir korrupsie. Bestuurders sal desperaat wees 
om hul lisensies te behou en dit sal die moontlikheid van grootskaalse 
omkopery verhoog, veral met die uitreiking van boetekaartjies wat ŉ 
persoon se punte kan beïnvloed. In geheel word gevra, presies hoe kan 
verwag word dat Aarto die hoë ongeluksyfer op die land se paaie gaan 
bekamp? Is dit nie maar eintlik net 'n inkomstebron vir bankrot 
munisipaliteite nie, word gevra?

@ SLEGS R240 per jaar R30 pm
Hieronder voorsmaakie van ons Nuushooftrekke die afgelope maand

– op sigself spieëlbeeld van nuus wat saakmaak!

SA artse eenparig teen NVG.

Om in te teken: Besoek www.ditsem.net,
of epos web@ditsem.net, of skakel 082 773 2150

OF

■ Redaksie

■ Redaksie

Aarto: Ingewikkelde en riskante wetstoepassing in die vooruitsig.
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SOSIALE MEDIA

Die kommersiële boer in Suid-Afrika – vir wie 
TLU SA al meer as 120 jaar 'n veilige vesting 
bied – is een van die grootste bates van die 
land. 

Omdat ongeveer 67% van Suid-Afrika se 
inwoners reeds verstedelik het, is die bydrae 
van die kommersiële landbougemeenskap, nie 
net in terme van voedselverskaffing nie, maar 
ook as die lewensbron van die platteland, van 
onvervangbare waarde. 

Maar, die onnodige onsekerheid wat deur die 
regering geskep word met beleide soos 
onteiening sonder vergoeding en die skending 
van privaat besitreg, teen die agtergrond van 
ongunstige klimaat-toestande, plaas landbou 
onder geweldige druk. 

Vir TLU SA is dit belangrik dat daar 
toekomsgerig gewerk moet word wanneer daar 
na oplossings gesoek word. Ons plant elke dag 
'n simboliese boom met die wete dat ons 
nageslag oor 'n aantal jare die vrugte sal pluk 
van dit wat ons nou doen. 

Ons deel graag ons kennis op geleenthede 
soos die  pas-afgelope KragDag deur 
insiggewende lesings en praktiese raad, nie net 
vir die landbougemeenskap nie, maar ook vir 
verbruikers. 

Die oplossings sal egter altyd gemeet word 
aan die belangrikste beginsels vervat in die 
TLU SA Manifes:

• Ek bevestig Artikel 2 van TLU SA se 
Grondwet waarvolgens ek onderneem om 
my lewe te lei in ooreenstemming met die 
Bybel as die enigste Woord van God-Drie-

Enig en maatstaf van my Christelike geloof.
• Ek is bewus van die waarde en invloed wat 

die Christelike leer op die vorming van my 
kulturele erfenis gehad het.

• Ek is trots op my beroep as landbouer en 
die geleentheid wat ek gegun word om God 
se Skepping te bewerk.

•  E k  a a n v a a r  i n  n e d e r i g h e i d  d i e 
rentmeesterskap van my grond en aanvaar 
die verantwoordelikheid om die bodem, 
fauna en flora, en al die beskikbare 
hulpbronne doeltreffend te bewaar en met 
respek te bestuur as erfenis vir die 
nageslagte.

• Ek vereenselwig my met TLU SA se 
s t andpun t  da t  d i e  toepass ing  van 
v r y e m a r k b e g i n s e l s  m e t  m i n i m u m 
staatsinmenging in die ekonomie, en 
gewaarborgde privaat  besitreg,  die 
hoeksteen vorm van groei. Dit bied die 
enigste volhoubare kans vir werkskepping, 
armoedeverligting en vooruitgang vir Suid 
Afrika.

• Ek is trots op die unieke identiteit, afkoms 
en historiese grondslag van TLU SA en sal 
my beywer om die waardes wat hom 
gevorm het te respekteer en beskerm.  Ek 
sal ook ander landbou-organisasies se 
identiteit respekteer.

TLU SA maak staat op die ondersteuning van 
boere en vriende wat hierdie beginsels 
onderskryf .  Besoek  ons  webblad  by 
www.tlu.co.za vir meer inligting.

Ondersteuning wat saakmaak.
By TLU SA-stalletjie KragDag 2019, Bennie van Zyl (Hoof-bestuurder), 
Louis Meintjes ( President) en Wannie Scribante (Dagbestuurslid).

Uitstallings by KragDag Landbou-ekspo 2019.

Wildstropery wek kommer
Neerdrukkend is die nuus dat 318 renosters 
in die eerste ses maande van die jaar in SA 
gestroop is, 190 hiervan in die Kruger 
Wildtuin – dus meer as 50 renosters per 
maand. In die ooreenstemmende eerste ses 
maande van 2018 is 386 renosters 
landswyd gestroop. Wat ŉ tragedie!

Saam met hierdie nuus het wild-
bewaringsbeamptes van die Kruger 
Wildtuin aan ŉ TV-verslagspan vertel 
hoeveel duisende draad- en staalstrikke 
voortdurend in die Kruger Wildtuin gestel 
word en watter verlies aan diere en lyding 
vir diere dit meebring. Tot meer as 300 
strikke word oor ŉ enkele naweek in die 
wildtuin gevind.

Hoe hierdie wildstropery op hierdie 
massiewe skaal kan plaasvind ten spyte van 
teenmaatreëls, kan slegs wees indien die 
stropers kop-in-een-mus is met van die 
beamptes, asook met verbintenisse met 
sindikate wat strek tot op die hoogste 
vlakke in die samelewing. Goed sal nog 
onthou word hoe sowat twee jaar gelede 
foto's gepubliseer is van die vorige minister 
van staatsinligting in die bordeel van 'n 
bekende Chinese renosterstroper in 
Nelspruit.

Ook ontstellend is 'n onlangse boodskap 
op sosiale media dat die eerste bom wat 
deur renosterstropers geplant is met die 
opset om veldwagters te dood, in die 
Kruger Wildtuin, gevind is. Dit is egter 
betyds danksy 'n spoorhond gesien en 
betyds onskadelik gestel.

Wat is die oplossing vir hierdie geweldige 
bedreiging van kosbare dierelewe in die 
Kruger Wildtuin, maar ook elders in die 
land? Dit is eenvoudig volskaalse oorlog 
teen wildstropers en ystervuis beregting in 
die howe, maar is die politieke wil, 
integriteit van wetstoepassing en kapasiteit 
vir vervolging daar, is van die vrae wat in 
die media gevra word. 

Uitdagings vir jongmenseUitdagings vir jongmenseUitdagings vir jongmense

Word gekyk na die syfers omtrent jongmense in 
die wêreld en dan ook in Suid-Afrika, dan kom 
interessante gesigspunte na vore m.b.t. uitdagings 
vir die jeug van vandag. Daar is tans in die wêreld 
ongeveer 2 miljard persone tussen die ouderdom 
van 10 en 24 – die grootste jeugbevolking ooit in 
die geskiedenis. Die meeste van hierdie 
jongmense is gekonsentreer in ontwikkelende 
lande, met in die 48 minsontwikkelde lande waar 
kinders en adolessente die meerderheid van die 
bevolking opmaak.

Suid-Afrika as 'n ontwikkelende land is geen 
uitsondering nie. Volgens Stats SA is sowat 66% 
oftewel twee-derdes van die totale bevolking van 
sowat 60 miljoen onder die ouderdom van 35 jaar. 
Hiervan is bykans 20% tussen die ouderdomme 
van 10 en 19.

Die slegte nuus is egter dat werkloosheid onder 
die jeug in SA op minstens 51% staan, in 
ve rge leke  me t  l ande  soos  Japan  waar 
jeugwerkloosheid slegs 4,4% beloop en in die 
VSA 8,8% 

Veel kan gesê word oor die multikulturele redes 
vir hierdie situasie  in SA, maar vir doeleindes van 
hierdie artikel word volstaan met die volgende 
enkele opmerkings oor hedendaagse uitdagings 
vir die Afrikaner-jeug:

• Die huidige syfers en feite omtrent die jeug van 
vandag is sonder presedent in die geskiedenis 
en daarom moet eweneens unieke oplossings 
gevind word. Om niks te doen nie, gaan net tot 
ŉ verloorsituasie lei en daarom is uit-die-kassie 
denke en dade noodsaaklik.

• Skoolonderrig berei nie noodwendig ŉ kind 
voor vir die werksplek nie. Onderrig laat veel te 
wense oor, terwyl dit in talle opsigte nie 
beroepsgerig is nie. Daarom moet alternatiewe 
voorbereiding vir doeltreffende aanpassing in 
die werksplek getref word.

• In die snelveranderende tegnologiese 
leefomgewing van vandag, word nuwe 
beroepe en werksgeleenthede voortdurend 
geskep – werke wat bv. selfs ŉ jaar gelede nie 
eens bestaan het nie, bied vandag uitstekende 
loopbaangeleenthede.

• Howel in SA vandag gruwelik teen blanke 
werksoekers gediskrimineer word, behoort dit 
as bloot struikelblokke gesien te word en nie as 
versperrings na 'n sinvolle loopbaan nie. 
Daarom is die besliste raad: Aanvaar die 
uitdaging om oor hierdie struikelblokke te kom 
en skep jou eie toekoms! Dink verbeeldingryk 
en groot!

• Emigrasie is aanloklik, maar is op die lange 
duur nie die beste oplossing nie. SA is ook jou 
vaderland, dit is hier waar jou talente en insette 
noodsaaklik is en dit is net hier tussen jou eie 
mense waar jy regtig gelukkig kan wees.

• Die jongmense van vandag is die leiers van 
môre - begin dus nou al aan 'n vrugbare en 
geseënde toekoms te werk – sonder om die ouer 
geslag voortydig uit die pad te wil druk. 

Hierdie is bloot enkele gedagtes om innoverende 
denke te stimuleer. Verseker kan baie hiertoe 
toegevoeg word. Praat gerus met ons op die 
Facebookblad van Ditsem Nuus!

Rockfees by Oorlogsmuseum
en Vrouemonument nog aan
Die kontroversiële sg. Boererock-konsert 
beplan vir 8 Oktober in die Amfiteater van 
die Oorlogsmuseum en Vrouemonument in 
Bloemfontein gaan na berig word voort. 
Die kunstenaars wat optree, sluit in Die 
Radio Kalahari Orkes, Dirk & Die 
Republiek, Thabo Hlongwane, Jacobus 
Silwer, Cezanne Yzelle en Mario Lategan.

To e  d i t  e n k e l e  m a a n d e  g e l e d e 
bekendgeraak het dat die rockkonsert op 
die terrein met sy gewyde atmosfeer gehou 
gaan word, is ernstige besware deur 
individuele persone en instansies geopper. 

O.a. het Front Nasionaal ŉ roerende 
pleidooi gelewer dat die nagedagtenis van 
mense wat die hoogste tol vir vryheid betaal 
het, gerespekteer word.

Inmiddels het die Oorlogsmuseum 
aangekondig dat in Oktober vanjaar die 
120ste herdenking van die Anglo-Boere-
oorlog (ABO) op die terrein gevier gaan 
word. Dit sluit in ŉ internasionale 
konferensie met altesaam 54 sprekers, 
asook die onthulling van die nuwe 
Paardeberg Museum op die terrein.

Wildbewaarder by verrotte karkas uit strik
in Kruger Wildtuin gehaal. - Foto: SowetanLive

■ Redaksie

■ Redaksie

■ Redaksie
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Daarom, rig die slap hande en die verlamde knieë weer op; 
en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie 
uit lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word. 

-  Heb.12: 12-13

stilword

■  Uit www.preke.net 

uit die

As iemand my sou vra, “Wat was die 
kosbaarste oomblik in jou lewe sover?” sal 
ek verseker sê, “Die aand van  21 Junie 
1997. Die aand toe ek die Koning van die 
konings ontmoet het.

Daar is so baie dinge wat ek voor dié 
aand gedoen het waaroor ek so baie spyt is. 
Maar een ding weet ek, dat die Here Jesus 
al my sondes in die diepste van die see 
gegooi het en nooit weer daaraan dink nie.

My kinderjare is tye wat ek eerder wil 
vergeet, maar selfs daaruit het die Here iets 
moois na vore gebring. Ek wens so ek kon 
vroeër met die Here Jesus 'n ontmoeting 
gehad het sodat ek al die vermorste tyd 
eenkant toe kon gooi. Maar Hy het Sy tyd 
met elke individu. 

In my jare op skool het ek 'n groot 
behoefte gehad na iets, alhoewel ek nie 
mooi geweet het wat dit was nie. Elke 
mens het 'n plekkie in sy hart wat met iets 
gevul moet word. Sonder dit, is daar nie 
vervulling in die lewe nie. 

Soos talle jong mense het ek dit in die 
verkeerde dinge gaan soek. Een aand laat 
het ek en twee vriende van 'n nagklub af 
gekom en moet ek met groot skaamte 
erken dat ek dronk was en my vriende my 
moes dra. Terwyl ons stap, kom daar 'n 
man met sy vrou  na ons toe en vra die 
vraag wat enige ongeredde persoon sal wil 
laat vlug.

“As julle vanaand sou sterf, waarna toe 
sou julle gaan? Hemel of hel toe?” Die 
vraag het my soos 'n vuishou teen die bors 
geslaan en dit was asof alles rondom my 
verdwyn het. Ek het uitgeroep,”Hemel 
toe!” Maar diep in my binneste was daar 'n 
Stem wat vir my gesê het ek gaan reguit 
hel toe as ek vanaand sou sterf. 

Die paartjie het gesien dat hulle nie veel 
uitgerig kry met ons dronkies nie en het 
aanbeweeg. Daardie aand was egter die 
begin van groot dinge en 'n aand wat ek 
nooit sal vergeet nie.

Terselfdertyd was daar 'n meisie wat 
saam met my studeer het wat getrou elke 
aand saam met haar ma gebid het vir my 
verlore siel en die Here gesmeek het om 
my te red. So het daar omtrent vier weke 
verby gegaan en het ek een aand gekuier 
by die meisie. Ek kon sien dat daar iets in 
hulle was wat ek nog nooit gesien het in 'n 
persoon nie en wat ek begeer het met alles 
wat ek het. 

Die meisie se ma het my geroep en gevra 
of ek nog ernstig was oor wat ek gesê het 
dat ek moeg was vir my deurmekaar lewe. 
Ek het met my hele wese ja gesê. Toe sê 
sy,”Volg my.” Ek het haar gevolg na 'n 

klein kamertjie agter in die huis. Sy het die 
deur agter my toegemaak en vir my vertel 
van dinge wat ek nog nooit op so 'n manier 
gehoor het nie.

Sy het my vertel van Jesus wat gesterf het 
ter wille van my ongeregtighede en hoe Hy 
gely het en gespot was. Dis was asof ek 
daardie aand 'n klein kykie kon sien hoe 
seer ek die Here se hart moes maak.

Sy het vir my ook gesê dat ek my moet 
bekeer van my verkeerde weë. So het sy in 
eenvoud vir my net die vinger na die Lam 
van God gewys. Toe sê sy vir my, “Praat 
met die Here”. Ek het nie geweet hoe om 
reg te bid nie, maar wat ek gesê het, opreg 
bedoel.

 Terwyl ek gebid het, het ek in trane die 
Here gevra om in my hart te kom en my te 
vergewe van al my sondes. Toe ek opstaan, 
het ek iets ervaar wat nie in woorde 
oorgedra kan word nie - die vrede van die 
Here Jesus wat alle verstand te bowe gaan. 
Ek het nie gewonder nie, maar geweet die 
Here het my verhoor.

Ek was so opgewonde. Genade op 
genade. Die Here het my wederbaar. Net 
daar en dan in 'n oogwink het Jesus my van 
alles verlos.

Ek het weer kans gesien vir die lewe en 
my goeie nuus met my familie begin deel. 
Van my “goeie vriende” het my verlaat, 
maar dit was nie 'n verlies nie. Ek het 
begin groei in die die Here en werklik 
besef hoe ek regtig  voor Hom lyk. Alles 
was nie maanskyn en rose nie, maar deur 
Sy Heilige Gees het ek in blydskap nog 
nooit teruggekyk nie.

Hy het alles volbring. Dis is baie groot 
woorde dié. So verlang die Here Jesus 
vandag nog om verlore siele te red wat 
oppad is na die poel van vuur waar die 
wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus 
word nie - vir ewig weg van die aangesig 
van God. 

Hoe verlang Hy nie na 'n verhouding nie! 
Nie “religion” nie maar 'n “relationship” – 
twee heeltemal verskillende begrippe. 

Paulus skryf dit so duidelik in Romeine 
6:23: “Want die loon van die sonde is die 
dood, maar die genadegawe van God is die 
ewige lewe in Christus Jesus onse Here.” 
Die Here nooi ons uit in Jesaja 55:6: “Soek 
die Here terwyl Hy nog te vinde is; roep 
Hom aan terwyl Hy naby is.”

Ek prys die Here Jesus dat Hy my gered 
het en my wederbaar het. Ek weet as ek 
vanaand sou sterf, ek reg is om my Koning 
in Sy ewige heerlikheid te ontmoet!

Is jy??
Jaco Marais

Sê ons hoekom …?
Vanaf 1948 is Suid-Afrika onder Afrikaner-
leiding en regering opgebou tot die voorste 
land in Afrika en het die Afrikanervolk ŉ 
bloeitydperk beleef soos nog nooit tevore 
nie. Hoewel met hoofsaaklik blanke 
belastingbetalergeld praktiese geleenthede 
geskep is vir swart volke om hul eie vrye 
state te kan hê, is die Afrikaner plaaslik 
sowel as in die buiteland uitgekryt as ŉ 
misdadiger teen die mensdom.

Dit het die dekmantel verskaf waaronder 
die Afrikaner einde tagtigs begin negentigs 
verraderlik uitverkoop is en oorreed is om 
totale mag aan die swart rewolusionêre 
ANC-meerderheidsparty oor te dra, 
insluitende sy weermag, polisie en politieke 
beskikk ing.  Di t  is  gedoen met d ie 
verstandhouding en ooreenkoms dat die 
Afrikaner normale burgerskap in die nuwe 
Suid-Afrika sal hê en as sulks gerespekteer 
sal word.

Hiervan  het egter dadels gekom en het die 
ANC en hul meelopers elke klousule van die 
Codesa-ooreenkoms verbreek. Mettertyd is 
statutêr teen die blanke, lees Afrikaner, 
gediskrimineer soos “apartheid” nie eers 
van kon droom nie, is die Afrikaner (blankes) 
op intensiewe skaal in hul huise/plaas-
wonings begin vermoor, is sy kulturele 
erfenis omgekeer en word hy op elke terrein 
gemarginaliseer.

Nou in die jaar 2019 vind ons:
• Die Suid-Afrikaanse staat is gekaap deur 

'n staatspresident, een massiewe 
regeringsindikaat en buitelandse Indiese 
rampokkers.

• In die proses is eintlik hoogverraad deur 
die voorbokke  gepleeg.

• Sleutelsektore soos gesondheid, 
onderwys, omgewingsbewaring, wet en 
orde, munisipaliteite, vervoer, ens. het 
feitlik platgeval.

• SA word internasionaal afgegradeer tot 
rommelstatus.

• Alle staatsondernemings is leeggesteel.
• Die staatskas is ook leeg en rente word 

met skuld gedelg.
• Die nasionale kragvoorsiener is op die 

punt om ineen te stort.

Nou vra ons as behoudende lede van 
die Afrikanervolk:

• Hoekom moet ons nog belasting betaal 
as verdere finansiering van diskriminasie 
teen ons?

• Hoekom moet ons betaal vir nog meer 
nepotisme en  korrupsie?

• Hoekom moet ons toekyk hoe ons 
kulturele erfenis verder afgebreek word?

• Hoekom moet ons ons naastes – 
gesinne, families, vriende en vennote – 
verder blootstel aan onbeteuelde moord, 
roof en verkragting?

• Hoekom moet ons langer regeer word 
deur 'n bewind wat God en Sy gebod nie 
erken en respekteer nie?

• Hoekom moet ons langer mense vertrou 
wie se woord nie die papier werd is 
waarop dit geskryf staan nie?

• Hoekom mag swartmense blankes 
uitskel vir wat sleg is en selfs met die 
dood dreig, maar ons mag nie 'n skewe 
woord teen 'n swarte uiter sonder die 
gevaar van kriminele vervolging nie?

• Hoekom moet die swart meerderheid in 
die land langer statutêr beskerm word 
teen die blanke minderheid?

• Hoekom moet ons nou ook ons grond as 
wettig-verkreë eiendom gratis weggee 
aan swart mense?

• Hoekom moet ons pensioenfondse gevat 
word om die skuld van jul bankrot 
staatsondernemings te delg?

In die lig  hiervan moet julle verstaan 
dat:

• Afrikaners 'n geskiedenis en erfenis het 
van eie kultuur, trotse prestasies, 
selfbeskikking en vryheid - feite soos 'n 
paal bo water.

• Afrikaners nie bloot 'n minderheidsgroep 
is nie, maar 'n volk in eie reg – 'n reg wat 
deur behoudende Afrikaners opgeëis 
word.

• Behoudende Afrikaners vreedsaam wil 
organiseer en dan onderhandel oor 
selfbeskikking, maar met positiewe 
uitkoms as ononderhandelbaar.

Om kommentaar op hierdie Redaksionele 
kommentaar te lewer, skakel Johann 
Dannhauser by 082 773 2150 of epos 
redakteur@ditsem.net.

Getuienis van Jaco Marais

Venster op HongaryeVenster op HongaryeVenster op Hongarye

■ Hierdie artikelreeks word geskryf deur 'n vryskutjoernalis 
in Hongarye, Bálint Mészáros (43), wat spesiaal vir Ditsem 
Nuus in Afrikaans berig. Bálint Mészáros

Vanweë sy ligging in die middel van 
Sentraal-Europa was Hongarye deur die eeue 
die slagoffer van Europese magspolitiek en 
het jurisdiksie oor Hongarye tesame met sy 
landsgrense telkens verander. Desondanks 
egter het die Hongaarse volk met sterk 
nasionalistiese en Christelike inslag behoue 
gebly en handhaaf Hongarye vandag sigself 
as soewereine land.

Dit beteken nie dat die stryd in en om 
Hongarye verby is nie, trouens huidig is 
Hongarye steeds ŉ land in stryd. Om die 
teenswoordige situasie te verstaan, hiermee 
enkele belangrike punte uit die geskiedenis 
van Hongarye: 

Tydens die Tweede Wêreldoorlog het 
Hongarye probeer om neutraal te bly, maar 
het in die proses swaar onder die Nazi's  
gely. Na afloop van die oorlog het Hongarye 
in die Russies-Sowjet-invloedsfeer gekom 
en is die land omskep in ŉ Kommunistiese 
staat.

In 1956 was die beroemde opstand van die 
burgerlike bevolking teen Kommunisme en 
hoewel dit misluk het, het dit die gevoel van 

nasionalisme in Hongarye versterk. In 1989 
met die val van die Ystergordyn het 
Hongarye ŉ vrye demokratiese staatsvorm 
aangeneem.

Hongarye, met 'n bevolking van 9,7 
miljoen en met Boedapest as hoofstad, is 'n 
landgeslote staat ingewig tussen Slowakye, 
Roemenië, Serwië, Kroasië, Slowenië, 
Oostenryk en Oekraïne. Die Donaurivier 
verdeel Boedapest in die twee skilderagtige 
stadsgedeeltes Boeda en Pest.

In 1998 is Viktor Orban as eerste minister 
verkies en het hy begin om verdere 
demokratiese hervorminge in te bring. Hy 
het gedien tot 2002 en is weer in 2010 met 
sy Fidesz Party verkies, ŉ pos wat hy steeds 
vul. In 1999 het Hongarye 'n lid van NAVO 
geword en in 2004 van die Europese Unie 
(EU).

Die afgelope nege jaar is Hongaarse 
nasionalisme onder Orban en sy party 
gekonsolideer en het hulle veral uitgestaan 
as bolwerk teen Moslem-instroming. In 'n 
referendum in 2016 het 98% van die stemme 
teen Moslem-immigrasie gestem.

Vir hierdie basiese standpunt het Orban die 
teiken geword van die Nuwe Wêreldorde 
(NWO), soos veral vergestalt in die persoon 
van George Soros. Ook in die Hongaarse 
binnelandse politiek het die NWO verbete 
ondersteuners, maar in 2018 is Orban en die 
Fidesz Party met ŉ oorweldigende 
meerderheid vir ŉ derde termyn verkies. Met 
die verkiesings vir die Europese parlement in 
April vanjaar het Orban weer loshande bo 
uitgekom.

In reaksie op die behoudende standpunte van 
Hongerye het die NWO-gesinde EU selfs 
verskeie strafmaatreëls teen die Hongaarse 
regering ingestel. Hoewel dit gebuk gaan 
onder redelike buitelandse skuld, handhaaf 
Hongerye tans 'n ekonomiese groeikoers van 
sowat 4,7%.

So is Hongarye vandag steeds ŉ land in 
stryd tussen grotere politieke, ekonomiese en 
maatskaplike magte, besonderhede waarvan 
in verdere aflewerings in hierdie rubriek 
behandel sal word.  Viktor Orbán, eerste minister van Hongarye.

- Foto: Wikipedia 
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 Die grootste groep onafhanklike Die grootste groep onafhanklike Die grootste groep onafhanklike

sonkragspesialiste in SA.sonkragspesialiste in SA.sonkragspesialiste in SA.

Besit jou eie ALLSOLAR tak!

•    Unieke onafhanklike groepstruktuur

•    Uitstekende tegniese ondersteuning

•    Geen minimum voorraadvereistes

•    Verskaf die beste handelsmerke

•    Uiters billike aansluitingsfooie

•    Volledige deeglike opleiding

•    Geen tantieme  

Tans 28 takke landwyd.Tans 28 takke landwyd.Tans 28 takke landwyd.

Ons koopkrag verseker beste pryse vir top produkteOns koopkrag verseker beste pryse vir top produkteOns koopkrag verseker beste pryse vir top produkte

www.allsolar.co.za

Sonkragoplossings vir almal!Sonkragoplossings vir almal!Sonkragoplossings vir almal!

SLUIT NOU AAN BY DIE LEIERS IN SONKRAG!SLUIT NOU AAN BY DIE LEIERS IN SONKRAG!SLUIT NOU AAN BY DIE LEIERS IN SONKRAG!

Kontak Div: 082 6455 657

Epos: info@allsolar.co.za

Fokus op die

Bo-KarooBo-KarooBo-Karoo

Bo-KarooBo-KarooBo-Karoo
VerfkontrakteursVerfkontrakteursVerfkontrakteurs

Bo-KarooBo-KarooBo-Karoo
• Skoonmaak van dakke en 

buitemure met hoëdruk 
waterspuit

• Waterdigting en verf van 
dakke

• Verf van alle binne- en 
buitemuurse oppervlaktesLourens Louw 082 789 2038

bokarooverfkontrakteurs@gmail.com 21 jaar in besigheid21 jaar in besigheid21 jaar in besigheid

Boubenodighede | Kabinet & hardeware | Kwekery | Swembad- en troeteldierafdeling | Braaiers | Kaggels en 
bybehore | Gifstowwe | Besproeiing en grassnyers | Verf | Elektriese ware | Loodgieters ware | Glas | Gas | Staal | 
Strukturele hout | Dakplate | Watertenks | Rekenaar- en oudiotoerusting | Staal | Aluminium- en houtvensters en 
-deure | Hand- en kraggereedskap plus bybehore | Borde sny | 3D kombuisontwerp | Bou- en dakplanne | 
Shadeport skadunetdakke | Gordynreëlings | Vloerteëls | Verimark- en Defy-produkte

Boulenings: Real People, Nedbank en Lendcor 
Eenstop vir die Bo-Karoo,

meer as net ŉ bouhandelaar
Aflewerings: Sover as Victoria-Wes, Vosburg,
Orania, Vanderkloof, Colesberg en Richmond

Bigger, Bolder, Better -
Buildit

Millerstraat 8 | De Aar

 Op R369 tussen Orania en Op R369 tussen Orania en
Vanderkloof/Petrusville/LuckhoffVanderkloof/Petrusville/Luckhoff
 Op R369 tussen Orania en
Vanderkloof/Petrusville/Luckhoff

*Boere/maatskappye kan groot volumes kry @ verlaagde pryse

Nou

oop!

*Gelisensieerd Grootmaat Diesel verskaffer - Minimum 1500 liter

Dienste:
Grootmaat aankope
Grootmaat aflewerings
Ablusiegeriewe
Kiosk
Truck stop - 24h sekuriteit
● Oornagfooi R80 per dag
● Trokke wat hervul - Gratis

Kontak Nico by
079 482 9107

Afrikaners is 'n volk in eie reg , maar word tans 
geknel deur diskriminering en marginalisering soos 
nog nooit tevore nie.  Daarom is dit nodig dat die 
Afrikaner binne hierdie stelsel  leer om opnuut 
selfstandig te raak – individueel sowel as in 
groepsverband. 

Kobus Portwig is 'n passievolle Afrikaner met wye 
en intensiewe nasionale sowel as internasionale 
lewens- en werkservaring en het dit sy missie 
gemaak om volksgenote te help om binne  die 
hu id ige Suid-Afr ika op vyf  s leute l ter re ine 
selfstandigheid te bereik. Gebaseer te Pretoria, maar 
werkend landswyd, bied hy onder die vaandel van 
Self-Help innoverende programme aan op die 
volgende vyf terreine: 

• Elektrisiteit: Jy moet óf oor 'n rugsteunkragbron 
soos eie sonkragstelsel beskik, of in fases  afklim 
van die nasionale Eskom-netwerk en uiteindelik 
heeltemal los daarvan staan. Die mees praktiese, 
bekostigbare en volhoubare advies word verskaf.

Kobus Portwig 083 641 4842 | kportwig@gmail.com
Montana | Pretoria | FB

SELF-HELP
‘N STELSEL BINNE ‘N STELSEL

• Water: Jy kan maniere vind om water op te gaar 
om in die behoeftes van jou huishouding te 
voorsien. Dit gaan oor die mees effektiewe 
herwinning en heraanwending van d ie 
beskikbare water op jou perseel.  

• Groente: Begin om op jou woonperseel  jou eie 
groente te kweek, genoeg om in die behoeftes 
van jou gesin te voldoen en wat jy ook as 
ruilmiddel kan gebruik. Daar is spesifieke riglyne, 
metodes en modelle om dit ekonomies en 
volhoubaar te realiseer.  

• Geld: Jy behoort jou geldeenheid (Rand) te  
verskans teen ekonomiese krisisse en wel deur 
t o e g a n g  t e  b e n u t  t o t  e e r s t e w ê r e l d s e 
beleggingsopsies, soos goud of eiendomme in 
eerstewêreldse lande, of alternatiewelik  uit die 
bestaande finansiële stelsel uit te tree soos 
d.m.v. kripto-eenhede. 

• Inkomste: Jy moet weet van bestaande wyses 
om ekstra inkomste te genereer. Die dae van 
een enkele bron  is verby en boonop is jou 
salaries klokslag nie 'n gegewe nie. In hierdie 
opsig kan kundige advies verskaf word. 

Kontak Kobus gerus vir nadere besonderhede oor 
Self-Help. 'n Persoonlike besoek aan jou kontrei om 
met groepies te bespreek, kan ook gereël word.

Dit gaan oor bemagtiging van die Afrikaner, sonder 
enige diskriminasie teen iemand anders.  Dit is net 
dat ons moet leer om op eie bene te staan ter wille 
van voortbestaan en uitbouing.

Selfstandigheid binne
die huidige stelsel

SELF-HELP
‘N STELSEL BINNE ‘N STELSEL Praktiese selfstandigheid is sleutel!

Nuwe tegnologiese
opsies moontlik in
die Noord-Kaap
Soos wat op KragDag 2019 deeglik deur talle 
entrepreneurs en ondernemings geïllustreer, is daar 
opwindende nuwe tegnologie op die mark, potensiële 
toepassings waarvan in die Noord-Kaap die aangesig 
van die provinsie kan verander. Trouens, indien 
oordeelkundig aangepas, kan dit van die ylbevolkte 
provinsie op bepaalde terreine 'n markleier maak.

Sodanige tegnologie sluit o.m. in 'n verskeidenheid 
van sonkragaanwendings vir huishoudings, klein sake-
ondernemings, industrieël, boere en owerhede op 
plaaslike sowel as provinsiale vlak; snelherlaai van 
sonkragbatterye; omgewingsvriendelike en natuurlike 
plaagbestryding; waterpreserveermiddels vir plante; 
bio-rioleringstelsels; waterlose toilette; e.s.m. By 
hierdie perspektief vind 'n onlangse mediaverklaring 
van dr. Wynand Boshoff, leier van die VF Plus in die 
Noord-Kaap soos volg selfverduidelikend aansluiting:

“Riool wat verlede week 'n begraafplaas in 
Postmasburg oorstroom het, het opnuut aandag daarop 
gevestig dat nuwe denke nodig is. Dit geld veral vir die 
Noord-Kaap waar water selfs in goeie jare skaars is.  

 “Die meeste rioolwerke in Suid-Afrika is in die jare 
sestig ontwerp, na 'n groot vlaag van verstedeliking en 
installering van lopende water dit noodsaaklik gemaak 
het. Die benadering was in die algemeen dat rioolwater 
'n vorm van afval is, waarvan ontslae geraak moet word. 
Afwisseling van aërobiese en anaërobiese prosesse, 
sowel as sandfiltrering, is gebruik om besoedelende 
stowwe uit die water te verwyder.

“In sommige gevalle is die water deur 'n biologiese 
filter van vleiplante gelei voor dit in riviere 
teruggeplaas is, maar meer dikwels is dit na 
verdampingsdamme herlei. Kenmerkend van hierdie 

stelsels is dat dit duur is om te ontwikkel en heelwat 
energie verg om in stand te hou. Omdat skaalvoordele 
behaal kan word, is groot dele van 'n stad of dorp se riool 
na sentrale rioolplase gepomp.  

“Hierdie stelsels het oor die laaste dekades om twee 
redes onder druk gekom: Versnelde verstedeliking het 
groter volumes riool teweeg gebring as waarvoor 
beplan is en die swak prestasie van plaaslike owerhede 
beteken dat rioolwerke ook nie in stand gehou word nie. 
Besoedeling soos by Kimberley se Gogga-pompstasie, 
waar daar chroniese lekkasies voorkom asook die 
onlangse voorval by Postmasburg, illustreer hierdie 
probleem. 

“In die tussentyd kan die Noord-Kaap nie bekostig om 
enige water te verloor nie. Die rioolstroom kan nie meer 
as 'n afvalstroom beskou word waarvan ontslae geraak 
moet word nie - dit moet as 'n hulpbron beskou word 
wat ontgin behoort te word. 

“Oor die laaste twee tot drie dekades is talle biologiese 
suiweringstelsels vir rioolwater ontwikkel wat elders 
ter wêreld doeltreffend gebruik word. Die beginsel is 
om 'n ekostelsel te ontwikkel wat met tyd versterk en 
meer stabiel raak en wat minder afhanklik van 
onderhoud is. In ruil word plantprodukte vir 
boumateriaal, brandstof en selfs dierevoer geproduseer, 
terwyl bruikbare water weer aan die ekologie vrygestel 
word. 

“In die Noord-Kaap behoort geen nuwe rioolstelsel op 
'n ander beginsel geskoei te word nie.”

Hierdie inset oor riolering en water geld ook vir ander 
terreine in die Noord-Kaap – en vir doeleindes van die 
argument – ook vir elders in SA.

DIE SLIM MANIER OM NA SONKRAG TE OMSKEP!
GeyserWorx® is ŉ gepatenteerde (No. 2013/06616) produk gebaseer op ŉ 
mikro-prosesseerder wat sonkrag gebruik gedurende die dag om huishoudelike 
sowel as kommersiële water te verhit. Dit word gedoen met behulp van 
Fotovoltaïese (FV) panele wat die elektriese lopende koste van die geiser stelsel 
verlaag.

■ Redaksie
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Proe
“Die Verskil” Ontbyte  Middagetes  Baie soetgoed

Heerlike tee, koffie en melkskommels

Kom besoek ons en ``Proe die verskil``- by die ingang van Orania 066 207 7701
Afsaalsentrum

Klawer
Kaste

Orania Motors Kompleks

Orania
082 320 4290

andries.klawerkombuise@gmail.com

› ALLE TIPES KASTE
• Kombuis • Slaapkamer • Studeerkamer 
• Besighede

› ALGEMENE SKRYNWERK 
› BEDIEN ORANIA EN BO-KAROO 
› JARE ERVARING EN 

TOPGEHALTE VAK-
MANSKAP Vir kwaliteitVir kwaliteitVir kwaliteit

Hans van Staden
082 774 2829
Whatsapp 061 215 6004

Besoek ons ook op        Rembrandt Staal

Y10 reinforcing bars 6.5m - R60 / lengteY10 reinforcing bars 6.5m - R60 / lengte
Y12 reinforcing bars 6.5m - R90 / lengteY12 reinforcing bars 6.5m - R90 / lengte
25*25*1.6 Sq tub 6.0m - R125 / lengte25*25*1.6 Sq tub 6.0m - R125 / lengte
10mm Rd bar 6.0m - R50 / lengte10mm Rd bar 6.0m - R50 / lengte
76*76*1.6 Sq tub 6.0m - R385 / lengte76*76*1.6 Sq tub 6.0m - R385 / lengte
5L Rooi oksied verf - R1855L Rooi oksied verf - R185

Y10 reinforcing bars 6.5m - R60 / lengte
Y12 reinforcing bars 6.5m - R90 / lengte
25*25*1.6 Sq tub 6.0m - R125 / lengte
10mm Rd bar 6.0m - R50 / lengte
76*76*1.6 Sq tub 6.0m - R385 / lengte
5L Rooi oksied verf - R185

*Ons verkoop ook per meter*Ons verkoop ook per meter*Ons verkoop ook per meter

Ons kry twee keer per week aflewerings in Orania 

Wat ons nie het nie bestel ons!N22 Ysterklipstraat, Orania

Ope brief aan mnr. Frans de Klerk

Geagte mnr. De Klerk
1. U noem in u artikel “... Afrikaners as kulturele minderheid 

...” Ek vind dit 'n erge geringskatting van die Afrikaner, want 
die Afrikaner is 'n volk in eie reg volgens alle regsvereistes. 
Dit geld getalsgewys met na raming sowat 4 miljoen mense, 
kultureel beskik die Afrikanervolk oor erfenis van 
wêreldklas strekkende oor meer as drie en half eeue en 
telkens in die geskiedenis het die Afrikaner sigself al bewys 
as bekwaam om hoogs suksesvol 'n onafhankliklike staat te 
bedryf met voldoening aan alle volkeregtelike vereistes.

Volgens die Bybel vereis God die ordening van die 
mensdom in basies die volgende vier verbande: Huwelike / 
Gesinne met pa, ma en kinders / Families volgens 
geslagslyne / Volke ooreenkomstig hul etniese identiteite. 
Daarom het die Afrikaner met sy eie unieke opset 'n reg op 
volksidentifisering, -erkenning en -uitbouing.

2. U sê in u artikel: “.....volledige selfbeskikking in die 
huidige omstandighede is nie moontlik nie. . . hierdie 
uitgangspunt en strategie van Orania verskil wesenlik van 
ander strategieë vir selfbeskikking waarmee probeer word 
om deur die een of ander regs- of politieke strategie 
selfbeskikking vir Afrikaners op die werklikheid af te 
dwing.

“Vanuit hierdie denkraamwerk word daar probeer om 'n 
saak uit te maak vir selfbeskikking vir Afrikaners by die 
Verenigde Nasies of die Internasionale Geregshof en word 
daar geredeneer dat die SA regering gedwing sal kan word 
om aan Afrikaners selfbeskikking te gee. So 'n strategie hou 
egter nie tred met werklikheidspolitiek nie en, soos verskeie 
geloofwaardige politieke wetenskaplike al op gewys het, sal 
dit geen kans op sukses hê nie.”

Die implikasie van wat u hiermee sê, is dat selfbeskikking 
vir Orania is net tot op 'n vlak binne die Suid-Afrikaanse 
staat en dit eindeloos, terwyl u selfbeskikking tot by 
onafhanklikheid, soewereiniteit en vryheid vir die 

Afrikanervolk verwerp as dat “dit geen kans op sukses het 
nie.” Daarmee trek u 'n  streep tussen u en Afrikaners wat 
hulself uitdruklik vereenselwig met die strewe na 
selfbeskikking tot by onafhanklikheid, soewereiniteit en 
vryheid.

Dit is die eerste implikasie. Die tweede is dat u met hierdie 
stellings reëlreg verskil met die verklaarde doelstellings vir 
Orania soos, eerstens, destyds deur die stigter van Orania, 
prof. Carel Boshoff, geformuleer, tweedens, soos in die 
grondwet van Vluytjeskraal Aandeleblok (VAB) as 
bestuursliggaam van Orania Dorpsraad vervat en, derdens, 
soos in die grondwet van die Orania Beweging geformuleer.

Soos u weet, staan hierdie siening van u ook teenoor dié 
van my eie as mede-Oraniër en van talle ander Oraniërs. 

3. Ter opheldering van die bespreking: Soewereiniteit is nie 
deelbaar nie en kan daar binne erkende landsgrense net een 
soewereiniteit wees, gesetel in die sentrale regering. Dit 
beteken dat selfbeskikking sonder soewereiniteit bly steeds 
onderhorigheid aan die moederstaat en dus is 'n bepaalde 
gebied óf onafhanklik, of  nie. Daar is nie iets tussenin nie.

Daaraan is gekoppel die term vryheid, wat in hoogste vorm 
behels die situasie waar 'n volk op eie grondgebied 
demokraties oor sy eie lot beslis en volgens volkeregtelike 
vereistes funksioneer as 'n staat – dus verwesenliking van 
soewereiniteit. Wat dit betref, behoort in berekening gebring 
te word dat vryheid deel is van die gene van die Afrikaner, 
soos bewys uit die opofferings met die hoogste tol wat 
telkens in die geskiedenis gebring is.

4. Hieruit volg dit dat dit onder die huidige omstandighede 
meer as ooit nodig is dat die Afrikaner weer sy volkskap 
ontdek, daarvan eienaarskap neem en dit met trots uitdra. Dit 
het niks met diskriminasie te doen nie, maar is bloot 
erkenning van die geskape werklikheid.

Ander etnisiteite word gerespekteer en terwyl elkeen sy 
plek in die son gegun word, eis die Afrikaner ook syne op. 

Fokus op Orania

N. a. v. die artikel getiteld Staats- of selfbeskikking deur mnr. Frans de Klerk wat gepubliseer is in Volksblad van 31 Julie 
2019, het die redakteur van Ditsem Nuus en mede-inwoner van Orania, dr. Johann Dannhauser, per brief aan mnr. De 
Klerk gereageer. Die brief word hiermee soos volg in verkorte formaat in die vorm van 'n ope brief in Ditsem Nuus 
insgelyks as 'n openbare media gereproduseer:

Ope brief
Dit gaan derhalwe glad nie oor ras of velkleur nie, maar oor 
volk – 'n algemeen-geldende reg in die volkereg geanker in 
art. 1(2) van die VN Handves wat bepaal: “... the principle 
of equal rights and self-determination of peoples.”

5. In die lig van die voorafgaande is dit dus duidelik dat daar 
vandag 'n skeidslyn loop deur die Afrikaner as volk: Aan die 
een kant diegene wat steeds glo hul heil en toekoms lê in die 
groot bont sg. “reënboog” Suid-Afrika. Dit is egter die SA 
wat vandag lyk soos dit lyk, met in wese 'n onverklaarde 
burgeroorlog deur die regering van die dag teen blankes en 
in besonder Afrikaners.

Aan die ander kant is daar diegene wat glo dat 
selfbeskikking, uiteindelik in 'n soewereine, selfstandige en 
volhoubare Afrikanerstaat, die enigste opsie is vir 
oorlewing en uitlewing van Afrikanervolkskap. Vir hierdie 
doel sal daar noodwendig op regmatige grondgebied 
gekonsolideer en uitgebou moet word.

6. Daarmee saam behoort realisties besef te word dat vir sy 
voortbestaan as volk, die Afrikaner êrens op een stuk 
grondgebied sal moet konsolideer. Dít kan mettertyd verkry 
word uit onderhandeling met die regering, met dien 
verstande dat die Afrikaner 'n onvervreembare reg het op 'n 
gedeelte van SA as hul vaderland. Te Orania en die 
omliggende aangekoopte grond, beskik die Afrikaner de 
jure en de facto reeds oor eie grondgebied wat as 
ononderhandelbare basis kan dien.

7. Daar is 'n wesenlike verskil tussen stadsbou en 
staatsontwikkeling. 'n Stad fokus op plaaslike dienste – 
munisipale sake – en bly te alle tye onderhorig aan die 
(soewereine) sentrale regering. 'n Staat daarenteen vereis 
ander organe, soos demokrasie, trias politica, burgerskap, 
toegangsbeheer, wet en orde, arbeidsreëlings, ekonomiese 
ontwikkeling, eksterne verhoudinge, beveiliging, ens. en 
beweeg hierin na uiteindelike soewereiniteit.

8. 'n Afrikanervolkstaat is moontlik indien dit in geloof 
gegrond word op al die beloftes in Gods Woord, een 
waarvan vervat is in Jesaja 43:18-19: Dink nie aan die 
vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het 
nie. Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit; sal 
julle dit nie merk nie? Ja, Ek maak 'n pad in die woestyn, 
riviere in die wildernis.  

Dit is noodsaaklik dat die riglyne soos hierbo duidelik en 
onomwonde getrek word.

Groete
Johann Dannhauser
Orania

WORSMANWORSMANWORSMANDIEDIEDIE
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Vleis met persoonlikh
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Vleis met persoonlikh
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Vleis met persoonlikh
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Kwaliteit soos nêrens nie Danie - 082 411 9917 enDanie - 082 411 9917 en
Verhona - Verhona - 081 2511 711081 2511 711
tot jou diens!tot jou diens!

Danie - 082 411 9917 en
Verhona - 081 2511 711
tot jou diens!

Glas Meester wat pas te Orania geopen het, is ŉ 
selfstandige filiaal van Glass Master & 
Aluminium, Bloemfontein, oorspronklik gestig 
in 1989 te Pretoria en wat in 1991 na 
Bloemfontein verskuif het. Glass Master & 
Aluminium , met Willem Bosch as eienaar en 
Jaco de Meyer as verkoopsbestuurder, 
spesialiseer in aluminium en glas vir industriële 
en huishoudelike doeleindes. Willem Bosch is 
een van slegs twee CPG2's in die Vrystaat en 
Noord-Kaap, terwyl Jaco de Meyer oor meer as 
15 jaar se ervaring in die aluminium- en 
glasbedryf beskik.

Nuut in
Orania!

Gebaseer te Fritz Stockenstromstraat 64, 
Ooseinde, Bloemfontein, bied  GlassMaster  in 
basies  drie  kategorieë  aluminium- en 
glasprodukte: Vensters, deure en storte - met ŉ 
groot verskeidenheid aanpasbare variante in elke 
kategorie – besoek gerus www.glassmaster.co.za 
vir meer besonderhede. GlassMaster het  die 
afgelope 28 jaar 'n baanrekord opgebou van 
uitstaande gehalte produkte, buitengewone 
vakmanskap en topdiens.

 In die proses is tred gehou met tegnologiese 
ontwikkeling, snelveranderende argitektoniese 
standaarde en die jongste konstruksievereistes. 

Orania
Aandeelblok 17, Olienhoutrylaan
Nywerheidsgebied
Chris Lindeque 061 520 8819
orania@glassmaster.co.za

Bloemfontein
Fritz Stockenstromstraat 64
Ooseinde
Jaco de Meyer 081 010 5400
jaco@glassmaster.co.za

Markleiers in hul bedryf

www.glassmaster.co.za

In die proses het GlassMaster markleiers in hul 
bedryf in sentraal SA geword en daarvan getuig 
die indrukwekkende kliëntebasis wat opgebou 
is, met o.a. Steers, Speedy, FDC, Corobrik, 
Victorian Square, Sasol, Total, Toyota, Naledi 
Sun, ens. Nietemin, geen werk is te klein of te 
groot nie.

Teen hierdie agtergrond het GlassMaster 
besluit om te Orania met sy dinamiese 
boubedryf 'n tak as volfiliaal onder die naam 
Glas Meester te open. Gesetel te Aandeelblok 
17, Olienhoutrylaan, Nywerheidsgebied, is die 
takbestuurder die ervare Chris Lindeque. Hy sê 
dat hulle die groot behoefte nie net in Orania 
nie, maar ook wyer in die Bo-Karoostreek, 
geïdentifiseer het en dat hulle reeds begin het 
om hierin met hul puik produkte te voorsien. 

Jaco en Chris kan gekontak word by die 
besonderhede hieronder.



By die Orania KragDag 2019 stalletjie, van links, Benjamin Boshoff, Christo Hattingh, Werner Ernst,
Erick en Debbie Scholtz en Carla Loots. - Foto: Ditsem Nuus

■ Johann Dannhauser
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EPiLiTE
Industriële Handelaars

Ysterklipstraat 47 - 48 | Nywerheidsgebied | Orania

082 475 6785
082 474 7955
epilite265@gmail.com
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PLA
NMA

KERS

PLA
NMA

KERS

PLA
NMA

KERS
● Plasma snywerk uit staal 
● Powder coating
● Platbaksleepwaens 
● Exide batterye

● G. Fox veiligheidstoerusting
● Huishoudelike gas
● Berging van ou olie
● Industriële grassnyer

Verskaffers

Die plekDie plek
  met die  met die
  renoster  renoster

Die plek
  met die
  renoster

Horison Nywerheidskorf
Nywerheidsgebied | Orania

Nicky�s
Hersteldienste

‘

072 503 6757 Nicky Page

Herstel en diens van 
enigiets wat wiele 

en ’n enjin het -

Meganiese
werkswinkel

 Noem dit -
bring dit!

Jonathan en Nicky

OraniaOraniaOrania    

otoringenieurswerkeotoringenieurswerke

  

otoringenieurswerke

alivabotha@gmail.comalivabotha@gmail.comalivabotha@gmail.com

Spesialiseer inSpesialiseer in
presisie-meganikapresisie-meganika
Spesialiseer in
presisie-meganika

Ben BothaBen Botha
tot jou dienstot jou diens
Ben Botha

tot jou diens

060 610 4953060 610 4953060 610 4953

Horison Nywerheidskorf | Orania

Volg ons op

Elizabeth 084 225 6669  

Stokkiesdraai Avontuurpark

Troeteldiere teTroeteldiere te
kies en keurkies en keur

Troeteldiere te
kies en keur

Alle benodighedeAlle benodighedeAlle benodighede+++
Kom kyk gerus
na ons nuwe
voorraad!

Ons Hengelafdeling bied
alles vir suksevolle hengel!

TroeteldierTroeteldierTroeteldier

HengelHengelHengel

TroeteldierTroeteldierTroeteldier
enenen

Karoosig
Gastehuis • Orania

Witolienstraat 69, OraniaWitolienstraat 69, Orania
064 755 6559064 755 6559

besprekings@oraniatoere.co.zabesprekings@oraniatoere.co.za
www.oraniatoere.co.zawww.oraniatoere.co.za

Witolienstraat 69, Orania
064 755 6559

besprekings@oraniatoere.co.za
www.oraniatoere.co.za

• Sentraal geleë in Orania
• Pragtige uitsig oor die dorp
• Lugversorging en DSTV in alle kamers
• Braaigeriewe, swembad en parkering
• Dubbel- en gesinskamers beskikbaar
• Tariewe vanaf slegs R700 per kamer per nagSpesiale aanbieding vir Ditsem lesers:Spesiale aanbieding vir Ditsem lesers:

deBespreek 2 nagte en kry 3  nag gratis!deBespreek 2 nagte en kry 3  nag gratis!
Spesiale aanbieding vir Ditsem lesers:

deBespreek 2 nagte en kry 3  nag gratis!

Orania by KragDag
Orania as dorp en Afrikaner-groeipunt het ook 
'n stalletjie gehad by die Kragdag ekspo 8-10 
Augustus op die Diamantvallei Landgoed oos 
van Pretoria. As waarskynlik die grootste 
v e r t o o n v e n s t e r  v a n  A f r i k a n e r -
entrepreneurskap en –innovasie ter wêreld, 
was dit 'n uitstekende geleentheid om Orania 
by te bemark. Die inisiatief vir die Orania-
stalletjie het van Hendrik Verwoerd gekom en 
Christo Hattingh het dit gekoördineer om 
prakties tot uitvoering  te bring. 

In nabetragting oor die stalletjie sê Christo: 
“Ons dank aan die volgende Orania-

instansies wat finansieël bygedra het om te 
help: Orania Dorpsraad, Bo-Karoo Opleiding, 
Orania Sakekamer en Technik Akademie. 

“Die volgende Oraniërs het by die stalletjie 
met passie gehelp, benewens myself: Carla 
Loots, Benjamin Boshoff, Mia Conradie, 
asook Erick Scholtz van UJ en sy vrou Debbie. 

“Alle  medewerkers  het  Orania  met 
entoesiasme aangebied. 'n Besondere woord 
van dank aan Hendrik en Alida Verwoerd wat 
met hul motor en sleepwa die uitstalmateriaal 
vir die twee stalletjies tussen Orania en 
Diamantvallei vervoer het en ook daar plaaslik 
gehelp het met karweiwerk.

“Ons het Orania as geheel bevorder. Daar was 
deurlopende belangstelling en is die pamflette 

en dvd's sommer halfpad reeds alles uitgedeel. 
Ons het 'n deurlopende skyfievertoning van 74 
foto's,  asook die Orania Sensus 2018 laat loop 
op rekenaars en 'n grootskerm.

“'n Lys van mense wat gekontak wil word, is 
bygehou, waarvan verskeie vir die aftreeoord. 
Orania as geheel en alle instansies binne 
Orania sal baat vind deur hierdie poging.

“Ons het sekerlik talle meer ondersteuners 
gewen en ook 'n hele aantal wat selfbeskikking 
beter begryp. My gevolgtrekking is dat ons 
gaan sukkel om voor te bly om te voorsien in 
die vraag na plek in Orania.

“Ons beplan 'n veel beter poging in die 
toekoms en ook meer geleenthede as net 
Kragdag. Hiervoor bepleit ek volgehoue 
ondersteuning. Ons sal ook meer instansies 
aktief moet betrek – belangstellendes kan my 
skakel by 083 455 6740.”

Ditsem Nuus het  verkies  om ui t  'n 
bemarkingsoogpunt as Afrikaanse koerant 
gebaseer te Orania, 'n stalletjie by KragDag op 
sy eie te hê en is dit ook so bedryf. In elke 
uitgawe van die koerant is daar natuurlik 
gewoonlik twee bladsye gefokus op Orania 
met positiewe nuus. Vir Ditsem Nuus as 
koerant met sy uitgebreide digitale platforms 
was dit 'n uitstekende geleentheid vir wyer 
bekendstelling.

‘n Unieke klein Brouery geleë‘n Unieke klein Brouery geleë
in die Afrikaner Hartlandin die Afrikaner Hartland

‘n Unieke klein Brouery geleë
in die Afrikaner Hartland
Kom en ontmoet ons legendesKom en ontmoet ons legendes
Jan, Pietm Koos, Klein Reus,Jan, Pietm Koos, Klein Reus,

Bliksem en Appel-LiefieBliksem en Appel-Liefie

Kom en ontmoet ons legendes
Jan, Pietm Koos, Klein Reus,

Bliksem en Appel-Liefie

Besoek onsBesoek ons
vir die LEKKERSTEvir die LEKKERSTE

bier en kos!bier en kos!

Besoek ons
vir die LEKKERSTE

bier en kos!
Robert 060 965 5311Robert 060 965 5311Robert 060 965 5311

Stokkiesdraai Winkelsentrum | OraniaStokkiesdraai Winkelsentrum | OraniaStokkiesdraai Winkelsentrum | Orania

Egte bierkultuurEgte bierkultuurEgte bierkultuur
Grootrivier Brouery te Orania leef egte 
bierkultuur as 'n bydrae tot trotse vak-
manskap, klassieke leefstyl en  gemoedelike 
samesyn, alles binne die perke van 
selfgedissiplineerdheid. Hieroor het Ditsem 
Nuus met Robert Combrinck van Grootrivier 
gesels.

Ter aanvang wys Robert daarop dat bier 'n 
geskiedenis het van sowat 6 000 jaar, met 
waarskynlik sy ontstaan in Egipte, Irak, Sirië 
en ander Oos-Mediterraanse beskawings.  
Die eerste bier was egter 'n troebelrige, 
surerige en amper ondrinkbare affêre.

Vandag is bier egter 'n heel ander storie en 
word dit as 'n suiwer en gesonde drankie 
geniet deur miljoene mense regoor die 
wêreld.  Dit verpersoonlik geselligheid,  
samesyn en kuier.

Robert verduidelik dat die basisbestanddele 
van bier is gemoute gars, hops, gis en water. 
Bier kan basies opgedeel word in twe 
hoofkategorieë, nl. lagers en ales, met die 
twee amper soos nefies in dieselfde familie. 
Onder hierdie twee hoofkategorieë word 
letterlik honderde verskillende bierstyle 
gevind.

Grootrivier Brouery is in 2015 gestig met 
die vestiging van Robert en sy gesin te 
Orania. Robert het 'n passie vir egte 
bierkultuur en word die brouery as 'n 
gesinsonderneming bedryf deur Robert en sy 
vrou Michele, tesame met hulle twee kinders, 
Christine en Zander.

 Die twee manne werk aan die broukant, 
terwyl die twee dames die tapkamer en 
kombuis behartig. Die bier word gebrou in 'n 
500 liter vlekvrye staalbroustelsel oor tyd 
ontwikkel, soos op die foto hierby aangetoon.

 "Ons beywer ons om topgehalte, lekker 
bier te brou. Dit is 'n passie vir ons - jy kan 
maar sê ons leef bier by Grootrivier Brouery!  
Hierdie passie en liefde vir bier kan geproe 

word in elk van ons unieke biere, waarvoor 
ons ingevoerde The  Swaen  mout  uit 
Nederland gebruik om dit hul eiesoortige 
smaak en kleur te gee", sê Robert.  

Gesetel  te  Stokkiesdraai Park in Orania, 
bied Grootrivier Brouery die volgende vier 
uitmuntende handelsmerke: Jan Van 
Riebeeck ('n pale ale),  Koos De La Rey ('n 
Irish red ale),   Piet Retief ('n smoked ale) ,  
Die Klein Reus ('n steam beer) en  Appel- 
Liefie ('n apple cider). Grootrivier bied ook 'n 
aangename kuierfasi l i te i t  met  l igte 
versnaperinge, maar Robert wys uitdruklik 
daarop dat “ons 'n brouery is en nie 'n pub 
nie.”

Konsep GOP
Die nuwe voorgestelde Geïntegreerde 
Ontwikkelingsplan (GOP) vir Orania is 
onlangs vir openbare kommentaar beskikbaar 
gestel en behels 'n intensiewe en omvattende 
dokument van sowat 106 bladsye, insluitende 
kaarte en diagramme. As sulks bevat dit die 
voorgestelde detailbeplanning vir Orania oor 
die mediumtermyn en daarom is dit van 

sleutelbelang vir enigeen met wesenlike 
belang by die toekomstige ontwikkeling van 
Orania.

Die konsep GOP is beskikbaar by die 
Dorpskantoor by Christo Conradie by 053 
207  0062  of  chr i s to@orania .co .za . 
Kommentaar kan gelewer word tot en met 31 
Augustus 2019.

olkstaat

• Fasilitering van besigheidvestiging in Orania
• Bevordering van Afrikaner-entrepreneurskap

• Bemarkingsondersteuning
• Beeldbou-advies 

2 x verskillende sonkragverskaffers
Bio-rioleringstelsels
Bio-byebedryf
Waterlose toilette
Waterpreseveringsmiddels

23 - 2823 - 28
SeptemberSeptember

20192019

23 - 2823 - 28
SeptemberSeptember

20192019

23 - 28
September

2019

Vlekvrye staalbroustelsel van Grootrivier Brouery.

■ Redaksie
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Die Bokke en die WB
Op hierdie stadium is in SA sport die oë 
hoofsaaklik gerig op die komende deelname 
van die Springbokke aan die Wêreldbeker in 
Japan. Met nuwe afrigter Rassie Erasmus 
aan die stuur het die Springbokke vanjaar 
merkwaardig herstel, kwotavereistes ten 
spyt en het hulle vir die eerste keer in jare die 
vierhoekige Rugbykampioenskap met 
Nieu-Seeland, Australië en Argentinië 
gewen.

Erasmus probeer hard om te wen en 
terselfdertyd aan die kwotavereistes te 
voldoen. Tot dusver slaag hy nogal in die 

balanseertoertjie en of dit vir hom gaan 
uitwerk in die komende Wêreldbeker, is die 
sleutelvraag. Hy moet ŉ span van 31 spelers 
na die Wêreldbeker neem en hopelik is sy 
finale keuse ook die beste spelers en span op 
meriete.

Dit wil dus voorkom of die mate van 
sukses vir die Bokke in die Wêreldbeker 
eintlik in die hande van Erasmus is. 
Daarmee word hy alle sukses toegewens – 
die Springbokke, bont of te nie, lê steeds vir 
baie Suid-Afrikaners na aan die hart.

Nuusmakers
Steve Smith, Aussie topkolwer: 
Die sporttoneel is die afgelope 
klompie dae oorheers deur die 
opslagbal wat die top Aussie kolwer 
Steve Smith buite aksie gestel het 
v i r  d ie  res  van  d ie  hu id ige 
krieketreeks teen Engeland om die 
As. Smith het eiehandig die eerste 
toets vir Australië gewen met 
tellings van 144 en 142, toe hy in die 
tweede toets deur 'n opslagbal van 
snelbouler Jofra Archer teen die nek 
platgevel is.

Op 78 nie uit nie kon hy nie 
voortkolf nie en het sodanig 
harsingskudding opgedoen dat hy 
ook uit die derde toets is.

Dit het die kanse van Australië 
dramaties verswak om die derde 
toets en ook die reeks te beklink. 
H o e w e l  S m i t h  s e k e r  n i e 
onvervangbaar is nie, het ŉ enkele 
ops lagba l  d ie  gang  van  d ie 
toetsreeks verander. 

Wiesman Nel, perderuiter: 
Hierdie gesoute perderuiter (40) 
van Rosendal in die Vrystaat wat 
van kindsbeen af met perde 
werk, het aan die langste en mees 
veeleisende  perdewedren in die 
wêreld deelgeneem, die Mongol 
D e r b y  o o r  1  0 0 0  k m  i n 
Mongolië. Die roete loop deur 
van die mees uitdagende steppe 
landskappe en volg basies die 
roete wat Ghenghis Khan in 
1224 gevestig het.

Nel het uit 43 ruiters van 12 
verskillende lande tweede 
gekom. Die wenner was die 70-
jarige Bob Long van Wyoming, 
VSA. Nel het saam met een van 
die werknemers op sy wildplaas, 
S a m p i e  M o k o a k o e  ( 4 2 ) 
deelgeneem en wat 17de gekom 
het.

Maryka Holtzhausen, Protea netbal-
speelster: Hierdie voormalige sterspeler 
van die Protea-netbalspan en voormalige 
k a p t e i n  h e t  n á  1 2  j a a r  e n  11 6 
internasionale toetse haar uittrede op 32-
jarige ouderdom aangekondig. Sy is slegs 
een van drie wat meer as 100 keer vir die 
nasionale span gespeel het. 

Hierdie voormalige Bloemfonteiner het 
haar merk vir die Vrystaat Crinums 
gemaak en het haar internasionale 
buiging vir die Proteas in die 2010 
Statebondspele in Delhi gemaak , voordat 
sy hulle in 2011 in die Netbalwêreldbeker 
in Singapoer verteenwoordig het. Sy het 
diep spore vir die Proteas getrap en ook 
professioneel in die Britse Superliga vir 
Loughborough Lightning gespeel. 

Daniil Medvedev, Russiese 
tennisspeler: Nadat die drie-
manskap van Roger Federer, 
Novak Djokovic en Rafael Nadal 
vir lank manstennis in die wêreld 
oorheers het, het hierdie 22-
jarige Rus pas na die top 
deurgebreek  he t  deur  d ie 
Cincinnati Meesterstoernooi in 
die VSA te wen. In sy opmars na 
die titel het hy die nr. 1 speler 
Djokovik uitgeskakel, terwyl 
Roger Federer ook in die proses 
gesneuwel het.

Nou lê die Amerikaans Ope 
volgende week voor en is 
Medvedev die buiteperd om dop 
te hou. Dit behoort te wys of hy 
voortaan werklik met die drie 
grotes sal saamgesels, sommige 
waarvan na die skemering van 
hu l  t enn is loopbane  beg in 
beweeg.

Gulf News

The Adventurists

Netwerk24

Times of India

op die sportveld

Digitale markplein vir Afrikaners -
plaaslik, landswyd en wêreldwyd
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