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BEURTKRAG: BEURTKRAG: BEURTKRAG: 
Dis só onnodig!Dis só onnodig!Dis só onnodig!
Midde-in die gyselaarsituasie waarin Eskom die 
land met beurtkrag gevange hou, met selfs die 
moontlikheid om die nasionale kragnetwerk in 
duie te laat stort, is die ware situasie rondom 
Eskom ontstellend indien enkele sleutelfeite 
toon dat beurtkrag inderwaarheid totaal onnodig 
is. Hierdie prentjie kom na vore indien verby die 
gewone fassade van Eskom en die regering 
gekyk word na die insigte van energiekundiges 
soos Chris Yelland, Ted Blom, Christo Viljoen, 
Mike Schussler, Mike Rossouw en andere.

Wat hierdie kundiges sê, kan soos volg 
opgesom word: 

■ Eskom beskik oor 'n totale geïnstalleerde 
opwekvermoë van 45 000 MW, maar is 
meermale nie in staat om te voorsien in die 
spitsaanvraag van 27 000 MW nie, d.w.s. 18 
000 MW se vermoë gaan gewoonlik  verlore. 
Dit beteken dat Eskom slegs 60% van die 
geïnstalleerde vermoë kan lewer, pleks van 
die internasionale norm van 85% – dus yslike 
onderprestasie i.t.v. volle kapasiteit en klaar 
'n aanduiding dat beurtkrag nie nodig behoort 
te wees nie.

■ Eskom het teen 1994 op een na die 
goedkoopste elektrisiteit ter wêreld gelewer 
met 'n surplusvermoë van 25% – net Kanada 
met sy vele hidroëlektriese kragstasies was 
goedkoper.  Volgens  d ie  Big  Mac-
wisselkoersindeks is Eskom-elektrisiteit tans 
die duurste ter wêreld. 

■ Wat instandhouding betref, het Eskom 
onlangs self erken dat voorkomende 
instandhouding die afgelope meer as twee 
dekades ernstig agterweë gelaat is, sodat die 
verouderde kragstasies, die meeste eenhede 
waarvan  verby  hul  ekonomiese  en 
tegnologiese leeftyd is.  Breek 'n eenheid, is 
onderdele meestal onbekombaar en moet dit 
vervaardig word, met lang vertragings. Die 
kragvoorsiener  beskik  tans  oor  15 
steenkoolkragstasies, waarvan 9 ouer as 30 
jaar is.

■ Die bedryfsvermoëns van Eskom is die 
afgelope 25 jaar drasties uitgekalwe en het 

reeds in 1996 begin toe beurse vir wit 
ingenieurstudente gestaak is. Die verblyf van 
die stroompie swart gegradueerde ingenieurs 
by Eskom was meestal kortstondig. Voorts 
het Eskom die gebruik afgeskaf dat elke 
kragstasie deur 'n professionele ingenieur 
bestuur moet word, terwyl professionele 
ingenieurs ,  tegnoloë  en  tegnici  as 
gelykwaardig verklaar is – met jammerlike 
gevolge.

■ Massiewe korrupsie in die konstruksie van 
die twee nuwe mega kragstasies Kusile en 
Medupi was en is steeds katastrofaal. By 
Medupi het konstruksie in 2007 begin en sou 
teen 2015 voltooi gewees het – die verwagte 
voltooiïngsdatum is nou 2022, terwyl 
konstruksie by Kusile in 2008 begin het en 
teen 2018 voltooi sou gewees het – die 
verwagte voltooiȉngsdatum is nou 2024. Op 
'n stadium was die destydse finansiële 
frontmaatskappy van die ANC, Chancellor  
House Holdings, ook betrokke en het o.a. 
deur 'n kontrak met Hitachi na bewering 5 
000% wins gemaak. Hoe dit ook al sy, indien 
net één van hierdie twee projekte met 'n 
opwekvermoë van 4 800 MW elk betyds 
voltooi was, sou geen beurtkrag nodig 
gewees het nie.

■ Polities-gedrewe transformasie is teen alle 
beginsels in van gesonde finansiële bestuur 
tot uiterstes gevoer ten einde vir 'n menigte 
van kaders op die betaalstaat voorsiening te 
maak. Gevolglik het die personeelkorps 
vanaf 35 000 in 2008 toegeneem na sowat 48 
0 0 0  t a n s ,  m a a r  d e s o n d a n k s  h e t 
elektrisiteitsverkope in dieselfde tyd van 224 
TWh na 212 TWh afgeneem. Die probleem is 
dat vakbonde aktivisties gekant is teen enige 
afleggings.

■ Ook staatskaping het bygedra tot Eskom se 
smarte, onder meer met steenkoolkontrakte 
met SEB-vennote wat steenkool van swak 
gehalte teen buitensporige pryse lewer. So bv. 
is voor die Zondo-kommissie getuig hoe 
langtermynkontrakte onder dwang geteken is 
met die Brakfontein-steenkoolmyn vir 
ondergraadse steenkool. Die kontrak van 
R2,9 miljard was 77,4% duurder as die 
vorige kontrakprys.

■ Om sake verder te vererger, beloop die koste 
van diesel by die twee oopsiklus-gasturbines 
van Eskom by onderskeidelik Ankerlig 
(Atlantis) en Gourikwa (Mosselbaai) tydens 
beurtkrag astronomies met 'n beraamde 
opwekkoste van sowat R3 per kWh, 
vergeleke met die Eskom-groothandel-
verkoopprys van 90c/kWh. Die enorme 
hoeveelhede diesel wat tydens beurtkrag 
aangekoop moet word, beloop teen 'n 
verbruikstempo van 12 liter per sekonde 
sowat R192 per sekonde.

■ Interessant is dat pres. Cyril Ramaphosa 
reeds in 2015 as destydse adjunk-president 
belowe het hy gaan Eskom regruk, toe hy 
deur destydse pres. Jacob Zuma aangestel is 
om Eskom, die SAL en Poskantoor “om te 
keer”. Ramaphosa het toe dadelik 'n 
“oorlogskamer” gestig en in die Parlement 
belowe: “Oor twee jaar sal julle die drie 
ondernemings nie herken nie.” Die res is 
egter spreekwoordelik geskiedenis.

■ Vir die 2019 finansiële jaar het Eskom 'n 
bedry f sve r l i e s  van  R20 ,7  mi l j a rd 
gerapporteer. Terselfdertyd kos beurtkrag die 
SA ekonomie sowat R2 miljard per dag. Dit 
is syfers wat hul eie storie vertel.

■ Boonop tans met 'n leningskuld van R460 

■ Redaksie

miljard en gepaardgaande moordende 
rentelas kan Eskom eenvoudig nie op sy 
finansiële bene kom nie. Wat in die proses 
verswarend inwerk, is dat munisipaliteite 
(wat 60% van Eskom-klandisie is) en ander 
gebruikers in die land die kragvoorsiener in 
totaal bykans R36 miljard agterstallig 
skuld, waarvan Soweto alleen bykans R18 
miljard skuld. Dan word nie eens gepraat 
van die  wydverspreide  onwettige 
aftappings uit die netwerk nie.

■ Die kern van die saak is dat sedert die 
vorige regeringsbedeling 'n monopolie aan 
Eskom  toegeken is t.o.v. kragvoorsiening 
en dat hierdie reëling ontaard het in die 
aaklige wurggreep waarin Eskom die land 
tans het. As alternatief was daar reeds vier 
rondtes van aansoeke vir verskaffing van 
hernubare energie, in die vorm van son, 
wind en hidro, maar dit het slegs 2 000 MW  
tot die nasionale kragnetwerk bygedra. 
Tans word die vierde rondte op die ys 
gehou, wat na raming 'n verdere 5 000 MW 
sou kan byvoeg. Dit bly egter 'n druppel in 
die emmer.

■ Ironies is die feit dat totale elektrisiteits-
verbruik in die land die afgelope paar jaar 
afgeneem het, hoofsaaklik vanweë die 
verswakkende ekonomie, verbeterde 
tegnologiese kragverbruik, ens. Op sy 
toppunt het die aanvraag na kragverbruik in 
die land sowat 47 000 MW beloop, maar na 
raming sal op 'n laer kerf, sê, 40 000 MW, 
indien dit standhoudend gelewer sou kan 
word, steeds geen beurtkrag vereis nie.

■ Die ooglopende oplossing vir die Eskom-
krisis is natuurlik die ontbondeling van die 
kragvoorsiener in eenhede vir onder-
skeidelik opwekking, instandhouding en 
transmissie, die privatisering van hierdie 
eenhede en die oopstelling vir toetrede van 
hernubare energieverskaffers op 'n 
mededingende basis. Die probleem is 
weereens die vakbonde wat as stemvee die 
ANC gyselaar hou, asook die mag en die 
enorme finansiële geleenthede wat 
gemonopoliseerde kragvoorsieningt vir die 
regerende party meebring.

In vele opsigte verteenwoordig die Eskom-
krisis die groter krisis waarin SA as land 
sigself tans bevind. Hoe om daaruit te kom en 
die beste oplossing te vind, is die politiek van 
die dag. Die feit bly staan: Beurtkrag is totaal 
onnodig!

www.wowscales.co.za
www.mrbullbar.co.za
www.water-ways.co.za
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redaksionele 
kommentaar

Die oorheersende gedagte wat by ons opkom 
aan die begin van 2020 is dat dit die jaar behoort 
te wees vir die Afrikaner om as volk te 
konsolideer en op te staan vir hul reg van 
selfbeskikking. Na ons beskeie mening is al hoe 
Afrikaners gaan oorleef en voortbestaan in die 
hoogsbedreigde omstandighede waarin hul tans 
verkeer, is om by mekaar te kom en saam te 
staan. 

Ons weet dit is ŉ mondvol, maar indien dit nie 
gebeur nie, indien alle regsinnige nasionalistiese 
Afrikaners – hulle vir wie volkskap nog 
belangrik is – nie daadwerklik bymekaarkom nie 
en nie hul gemeenskaplike grond in woord en 
daad vind nie, kan dit ikabod wees met die 
Afrikaner.

Die leierskap wat die Afrikaner nodig het, is 
uitdruklik nie om onbepaald vir die Afrikaner in 
die huidige Suid-Afrikaanse opset met die 
korrupte ANC-dominansie ŉ plek te beding nie, 
maar stapsgewys die Afrikaner te lei na eie 
volhoubare grondgebied en die vestiging van ŉ 
nuwe eie staatstruktuur op weg na staatkundige 
onafhanklikheid, ekonomiese selfstandigheid en 
vryheid.

Indien gekyk word na die rekordgetalle 
opkoms by die Geloftevieringe op 16 Desember 
2019 en in besonder die duisende wat by die 
Voortrekkermonument hartroerend Die Stem 
gesing het, dan glo ons daar is werklik hoop. Ons 
glo daar is die 7 000 wat nog nie die knie voor 
Baäl gebuig het nie.

 Woord

Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in 
ooreenstemming met die liefde; braak vir julle 'n 
braakland, want dit is tyd om die HERE te soek, totdat Hy 
kom en geregtigheid oor julle laat reën.  

- Hoséa 10:12

stilword

■ V DM
Vriende, soveel mense verstaan nog nie die 
verski l  tussen godsdienst igheid en 
wedergeboorte nie. Ek wil vir u n kort bewys 
uit die Woord van God gee van wat die 
verskil is.

Ons lees in die boek Handelinge dat Saulus, 
later Paulus, 'n kragtige Godsdienstige was 
in die Joodse wettiese geloof. Soveel so dat 
Saulus, later Paulus, sy godsdienstige 
oortuigings gebruik het om Jesus Christus en 
die vroeë kerk / Christene te vervolg.

Deur hierdie vervolging was Saulus, later 
Paulus, ook verantwoordelik vir die 
steniging (dood) van die Christen Stefanus 
omdat Saulus gedink het hy doen God se wil. 
Net soos Jesus gesê het in Joh 16:2 - Daar 
kom selfs 'n tyd dat elkeen wat een van julle 
doodmaak, sal dink dat hy n diens (daad) aan 
God bewys.

Vriende, hier word nie  verwys na 
goddelose ongelowiges nie, want 'n 
goddelose ongelowige bewys nie 'n diens 
(daad) aan God in wie hy glo nie. Hier word 
verwys na die Joodse wettiese gods-
dienstiges wat wedergebore kinders van God 
vermoor soos wat Saulus gedoen het.

Wat is die verskil?
1 .  Die  Godsd iens t ige  Sau lus  he t 

wedergebore  Chr is tene  vervolg  en 
doodgemaak. Die wedergebore Paulus pleit 
en bid dat godsdienstiges geestelik moet 

sterf  sodat  hul le  as  wedergebore 
Christene kan leef.

2. Die Godsdienstige Saulus het gedink hy 
bewys aan God 'n diens (guns) om Christene 
te vervolg en dood te maak.(Godsdienstige 
maak dood, wedergeborene leer lewe.)

Die wedergebore Paulus weet nou 
verseker dat hy God 'n diens (daad) bewys 
deur mense na Jesus toe laat bekeer en nie 
m e e r  d o o d m a a k  e n  v e r v o l g  n i e . 
(Godsdienstige dink - Wedergeborene 
weet.) 

3. Die godsdienstige Saulus laat die 
wedergebore Stefanus stenig om die nuwe 
verbond te probeer stop. Die wedergebore 
Paulus word die draer en verkondiger van 
die nuwe verbond Evangelie wat hy eers 
deur sy godsdienstigheid wou stop. 
(Godsdienstige Saulus was anti-Christelik - 
wedergebore Paulus is pro-Christus.) 

4. Die godsdienstige Saulus was onderwerp 
aan die Joodse wettiese godsdiens, die 
wedergebore Paulus het hom onderwerp aan 
God en Sy wil. 

(Die godsdienstige volg 'n Godsdiens - die 
wedergeborene volg Christus, die Here.)

Die verskil is dus:
Die dood is in Godsdiens, die lewe is in 

wedergeboorte.
Die vraag is, wie is jy: Saulus of Paulus?
Seëngroete

uit die

Tog nog ons eie land...
Te midde van baie pessimisme oor Suid-Afrika 
en die stroom emigrante na die buiteland, kom 
die woorde van Springbokstut en mediese dokter 
Jannie du Plessis wat pas ná jare in Frankryk 
teruggekeer het om vir die Leeus in Gauteng te 
speel, soos ŉ vars bries: 

“Net om weer in die son te kan oefen en speel is 
wonderlik. Ja, ek weet daar is dinge soos 

beurtkrag en nat steenkool, maar ek voel dit is 
my nat steenkool en my land waar dit gebeur. 
Daarom pla my dit ook glad nie as al die robotte 
van hier tot by die huis nie werk nie.

“Ek is weer terug in my land en kan my taal 
praat. Europa is wonderlik, maar Suid-Afrika is 
waar my hart is.”

SAND EN KLIP
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Magashule die manipuleerder
Ace Magashule as ANC-politikus van die 
Vrystaat, het die afgelope 26 jaar ŉ massiewe 
baanrekord opgebou van korrupte politieke 
manipulasie. In die negentigerjare het destydse 
Vrystaatse premier Mosiuoa Lekota hom op 
grond van korrupsie ontslaan as LUR vir 
Ekonomiese Sake, maar tog het Magashule later 
vir Lekota verslaan as leier van ANC in die 
provinsie.

Magashule is nog later deur Zuma as premier 
van die Vrystaat aangestel en in sy termyn is die 
provinsie deur ongelooflike korrupsie feitlik 
geruïneer – miljarde rand se onwettige tenders, 
meelopers in senior poste wat munisipaliteite 
gestroop het en dienslewering in duie laat stort 
het en so gaan die lys aan.

Desondanks dit alles het Magashule daarin 
geslaag om in 2018 as sekretaris-generaal van 
die ANC deur ŉ twyfelagtige stemming verkies 

te word en sedertdien is hy kennelik in dié amp 
die spreekwoordelike stert wat die hond swaai, 
nie net binne die ANC nie, maar ook t.o.v. die 
landsregering.

Die jongste is dat Magashule skynbaar agter 
die skerms werk om pres Cyril Ramaphosa met 
die meer radikale adjunk-pres David Mabuza te 
vervang, ten einde die Zondo-kommissie te laat 
skrap en sodoende sy eie teregstaan op ŉ 
ellelange klagstaat te voorkom. Dit moet 
aanvaar word dat een van die redes is waarom 
Magashule en ook Zuma nog buite die tronk is, 
is dat hulle deel is van ŉ omvangryke 
misdaadryk wat die ANC die afgelope 26 jaar 
met nasionale en internasionale bande opgebou 
het – ŉ ryk  wat hulle eenvoudig nie kan 
bekostig om ten gronde te laat gaan nie.

Êrens egter moet die borrel bars.

Venster op HongaryeVenster op HongaryeVenster op Hongarye

■ Hierdie artikelreeks word geskryf deur 'n vryskutjoernalis in 
Hongarye, Bálint Mészáros, spesiaal vir Ditsem Nuus in 
Afrikaans. Epos: balintmesz@gmail.com

Bálint Mészáros

Katinka Hosszú, gebore 3 Mei 1989 in 
Hongarye, het met uitnemende prestasies in 
die swembad supersterstatus verwerf. Sy 
het drie Olimpiese goue medaljes verower 
en was nege keer wêreldkampioen in nege 
verskillende items.

Hosszú is die huidige wêreldrekordhouer 
in die 100 m individuele wisselslag, 200 m 
individuele wisselslag (langbaan en 
kortbaan), 400 m individuele wisselslag 
(langbaan) en 200 meter rugslag (kortbaan). 
Sy was die eerste swemmer (manlik of 
vroulik) wat terselfdertyd wêreldrekords in 
al vyf individuele wisselslag-items gehou 
het.

In 2014, 2015, 2016 en 2018 is Hosszú is 
aangewys as die FINA-swemmer van die 
jaar. In 2013 het sy SwimSwam se 
Swammy- toekenn ing  v i r  v rou l ike 
swemmer van die jaar gewen.

Sy het aan die vier Olimpiese Somerspele 
deelgeneem: 2004, 2008, 2012 en 2016. Sy 
is een van die veelsydigste swemsters ooit 
in die wêreld en het heel gepas die bynaam 
Iron Lady gekry – iets wat sy uitgebou het 
tot ŉ internasionale handelsmerk. In 2014 
het sy die eerste dollar-miljoenêr (man of 

vrou) in die geskiedenis van die swemsport 
geword. Volgens die tydskrif Forbes word 
sy beskou as die waardevolste Hongaarse 
atleet van die afgelope vyf jaar.

Sy berei tans voor vir die Tokio Olimpiese 
Spele later vanjaar en het onlangs Kaapstad 
besoek as deel van haar fisiese en geestelike 
voorbereiding – 'n besoek wat sy sê sy van 
harte geniet het. 

Katinka Hosszú
– Hongaarse

superswemster

Godsdienstig of wedergebore?

Opwindende nasionale Afrikaanse
Geskiedenisolimpiade geloods
In 'n tyd waar Afrikaans en Afrikanerkultuur 
swaar trek in skole, het die FAK pas 'n 
opwindende en uitdagende nasionale 
Afrikaanse Geskiedenisolimpiade geloods in 
die vorm van 'n aanlyntoets vir leerders van 
graad 8 tot 12. Die olimpiade bestaan uit drie 
hoofafdelings, nl. Afrikaanse taalgeskiedenis, 
A f r i k a n e rg e s k i e d e n i s  e n  We s t e r s e 
geskiedenis.

Die olimpiade, wat reeds oop is vir 
inskrywings, word oor twee rondtes beslis. 
Die eerste rondte behels 'n aanlyn vraestel wat 
bestaan uit 150 punte met 150 multikeusevrae 
– 50 punte vir elke afdeling. 

Afdeling 1, Afrikaanse taalgeskiedenis, het 
vrae hê oor digters (bv. wie het “Winternag”  
geskryf? Wie is die digter wat in die see in 
geloop het?), die oorsprong van Afrikaans, die 
prestasies van Afrikaans (bv. eerste gedig, 
eerste gedrukte boek, eerste Afrikaanse 
Bybelvertaling), Afrikaanse liedjies en 
Afrikaanse boeke. Afdeling 2, Afrikaner-
geskiedenis sal vrae insluit oor die VOC-
tydperk,  die Groot Trek,  die Anglo-
Boereoorlog, Republiekwording, asook 1994 
en daarna. Afdeling 3, Westerse geskiedenis, 
sal die kennis toets oor ontdekkingsreisigers, 
ontdekkers, die Reformasie, oorloë en 

rewolusies en leiers.
Diegene wat deurdring na rondte 2, skryf 'n 

aanlynvraestel waar standpuntstelling, 
beredenering en algemene kennis getoets 
word. Om deur te dring na rondte 2, moet 'n 
kandidaat minstens 80% in rondte 1 behaal 
het. 

Alle deelnemers ontvang 'n deelnemer-
sertifikaat. Almal wat deurdring na die tweede 
rondte, ontvang 'n medalje sowel as 'n 
erkenningsertifikaat. 

Die aantreklike pryse is soos volg: Algehele 
wenner - R10 000; tweede prys - R5 000; derde 
prys - R2 500. Daar is ook 'n prys vir die 
wenskool - R10 000 - wat bepaal word na 
aanleiding van die hoeveelheid leerders per 
skool wat deelneem en 'n sekere persentasie 
ontvang. Voorts is daar ook 'n FAK-
Wisseltrofee vir die beste individuele 
presteerder in geskiedenis.

Leerders kan nou reeds vir die olimpiade 
inskryf by webwerf www.olimpiade.fak.org. 
Dit gee leerders kans om sleutelbronne, soos 
by www.afrikanergeskiedenis.co.za, deur te 
werk en hul kennis te toets.

Meer besonderhede ook by Seugnet van Zyl 
by  012 361 1768 /  079 554 2542 / 
seugnet@fak.org.za.

Tyd vir die Afrikaner om op te staan

■ Redaksie

www.hugoenseun.co.za
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WAT ONS BIED:

VERHURINGS

VERKOPE

OMBOUINGS

Afgelewer vir solank as wat u nodig het
Beskikbaar in 3, 6 & 12 M

Beskikbaar in 3, 6 & 12 M
Store tot verkoeling, ons bied als!

Dink buite die boks!!
Stuur gerus jou idees, sodat ons jou
gedagtes kan vaspen en saamstel.

Radio Rosestad is 'n gemeenskapsradiostasie wat in 1994 gestig is om die Christelik-volkseie 
lewensbeskouing onder die Boere-Afrikanervolk uit te dra.

Die stasie, wat op 100.6 FM in Bloemfontein en omgewing uitsaai, fokus op die uitbouing van die 
Afrikaner se godsdiens;  taal; kultuur, tradisies, belange en gemeenskapsbehoeftes onder gesag van 

Koning Jesus.

VAKATURE:
STASIEBESTUURDER 

Indien u belangstel, vra Radio Rosestad se 
beleidsdokumente aan by voorsitter@rosestad.co.za

Kandidate, wat die doel en missie van die radiostasie 
onderskryf en wat die nodige kwalifikasies, kundigheid en 

ervaring het, sal vir hierdie pos oorweeg word.

SALARIS: R25 000 per maand

Stuur asb. u aansoek saam met 'n CV, wat ten minste 'n 
persoonlike bekendstelling, werkservaring en tersaaklike 
kwalifikasies insluit, per e-pos voor die sluitingsdatum van

20 Februarie 2020 aan dr Jann Schlebusch by die 
volgende eposadres: voorsitter@rosestad.co.za

Die vereistes is:
- 'n Christelik-volkseie lewensbeskouing en 

'n passie om dit uit te leef en uit te bou;

- Toepaslike bestuursondervinding;

- Leierskapsvaardighede en die vermoë om 
in spanverband te werk;

- Die vermoë om dissipline te handhaaf en 
stelsels in stand te hou;

- Bestuurservaring in die uitsaaibedryf en 
kennis van radio (insluitende programme, 
musiek, advertensies, bemarking, 
promosies en tegniese aspekte) sal 'n 
sterk aanbeveling wees.

Waar jy wil wees
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Radio Rosestad is 'n gemeenskapsradiostasie wat in 1994 gestig is om die Christelik-volkseie 
lewensbeskouing onder die Boere-Afrikanervolk uit te dra.

Die stasie, wat op 100.6 FM in Bloemfontein en omgewing uitsaai, fokus op die uitbouing van die 
Afrikaner se godsdiens;  taal; kultuur, tradisies, belange en gemeenskapsbehoeftes onder gesag van 

Koning Jesus.

VAKATURE:
PROGRAMBESTUURDER

Indien u belangstel, vra Radio Rosestad se 
beleidsdokumente aan by voorsitter@rosestad.co.za

Kandidate, wat die doel en missie van die radiostasie 
onderskryf en wat die nodige kwalifikasies, kundigheid en 

ervaring het, sal vir hierdie pos oorweeg word.

SALARIS: R20 000 per maand

Stuur asb. u aansoek saam met 'n CV, wat ten minste 'n 
persoonlike bekendstelling, werkservaring en tersaaklike 
kwalifikasies insluit, per e-pos voor die sluitingsdatum van

20 Februarie 2020 aan dr Jann Schlebusch by die 
volgende eposadres: voorsitter@rosestad.co.za

Die vereistes is:
- ‘n Christelik-volkseie lewensbeskouing en 

'n passie om dit uit te leef en uit te bou;

- Toepaslike bestuursondervinding van 
omroepers en programinhoud;

- Leierskapsvaardighede en die vermoë om 
in spanverband te werk;

- Die vermoë om dissipline te handhaaf en 
stelsels in stand te hou;

- Bestuurservaring in die uitsaaibedryf en 
kennis van radio (insluitende programme, 
musiek, advertensies, bemarking, 
promosies en tegniese aspekte).

Waar jy wil wees

www.rosestad.co.za www.rosestad.co.za www.rosestad.co.za 

Halalisering van SA 
– finansiering van terrorisme?

Reeds vir meer as ŉ dekade word 
gewaarsku teen die buitensporige 
bevoordeling van die klein minderheid 
Moslem-gedeel te  van  d ie  Suid-
Afrikaanse bevolking d.m.v. die 
implementering van die halaalteken op 
feitlik alle voedselprodukte in die 
verbruikersmark. daar is bykans geen 
verpakte of ingemaakte voedselprodukte 
op die rakke van winkels in die land wat 
nie halaal-gesertifiseer is nie. 

Die kruks van die saak is dat handelaars 
wetlik verplig is om ŉ persentasie van 
hul inkomste op verkope van halaal-
gesertifiseerde produkte oor te betaal aan 
toegekende Moslem-instansies soos die 
Islamic Judicial Council en andere. 
Moslems maak ongeveer 3% van die SA 
bevolking uit, terwyl meer as 80% van 
d ie  bevolk ing  gereken  word  as 
Christene, wat beteken dat baie geld 
vanuit wat Christene in die land op kos 
spandeer, gaan aan ter bevoordeling van 
die minderheidsgroepie Moslems.

Syfers toon dat SA die vyfde grootste 
produsent van halaalprodukte in die 
wêreld is, wat beteken dat SA ruim 20% 
bydra tot die totale omset van die 
halaalbedryf in die wêreld van beraamde 
$2,6 triljard oftewel R364 triljard. Dit 
blyk voorts dat 80% van halaalprodukte 
wêreldwyd nie deur Moslem-lande 
geproduseer word nie, maar deur 
Westerse lande. Daar is geen versekering 
dat halaalgeld wat na Moslem-instansies 
vloei, nie uiteindelik aangewend word 
vir terrorisme deur Moslem-militantes 
om hul s.g. jihad te voer nie, trouens die 
aanduidings is dat dit wel gebeur. 

So lank terug as 2012 het in SA 'n 
koalisie van Christen-instansies onder 
die naam Christen Koalisie ŉ aansoek in 

die Noord-Gautengse hooggeregshof 
gebring teen die Minister van Handel en 
Nywerheid en waarin i.t.v. die Grondwet 
beswaar gemaak word teen onbillike 
diskriminasie teen Christene a.g.v. die 
halaalteken op kosprodukte. Sedertdien 
het daar oënskynlik nie iets substansieel 
van die hofaansoek gekom nie.

Die feit van die saak is dat in die 
praktyk is dit vir voedselprodusente baie 
moeilik om hul produkte in die ark en op 
winkelrakke te kry indien hulle nie inval 
by halaal-sertifisering nie. Verlede jaar in 
O k t o b e r  h e t  d i e  We s - K a a p s e 
promosiemaatskappy Wesgro  in 
Kaapstad ŉ groot halaal-konferensie 
aangebied met die uitdruklike doel om 
die stad die hoofstad van halaal-
sertifisering in Afrika te maak.

Dit lyk of die oorgrote meerderheid 
Suid-Afrikaners  nie  die  enorme 
implikasies rondom die halaalteken op 
feitlik alle kosprodukte besef nie, 'n 
verskynsel wat grootliks as alledaags 
geïgnoreer word. Op die keper beskou 
egter, word Suid-Afrikaners in hierdie 
opsig voor ŉ enorme uitdaging gestel.  

Staatspensioenfonds
moontlik gestroop
Groot verontwaardiging en onrus heers oor die 

beweging in regeringskringe om moontlik R250 
miljard van die Staatsdienspensioenfonds 
( G E P F ) ,  w a t  d e u r  d i e  O p e n b a r e 
Beleggingskorporasie (OBK) bestuur word, te 
gebruik om 'n deel van die skuldlas van Eskom van 
R450 miljard  te verlig. Die idee om hierdie fondse 
vir die Eskom-skuldlas aan te wend, word 
blykbaar gesteun deur pres. Cyril Ramaphosa, 
Minister van Openbare Ondernemings Pravin 
Gordhan, Cosatu, die OBK, NOK en die 
Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika (OBSA).

Die GEPF word bestempel as die grootste 
pensioenfonds ter wêreld en is veral tydens die 
vorige regeringsbedeling sorgvuldig opgebou om 
o n w r i k b a r e  v o o r s i e n i n g  t e  m a a k  v i r 
staatsamptenare in verskillende sektore by aftrede. 
Daar was reeds klagtes op die tafel van ernstige 
wanpraktyke deur die OBK in die huidige bestuur 
van staatspensioengeld, soos finansiering van 

SEB-maatskappye, buitensporige pryse vir 
grondaankope en ander verdagte transaksies. 

Hoeveel staatsdienspensioengeld al op hierdie 
wyses geblaas is, is ŉ ope vraag. Wat egter ekstra 
ontstellend is, is dat die regering blykbaar verder 
oorweeg om die hele GEPF te stroop en die fondse 
aan te wend om die skulde van al sy bankrot 
staatsondernemings te delg. Indien hierdie 
gerugte, wat nie geïgnoreer kan word nie, waar is, 
toon dit hoe ver die ANC-regering bereid is om te 
gaan ten einde van die laaste beskikbare fondse in 
die land te stroop om hulself te red. 

Intussen is 'n organisasie bekend as die 
Association for Monitoring and Advocacy of 
Government Pensions (AMAGP) gestig om die 
moontlike stroping van die GEPF te verhoed – 
meer besonderhede by www.amagp.co.za. 
Verskeie politieke partye het hulself al ook ten 
sterkste uitgespreek teen die moontlikheid van 
hierdie stroping.

QR-kodes by advertensies

Ditsem Nuus het ŉ innoverende stelsel ontwerp om die 
blootstelling van advertensies in die gedrukte uitgawe 
van die koerant sterk te vergroot vir die adverteerders. 
Dit is naamlik dat onder aan elke advertensie kom, 
sonder ekstra koste vir die adverteerder, 'n unieke QR-
kode, wat eenvoudig met ŉ selfoon geskandeer kan 
word.  Dit neem dan die skandeerder op die skerm van 
die selfoon direk na die Facebookblad, webwerf of 
ander elektroniese dokument met meer inlig�ng of 
spesiale aanbiedinge van die adverteerder.

Ter illustrasie sien en skandeer, as ŉ proefloop, gerus 
die QR-kodes by die advertensies in hierdie uitgawe van 
Ditsem Nuus van onderskeidelik WOW Scales, Die 
Worsman, De Aar BuildIt, Triprod en Proe die Verskil. 
Hierdie gra�s byvoordeel geld alle adverteerders in die 
gedrukte uitgawe van Ditsem Nuus.

Gratis byvoordeel

■ Redaksie ■ Johann Dannhauser

www.rosestad.co.za
www.rosestad.co.za
www.kbycontainerpark.co.za
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2020 bring Afrikaner by kruispad
Indien realisties na omstandighede aan die 
begin van hierdie jaar gekyk word, dan is dit 
duidelik dat die Afrikaner tans by 'n 
lotsbepalende kruispad staan. Die kruispad 
word opgemaak uit vier stelle faktore: Eerstens, 
die wesentlike gevare wat die voortbestaan van 
die Afrikaner as volk bedreig; tweedens, dat die 
Afrikaner deel is van 'n land wat inderdaad 'n 
sinkende skip is; derdens, dat die ANC as 
regering teen die toue is; en, vierdens, vrae oor 
hoe Afrikaners reageer op die eerste drie stelle 
faktore.

In die eerste plek is die volgende van die 
belangrikste faktore wat op die huidige tydstip 
die voortbestaan van die Afrikaner bedreig: 

■ Die prontuit verklaring van die ANC dat 
hulle as regering  beplan om nie slegs 
vanjaar die Grondwet te wysig om 
onteiening van eiendom sonder vergoeding 
te “wettig” nie, maar dat die politici in die 
regering sommer self die grondgryp wil 
hanteer  en dit nie deur die howe laat geskied 
nie. 

■ Aangekondigde verskerpte maatreëls vir 
swart ekonomiese bemagtiging (SEB) met 
die doel om blankes verder uit die 
hoofstroomekonomie te druk ensodoend 
blanke werkloosheid en armoede te vererger.

■  Die  meedoën lose  voor tgang  van 
plaasmoorde en ook aanvalle en moorde op 
blankes in dorpe en stede, met aanduidings 
dat dit al meer gesofistikeerd en wreedaardig 
raak. 

■ Op onderwysgebied word die leefstyl, 
geskiedenis en kultuur van die Afrikaner al 
meer verkrag, bv. Afrikaner-geskiedenis wat 
totaal verdraai word, die bose CSE-
seksonderrig vir selfs kleuters  en al minder 
inspraak van ouers in skoolbestuur. Dit geld 
ook tersiêre onderrig, waar geen Afrikaanse 
universiteit uit die vorige bedeling oorgebly 
het nie.

■ Op die terrein van die godsdiens druk ŉ 
ateïstiese regering sy stempel d.m.v. 
wetgewing al sterker af en word Christene 
bv. gedwing om te kies tussen die 
“aanvaarding” van gewettigde selfdegeslag 
verhoudings en wat die Bybel daaroor 
voorskryf, terwyl die regering ook ŉ 
spesifieke instansie geskep het om alle kerke 
te monitor en te reguleer.

■ Die regering en sy meelopers forseer Suid-
Afrikaners  d.m.v. nuwe wetgewing al meer 
in nie net  ŉ sentralistiese sosialistiese bestel 
i n  n i e ,  maa r  i n  werk l ikhe id  in  ŉ 
Kommunistiese dwangbuis (“straight 
jacket”). ŉ Voorbeeld is die pasgepubli-
seerde wetsontwerp om alle sport in die land 
te nasionaliseer.

■ Daar is 'n bedekte beweging van die 
regering om alle sg. ruimtelike oorblyfsels 
van apartheid wat betref dorpe en stede – sg. 
tradisionele woonbuurte – uit te wis, ten 
einde uiteindelik alle spore van Afrikaner-
ontwikkeling dood te vee. 

In die tweede plek, blyk die sinkende skip wat 
SA as staat is, o.m. uit die volgende: 

■ Omdat SA onder 'n ateïstiese regering staan 
wat amptelik geen plek het vir God-Drieënig 
en sy gebod nie, is daar nie 'n kans dat die 
land as staat gaan slaag en 'n lewensvatbare 
en volhoubare toekoms vir sy burgers gaan 
skep nie. Dit is die hoofrede waarom SA tans 
is wat dit is en lyk soos  dit lyk.

■ Endemiese korrupsie soos wat dit tans tot 
groot mate voor die Zondo-kommissie 
blootgelê word en waarin elke kader net die 
miljoene skep wat hy of sy kan, het, tesame 
met  die  ongekende aakligheid van 
staatskaping, die land tot op die rand van die 
afgrond gebring.

■ Feitlik alle staatsondernemings, soos 

Eskom, Prasa, Land Bank, SAL, SAUK, 
ens., het misluk a.g.v. wanbestuur en 
sodoende  noodsaak l i ke  na s iona l e 
infrastruktuur verswak tot op 'n punt van 
ineenstorting. Dit is ten gevolge hiervan dat 
internasionale graderingsagentskappe die 
land tot rommelstatus afgegradeer het.

■ Verlede jaar het van die 257 munisipaliteite 
in die land slegs 18 skoon oudits gekry, het 
sowat 90% plus van munisipaliteite 
platgeval wat betref dienslewering, is hulle 
finansieël bankrot en word Eskom in totaal 
bykans R30 miljard geskuld. 

■ Die SA nasionale skuld het al die R3 triljard 
merk oorskry, met die rente hierop wat R170 
miljard per jaar beloop. Dit beteken SA 
staatskuld beloop meer as 60% van BNP, wat 
teen huidige koers teen 2022 kan klim na 
70%. Die kort van die storie is dat die 
staatskas leeg is en dit is waarom die 
regering nou bv. R200 miljard uit die 
Staatsdienspensioenfonds wil vat om Eskom 
staande te hou.

■ Misdaad is buite beheer, met nie net hordes 
wettelose inwoners op grondvlak wat feitlik 
doen wat hulle wil nie, maar is die land ook 
d e u r t r e k  m e t  g e o r g a n i s e e r d e 
misdaadsindikate. Die moordsyfer beloop 
bykans 21 000 per jaar, terwyl beraam word 
elke 26 sekondes word 'n vrou in SA verkrag.

■ Omgewingsbesoedeling is so erg soos nog 
nooit in die geskiedenis van die land nie, met 
o.a. onverwerkte riool wat oral daagliks in 
riviere en spruite inloop, soveel so dat selfs 
die Vaalrivierstelsel as slagaar van die 
ekonomiese hartland van die land op die 
punt is om disfunksioneel te raak.

In die derde plek, met dié dat die ANC wat in 
1994 die voorste nywerheidsland in Afrika op 'n 
skinkbord gekry het, maar SA die afgelope 26 
j a a r  m e t  o n g e l o o fl i k e  k o r r u p s i e  e n 
wanadministrasie in 'n wrak van 'n land 
“bestuur” het, het die organisasie sy morele 
basis en geloofwaardigheid verloor. Dit geld 
nie net oor die bevolkingspektrum binnelands 
nie, maar ook grotendeels internasionaal.  

In besonder geld die volgende:
■ Met sy massiewe baanrekord van korrupsie 

en staatskaping is daar geen morele 
regverdiging vir die ANC om SA langer te 
regeer nie.

■ Met die gruwelike plaasmoorde en ander 
moorde aan die orde van die dag onder ANC-
bewind, drup die hande van die ANC van 
bloed.

■ Die omgekeerde apartheid wat die ANC op 
die wetboek geplaas het, is veel erger as wat 
die vorige bedeling ooit was, welke bedeling 
internasionaal as misdaad teen die mensdom 
verklaar is. 

■ Onteiening van grond en eiendom sonder 
vergoeding is staatsgesanksioneerde diefstal 
in enige beskaafde woordeskat en sal daar 
nooit enige wetlike en morele regverdiging 
voor gevind kan word nie.

■ Die raskwotavereistes van die ANC-
regering in sport druis in teen die verklaarde 
beginsels van internasionale sport-
beheerliggame en sou die skorsing van SA 
uit hierdie internasionale kodes regverdig.

■ Dit lyk of tweespalt heers in die ANC tussen 
sg. gematigdes wat die rigting van die 
Zondo-kommissie steun en radikales met 
veral sekretaris-generaal Ace Magashule 
aan die spits.

■ In Desember verlede jaar het mediaberigte 
gelui dat die ANC-hoofkantoor te Luthuli 
Huis nie die salarisse van hul personeel 
maandeinde kon betaal nie, hoewel dit nie 
duidelik is wat uiteindelik gebeur het nie

Die punt is dat die ANC weens hul eie toedoen 
en volgens hul ware kleure teen die toue is en 

gereed is vir 'n opstopper. Hoewel die Afrikaner 
getalsgewys nie met die ANC kan meeding nie, 
kan hy moreel en bekwaamheidsgewys die 
ANC aanvat en sy uitgangskaartjie na sy eie 
nuwe bedeling opeis.

Vierdens, gegee die werklikheidscenario soos 
hierbo uiteengesit, kom vrae op soos die 
volgende oor hoe die Afrikaner sou reageer op 
bepaalde sleutelaspekte: 

■ Besef 'n betekenisvolle deel van die 
Afrikaner dat hulle nog 'n volk is en nie bloot 
'n uitgelewerde minderheidsgroep in 'n land 
wat hulle eens hul eie genoem het nie?

■ Hoe swaar weeg politieke selfbeskikking 
vir regsinnige Afrikaners?

■ Tot watter mate is die Afrikaner nog bereid 
om sy geskiedenis en kultuur te bewaar en in 
stand te hou? 

■  B e s k o u  d i e  A f r i k a n e r  h o m s e l f 
nimmereindigend as deel van die huidige 
geografies-staatkundige  Suid-Afrika met sy 
swart meerderheidsregering, of is hy bereid 
om betyds op 'n reddingsboot te klim in die 
v o r m  v a n  s y  e i e  g r o n d g e b i e d  e n 
staatkundige toekoms?

■ Is Orania wat oorspronklik as wettige 
toevlugsoord vir die Afrikaner gekoop en 
ontwikkel is, geposisioneer om tot veel 
groter mate 'n bestemming van voorkeur vir 
Afrikaners te word?

■ Gaan regsinnige Afrikaners daarin slaag om 
vir die eerste keer in hul geskiedenis 
daadwerklik bymekaar te kom en saam te 
werk vir hul eie regmatige toekoms?

■ Gaan Afrikaners daarin slaag om hulself 
fisies te beveilig in geval van eskalerende 
gewelddadige aanslag?

■ Hoe haalbaar is dit om te verwag dat 
Afrikaners ook ekonomies vir hulself gaan 
sorg en gestruktureerd na mekaar gaan 
omsien?

■ Is daar leierskap – let wel nie noodwendig 'n 
enkele leier nie – wat 'n politieke voorhoede 
vir regsinnige Afrikaners kan vorm en 
sinvolle en polities-inkorrekte leiding gee in 
'n deurmekaar land en 'n deurmekaar 
wêreld?

■ Gaan die regsinnige Afrikaner die ANC 
regmatig aanvat en sy selfbeskikking opeis?

■ Gaan Afrikaners hulself eendragtig voor 
God-Drieënig verootmoedig ten einde in 
geloof op Sy almagtige uitkoms te kan 
staatmaak?

Hierdie word beskou as die wesentlike feite en 
aspekte wat die Afrikaner van 2020 by 'n 
onvermydelike kruispad bring. Hierop moet 
betyds antwoorde gevind word, anders kan dit 
prakties te laat wees. 

Sommige kan hierdie uiteensetting afmaak as 
verregs en alarmisties, terwyl vir ander dit nie 
radikaal en opdatum genoeg mag wees nie. 
Ditsem Nuus publiseer egter hierdie artikel vir 
wat dit werd mag wees en laat dit aan die leser 
oor om self te besluit.

Boubenodighede | Kabinet & hardeware | Kwekery | Swembad- en troeteldierafdeling | Braaiers | Kaggels en 
bybehore | Gifstowwe | Besproeiing en grassnyers | Verf | Elektriese ware | Loodgietersware | 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

Millerstraat 8 | De Aar
053 631 3852 /3 /7
johan@deaarbuildit.co.za
www.buildit.co.za

plus

►►►►►Skandeer om ons volledige produktelys te sien

PawsPawsPaws

Harveyweg 86Harveyweg 86
Curielaan 125 (by Nando’s)Curielaan 125 (by Nando’s)
Heuwelsig SentrumHeuwelsig Sentrum
HeuwelsigHeuwelsig

Harveyweg 86
Curielaan 125 (by Nando’s)
Heuwelsig Sentrum
Heuwelsig

Die Troeteldier
Die Troeteldier

Supermark!
Supermark!Die Troeteldier

Supermark!

051 447 2930051 447 2930051 447 2930

►►►►►Skandeer om ons spesiale aanbiedinge te sien

Nuus wat saakmaak vir
die Afrikaner daagliksop jou selfoon:

Teken in @slegs R25 pm.of R300 vir12 maande!

► Daaglikse Nuushooftrekke► Weeklikse Nuuskommentaar

► Joahnn Dannhauser

Skandeer die
QR-kode en volg
die 1-minuut-
intekenproses!

Orania as Afrikanerbestemming. 
Foto: Ditsem Nuus

http://www.ditsem.net/ditsem/index.php/nuusbrief-2/teken-in.html
www.geyserworx.co.za
www.buildit.co.za
https://www.facebook.com/dogsandcatsfood/
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Troues | Verjaarsdae | Seminare |
Konferensies | Partytjies | Enige funksies

VenuesVenuesVenues
 vir onthale & samekomste vir onthale & samekomste vir onthale & samekomste

in Sentraal SA

Met reeds sowat 19 000 suksesvol 
funksies, onthale en konferensies 
op ons kerfstok, is Horseshoe Inn, 
Kimberley, ŉ markleier in die bedryf 
met ons groot verskeidenheid 
venues, fasiliteite en dienste verskaf 
ons die doelontwerpte oplossing vir 
enige byeenkoms.

Wat troues betref, beskik ons oor 
ŉ netwerk van leweransiers vanaf 
beplanners tot sjefs en tot trourok-
ontwerpers. Ons maak stylvolle 
voorsiening vir enige groo�e troue 
en bied selfs byderwetse buitelug 
fasiliteite.

Sover dit konferensies aangaan en 
enige ander besigheidsfunksies, 
bied Horseshoe Inn ŉ eenstopdiens 
met sy verskeidenheid lugversorgde 
lokale en fasiliteite soos TV 
monitors, video- en oorhoofse 
projektors, skerms en blaaiborde. 
Ons grootste konferensielokaal kan 

600 afgevaar-digdes 
te ate rst y l  a k ko m -
modeer en 350 persone 
klaskamerstyl. 

Noem jou funksie – ook 
verjaarsdae afskeide, 
oggendtee's, of wat ookal 
– ons maak voorsiening. 
Prys-pakke�e volgens 
behoe�e. Gra�s kwotasies.

Om dit alles af te rond bied 
Horseshoe Inn op sy kampus 
ook akkommodasie te kies en 
te keur, spyseniering volgens 
behoe�e en ŉ volle a-la-carte 
restaurant. Les bes, Horseshoe 
Inn is ingestel op topgehalte 
diens.

Vir die afgelope vier agtereen-
volgende jare is Horseshoe Inn 
aangewys as die Beste Konfe-
rensie- & Trousentrum in die 
Noord-Kaap.

Horseshoe Inn lokale:
The Show Horse
The Stable
The Brumby
Pepperboom Garden Venue
Swimming Pool Garden Venue

Country Club lokale
The Ken Loftus-saal
The Garden
The Blue Room
The Copper Bar

500 gaste
150 gaste
250 gaste
500 gaste
150 gaste

150 gaste
150 gaste
60 gaste
50 gaste

www.horseshoeinn.co.za

Memorialweg 101 • Kimberley

053 832  5267

admin@hsinn.co.za

30 km vanaf Kimberley op N8
na Petrusburg en Bloemfontein

Voortreflike styl in die platteland

Oorvloedige plante- en dierelewe midde in
die semi-Karoolandskap

Aanpasbare venues en uitnemende aanbieding
van enige onthaal of funksie:
Troues | Konferensies | Verjaarsdae | Besigheidsonthale
Noem dit! 

weltevredenguestlodge@gmail.com
www.weltevredenlodge.co.za

Jou gasheer

Henno & span

073 763 8230

TopTopTop

Ooievaarstees

Verjaarsdae

Leeus

Konferensies

Kampering

Plaasvenue

Wildsbesigtiging

Kinderpartytjies

Restaurant

Kroeg

Ontspanning

Swembad

Spanboukampe

Natuur & Plaaslewe

Trouvenue

Jaareindfunksies

Naweek Wegbreek

Volledig toegerus
met alle fasiliteite,

insluitende puik
kombuisgeriewe

Uitnemende
spyseniering

Kontak Anine Wiid 082 775 9903
aninewiid@gmail.com

AsemrowendAsemrowendAsemrowend
op die oewer van die Oranjeop die oewer van die Oranjeop die oewer van die Oranje

– uitsig sowel as atmosfeer– uitsig sowel as atmosfeer– uitsig sowel as atmosfeer

Vluytjeskraal Landgoed | ORANIA

www.weltevredenlodge.co.za
www.kandirri.co.za
www.horseshoeinn.co.za


Werksplekuitleg

Veiligheid in die 
werksplek

Gesondheidsrisiko

Ontruimingsbestuur

Arbeidsverhoudinge

Wetlike vereistes vir 
werkgewer sowel as 
werknemers

Noodhulpbeplanning

Kontak Stompie 065 538 9319
stompiesaayman90@gmail.com

Professionele en
geakkrediteerde

advies

Alles binne
die toepaslike
wetsraamwerk

Verskaf ook:

Noodhulptasse

Brandblussers

PPE klereBVG
Beroepsveiligheid

en Gesondheid

Konsultante

Beroepsveiligheid en gesondheid in die werksplek

Spesiale 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!

Witolienstraat 69, Orania | 064 755 6559Witolienstraat 69, Orania | 064 755 6559
besprekings@oraniatoere.co.za | www.oraniatoere.co.zabesprekings@oraniatoere.co.za | www.oraniatoere.co.za

Witolienstraat 69, Orania | 064 755 6559
besprekings@oraniatoere.co.za | www.oraniatoere.co.za

■ Sentraal geleë in Orania en pragtige 
uitsig oor die dorp

■ Braaigeriewe, swembad en parkering

■ Dubbel- en gesinskamers beskikbaar

■ Lugversorging en DSTV in alle kamers

■ Tariewe vanaf slegs R700 per kamer 
per nag

KaroosigKaroosigKaroosig
Gastehuis • OraniaGastehuis • OraniaGastehuis • Orania

Ora AluminiumOra AluminiumOra Aluminium
Ysterklipstraat 53
Industriële Gebied | Orania

Praat met ons oor jouPraat met ons oor jou
industriële behoeftes!industriële behoeftes!
Praat met ons oor jou
industriële behoeftes!

Bo, die fabrieksperseel van Ora 
Aluminium, met links die sonpanele 
op die perseel wat al die elektriese 
energie vir die bedryf voorsien.

Ora AluminiumOra AluminiumOra Aluminium
Enigste vervaardiger van aluminiumprofieleEnigste vervaardiger van aluminiumprofiele
in Sentraal Suid-Afrika – en dit alles op sonkragin Sentraal Suid-Afrika – en dit alles op sonkrag

Enigste vervaardiger van aluminiumprofiele
in Sentraal Suid-Afrika – en dit alles op sonkrag

082 875 5531
tommie@aluden.co.za

Soos hul baanrekord oor jare al van getuig, het Ora 
Aluminium gebaseer te Orania as onderneming 
daarin geslaag om die hoogs gespesialiseerde 
nismark van vervaardiging in die aluminiumbedryf 
te bemeester. Ook in hierdie geval, soos met die 
mees suksesvolle besighede, draai dit om die 
entrepreneurskap van een persoon – in hierdie geval 
Tommie de Nysschen.

Dit het alles begin toe De Nysschen, gekwalifiseer 
in meganiese ingenieurswese, in 1990 te 
Vereeniging by ŉ onderneming in die aluminium-
bedryf begin werk het. Hy het daar deeglike 
ervaring opgedoen in verskillende aspekte van die 
bedryf, vanaf smeltery en meganiese verwerking tot 
vervaardiging en produktoepassings.

In 2000 het De Nysschen sy eie vervaardigings-
aanleg in aluminium in Vereeniging begin. 
Genadiglik het die onderneming progressief gegroei, 
soveel so dat hy dit in 2010 as ŉ lopende saak kon 
verkoop het en na Orania verhuis het.

Dit het hom in staat gestel om te Orania sy eie 
fabrieksperseel vir aluminiumvervaardiging doel-

ontwerp te kon bou, asook die nodige hidroliese 
pers volgens sy behoeftes om te bou. Terselfdertyd 
het hy die pioniersbesluit geneem om vir die 
onderneming, wat ŉ hoë verbruiker van elektrisiteit 
is, sonkrag te begin installeer.

Hy het die sonpanele direk vanaf China ingevoer 
en gekoppel aan ŉ batterystelsel wat uiteindelik 
80kW kan genereer. Die stelsel, wat die aanleg 
uiteindelik heeltemal onafhanklik gemaak het van 
Eskom, bestaan huidig uit sowat 300 sonpanele, die 
batterystelsel, ŉ 100kW omsetter en verstelbare 
omsetters (VSD) vir aandrywing van elektriese 
motors.

In die onderneming word Tommie bygestaan deur 
sy twee seuns CJ en Tom jnr. asook Jaco Botha en 
Kobus Bester. Hulle vervaardig slegs vir die 
groothandel boubedryf, maar kan ook vir ander 
industriële behoeftes op aanvraag voorsien. 

Te Orania is Ora Aluminium ŉ pasaangeër sover 
dit die vervaardigingsbedryf betref – die nommer 
een sektor vir ekonomiese groei, nie net plaaslik nie, 
maar ook in streeks – en selfs nasionale verband.

Tommie de Nysschen (regs) en sy personeelspan, 
van links, Kobus Bester, Jaco Botha en Tom de 
Nysschen jnr. Afwesig CJ de Nysschen.

Enkele voorbeelde van aluminium-
profiele vervaardig deur Ora 
Aluminium.
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Vleis met persoonl
ikheid

Vleis met persoonl
ikheid

Vleis met persoonl
ikheid

Groot verskeidenheid
topgehalte vleise

Van ons nuutste wenners!Van ons nuutste wenners!Van ons nuutste wenners!

GROOT NUUS: NOU OOK TE VANDERKLOOF!
► Winkel 1, Horison Nywerheidskorf, Orania

   072 055 1407 

► Proteastraat, Vanderkloof

   082 411 9917 Danie

Vars beesbiltong                   Egte boerewors

►►►►►Skandeer om ons spesiale aanbiedinge te sien

Nuwe erfontwikkeling
Te midde van 'n kritieke tekort aan 
woonakkommodasie, asook 'n tekort aan 
sakepersele, is die Orania Dorpsraad tans 
besig met die ontwikkeling van Fase 4 van 
die Karoosiggebied en wat behels 65 nuwe 
woonerwe, met later nuwe sake- en 
nywerheidserwe in die pyplyn. Die terrein is 
geleë aan die suidekant van Soetdoringlaan. 
E r f g r o o t t e s  w i s s e l  -  v o l g e n s  d i e 
advertensiebord by die terrein beloop pryse 

vanaf R245 000 tot R375 000. 
Inmiddels is in in die vorige fase van die 

K a r o o s i g - o n t w i k k e l i n g  n o o r d  v a n 
Soetdoringlaan van die 53 erwe wat daar 
uitgesit en gediens is, is die afgelope drie 
jaar 14 nuwe woonhuise en een meenthuis-
kompleks met vyf eenhede voltooi en 
bewoon, terwyl ses woonhuise en een 
woonstelblok in aanbou is.

■ Redaksie

Bo, 'n blik op die terrein van Karoosig Fase 4 wat tans voorberei word en waar dienste aangelê
word, met, onder, van die voltooide woonhuise in die vorige Karoosig-ontwikkeling

Foto’s: Ditsem Nuus

https://www.facebook.com/Die-Worsman-105884020771521/
www.oraniatoere.co.za
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Olienhoutrylaan
Nywerheidsgebied
Orania
Chris Lindeque
061 520 8819
orania@glassmaster.co.za www.glassmaster.co.za

Fritz Stockenstromstr. 64
Ooseinde, Bloemfontein

Hoofkantoor:

Jaco de Meyer 081 010 5400
jaco@glassmaster.co.za

Meesters in glas
Meesters in glas

en aluminiumen aluminium
Meesters in glas

en aluminium
- al vir 28 jaar

Vir wye verskeidenheid toepassings:

● Vensters ● Deure ● Storte 

Ons baanrekord, ook die afgelope

maande in Orania, spreek vanself!

OraniaOraniaOrania
H/v Saffierstraat en Pêrellaan

Jessica - 082 467 8901Jessica - 082 467 8901
Ma. - Vry.: 08:00 - 17:00 Sa.: 08:00 - 15:00 Ma. - Vry.: 08:00 - 17:00 Sa.: 08:00 - 15:00 
Jessica - 082 467 8901
Ma. - Vry.: 08:00 - 17:00 Sa.: 08:00 - 15:00 

Ontbyte, burgers,
Vis & skyfies,

hoender, varkribBEs,
Melkskommels

...en veel meer
vra vir whatsapp groepvra vir whatsapp groepvra vir whatsapp groep

Daagliks spesiale aanbiedinge!!!Daagliks spesiale aanbiedinge!!!

      –       – 

Daagliks spesiale aanbiedinge!!!

      – 

Spesiale aanbod:Spesiale aanbod:
Dames Sny & blaas met ‘n Dames Sny & blaas met ‘n 

haarmasker vir R150.haarmasker vir R150.

Mans haarsny slegs R50Mans haarsny slegs R50

Spesiale aanbod:
Dames Sny & blaas met ‘n 

haarmasker vir R150.

Kleur en sny en ontvang ‘n
gratis blaas:

• R350 – kort hare
• R460 – lang hare

Mans haarsny slegs R50
Kuierstoep Orania
Alta - 082 422 4846

Ma - Do
11:30 - 17:00

Vr 
08:00 - 13:00

Sa & So
Gesluit

EPiLiTE
Industriële Handelaars

Ysterklipstraat 47 - 48 | Nywerheidsgebied | Orania

082 475 6785
082 474 7955
epilite265@gmail.com

E
p

il
it

e►                      veiligheidstoerusting►                     gas

Die plekDie plek
  met die  met die
  renoster  renoster

Die plek
  met die
  renoster

● Plasma snywerk uit staal ● Powder coating ● Industriële grassnyer te huur
►                    batterye

pl
anm

ake
rs

!

D
ie

Proe
“Die Verskil” ● Ontbyte ● Middagetes ● Baie soetgoed

● Heerlike tee, koffie en melkskommels

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

►►►►►Skandeer om ons spesiale aanbiedinge te sienolkstaat

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

• Bemarkingsondersteuning
• Beeldbou-advies 

2 x verskillende sonkragverskaffers
Snelherlaaibare sonkragbatterye
Waterlose toilette
Biorrioleringstelsels
Waterperseveringsmiddels

VEK (Volhoubare Energie Koöperasie Bpk.) 
Koop aandele in ons Afrikaners se

eie energiekoöperasie!
Ons dienste:
• Onafhanklike nagaan van u sonkragstelselkwotasie. 
• Hulp by indiening van ontwerp vir goedkeuring by 

Orania Dorpsraad
• Afteken van stelsel deur ECSA professionele persoon 
soos vereis deur Orania Dorpsraad navraag.vek@gmail.com

fb.com/volhoubare.energie

Vryheid deur Energie

OraniaOraniaOrania

AWS
KONTRAKTEURS

► Koeëllaers (Bearings)
► Boute
► Moere
► Windpompe
► Windpomponderdele
► Dompelpompe

► Sonpompe
► Elektriese motors
► Ratte
► Bo-aste (PTO shafts)
► Stroperkettings
► Ens.

066 044 5983
awsgroep@gmail.com

Arnold Hugo

Olienhoutrylaan | Nywerheidsgebied | Orania

Bo-Karoo
Skoonheidskliniek

Karooland Gebou, Olienhoutrylaan
 Orania | 082 392 2131

10% af op ‘n vol
Geldig vir hele FebruarieGeldig vir hele FebruarieGeldig vir hele Februarie

Spesiaal virSpesiaal vir

Valentynsdag!Valentynsdag!
Spesiaal vir

Valentynsdag!

bikini waksbikini waksbikini waks

‘n Unieke boetiek brouery‘n Unieke boetiek brouery
in die Afrikaner Hartlandin die Afrikaner Hartland

‘n Unieke boetiek brouery
in die Afrikaner Hartland

Ontmoet ons legendes:Ontmoet ons legendes:
Jan, Piet, Koos, Klein Reus,Jan, Piet, Koos, Klein Reus,

Bliksem en Appel-LiefieBliksem en Appel-Liefie

Ontmoet ons legendes:
Jan, Piet, 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!

060 965 5311 Robert060 965 5311 Robert060 965 5311 Robert
Stokkiesdraai Winkelsentrum | OraniaStokkiesdraai Winkelsentrum | OraniaStokkiesdraai Winkelsentrum | Orania

Venster op Orania

Nuwe
ontwikkelings-
maatskappy

Volgens  in l ig t ing  deur  d ie  Orania 
Dorpskantoor verskaf, is 'n selfstandige 
ontwikkelingsmaatskappy vir Orania, die 
Orania Ontwikkelingsmaatskappy, onlangs 
tot stand gebring. Dit is 'n inisiatief van die 
Solidariteit Beweging “met die doel om 
Orania sterker uit te bou om saam met die 
inwoners en instellings van Orania 'n 
toekoms vir die Afrikaner te verseker.”

Volgens die inligting sal die uitvoerende 
hoof van die Dorpsraad, mnr Frans de 
Klerk, op 30 Junie vanjaar sy huidige pos 
verlaat “om verantwoordelikheid te neem 
vir die werksaamhede van die nuwe 
maatskappy.”

Dit is so dat daar onder sommige inwoners 
van Orania bedenkinge bestaan of die 
Solidariteit Beweging inderdaad die doel 
van uiteindelik 'n onafhanklike en vrye 
Afrikanervolkstaat steun.

Studente trek inStudente trek inStudente trek in

Vanjaar het 41 studente ingeskryf by die 
tegniese opleidingsentrum te Orania, Bo-
Karoo Opleiding, met verblyf in die 
Steenbok Herberg en die splinternuwe 
Huis Duiker. Die studente loop kursusse in 
bou en siviele konstruksie, elektrisiëns en 
loodgieters, terwyl gestruktureerde 
stuntelewe ook vir hulle geskep word.

Op die foto, van die nuwe studente-
inwoners.

Foto: Orania Beweging

■ Johann Dannhauser

https://www.facebook.com/bokaroo.skoonheidskliniek
https://www.facebook.com/EpiliteHandelaars
https://www.facebook.com/BoskombuisOrania/
https://www.facebook.com/Grootrivier/
https://www.facebook.com/aws.contractors.90
https://www.facebook.com/Proedieverskil/
https://www.facebook.com/volhoubare.energie/
www.glassmaster.co.za
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BETA

Ditsem Markplein is ‘n nuwe innoverende ‘bot’ op
Telegram gemaak vir Afrikaanssprekendes wat

graag wil handeldryf in hul eie taal.
Ná meer as 10 jaar se advertering van Afrikaanse

besighede in Ditsem Nuus, het Ditsem ‘n uitgebreide
databasis van handelsmarkte opgebou wat ons

graag deel met lesers.

Skakel George 076 171 4954

Ensuite kamers & selfsorgeenhede

info@anriguesthouse.co.za
www.anriguesthouse.co.za

Naby sakesentra,

restaurante en skole

Waverleyweg 135
Dan Pienaar

Bloemfontein

Veilige verblyf en parkering,
volle geriewe, baie privaat! 

SA krieket en die rasding
N a d a t  T h a b a n g  M o r o e  e n 
meelopers die administrasie van 
krieket in die land feitlik eiehandig 
verwoes het en die rampspoedige 
toer deur Indië verlede jaar, is 
vroeg vanjaar sterk moed geskep 
met die aanstelling van Graeme 
Smith as waarnemende uitvoerende 
hoof  van Krieket  SA,  Mark 
Boucher as Protea-afrigter en 
Jacques Kallis as kolfafrigter. Dit is 
nou benewens Enoch Nkwe as 
hulpafrigter en Charl Langeveldt as 
boulafrigter. Desnieteenstaande 
word die rassetromme op sosiale 
media geslaan oor “transformasie 
en te veel wittes.”

Aanvanklik met die toer van 
Engeland het plaaslik, het die 
Proteas die eerste meerdagtoets 
gewen, maar daarna in die ander 
drie lelik in die hek geduik. Die 
keuse van die spanlede het egter 
aan kwotavereistes voldoen, maar 
toe is weer van die ander kant gesê 
spelers van kleur is nie noodwendig 
die beste beskikbaar nie.

D i e  m e e r d a g t o e t s r e e k s  i s 
opgevolg deur die eendagreeks, met 
Quinton de Kock wat Faf du Pessis 
as kaptein vervang het. Skielik was 
daar meer lewe in die Proteas en 
het hulle die Engelse tot dusver 
afgeransel.

Die tendens wat in die proses 
deurkom is drieledig: In die eerste 
plek wys ouer blanke spelers wat 
voorheen nie vir die Proteas gekies 
is nie, maar wat nou op ouderdom 

3 0  p l u s  k a n s  k r y  o m  o p 
internasionale vlak hul staal te wys, 
dat hulle al lankal ryp was vir die 
hoogste geselskap. Dit geld spelers 
soos Rassie van der Dussen, 
Dwaine Pretorius en Pieter Malan.

Tweedens, is daar wel spelers van 
kleur wat ook met sukses op 
internasionale vlak die Proteas 
verteenwoordig – spelers soos 
T e m b a  B a v u m a ,  A n d i l e 
Phehlukwayo, Lutho Sipamla, 
Bjorn Fortuin en andere. Dit wys 
net daar is geen plaasvervanger vir 
meriete nie.

Derdens, probeer Graeme Smith 
en kie kennelik om die beste 
moontlike Proteaspan op die veld te 
kry – spelers soos AB de Villiers, 
Rilee Rossouw, Kyle Abbott, Dale 
Steyn, almal wat lyk of hulle 
binnekort weer hul buiging vir die 
Proteas kan maak. Feitlik almal van 
hulle het blykbaar vroeër padgegee 
oor die kwotaprobleem en ook 
omdat hulle elders in die wêreld 
goeie geld uit krieket kon verdien.

Hopelik kom die Proteas nou in 'n 
nuwe bedeling waarin hul met hul 
beste span kan kragte meet teen die 
bestes van ander lande en nie hoef 
te baklei met jou regterhand agter 
jou rug vasgebind nie. Buitendien 
soos oud-Protea Makhaya Ntini sê: 
“ D i e  k w o t a s t e l s e l  v e r s w a k 
prestasies van swart krieketspelers 
en bevraagteken alles wat jy 
bereik.”

Rassie sowaar
na Engelse?
Sopas is berig ontvang dat 
Rassie Erasmus wat die 
a f r i g t e r  w a s  v a n  d i e 
seëvierende Springbokspan 
w a t  v e r l e d e  j a a r  d i e 
Wêreldbeker verower het, 
op die kortlys is om die 
nuwe af r ig ter  van  d ie 
rugbyspan van Engeland te 
word. Na berig word was hy 
reeds in gesprek met die 
Engelse Rugbyunie wat 
hom na Twickenham wil lok 
om by die beleërde Eddie 
Jones oor te neem. 

Jones het erge kritiek op 
die lyf geloop oor die 
Engelse se neerlaag teen die 
Springbokke in die WB-
eindstryd, kritiek wat in ŉ 
storm ontaard het oor die 
loesing wat die Engelse 'n 
week gelede by die Franse 
op die lyf geloop het. Die 
a f g e l o p e  n a w e e k  h e t 
E n g e l a n d  d a r e m  v i r 

Skotland 13-6 geklop.
N i e t e m i n  i s  d i t 

verstommend dat Erasmus 
h o m s e l f  k l a a r b l y k l i k 
beskikbaar gestel het vir die 
E n g e l s e  p o s .  D i t  l y k 
eenvoudig na oorloop na die 
kamp van die “vyand” ter 
w i l l e  v a n  m e e r  g e l d . 
Hoewel dit die era van 
beroepsport is en dikwels 
die hoogste bieër sy sin kry, 
b e h o o r t  l o j a l i t e i t  e n 
nasionale trots darem die 
finale deurslag te gee. 

Tans is Erasmus nog die 
direkteur van rugby van die 
SA Rugbyunie en is as 
s o d a n i g  d i e  h o o f  v a n 
Jacques Nienaber wat hom 
onlangs opgevolg het as 
Springbokafr igter.  Wat 
presies die omstandighede is 
agter hierdie nuus van 
Erasmus en die Engelse, is 
onbekend.

Laai Telegram af op jou foon

Soek die Ditsem Markplein

Regs bo in hoek van die Telegram-toep

Tik “Ditsem Markplein” in die soekbalk en kliek
op die Ditsem Markplein bot

Kliek op “START”

Gebruik die
Markplein

Maak gebruik van die “Sake indeks”
en snuffel deur die kategorië

Of gebruik trefwoorde om dienste
en produkte te soek in die Markplein

Besit of bestuur jy  self ‘n besigheid
en wil graag in die Markplein gelys
word? Adverteer in Ditsem en vind
uit van al ons wonderlike byvoordele!

Pieter Malan.

Dwaine Pretorius.Rassie Erasmus en Eddie Jones in vroeërdae.

Hier is hoe jy dit gebruik!

HOPETOWN Wiidstraat 2

www.allsolar.co.za

Eiland sonkragstelsels
Netwerkgekoppelde sonkragstelsels
Waterpompoplossings
Waterverwarmingsoplossings

Hentie Brits
084 988 9088

britshentie@gmail.com

*
*
*
*

Foto: IOL

Foto: Cape Cobras

Foto: AllOutRugby

www.allsolar.co.za
www.anriguesthouse.co.za
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