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Die afgelope tyd gons dit behoorlik oor 
of sg. apartheid nou wel ŉ misdaad teen 
die mensdom was, soos wat die VN in die 
sewentigerjare verklaar het. Die jongste 
polemiek het begin met ŉ uitlating van 
oud-pres FW de Klerk oor die kwessie en 
die vuur wat daaroor uit swart politieke 
geledere gespuug word.

Lustig saam in die koor sing die liberale 
hoofstroommedia en hul meelopers. So 
bv. word geagiteer dat “Afrikaners 'n eed 
moet aflê teen apartheid” en dat “alle 
onregte van die verlede en hede in die 
land nóú uitgewis  moet  word”.  
Terselfdertyd verklaar een van die 
protoganiste, prof. Anton van Niekerk 
van die Universiteit van Stellenbosch in 
ŉ  artikel  dat  “apartheid  wás  ŉ 
sistematiese misdaad teen apartheid-
slagoffers”.

In die Parlement sê pres. Ramaphosa 
dat “die goedpraat van apartheid grens 
aan hoogverraad”, terwyl swart politieke 
aktiviste daarop aandring dat De Klerk 
verskoning vra dat hy ooit apologeties 
was oor “apartheid”. Dus word ŉ hele 
georkestreerde narratief van stapel 
gestuur om apartheid te verdoem tot 
misdaad teen die mensdom en daarmee 
eintlik te verklaar dat die geskiedenis en 
erfenis van die Afrikaner ŉ misdaad teen 
die mensdom was.

Gebaseer op feite ontbreek dit aan 
woorde om die leuenagtigheid van 
hierdie narratief te beskryf. Die waarheid 
is dat geen volk nog soveel gedoen het en 
soveel gespandeer het op ontwikkeling 
van ander volke as wat die blanke Suid-
Afrikaner en spesifiek ook die Afrikaner 
vir die Xhosas, Sotho's, Zoeloes, 
Tswanas, Pedi's en ander burgers van 
kleur in die land gedoen het nie. Wat die 
destydse regering onder dr. HF Verwoerd 
vir swartmense i.t.v. die beleid van 
afsonderlike ontwikkeling gedoen het, 
verdwerg eenvoudig mindere gevalle van 
apartheid en diskriminasie wat daarmee 
gepaard gegaan het.

Ditsem Nuus het Mei verlede jaar ŉ 
artikel getiteld Verhale van drie vlae 

gepubliseer en waarin 'n feitelike en 
statistiese vergelyking getref is tussen die 
geskiedenisse van onderskeidelik die 
vorige landsvlag, die huidige landsvlag 
en die Kommunistiese hamer-en-sekel. 
Hierdie vergelykende studie repudieer 
die totale leuen van die huidige narratief 
en toon, heel ironies, dat dit eintlik die 
ANC-bewind is wat om basies die 
volgende redes eerder in die beskuldigde-
bank hoort:

• Oor die lyding wat hulle gewone 
burgers in die land oor die hele 
bevolking spektrum aangedoen het 
deur die moordsyfer op te laat skiet na 
meer as 20 000 per jaar, plus ander 
geweldsmisdaad wat handuit ruk. 

• Diefstal en korrupsie van miljarde der 
miljarde rand in belastingbetalergeld, 
ongekend in die geskiedenis van SA – 
na raming R3 triljard oftewel R3 000 
000 000 000.

• Die staatskas met sowat R3,5 triljard 
in die rooi, wat beteken daaglikse 
rentebetaling van R1,5 miljard.

• Meer rasdiskriminerende wetgewing 
op die wetboek as wat daar ooit, 
andersom, in die vorige bedeling was.

•  Toelating  van  die  barbaarse 
wreedaardigheid tydens plaasmoorde 
e n  – a a n v a l l e ,  o n g e t w y f e l d 
voortsetting van die sg. Nasionale 
Demokratiese Rewolusie (NDR).

• Groter werkloosheid en ellende in die 
land as ooit tevore en insluitend swart, 
blank en bruin.

• Platval van munisipale dienslewering 
op feitlik elke dorp en stad met o.a. 
ontneming van ŉ basiese reg soos 
drinkwater in krane.

• Die bekendstelling vir die eerste keer 
van die konsep van staatskaping in die 
land, insluitende voormalige staats-
hoof Jacob Zuma wat sy ampseed 
verbreek het – met die implikasie van 
hoogverraad.

Nog 'n klug omtrent apartheid, is die 
verklaring in 1973 deur die VN 
Algemene Vergadering dat “apartheid 'n 
misdaad teen die mensdom is”. Die 
feitelike agtergrond hiervan was dat die 
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■ Johann Dannhauser mosie voorgestel is deur die destydse 
Kommunistiese Sowjet-Unie – een van 
die grootste vertrappers van menseregte 
in die geskiedenis van die mensdom. Dit 
is gesteun deur 'n aantal Kommunistiese 
satellietstate, 'n aantal Afrikalande en 
enkele Islamitiese state. Geen Westerse 
moondheid van belang of die VSA het 
daarvoor gestem nie, hoewel hulle 
polities-korrek buite stemming gebly het. 

Apartheid het 'n handige stok geword 
waarmee die hele tyd rondgeloop word 
om blankes mee by te kom, om as 
verskoning te gebruik vir ongelooflike 
dubbele standaarde en om die verlede 
van SA blankes te kriminaliseer. Selfs 
wanneer die ANC tragies kort val in 
dienslewering, dan word die skuld gepak 
op die nagevolge van “apartheid”.

Blykens uitlatinge op sosiale media en 
informele gesprekke is baie regsinnige 
Afrikaners hartlik keelvol vir hierdie 
aaklige rondswaai van “apartheid”. 
Trouens, hulle blyk só keelvol te wees dat 
hulle nou vra, gee vir ons ŉ nuwe 
apartheid, waar ons êrens eenkant op ons 
eie grondgebied kan konsolideer, ons eie 
lewe lei en kan begin werk aan ons eie 
staat. Hulle vra dit in vreedsaamheid en 
beloof om nie in te meng in die sake van 
d i e  o o r b l y w e n d e  b e v o l k i n g s -
verstrengelde Suid-Afrika nie.

Hulle vra net geleentheid om vreed-
saam en in goeie buurskap hul eie ding te 
doen en dit in uiteindelike soewereine 
onafhanklikheid en vryheid. Hierdie 
Afrikaners is moeg daarvoor om as 
melkkoei te dien van die huidige 
mislukkende staat en as die sondebok 
daarvoor uitgemaak te word. 

Die vraag op hierdie stadium is of 
hierdie teenreaksie van regsinnige 
Afrikaners op die blatante wanaan-
wending van die woord “apartheid”gaan 
lei tot die opwelling van 'n golf van 
Afrikaner-nasionalisme – 'n golf wat sou 
kan voortrol tot Afrikanervryheid? Dit 
beteken die wesenlike vraag: Is daar nog 
genoeg murg in Afrikanerpype?Johannesburg

in sewentigs.
- Foto: Pintrest
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In die boek Bedoelde land deur FA 
Venter, een van die reeks van vier 
klassieke Africana boeke, word 
verhaal van hoe die Voortrekkers in 1843 
nadat die destydse Republiek van Natalia 
deur Brittanje geannekseer is, opgepak het en 
besluit om terug te trek oor die Drakensberge. 
In 'n besondere toneel word die laaste keer 
geskets toe die Hollandse onderwyser van die 
Voortrekkers, bekend as Meester, die kinders 
hul laaste les gegee het.

Meester het na die skryfbord gestap, dit 
skoongevee en vir die kinders gesê: “Julle 
kan alles vergeet wat ek julle geleer het, 
onthou net dit.” en toe skryf hy op die bord: 
Bedoelde land en onder dit Vryheid. Hy sê 
toe: “Streef altyd na jul bedoelde land, dit sal 
julle jul vryheid bring.”

Vryheid is ingegrein in die DNA van die 
Afrikaner en loop soos 'n goue draad deur sy 
veelbewoë geskiedenis. Dit strek nie net 
terug tot die Vryburgers ná die aankoms van 
Jan van Riebeeck nie, maar selfs verder terug 
in vorige eeue in Europa met o.a. die 
veelbewoë geskiedenis van die Waldense, 
van wie o.m. die Hugenote afstammelinge 
was. Die draad loop deur die Groot Trek en 
later tydens die Anglo-Boere-oorlog sê 'n 14-
jarige dogter op haar sterfbed in 'n 
konsentrasiekamp: “Ek sterf, maar my volk 
sal lewe.”

Gedurende die 20ste eeu bereik die 
vryheidstrewe van die Afrikaner 'n positiewe 
keerpunt met die verkiesingsoorwinning van 
Afrikaner-nasionalisme in 1948, terwyl dit 
kulmineer in Republiekwording op 31 Mei 
1961. Met die verraderlike sluipmoord op dr. 
HF Verwoerd in die Parlement op 6 
September 1966 is egter by 'n negatiewe 
keerpunt gekom en vandaar af was dit aan die 
hand van verknoeide integrasiepolitiek al die 
pad afdraande.

Dit realiseer in 1994 in die splinternuwe 
staatkundige bedeling, waarin die Afrikaner 
sy selfbeskikking afteken. Die gevolge is die 
katastrofale geskiedenis van die afgelope 26 
jaar en die voortbestaanskrisis waarin die 
Afrikaner as volk homself tans bevind.

Die huidige situasie neem egter nie die 
werklikheid weg nie dat die Afrikaner as volk 
die afgelope meer as drie eeue 'n trotse rekord 
opgebou het op alle lewensterreine - 
onderwys, ekonomie, medies, staatkundig, 
regspleging, infrastruktuur, landbou, 
mynwese, sport, noem dit – kwaliteitgewys 
vergelykbaar met die beste ter wêreld. Dit is 
'n feit dat onder Afrikaner-ondernemerskap, 
eerbaarheid en werksywer Suid-Afrika 
opgebou is tot die voorste land op die 
vasteland.

Indien 'n voorraadopname gemaak word 
van dit waaroor die Afrikaner as volk teen die 
einde van die tagtigerjare beskik het, dan 
word aan die batekant gevind politieke 
seggenskap, 'n suksesvolle funksionerende 
s t a a t ,  e i e  o n d e r w y s ,  u i t s t e k e n d e 
gesondheidsdienste, eie universiteite, 
onbeperkte wetenskaps-beoefening, e.sm. 
Vergelyk dit nou met dit waaroor die 
Afrikaner as volk vandag 30 jaar later 
eksklusief beskik, dan word gevind dat dit 

s l e g s  d i e 
grondgebied 

van Orania is 
wat prof.  Carel 

Boshoff in 1991 met 
k a a r t en transport aangekoop het, wat 
as Afrikaner-eiendomlikheid beskou kan 
word.

In die gees hiervan het Boshoff in 'n brief 
aan gedateer 13 November 2000 aan alle 
Orania-inwoners  o.m. soos volg geskryf: 
“Orania is verkry, beset, herstel en word 
bewoon deur mense wat in die vryheid van 
die Afrikanervolk glo – 'n vryheid wat wel 
reeds meer as ses jaar verlore is – maar ook 'n 
vryheid wat herstel moet word. ...Vryheid van 
'n volk is naas sy geloof sy kosbaarste 
besitting. ...Dit is die reg en die vermoë om 
jou vaderland te besit, daaroor te regeer en al 
die instellings van die samelewing deur jou 
eie mense en volgens jou eie aard saam te stel 
en te beheer.”

Vir hierdie spesifieke doel het mense deur 
die jare na Orania verhuis 'n nuwe begin te 
maak. Hoewel Orania geleidelik op die been 
gekom het, het dit om verskeie redes die 
afgelope 29 jaar nie gegroei en ontwikkel 
soos verwag is nie. Desondanks is t.o.v. 
aspekte soos selfstandigheid, selfwerk-
saamheid, verblyfreg en deursettingsvermoë 
reusetreë gegee.

Veral die afgelope sewe jaar is ontwikkeling 
te Orania hoofsaaklik geïnisieer en 
geïmplementeer deur die Orania Dorpsraad 
met finansiële ondersteuning deur die 
Solidariteit Groep. In die proses word egter 
prakties weinig spore gevind van ander groot 
Afrikaner-ontwikkelaars in Orania, wat die 
vraag laat ontstaan: Is dit 'n natuurlike 
verloop, of is dit gemanipuleer?

Dit is tans die uitdaging waarvoor die 
regsinnige Afrikaner t.o.v. Orania staan – 
gaan dit hierdie laaste bate behou en met 
bykomende grondgebied ui tbou to t 
uiteindelik 'n onafhanklik en vrye volkstaat? 
Of is die alternatief dat Orania d.m.v. 'n 
verborge agenda as't ware 'n potplant gehou 
word as nimmereindigend deel van die Suid-
Afrikaanse staat, 'n staat wat buitendien 
internasionaal tot rommelstatus verklaar is?

Gesonde verstand sê op hierdie stadium dat 
al hoe die Afrikaner menslik-gesproke weer 
by vryheid gaan uitkom, is om mettertyd, 
stapsgewys en vreedsaam, maar beslissend, 
af te skei van die huidige SA en om 'n eie 
lewensvatbare en volhoubare staat te vorm. 
Daarvoor is dit nodig dat alle regsinnige 
Afrikaners bymekaarkom en gestalte gee aan 
die gevleuelde woorde van vorige eerste 
minister dr. DF Malan: “Bring bymekaar wat 
uit innerlike oortuiging bymekaar hoort.”

Die alternatief vir saamstaan kan opgesom 
word in die woorde van toenmalige 
Amerikaanse president Teddy Roosevelt aan 
die begin van die 20ste eeu aan sy landgenote: 
“If we don't hang together, we will all hang 
seperately.” Die feit bly egter staan dat in 
Oran ia  he t  d ie  Afr ikaner  ' n  fis ies -
onvervreembare grondslag waarop hy weer 
sy vryheid kan herwin soos wat Meester dit 
destyds voorgeskryf het.

■ Redaksie
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Dept. van Waterwese en Sanitasie publiseer 

kennisgewing op 17 Januarie 2020 in Staatskoerant 
dat besproeiingsboere wat nie lede van 
besproeiingsraad of waterverbruikersvereniging is nie, 
30 dae het om duur watermeters op eie onkoste te 
installeer; TLU SA sê daar bestaan nie 
waterverbruikersverenigings nie.

Saak tans in Grondwethof dat Rica-wet ernstige 
inbreuk maak op privaatregte van selfoongebruikers 
en dus ongrondwetlik kan wees.

Vrystaat een van drie provinsies in land waar 
dwelmprobleme onder die jeug handuit ruk; in 
Qwaqwa beslag gelê op masjien waarmee 1 000 
tablette per minuut vervaardig is.

Marie Basson (41) tot 6 maande tronkstraf 
gevonnis omdat sy Nomsa Masuku ŉ “k-woord teef” in 
ŉ winkel in Kemptonpark genoem het nadat sy teen 
haar en haar dogter (3) gestamp het.

2 2Blok mikro-woonstelle van 29m  en 5m  balkon in 
suidelike voorstede van Kaapstad word bemark @ 
R1,35 miljoen stuk.

In KZN Wetgewer doen koning Goodwill Zwelithini 
striemende aanval op CSE-“seksopvoeding” en sê: 
“God en ons kultuur laat dit nie toe nie”.

Totaal van 1 677 Telkom-werknemers aanvaar 
skeidingspakkette in plan om sowat 3 000 
werknemers af te lê.

Projek van Ekurhuleni Water Care Company 
(Erwat) van sowat R1 miljard om besoedeling in 
Vaalrivier en Vaaldam te bekamp tydelik tot stilstand 
weens betogings van Sebokeng-gemeenskap omdat 
hulle nie in diens geneem word nie.

Ses raadslede van bankrot Matlosana Munispaliteit 
(Klerksdorp), met hul uitgebreide families, woon 
sedert September 2019 teen sowat R3,3 miljoen op 
munisipale koste in gastehuis in Stilfontein omdat hul 
huise in township in onluste beskadig is

Roy Jankielsohn van DA sê hy beskik oor bewyse 
dat OB Busisiwe Mkhwebane destyds doelbewus 
kritieke inligting oor Estina-suiwelprojek weerhou het 
ná gesprek met Ace Magashule

Popo Molefe voormalige Noordwes-premier Prasa-
voorsitter getuig voor Zondo-kommissie dat pres. Cyril 
Ramaphosa in 2015 saam met vyf ander ANC 
topleiers spesifiek ingelig is oor massiewe korrupsie 
by Prasa, maar niks daaromtrent gedoen het nie

Bybelgenootskap van SA, wat vanjaar 200 jaar 
vier, wys daarop dat Nanjing Amity Printing Company 
in China, die grootste Bybeldrukpers in die wêreld is 
en ook die drukpers is wat Bybels vir SA druk

In November 2019 het Nanjing Amity Printing 
Company sy 200 miljoenste Bybel gedruk – dit in die 
grootste Kommunistiese land in die wêreld – en dat 
200 miljoenste Bybel wat hulle gedruk het, ŉ Afrikaans 
Bybel 1933/53 vertaling was

Kry elke weeksdag die keur uit dié nuus wat
saakmaak vir die regsinnige Afrikaner op jou
selfoon- of rekenaarskerm met DitsemBlits

Nuushooftrekke @ slegs R300 per jaar!
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Covid-19:
Vrees lei tot oorreaksie

■ Johann Dannhauser

Nuusberigte omtrent die koronavirus 
oftewel Covid-19 het sedert Desember 
verlede jaar en tot dusver vanjaar met 
sneeuballende effek rondom die aardbol 
versprei, met huidig ingrypende gevolge in 
elke land ter wêreld en met invloed op die 
lewe van feitlik elke mens. Beginnende in 
Wuhan, China, blyk die episentrum van die 
uitbraak van die virus tans te wees Wes-
Europa. 

Wêreldwyd staan die bevestigde gevalle 
met die skryf van hierdie berig op 182 870, 
met 7 174 sterftes en 79 886 mense wat 
herstel het. Dit beteken die persentasie 
noodlottige gevalle beloop sowat 4%, 
hoewel dit van land tot land en van streek tot 
streek wissel.

Intussen heers pandemonium wêreldwyd 
oor Covid-19, met die WGO wat dit tot 
pandemie verklaar het, die meeste lande wat 
hul grense sluit, feitlik alle internasionale 
sportgeleenthede wat uitgestel of afgestel 
word en ekonomiese aktiwiteite wat 
ingrypend ingekort word. Volgens die VN 
Konferensie oor Handel en Ontwikkeling 
kan Covid-19 die wêreldekonomie met $1 

000 miljard laat krimp en sê geen land sal 
die ekonomiese impak vryspring nie. 

In SA het pres. Cyril Ramaphosa ŉ 
nasionale noodtoestand afgekondig wat 
o.m. bepaal alle grensposte word gesluit, 
skole sluit vanaf 18 Maart tot ná die 
Paasnaweek en ŉ verbod word gestel op 
saamtrekke van 100 mense of meer. Ook in 
SA blyk dit dat Covid-19 oorweldigend 
gedryf word deur vrees en dat oorgereageer 
word. 

Op sosiale media beroep talle Christene op 
God as die Albeskikker en vra ŉ persoon 
trouens hoe is dit dat Covid-19 wat relatief 
min mense se gesondheid bedreig, in 'n kits 
aan die mensdom bekend gestel is, maar dat 
die Evangelie van Jesus Christus, wat die 
verskil behels tussen ewige heerlikheid en 
ewige hel, ná 2 000 jaar nog nie by alle 
mense uitgekom het nie? 

Skandeer hierdie QR-
kode om hierdie aan-
grypende en kort video-
aanbieding te kyk.

www.ditsem.net
www.buildit.co.za
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2016 FORD RANGER 3.2TDCI XLT D/C  4X2 A/T
168 000 km

2017 TOYOTA 1.6 QUEST A/T
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143 000 km
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89 000 km
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77 000 km 
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88 000 km
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65 000 km
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 137 000 km

2013 NISSAN SENTRA 1.6 ACENTA
89 000 km
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47 000 km
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125 000 km
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98 000 km
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57 000 km
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Vuurwapenamnestie:
Gevaarligte
Gevaarligte flits oor die amnestie verleen tot 31 
Mei 2020 vir die inhandiging van vuurwapens 
waarvan die lisensies verval het, asook oor die 
Wysigingswetsontwerp op Vuurwapens wat 
die regering in die Parlement ter tafel gelê het. 
Verskeie kenners waarsku dat sowel die 
amnestie as die wetsontwerp eenvoudig ten 
doel het om uiteindelik alle wetsgehoorsame 
burgers wettiglik en vreedsaam van hul 
vuurwapens te ontneem. 

Trouens, Minister van Polisie Bheki Cele het 
tydens 'n Parlementêre debat oor die 
wetsontwerp gesê: “Individuals should not 
have firearms. Allowing citizens to own 
multiple firearms contributes to security issues. 

met duisende vuurwapenlisensies tussen die 
Staatsdrukker in Pretoria en die SAPD 
provinsiale kantoor in Gauteng gekaap is. 

Die kaping het in Dobsonville plaasgevind 
en hoekom die betrokke voertuig ŉ roete deur 
daardie gebied gevolg het, is ŉ ope vraag en 
laat die vermoede ontstaan dat die kaping 
vooraf met interne samespanning beplan is. 
Hoe dit ookal is, ontsteltenis heers dat hierdie 
geroofde lisensies onwettig gebruik kan word 
om wapens en ammunisie aan te koop. 

Intussen beskik die SA Jagters- en 
Wildbewaringsvereniging (SAJWV) oor ŉ 
hofuitspraak dat die huidige vuurwapen-
amnestie nie korrek toegepas word nie en dat 
sekere eienaars met lisensies wat verval het, 
nie verplig is om hul wapens in te handig nie. 
Buitendien, sê die SAJWV, “misdadigers dien 
nie ongelisensieerde vuurwapens in hul besit 
in tydens amnestietydperke nie”.

Die kruks van die saak is dat daar in die 
geskiedenis gevalle in lande was waar 

regerings wetsgehoorsame burgers gedwing 
het om hul vuurwapens in te handig en dat dit 
telkens tot grootskaalse menseslagtings gelei 
het. Voorbeelde hiervan is die destydse 
Sowjet-Unie van 1929-53 (20 miljoen 
afvalliges vermoor); Turkye 1915-17 (1,5 
miljoen Christen Armeniërs vermoor); 
Duitsland 1939-45 (13 miljoen Jode en andere 
uitgewis); China 1948-52 (20 miljoen 
politieke afvalliges tereggestel); Guatamala 
1981-84 (100 000 Maja Indiane afgemaai); 
Uganda 1971-79 (300 000 Christene 
uitgewis); en Kambodja 1975-77 (1 miljoen 
opgeleide burgers vermoor).

In totaal is gedurende die 20ste eeu 65 
miljoen weerlose mense uitgewis onder die 
dekmantel van vuurwapenbeheer. Hierdie 
feite laat dus die rooiligte flits en sirenes 
afgaan wanneer dit by vuurwapenbeheer en 
ontwapening van wetsgehoorsame en 
verantwoordelike burgers kom.

Only police officials and soldiers should be 
authorised to carry fire arms. ” Op 'n vraag 
van die DA aan die minister of enige 
ingelewerde vuurwapen al verbind is aan 
misdaad, het hy tot op hede nog nie 
geantwoord nie.

Die hele aangeleentheid is teen die 
agtergrond van swak beheer deur die SAPD 
oor ingehandigde vuurwapens sowel as hul 
eie vuurwapens, met berigte dat ter duisende 
vuurwapens al uit SAPD-besit gesteel is. 
Onlangs is ook berig dat tot soveel as 1 
miljoen rondtes ammunisie uit Polisie besit 
gesteel is.

Daarby is die Vuurwapenregister van die 
SAPD blykbaar in wanorde met die nodige 
rekenaarprogramme wat nie opgegradeer 
word nie. Om die kroon te span, is vroeër 
vandeesmaand berig dat ŉ koeriervoertuig 

■  Redaksie

www.humanauto.co.za
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redaksionele 
kommentaar

Met ŉ groepie homoseksuele lidmate aan die 
spits is daar ŉ beweging, ook in samewerking 
met die huidige topbestuur van die NG Kerk, 
om die kwessie van sg. selfdegeslag-
verhoudings in die kerk aanvaar te kry. Die dryf 
is dat hierdie mense vryelik in die ampte van 
kerk mag dien en dat homoseksualisme as 
normaal aanvaar sou word.

Dit volg op die besluit van die Algemene 
Sinode in Oktober verlede jaar van ŉ 
beginsellose ja-nee oor selfdegeslag-
verhoudings – nóg vis nog vlees. Ons sê egter 
dat die Woord duidelik is oor hierdie onderwerp 
dat dit sonde is en dat dit as sulks bejeën moet 
word – sonder om die sondaar te verdoem.

Dat baie Skrifgehoorsame lidmate van die 
NG Kerk, ook talle in leidende posisies, besluit 
om eerder God as die mens gehoorsaam te 

wees, blyk uit die teenreaksie van bv. die 
Goudland Sinode verteenwoordigend van 159 
g e m e e n t e s ,  d i e  O o s t e l i k e  S i n o d e 
verteenwoordigend van 84 gemeentes en 
blykbaar ook talle gemeentes in die Vrystaat.

Indien die propagandiste van gays in NG-
geledere egter volhard om die kerk in hul 
rigting te probeer dwing, sê ons dat hulle eerder 
die pad moet vat en hul eie kerk gaan stig. Daar 
behoort nie sprake te wees dat volgelinge van 
die suiwer Woord die NG Kerk gaan verlaat nie. 
Dis die ander wat moet loop.

Natuurlik moet die hele aangeleentheid ŉ 
saak van gebed gemaak word met die spesifieke 
bede dat die Hoof van die kerk self Sy kerk van 
valse leer, valse leraars en valse profete sal 
suiwer.

 Woord

Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat 
bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die 
siekte wat op die middag verwoes nie! Al val daar duisend 
aan jou sy en tienduisend aan jou regterhand — na jou sal 
dit nie aankom nie. 

Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want 
U, HERE, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. 

Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie; want Hy sal sy 
engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op 
die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie.

 – Psalm 91:5-12

stilword

■ B enescke Janse van Rensburg 
'n Koerantvoorbladstorie het my diep 

getref. 'n Tweejarige seuntjie, Jeandré 
Victor,  het  by sy Bloemfonteinse 
kleuterskool inmekaargesak. Sy hartjie 
het skielik net gaan staan. 

Noodreddingspersoneel is ontbied, terwyl 
'n juffrou aangehou het om Jeandré se hartjie 
te masseer. Almal gespanne het gestaan en 
toekyk hoe dit lyk asof die noodpersoneel 
tevergeefs probeer om om Jeandré se lewe te 
probeer red. 

Jeandré se ma, Bianca, vertel hoe 'n 
predikant wat hulle nie geken het nie, nader 
gestaan het en gevra het of hy vir Jeandré kan 
bid. “Ons het almal nog gestaan en saambid, 
toe die ER24personeel skielik skree dat daar 
'n polsslag is.” 

Dit was die negende keer dat hulle Jeandré 
se hartjie geskok het om dit aan die klop te 
probeer kry. Hy is dadelik in die ambulans 
gelaai, waarna hulle met hom hospitaal toe 
gejaag het. 

Aangesien Jeandré se brein geswel was, is 
hy aanvanklik onder verdowing gehou. Die 
medici het gesê dat daar ernstige breinskade 
sou wees, maar MRI-toetse het later bevind 
dat die skade minimaal is.

Jean, Jeandré se pappa, het die volgende 
aan die koerant gesê: “Ek kan getuig dat ons 
'n wonderwerk beleef. Ons kind was weg en 
hy lewe weer. Ons is so dankbaar. Die Here 
se hand was en is oor hom en Hy loop saam 

met ons die pad.” 
God het in elke situasie die FINALE SÊ. 

Dit maak dus nie saak hoe 'n situasie op 
papier of in realiteit vir ons lyk nie - ons 
finansies, gesondheid, verhoudings of 
situasie by die werkplek. God het altyd die 
FINALE SÊ. In Spreuke 16:1,9 lees ons: 'n 
Mens kan sy voornemens hê, maar die laaste 
woord daaroor kom van die Here af... 'n 
Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal 
hoe hy loop. 

Al werk dinge soms anders uit as waarop 
ons gehoop het, vereis ons geloof dat ons 
moet glo dat God die groter prentjie sien. 
Ook dat Hy ons sal versterk in uitdagende 
tye. In 2 Korintiërs 12:9 lees ons: My genade 
is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle 
werking wanneer jy swak is. 

Het God die gebede van die volwassenes, 
maar ook die kleuterskoolkinders se 
onskuldige gebede vir hul maatjie gehoor? 
Natuurlik. God is almagtig en soewerein. 
Instede van stres, kom ons plaas ons geloof 
en vertroue volkome in Hom – ook al het ons 
nie al die antwoorde nie. Hy het immers altyd 
die FINALE SÊ.  

Vader God, baie dankie dat U altyd die 
FINALE SÊ het in elke situasie. Help my om 
in U te berus en te vertrou dat U alles ten 
goede kan laat meewerk ook 'n my lewe. Ek 
vra dit in die Naam van Jesus Christus. 
Amen. 

uit die

Besigheid – enorme uitdaging
Die sakesektor oor die algemeen en besighede 
individueel beleef tans tye en omstandighede 
wat hulle voor enorme uitdagings van 
voortbestaan en winsbehalings stel. SA is 
amptelik in resessie en die ekonomiese 
groeikoers van vanjaar word slegs op 0,2% 
gestel – indien dit so hoog sou wees.

Dit is egter nie net plaaslik waar die ekonomie 
platlê nie, maar wêreldwyd is ekonomiese 
toestande tans uiters swak. Boonop het die 
Covid-19 virus ŉ neerdrukkende impak, terwyl 
dit veroorsaak dat internasionale geldmarkte na 
benede tuimel.

Wat by alles ŉ massiewe rol speel, is die 
voortsnellende ontwikkeling van tegnologie – 
nuwe tegnologie maak vandag moontlik wat 
gister selfs nog ondenkbaar was. So, daar moet 
deurentyd tred gehou word met nuwe 
tegnologiese ontwikkeling, want anders kan jy 

vinnig markaandeel en kliënte verloor.
Dit alles stel vandag 'n enorme uitdaging aan 

elke besigheid om selfs net te oorleef, wat van 
nog gesonde besigheidsgroei en wins te lewer. 
Dit is so dat talle besighede tans op ŉ mespunt 
is tussen voortbestaan en toemaak en is dit 
duidelik dat slegs diegene met geloof, 
innovasie, aanpassing, deursettingsvermoë en 
goeie sakesin dit gaan maak.

'n Siftingsproses is verseker besig om plaas te 
vind en vir Afrikaner-besighede is die uitdaging 
om nie net staande te bly nie, maar ook om 
nuwe geleenthede te benut. Dit kan wel wees 
dat baie “BEE” besighede afhanklik van die 
staat gaan sneuwel en daarom behoort 
Afrikanerbesighede daarop bedag te wees om 
nuwe velde te betree en hul aandeel in die SA 
sektor uit te brei.

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

In hierdie aflewering wil ek 
aandag gee aan Tibor Péchy, 
'n kleurryke Hongaarse 
karakter in die Anglo-Boere-
oorlog. Tibor het vanaf Mei 
1896 in die destydse ZA 
Republiek gewoon en het 
met die uitbreek van die 
oorlog by die Boeremagte 
aangesluit. 

Die Péchy-familie  was 
adellike afkoms en van 
Transylvaniese oorsprong. 
Gebore op 12 Mei 1868 in 
die dorpi Nyírbéltek in die 
graafskap Szabolcs, het Tibor later die 
Militêre Akademie in Wene bygewoon, 
voordat hy op 19 Augustus 1889 die rang 
van luitenant in die Hongaarse 12de Hussar 
Regiment ontvang.

In hierdie tyd verneem hy van kamerade 
van verwikkelinge in suidelike Afrika, 
bedank uit die leër en pak die lang reis aan 
na die ZA Republiek, waar hy in 1896 in 
Pretoria eers 'n kroeg bedryf, voordat hy 'n 
werk kry in Modderfotein, Johannesburg, 
by die dinamietfabriek van Ferenc  Hőnig, 
'n Duitser van Hamburg.  

Péchy werk daar tot November 1899 en 
raak bekend vir sy pro-Boeregesindheid. In 
Januarie 1900 sluit hy by die Boeremagte 
aan en haal die trein na die Colesbergfront, 
midde in die oorlog. Hy raak aktief betrokke 
in kommando's en begin Februarie 1900 
veg in die twee groot veldslae naby 
Colesberg.

Hy deel in die aanvanklike 
suksesse van Boeremagte, 
maar vanaf Junie 1900 word 
hy deel  van die  nuwe 
guerrilla-taktiek in die 
Vrystaat. By Dalmanutha is 
hy deel van 'n mag van 
sowat 3 000 Boere wat 
heldhaftig teen sowat 70 
000 Engelse veg.

Daarna wyk Péchy saam 
m e t  a n d e r  H o n g a a r s e 
vrywilligers uit  na die 
Tr a n s v a a l ,  s t e e k  d i e 
Mosambieksegrens oor en 

besluit om hul wapens voor die Portugese 
neer te lê. Hulle haal die Duitse skip, Styria, 
wat op 1 November 1900 in die hawe van 
Triëst aankom. Dit het Tibor Péchy se nege 
maande as soldaat in die Boere-oorlog en 
vier jaar in Suid-Afrika beëindig.

Hy keer terug na Hongarye en vestig hom 
uiteindelik in Szombathely. Op 12 Julie 
1924 is Péchy in die betreklike jeugdige 
ouderdom van 56 oorlede. Hy het heelwat 
geskryf oor sy wedervaringe in SA en sê dat 
die belangrikste kenmerk van die Boere is 
die liefde vir godsdiens en vryheid.

Péchy het veel bygedra dat die Hongare 
groot respek en bewondering vir die 
onafhanklikheidstrewe van die Boere 
ontwikkel het, wat dikwels vergelyk is met 
die Hongaarse rewolusie en onafhank-
likheidsoorlog van 1848/49 – wat vandag 
nog jaarliks op 15 Maart herdenk word.

'n  Hongaar aan Boerekant

God het die finale sê

Suiwer die NG Kerk

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.

Gratis byvoordeel

Kennis geskied hiermee van die agtste Verbondsmaal en
Volkskonsilie van die Geloftevolk in Suid-Afrika

Datum en Plek: DV 10-12 April 2020 te Orania Volksskool

Geseënd is die koninkryk wat kom in die
Naam van die Here, die koninkryk van
ons vader Dawid! Hosanna in die hoogste
hemele!                               – Mark. 11:10 

Skandeer QR-kode
vir die Program

en Sakelys

Flip Swanepoel - 082 455 4303
vrkomitee@gmail.com
www.volksvergadering.co.za
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DIE SLIM MANIER OM NA
SONKRAG OM TE SKAKEL!
GeyserWorx® is ŉ gepatenteerde produk 
gebaseer op ŉ mikro-prosesseerder wat sonkrag 
gebruik om huishoudelike sowel as kommersiële 
water te verhit. Dit word gedoen d.m.v. 
Fotovoltaïese (FV) panele wat die elektriese 
lopende koste van die geiserstelsel dramaties 
verlaag.
GeyserWorx® produkte het die toets van die tyd 
deurstaan. Ons verskaf landswyd. Kontak ons 
gerus vir meer inligting, of skandeer om ons 
volledige produklys te sien.

Tibor Péchy
in Boere-
krygsdrag.

www.volksvergadering.co.za
www.geyserworx.co.za
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Spesiale dienste om die GROOT DAG onvergeetlik te maak!

TroukoorsTroukoorsTroukoors
 2020 2020 2020

Steeds geen plaasvervanger vir ‘n
vrolike, stylvolle en gelukkige  troue!

Troues Skemerkelkfunksies | 

Konferensies Buffet-etes Braaie/| | 

Spitbraaie  Volle kroegdiens |

SPYSENIERING VIR:

082 925 5918 Kenneth Nel
info@jalapenocatering.com
www.jalapenocatering.com Niks wat ervaring klop nie

Dan Pienaarrylaan 55A
Bloemfontein

Koeke as kunswerkeKoeke as kunswerkeKoeke as kunswerke
The Cake StudioThe Cake StudioThe Cake Studio

Volg
ons
op Troues • Verjaarsdae

• Spesiale geleenthede
071 689 9462
thecakestudiobfn@gmail.com

Spesialiteitskoeke
vir

Om koeke as egte kunswerke te lewer – in 
voorkoms, om 'n stelling te maak en om enige 
geleentheid op te vrolik – dit is wat The Cake Studio 
in Bloemfontein al vir jare doen. Wat ook belangrik 
is, is dat hul koeke boonop ŉ fees is vir die 
smaaksin!

The Cake Studio bak spesialiteitskoeke met temas 
vir enige spesiale geleentheid – vanaf verjaarsdae 
tot troues en vanaf vierings tot herdenkings. 
Volgens die vereistes van die kliënt ontwerp en bak 
The Cake Studio enige koek – hulle het selfs al ŉ 
brandweerwa in koekvorm gelewer.

Koeke word gebak volgens die geure en kleure wat 
gespesifiseer word en selfs gemoduleerde figure 
word opgesit, bv. bytjies, feetjies, ŉ huwelikspaar, of 
wat ookal. Koeke van tot 2 x 3 m is al gebak en 
boonop dit het hulle verlede jaar by twee 
verskillende geleenthede 15 laag troukoeke gebak!

Dit alles het in 2007 begin toe Joan Joubert onder 
hartseeromstandighede The Cake Studio moes 
oorneem en dit begin bedryf het saam met haar 
drie dogters, wat hulself me�ertyd as sjefs 
b e k wa a m  h e t .  H u l l e  h e t  ko e k b a k  t o t  ŉ 
spesialiteitsvaardigheid en ŉ vorm van kuns 
ontwikkel.

Aanvanklik was The Cake Studio gebaseer te Dan 
Pienaarrylaan 21, maar in Oktober 2018 het hulle 
verhuis na ŉ groter en doelma�ge perseel te Dan 
Pienaarrylaan 55A. Haar dogters Deana en Peatrie is 
steeds saam met Joan in die besigheid en hulle 
word bygestaan deur agt, opgeleide werknemers. 

Behalwe dat hulle op bestelling bak en ook aan die 
publiek verkoop by hul perseel, verskaf hulle aan 
verskeie winkels in die stad as afsetpunte.

Joan sê sy skryf die sukses van The Cake Studio toe 
aan genadige guns van die Here, om te doen wat jy 
die meeste van hou en dit uitstekend te doen en om 
besigheid met gesonde verstand te bedryf. Joan (in die middel agter) met Deana (tweede van links) en Peátri

(inlas), met die res van hul opgeleide span.

Foto’s bo, enkele voorbeelde van uitsonderlike koeke
deur TheCake Studio.

Ontwerperstrourokke
 * Verbysterend elegant
 * Volgens jou smaak
 * Bekostigbaar
Plusgrootte trourokke
Gekleurde trourokke
Ook vir:
 * Moeder van die bruid
 * Strooimeisies
 * Enige geleentheid
Rokke ook te huur

www.dkbridal.co.za

sonja@dkbridal.co.za
H/v Pasteur & Best
Hospitaalpark, Bloemfontein

Jou Jou Jou 

droomrokdroomrokdroomrok

Sonja 081 269 9786

ER VA AR   VER MA AK

KLANK | VERHOOG | BELIGTING | AV | DJ 

Die Ja-woord is uit en het die tyd aangebreek 
om die troureëlings aan die rol te kry! 
Noukeurige beplanning is die wagwoord ten 
einde te sorg dat die groot dag, veral vir die 
bruid, die onvergeetlike geleentheid sal wees 
waarvan sy gedroom het.

Troues hoef nie elaboraat en duur te wees nie, 
maar dit moet stylvol, gemaklik en uniek wees – 

iets wat die bruidspaar en hul gaste vir altyd met 
genoegdoening sal aan kan terugdink.

Daarvoor is vandag soveel gespesialiseerde 
maar bekostigbare verskillende dienste 
beskikbaar – soos wat die adverteerders op 
hierdie bladsy aanbied. Almal van hulle beskik 
oor beproefde baanrekords -  kontak en probeer 
hulle gerus!

www.jalapenocatering.com
www.dkbridal.co.za
https://www.facebook.com/TheCakeStudioBFN/
www.creativekilowatt.co.za
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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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►                             veiligheidstoerusting ►                            gas

Die plekDie plek
  met die  met die
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►►► Skandeer om ons spesiale aanbiedinge te sien ►

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

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!
►►►► Skandeer

om ons volledige
produktelys te sien

LJ3
Ons Maak Nat

Tracey: 081 832 3869
Lawrence: 063 688 7459
Lukas: 082 448 0008

PVC PypPVC Pyp
Riool PVC Riool PVC 
PypPyp
Lae Druk PypLae Druk Pyp
Hoë Druk PypHoë Druk Pyp
Dragline PypDragline Pyp

PVC Pyp
Riool PVC 
Pyp
Lae Druk Pyp
Hoë Druk Pyp
Dragline Pyp

Nywerheidskompleks
Olienhoutrylaan | Orania

Mikro BesproeiingMikro Besproeiing
Makro BesproeiingMakro Besproeiing
DrupbesproeiingDrupbesproeiing
OpmetingOpmeting
OntwerpeOntwerpe
SpuitpaketteSpuitpakette

Mikro Besproeiing
Makro Besproeiing
Drupbesproeiing
Opmeting
Ontwerpe
Spuitpakette

Nuwe besighede

087 237 6800
076 770 2848
orionhardeware

orania@diydepot.co.za

www.orionhw.co.za

Algemene hardeware

Verfprodukte 

Hout en staal

Kraggereedskap

Handgereedskap

Gas - omruil en hervul

H/v Safer- en Diamantstraat • Orania

H A R D E W A R E

TOERUSTING | GEREEDSKAP | TUIN

Ronel & span tot jou diensRonel & span tot jou diensRonel & span tot jou diens

B L O K H U I S
S E K U R I T E I T

Alarms

Kamera's

Hekmotors

Elektriese heinings

Toegangsbeheer

Interkom-stelsels

Edmund Jones

083 296 2201

Orania

edmundjns@gmail.com

10 JAAR ERVARING IN 

SEKURITEITSBEDRYF

Bedien die

Bo-Karoo-

streek

Rekenaar KliniekRekenaar KliniekRekenaar Kliniek

Persoonlike diens

Skoomaak en orden
van rekenaars

Diens van rekenaars

Virusverwydering

Programme laai

Installering van Windows,
Mac en Linux

DieDieDie

Freek Viljoen
082 764 1287

GasMan
Vir alle huishoudelike gas

Vloeibare Petroleumgas (LPG)

• Gasinstallasies van: Geisers | Stowe | 
Braaiers | Vuurputte | Kragopwekkers

• Herstel van lekkasies

• Advies oorskakeling vanaf Eskom na gas

• Advies gas as alternatiewe energiebron

Devon Basson 065 559 7342

devon@brigg.co.za | www.brigg.co.za
D

ie
 

Gekwalifiseerde en
geakkrediteerde diensverskaffer

Verskaf Sertifikaat van Voldoening
(COC)

Bedien hele Bo-Karoostreek

Verskeie nuwe besighede het die afgelope tyd in 
Orania geopen, o.a. die volgende:

► Blokhuis Sekuriteit: Verskaf gevorderde 
t e g n o l o g i e s e  s e k u r i t e i t s t e l s e l s  v i r 
h u i s b e w o n e r s ,  b o e r e  e n  b e s i g h e d e , 
doelontwerp vir elke behoefte, Edmund Jones 
beskik oor 10 jaar bedryfservaring.

► Boegoe Bugz: Louise Jones vervaardig 
moderne lapdoeke wat veel goedkoper uitwerk 
as kommersiële weggooibare doeke, asook 
baba-drasakke, ŉ reeks kinderklere en ander 
praktiese items.

► LJ3: Spesialiseer in produkte vir waterbestuur 
veral in die besproeiingsbedryf – Tracey van 
Reenen het jarelange ervaring in hierdie veld.

► Die Gasman: Vir gasinstallasies en 
gasprodukte volgens wetlike vereistes, kontak 
Devon Basson as  gekwalifiseerde en 
geakkrediteerde diensverskaffer.

Vir meer besonderhede is hul advertensies in 
hierdie fokus.

■ Redaksie

KORONAVIRUS – Belangrike Direksiebesluite vir Orania

– Orania Dorpsraad – 

Mediese Adviesraad saamgestel: ŉ Mediese Adviesraad 
bestaande uit verskeie medici is saamgestel om die Direksie te 
adviseer.

Insette van kundiges: Die Direksie het verslae vanaf die 
Mediese Adviesraad, die Reserwegroep se beplanningspan en 
die Dorpskantoor se afdeling: Ingenieursdienste in ag geneem 
alvorens enige besluite geneem is.

Moratorium op projekte: Daar is ŉ moratorium op alle nuwe 
projekte en aanstellings binne VAB geplaas. Huidige projekte 
sal egter voltooi word en bestaande projekte sal in stand gehou 
word.

Finansies: Die Uitvoerende Hoof van VAB en Hoof: 
Korporatiewe Dienste mag fondse herprioritiseer om sodoende 
primêre en sekondêre gevolge van die Coronavirus te bestuur.

Orania nie in algehele isolasie nie: Algehele isolasie sal nie 
voorkom dat die virus ons bereik nie, maar kan ernstige 
finansiële skade tot gevolg hê. Dit is eerder belangrik dat 
Oraniërs nou hulle immuniteit opbou en self-isolasie toepas 
waar nodig.

Nood Operasionele Sentrum (NOS): Die NOS bestaan uit 
verteenwoordigers van die Mediese Adviesraad, VAB Direksie, 
OVD, Reserwegroep en van VAB se Bestuurskomitee. Hulle sal 

minstens twee keer per week vergader om sodoende vinnige en 
effektiewe besluite oor die pandemie te kan neem en vinnig op te 
tree waar nodig.

Skakeling met die gemeenskap: In krisistye is kommunikasie 
uiters belangrik. Die Dorpsraad sal voortdurend met die 
gemeenskap kommunikeer dmv sosiale media, epos, nuusbriewe, 
SMS'e, Radio Orania ens. Indien jy enige vrae het, stuur gerus vir 
ons ŉ direkte Facebook boodskap. Moet asb. nie 
vals/onbevestigde inligting aanstuur nie.

Kansellasie van byeenkomste: Die Bokkieweek vandeesmaand 
sowel as die Bo-Karoo Vasbyt wat in April sou plaasvind, is 
gekanselleer in ŉ poging om die verspreiding van die Coronavirus 
te beperk.

Reisigers + kwarantyn: Oraniërs en besoekers wat sedert 1 
Maart 2020 in die buiteland was, sal versoek word om bewyse 
van kwarantyn te lewer voordat hulle Orania se dorpsgebied 
betree.

Karoosig + bejaardes: Om bejaardes in Karoosig te beskerm, 
word toegang met onmiddellike effek by Karoosig Aftreeoord 
beperk. Ander bejaardes wat onafhanklik woon, word ook versoek 
om sosiale kontak te beperk. Kontak ons gerus indien julle oor iets 
onseker is!

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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www.diehekelhoekie.co.za
https://www.facebook.com/OraniaITGroep/
www.brigg.co.za
https://www.facebook.com/EpiliteHandelaars
www.glassmaster.co.za
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Venster op Orania

‘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

►►►► Skandeer
om ons volledige

produktelys te sien

066 044 5983
awsgroep@gmail.com

Arnold Hugo

►►►► Skandeer
om ons volledige

produktelys te sien

AWS
KONTRAKTEURS

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

Olienhoutrylaan | Nywerheidsgebied | Orania

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

Eenstop dekordiensEenstop dekordiens
vir sentraal Suid-Afrikavir sentraal Suid-Afrika

Eenstop dekordiens
vir sentraal Suid-Afrika

• Blinders • Gordyne &• Blinders • Gordyne &

toebehore • Galamineerde- toebehore • Galamineerde- 

& vinielvloere • Muurpapier& vinielvloere • Muurpapier

• Matte • Advies • Matte • Advies 

• Blinders • Gordyne &

toebehore • Galamineerde- 

& vinielvloere • Muurpapier

• Matte • Advies 

Stokkiesdraai Park | OraniaStokkiesdraai Park | Orania
067 818 0642067 818 0642
sentraal@dekorblinds.co.zasentraal@dekorblinds.co.za
www.dekorsentraal.co.zawww.dekorsentraal.co.za

Stokkiesdraai Park | Orania
067 818 0642
sentraal@dekorblinds.co.za
www.dekorsentraal.co.za

Gebaseer te Orania, bedien ons
die sentrale binneland

Deel in die voordele van ‘nDeel in die voordele van ‘n
nasionale handelsmerknasionale handelsmerk

Deel in die voordele van ‘n
nasionale handelsmerk

Gerhard en Juanita Kotze en
Samantha Buys tot u diens!

►►►► Skandeer
om ons volledige

produktelys te sien

Op Donderdag 2 April 2020 begin 'n Alpha-reeks in Orania. Tydens nege weeklikse 
gesellige byeenkomste en 'n naweek weg sal jy ontdek wat die Christelike geloof beteken. 

Stel al jou vrae en gesels met ander deelnemers oor 13 inspirerende onderwerpe, soos 
bv.  'Is daar meer?', 'Wie is Jesus?' en 'Hoe en wat bid jy?'. Jonk of oud, gelowig of nie, 
nuuskierig of twyfelagtig, u word hartlik uitgenooi.

Die Alpha-reeks is vir elke persoon wat op soek is na die sin van die lewe en is ook vir 
jongmense.

Alpha word aangebied in 'n ontspanne en huislike atmosfeer. Ons eet elke keer lekker 
saam en pret is deel van die verrigtinge! Deelname is gratis.

Alpha-kursus – Orania

Vir elkeen wat op soek is na die sin van die lewe

Byeenkomste is op Donderdagaande om 18:30 by die Aardskip, Robynlaan 207.
Almal is welkom! 
Vir meer inligting kontak Ludwig by 073 134 9671 of info.everson@gmail.com of
WhatsApp 073 134 9671. 

Spesiale aanbieding vir Ditsem lesers:Spesiale aanbieding vir Ditsem lesers:
de

Bespreek 2 nagte en kry 3  nag gratis!
de

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

de
Bespreek 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

►►► Skandeer vir
meer inligting ►

Swaar vragmotorsSwaar vragmotors
verniel paaie ergverniel paaie erg
Swaar vragmotors
verniel paaie erg

Dit het kenmerkend geword dat swaar 
verkeer van swaar vragmotors nie slegs die 
R369 teerpad deur Orania verniel en 
voortdurende instandhouding deur die 
provinsiale regering noodsaak nie, maar dat 
dit ŉ algemene gesig geword het op die 
padnetwerk deur die Bo-Karoo. So bv. het ŉ 
verslaggewer van Ditsem Nuus op ŉ “stil” 
Sondagoggend tussen 07:00 en 08:00 op die 
90 km tussen Orania en Philipstown ŉ totaal 
van 36 groot vragmotors elk met twee reuse 
sleepwaens getel.

Dikwels is hierdie vragmotors met hul 
sleepwaens oorlaai en dra dit des te vinniger 
daartoe by dat die teeroppervlakte plek-plek 

verkrummel. Op al hierdie paaie is daar 
feitlik geen wetstoepassing of monitering 
van vragmassa nie.

Belastingbetalers voel dat die eienaars van 
die vragmotors misbruik die paaie vir hul 
eie besigheidsvoordeel, maar dit dan aan 
plaaslike belastingbetalers oorlaat om die 
instandhouding en padherstel te finansier. 
Roetes wat veral “slagoffers” is van hierdie 
ekstra swaar verkeer, is Hopetown-Orania-
P e t r u s v i l l e - P h i l i p s t o w n - H a n o v e r , 
Pe t rusv i l l e -Luckhoff-Koffiefonte in -
Petrusburg en dan ook die N8 roete 
Kimber ley-Hope town-St rydenburg-
Britstown.

■ Redaksie

Tipiese voorbeeld van 34 ton swaar
vragmotor met twee sleepwaens
en 26 wiele -Foto: Facebook 

olkstaat

 Fasilitering van ontwikkeling in Orania

 Bevordering van Afrikaner-entrepreneurskap

 Bemarkingsondersteuning

 Beeldbou-advies 

VatVyf
Saam maak ons dit

Projek

Help met maatskaplike
opheffing van die Afrikaner

• Hulp met verblyfreg in Orania
• Christelike berading
• Geestelike groeigroepe
• Ondersteuning aan klein
   besighede

082 773 2150
projekvatvyf@gmail.com

Volg ons ook op Facebook

Uitgawe vir twee maande
Weens interne sowel as eksterne 
omstandighede is hierdie uitgawe 
van Ditsem Nuus vir Maart en April 
2020. Die volgende uitgawe is dus 
DV begin Mei.
Ditsem Nuus is tans in proses om 

'n nuwe en uitgebreide webwerf te 
bou.
Intussen vir deurlopende nuus volg 

ons op die bestaande 
www.ditsem.net, op Facebook, op 
Twitter en op DitsemBlits.

dit wat saakmaak

www.oraniatoere.co.za


Ditsem Nuus word gepubliseer deur Anulus Bemarking, Orania * Tel: (053) 207 0127 * Epos: nuus@ditsem.net
Gedruk deur Paarlcoldset (Pty) Ltd, Nelson Mandelarylaan 79, Bloemfontein

• Sportredaksie
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Vleis met persoonlikheidVleis met persoonlikheidVleis met persoonlikheid
Groot verskeidenheid

topgehalte vleise

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

Proteastraat, Vanderkloof
082 411 9917 Danie

Vars beesbiltong                   Egte boerewors

►►► Skandeer om ons spesiale aanbiedinge 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 volledige produktelys te sien ►SAND EN KLIP
• Pleistersand • Bousand • G6 •

• Algemene vervoer • Tuingrond •
3 3  • Klip • 1m  - 37m •

Tel  051 451 1179
PC  082 447 7996

admin@hugoenseun.co.za 
pc@hugoenseun.co.za

Diens met... Passie en Integriteit

Verskaffers van...

3 Maxley Holdings | Ou Thaba Nchu Pad | Bloemspruit

►►►► Skandeer
om ons volledige
dienstelys te sien

VAN NIEKERKSHOF
KENNELS

► Pet Hotel
Versorging van diere

DF Malherbelaan 20 • Estoire, Bfn

Elbé van Niekerk
082 573 3333 | 051 433 1831

► Skoonheidsalon
Vir honde en katte

Was/Sny/Dip/Ontwurming/Naels

► Vervoer
Van troeteldiere landswyd

www.vanniekerkshof.co.za

►►► Skandeer om ons spesiale aanbiedinge te sien ►

SA krieket toon
magtige potensiaal
Indien Gekyk word na die ongelooflike 
talent wat tans beskikbaar is vir die 
Protea manskrieketspan, dan is dit 
duidelik dat krieket in die land oor 
potensiaal beskik, wat nie anders kan 
beskryf word as  magtig nie. Sowel 
die kolf- as boulpotensiaal beskikbaar 
vir kiesing van die nasionale span, is 
eenvoudig enorm.

Kyk byvoorbeeld na die bewese 
vaardighede en rekord van kolwers soos 
die volgende: Quinton de Kock, Faf du 
Plessis, AB de Villiers, Heinrich Klaassen, 
Janneman Malan, David Miller, Rassie van 
der Dussen, Temba Bavuma, Jon-Jon Smuts, 
Aiden Markram, Kyle Verreynne – almal 
wat tans op dreef is, met van die jonger 
garde wat bewys het dat hulle die potensiaal 
het om op die hoogste vlak te ontplof, as 
hulle net die kans kan kry. 

Dan is daar nog briljante kolwers soos 
Rilee Rossouw, wat om kwotaredes na 
groener buitelandse velde uitgewyk het, 
asook opkomende sterre in plaaslike 
franchise-kompetisie soos Pite van 
Biljon, Andries Gous en Jacques 
Snyman van die Knights en 
talle ander van die ander 
spanne.

Hoe kies jy uit hierdie lys 
van kandidate die eerste 7 of 
8 van die span?

Onder die boulers is daar snellers soos 
Kagiso Rabada, Lungi Ngidi, Dale Steyn, 
Andile Phehlukwayo, Anrich Nortjé, en 
selfs Kyle Abbott wat ook om kwotaredes 
pad gegee het. Onder die draaiers is 
immergroen Imram Khan, Keshav Maharaj 
en andere, terwyl daar ŉ hele paar goeie 
rugsteun kandidate asook veelsydige spelers 
is om op terug te val.

Weereens, hoe kies jy uit hierdie kandidate 

die 4 bestes vir jou span, almal van 
internasionale gehalte? Soos met die 
kolwers, is ook nie al die boulers ewe 
geskik vir die verskillende formate van die 
spel nie, maar nogtans maak die potensiaal 
die spankeuses baie moeilik.

SA krieket borrel dus tans oor van 
potensiaal, soveel so dat dit op papier die 
beste is in die wêreld kan klop – die 
Aussies, Indiërs en Engelse kan maar kom. 
Hou net weg die kwotaduiwel!

Aiden Markram in volle swang. -Foto: Gallo Images

Unplanned
 aanbeveel

Nadat die die fliek Unplanned 
met sy sterk anti-aborsie-
boodskap verlede jaar in die 
VSA 'n wegholsukses was, het 
dit op 28 Februarie vanjaar in 
SA in teaters begin draai. Hier 
het dit ook groot kontroversie 
v e r o o r s a a k  m e t  d i e g e n e 
daarvoor en diegene daarteen.

Die fliek is gebaseer op die 
boek van Abby Johnson, wat 'n 
direkteur van 'n aborsiekliniek 
in die VSA was, voordat sy 'n 
anti-aborsie-aktivis geword het. 
Haar getuienis is aangrypend 
en dit word hoog aanbeveel dat 
indien die film nog nie gesien is 
nie, dit op dvd of via die 
Internet in die hande gekry 
word.

■ Redaksie

Kommunistiese sportwetsontwerp
Die sg. National Sport and Recreation 
Ammendment Bill, wat einde verlede jaar 
bekend gestel is en wat die regering onder 
Minister van Sport Nathi Mthethwa steeds 
deer die Parlement probeer kry is in inhoud 
en strekking so outoritêr en gesentraliseerd 
dat dit pure Kommunistiese diktatuur is.

Die  wetsontwerp bepaal  o .m.  die 
volgende:

• Verpligte diensplig vir sportlui om Suid-
Afrika in internasionale sportgeleenthede 
te verteenwoordig, of swaar boetes of 
selfs tronkstraf in die gesig te staar

• Alle gimnasiums en sportverenigings 
moet geregistreer wees en ledegeld betaal 
– wat beteken 'n nuwe belasting wat op 
belastingbetalers gelê word.

•  Regste l l ing  van die  ver lede  en 

verteenwoordigheid moet bevorder word 
in sport sowel as in ontspanning.

• In effek beteken dit dat alle sportlui, 
afrigters, beamptes en selfs gimnasium 
eienaars onder direkte beheer van die 
staat geplaas sou word.

Opposisie partye deur die bank het groot 
onsteltenis oor en teenkanting teen die 
Wetsontwerp uitgespreek en beloof om dit 
met hand en tand te beveg. Ook 'n 
organisasie soos die Vryemarkstigting het 
die strydbyl teen die wetsontwerp opgeneem 
– besoek gerus hul webwerf by www. 
fmf.org.za vir meer inligting.

Hoe die regering met hierdie voorstel kon 
kom wat ondenkbare skade, nie net aan 
sport in die land, maar ook aan die land self, 
kan bereken, is onverklaarbaar.

Covid-19 ruk sportinkomste
Die hewige reaksie op Covid-19 het tot die 
a f s t e l  en  u i t s t e l  van  d i e  g roo t s t e 
sportgebeurtenisse in SA en internasionaal 
gelei, vanaf Super Rugby tot die Proteas se 
Indiese toer en vanaf alle plaaslike 
sportgeleenthede tot die Twee Oseane. 
Wêreldwyd is o.a. Britse en Europese 
sokkerligas, internasionale stadmarathons 
ens. afgelas, met selfs die Olimpiese Spele 
in Tokio en Wimbledon wat in die 

weegskaal is.
Dit alles bring mee dat hek-en-TV-

inkomste skielik tot nul daal en dit moet 
e e n v o u d i g  o o k  d i e  i n k o m s t e  v a n 
beroepsportlui oraloor, wat dikwels klein 
fortuine beloop, in die weegskaal plaas. 
Ongetwyfeld het Covid-19 ŉ negatiewe 
impak op die sportwêreld soos nog nooit 
tevore in die geskiedenis nie.
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