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Doodsklok vir die ANC?
• Johann Dannhauser

Uit die getuienis voor die Zondo-kommissie na
staatskaping wat tans uitstroom en daagliks op
TV voor die oë en ore van die hele land afspeel,
word getoon in watter ongelooﬂike mate SA
die afgelope 25 jaar stelselmatig deur ANCbewind afgebreek is. Die korrupsie is
eenvoudig duiselingwekkend, so veel so dat dit
die doodsklok kan lui vir die ANC as regering.
Veral die getuienis van die voormalige
bedryfshoof van die maatskappy Bosasa,
Angelo Agrizzi, soos wat hy dit sistematies,
akkuraat en kalm uitgespel het, toon dat die
geval Bosasa op sy eie staatskaping is. Vroeër
uit ander getuienis voor die kommissie het dit
geblyk hoe die land tydens die Jacob Zuma-era,
in medewerking met die Guptas, gekaap is,
maar Bosasa blyk hoofstuk twee van
staatskaping te wees.
ŉ Idee van die verrotte korrupsie in die land
onder ANC-bewind, word egter by uitstek
verkry uit die skokkende onthullings van
Agrizzi voor die Zondo-kommissie. Dit kom
daarop neer dat Bosasa ontsaglik misbruik is as
melkkoei om miljarde der miljarde rand uit die
staatskas te korrupteer d.m.v. omkopery en
onwettige staatstenders, waarvan die volgende
enkele voorbeelde is:
• Bosasa het vir 'n lang tyd tot R6 miljoen per
maand in banknote as omkoopgeld aan ŉ
groot verskeidenheid amptenare in
staatsdepartemente en staatsondernemings
betaal. In ruil daarvoor is oor die afgelope
sowat sewe jaar miljarde rand in
staatskontrakte aan Bosasa toegeken vir ŉ
verstommende verskeidenheid “dienste”.
• So bv. het Bosasa sowat R400 miljoen
vooruit ontvang vir 'n omheiningskontrak
by Dept Korrektiewe Dienste sonder dat
enige werk gedoen is, terwyl ŉ Bosasaﬁliaal, Sondolo IT, die DKD gefaktureer het
vir R106 miljoen slegs 13 dae nadat die
tender toegeken is.
• Die gewese stigter en uitvoerende hoof van
Bosasa, Gavin Watson, het ŉ verhouding
met oud-pres. Jacob Zuma gehad waarin hy
aan hom (Zuma) kon dikteer wat om te doen
– soveel so dat Watson beskryf is as “bullet
proof”.
• Nomvale Mokoyane, Minister van
Waterwese en Omgewingsake, het R50 000
per maand ontvang en vir meer as 10 jaar
elke Kersfees kiste drank en honderde
kilogram vleis in ruil vir allerlei staatsgunste.
• Van die ander ANC-swaargewigte wat by
name as Bosasa-begunstigdes genoem is,
sluit in Gwede Mantashe (voormalige

sekretaris-generaal en tans kabinetsminister),
Dudu Myeni (voormalige voorsitter van
SAA) en Vincent Smith (voorsitter van die
Grondwet Hersieningskomitee).
• Agrizzi het getuig dat hy deur Gavin Watson
R50 miljoen oor vyf jaar aangebied is om te
swyg oor sy kennis en ervaring van Bosasa en
om nie voor die kommissie te getuig nie.
• Bosasa het 32 769 dokumente binne ’n paar
dae op hul rekenaarstelsel uitgewis ten einde
inkriminerende getuienis vir die Spesiale
Ondersoek Eenheid (SOE) weg te steek.
Dit blyk dat Bosasa eintlik in sonde ontvang en
gebore is met die vroedvroue die volgende
voorbokke van die ANC Vroueliga, wat
oorspronklik Dyamba Holdings gestig het en
wat later in die maatskappy Bosasa omskep is:
Baleka Mbete, Nomvula Mokonyane, Nosiviwe
Mapisa-Nqakula, Lindiwe Sisulu en Hilda
Ndude. Bosasa was dus 'n maaksel van die ANC
met die uitsluitlike doel om ANC-kaders te
verryk uit die staatskas.
Pas het die Mpati-kommissie begin met sittings
oor wat in en rondom die Openbare Beleggingskorporasie (OBK) met hul R2 000 miljard
pensioenportefeulje gebeur het en alreeds lyk dit
of hieruit hoofstuk drie van staatskaping gaan
ontvou. Hoe dit ookal sy, die punt is dat met die
implisering van ANC-regeringskaders tot op die
hoogste vlak, die slotsom onvermydelik is dat in
SA ŉ netwerk van rampokkers aan die stuur van
sake is.
Nou is die vraag: Gaan die ANC as huidige
bewindhebbers in SA wegkom met hierdie
ondenkbare misdade teen die land en hul mede-

Haatspraak en Rassisme
• Redaksie

Die Wetsontwerp op Haatspraak en Rassisme
wat op 29 Maart 2018 gepubliseer is en nou
feitlik die hele grondwetlike roete deurloop het,
is tans oop vir openbarekommentaar tot 15
Februarie 2019.
Hierdie is ŉ uiters gevaarlike verwikkeling,
want dit kan die jagseisoen op oopmaak op
veral blankes oor sg. haatspraak. In ŉ mediaverklaring wys Front Nasionaal op die
volgende enkele aspekte omtrent die wet:
Artikel 4(1)(a) bepaal dat jy die wet oortree as
jy doelbewus iets publiseer, propageer of
argumenteer met die doel om haat aan te hits.
Verder bepaal artikel 4(1)(b) dat as jy so-iets
versprei, m.a.w. slegs die Share funksie
gebruik op Facebook om iets wat as haatspraak
beskou kan word, verder te stuur, jy die wet
oortree.
Wat word dan beskou as haatspraak? Artikel 3
(1) bepaal dat jy oor die volgende 17 dinge nie
kritiek mag lewer nie, anders word dit as
haatspraak beskou: Ouderdom / Albinisme /
Geboorte / Velkleur / Kultuur / Gestremdheid /
Etniese of maatskaplike agtergrond / Geslag of
geslagsidentiﬁkasie / HIV status / Taal /
Nasionaliteit, immigrasie- of vlugtelingstatus /
Beroep of vakmanskap / Politieke oortuiging /
Ras / Geloof / Seks / Seksuele oriëntasie.
Volgens Front Nasionaal kom dit prakties
saamgevat hierop neer: “Grappies oor
blondines, ou ooms en jong blare, Van der
Merwe en Gatiepie grappies, skelm prokureurs
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en Skotte wat suinig is terwyl Iere “dom” is,
kan alles as haatspraak beskou word. As die
dominee van die kansel af sê: 'Christus is die
weg en die waarheid en die lewe, niemand gaan
na die Vader behalwe deur Hom nie,' dan kan
hy dalk haatspraak pleeg, want Mohammed en
die voorvadergees sou aanstoot gegee word.
“En die dae wanneer ŉ man met ŉ bolla op
die kop of ŉ poniestert voor jou loop en jy sê:
'Hmmm, lyk soos mamma en piepie soos papa'
kan ook verby wees. Maak ŉ grappie oor
hoeveel mense in ŉ minibus taxi kan pas, pleeg
jy dalk haatspraak op grond van ras en kultuur.
En so kan jy dit verder gaan meet teen elkeen
van die 17 kategorieë van 'slagoﬀers' wat gelys
word.”
Dit kan voorts beteken dat selfs die sing van
Die Stem en die vertoon van die ou landsvlag
verbied word, terwyl dit ŉ kriminele oortreding
kan word om te sê dit het voor 1994 beter
gegaan in die land as tans. Dus sal ŉ mens jou
sit en staan op Facebook of op ŉ WhatsAppgroepie moet ken, of anders kan jy in die pekel
beland.
Dus inderdaad ŉ ﬂikkerende rooilig – in wese
suiwer kommunisties van aard en wat basiese
mensevryhede wil omverwerp. Derhalwe
behoort implementering daarvan ten alle koste
verhoed te word.
Openbare kommentaar op die Wetsontwerp
kan nog gelewer word tot 15 Februarie 2019 besoek www.forsa.org.za vir meer inligting.
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landgenote? Gaan hulle by die stembus
gepenaliseer word en gaan die reg- en strafstelsel
van die land hul inhaal en te boek bring?
Ook spesiﬁek: Gaan wetsgehoorsame
belastingbetalers langer belasting betaal om
staatskorrupsie te ﬁnansier? Of is dit tyd om ter
wille van oorlewing en voortbestaan op te staan,
belastings terug te hou en dit elders konstruktief
aan te wend?
Jammer om dit so te stel, want die Woord sê jy
moet die owerheid eer, maar hierdie is die
waarheid, waarvan nie weggeskram kan word
nie. Hieruit vloei allerhande noodwendige
gevolge, soos die gruwelike wyse waarop die
armes in die land ingedoen word, die bespotting
wat gemaak word van swart ekonomiese
bemagtiging en die vraag of blanke
belastingbetalers langer ŉ bedeling moet
ﬁnansier wat duidelik daarop ingestel is om hulle
te ondergrawe.
Hoe ernstig die openbaringe voor veral die
Zondo-kommissie in die wêreld bejeën word,
blyk uit die gesamentlike memorandum wat die
regerings van die VSA, Brittanje, Duitsland,
Nederland en Switserland sopas aan die SA
regering oorhandig het en waarin hulle waarsku
teen o.a. korrupsie, ondermyning van die reg en
rassediskriminasie. Hierdie vyf lande is
verantwoordelik vir sowat 75% van alle
buitelandse beleggings in SA.
Samevattend kan dit waarskynlik wees dat die
geval Bosasa die spreekwoordelike strooi gaan
wees wat die kameel se rug breek en dat die
doodsklok vir die ANC as regering gelui het met
eﬀek binne afsienbare tyd.
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In die weegskaal: Christelike Afrikaanse onderwys

Spesiale blog: Sê jou sê!
onderwysditsem.blogspot.com

Skole in die huidige SA het ongelukkig
moreel, ﬁsies en polities feitlik ‘n
slagveld geword, met veral Christelike
Afrikaanse onderwys in die spervuur. Wat
hierdie negatiewe verwikkeling des te
meer krities maak, is omdat die leerlinge

van vandag die leiers van môre is.
In die lig hiervan het Ditsem Nuus ŉ
spesiale blog geloods waar die onderwerp
Christelike Afrikaanse onderwys in die
weegskaal gedebatteer kan word.
Besoek gerus hierdie blog en sê jou sê!
Verskeie interessante insette is reeds
gemaak.
Laat die debat loop sodat by ‘n sinvolle
toekoms uitgekom kan word!

BCVO

Skole Ondersteuningsentrum

Christelike Afrikaanse
onderwys bemagtig leerlinge!

Die toekoms van christelike
Afrikaanse onderwys

Christelike Afrikaanse onderwys is in ŉ krisis!
Vir CVO Skole is Christelike moedertaalonderrig
ononderhandelbaar.
Taal is nie net ŉ kommunikasiemiddel nie, maar
verteenwoordig 'n rykdom aan kultuurgoedere en
is draer van identiteit en waardes. Taal fasiliteer
ons intellektuele en kulturele interaksies met
ander mense.
Volgens Theo du Plessis, direkteur van die
Eenheid vir Taalfasilitering en –bemagtiging, het
kinders moedertaal nodig om kognitiewe
ontwikkeling te verseker. ŉ Te vroeë oorskakeling
na ŉ ander onderrigmedium, kan katastroﬁese
gevolge vir die kognitiewe ontwikkeling van
kinders hê. Hulle kan uiteindelik intellektueel en
akademies gesproke nie kers vashou by kinders
wat moedertaalgebaseerde onderwys kry nie.
As die taal wat jy tuis hoor ooreenstem met die
een waarin jy woorde leer lees en skryf, dra dit
beslis tot beter prestasie by. As die taal wat jy hoor
met die klanke wat jy op papier sien, ooreenstem,
gaan jy vinniger leer. Moedertaalonderrig is een
van die redes hoekom Afrikaanse skole se
leerlinge steeds volhoubaar presteer.
Dr. Viatcheslav Wlassoﬀ, wetenskaplike en
mediese konsultant, het bewys dat die plek in die
brein waar ŉ kind moedertaal aanleer, verskil van
waar ander tale aangeleer word. Alison Mackey,
professor in linguistiek, het deur middel van MRIskanderings bevestig dat die gebruik van
moedertaal en ander tale op verskillende plekke in
die brein plaasvind.
Die sentrum van die brein waar moedertaal
aangeleer word, verwerk dinge vinniger as die

deel van die brein waar ander tale verwerk word.
Taalverwerwing en die gebruik van moedertaal
vind onbewustelik plaas, dus sonder om te dink.
Die aanleer van ŉ tweede taal word bewustelik
gedoen, daarom moet mens dink as jy in ŉ ander
taal kommunikeer.
Flip Buys, van Solidariteit, sê dat ons leerlinge
moet toerus vir hulle roeping en nie net oplei vir
beroepe nie. Kwaliﬁkasie gee werk, maar roeping
gee ŉ loopbaan, dus ŉ toekoms. Die
roepingsgedrewenheid van ons protestantse
erfenis moet beklemtoon word. Deur Christelike
beginsels te beklemtoon, skep ons ŉ visie en hoop
vir die toekoms.
Onderwysers speel ŉ sleutelrol. As die
onderwyser, nie die regte waardes oordra nie,
word dit nie in die kind gevestig nie. Die
onderwyser moet voorleef, nie net voorpraat nie. ŉ
Kind spandeer baie tyd by die skool.
CVO skole volg ŉ verrykte kennisgedrewe
kurrikulum en strewe na uitnemende onderrig.
Kritiese en ondersoekende denke word
aangemoedig om optimale ontwikkeling te
verseker. Matrieks skryf die IEB matriekeindeksamen - 'n wettige matrieksertiﬁkaat wat
tersiêre instansies erken en aanvaar.
Christelike Afrikaanse kinders kan onbeskaamd
dink, droom en werk aan 'n hoopvolle toekoms.
Trots wees op wie hulle is, waar hulle vandaan
kom en hulle roeping uitleef. CVO is nie net 'n
naam nie, dit is 'n leefwyse! Sluit gerus by ons aan
om u kind hierin te laat deel.
BCVO ter wille van ons kinders, tot eer van God!
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Afrikaanse openbare skole bied onderwys van
wêreldgehalte, ten spyte van al meer inmenging
en al minder befondsing vanaf die staat. Die
waarde van roepingsgedrewe onderwysers, 'n
gesonde leerkultuur en moedertaalonderrig is
duidelik sigbaar in die goeie akademiese resultate
van Afrikaanse skole.
Volgens 'n verslag deur die Skoleondersteuningsentrum (SOS) het 86% van Afrikaanse skole se
matrieks die 2017-matriekeksamen geslaag –
11% meer as die nasionale slaagsyfer. Verder
behaal Afrikaanse skole bykans drie keer meer
onderskeidings as hul Engelse eweknieë in
belangrike vakke soos Wiskunde.
Christelike Afrikaanse onderwys ervaar egter
toenemende politieke druk en onverdraagsaamheid teenoor godsdiens in skole.In Julie
2017 het die Organisasie vir Godsdiensonderrig
en Demokrasie (Ogod) die hof gevra het om die
beoefening van 71 godsdienspraktyke in skole
ongrondwetlik te verklaar. Ogod se aansoek is
grotendeels, met koste, van die hand gewys, maar
sedertdien is skole lugtig om hul Christelike
karakter uit te leef. Die staat sal waarskynlik swaar
steun op hierdie uitspraak indien die Skolewet
hersien word om provinsiale departemente die
mag te gee oor skole se taal -en toelatingsbeleide.
Voorgestelde wysigings aan die Skolewet kan
daartoe lei dat skole se taal -en toelatingsbeleid
voortaan deur provinsiale onderwysdepartemente
goedgekeur moet word. Dit beteken dat
Afrikaanse openbare skole nadelig geraak kan
word, sou die wet hersien word. Beplande
wysigings aan toelatingsregulasies in Gauteng
kan boonop beteken dat Afrikaanse skole verplig

sal wees om leerders in Engels te onderrig, indien
hierdie leerlinge naby aan die skool woon. Tydens
'n openbare vergadering in Augustus 2018 het
Panyaza Lesuﬁ, Gautengse LUR vir Onderwys
gesê; “Ek waarsku julle, as julle dink Montana is
net vir Afrikaners en nie vir ons almal nie, gaan julle
die prys hiervoor betaal”.
Verskeie Afrikaanse skole landswyd is reeds
gedwing om Engelse leerders in te neem. Die
realiteit is ongelukkig dat parallelmedium skole
dikwels na Engels enkelmedium oorskakel, omdat
hulle nie genoeg ﬁnansiële ondersteuning en
hulpbronne vanaf die staat ontvang om hierdie
model vol te hou nie. Die staat wil dus meer beheer
hê oor skole, maar bied minder ondersteuning.
Die goeie nuus is egter dat dit nog lank nie
klaarpraat is vir Afrikaanse onderwys nie. Verskeie
instansies, soos die SOS, beywer hom vir die
voortbestaan van gehalte christelike Afrikaanse
onderwys in Suid-Afrika. Die SOS ondersteun
Afrikaanse onderwysers en skole met
onderwyshulpmiddels en voortgesette opleiding.
Ons help skole om terug te baklei teen
verdoemende beleide wat christelike Afrikaanse
onderwys bedreig, maar terselfdertyd beywer die
SOS ons vir ontwikkeling van bekostigbare,
onafhanklike skole waar gehalte Afrikaanse
onderrig volhoubaar kan voortbestaan.
Die toekoms van gehalte Afrikaanse, christelike
onderwys is dus positief, ten spyte van interne en
eksterne bedreigings. Dit is egter nodig dat die
Afrikaanse gemeenskap self hand aan die ploeg te
slaan ten einde moedertaal onderrig met 'n
christelike basis volhoubaar te verseker.

Vir uitnemende
Christelike volkseie
skoolopvoeding
volgens jou
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Ons maak seker Afrikaanse skole het ‘n TOEKOMS

Die Vereniging vir Christelike
Hoër Onderwys (VCHO)

Afrikaanse Protestantse
Akademie (APA)

Die Bybel as grondslag

Sieners in plaas van kykers

VCHO is ŉ onafhanklike, vrye Vereniging,
gebonde aan die beginsels van die Heilige Skrif
alleen. VCHO aanvaar as grondslag die Bybel,
geïnspireerd en onfeilbaar, ooreenkomstig die
gereformeerde belydenis-interpretasie.
VCHO huldig die oortuiging dat die hoogste
openbaring (die besondere) oor God-Drieënig en
sy skeppingswerk in die Woord gevind word.
Betroubare, ware kennis i.v.m. God (deur geloof in
Hom) en van sy skeppingswerk (deur bestudering
daarvan) is hierby inbegrepe. Geloof en ons
elkedagse werklikheid, staan in direkte verband
met/verhouding tot mekaar.
God's werke in die skepping (algemene
openbaring) moet deur die onderwys en
wetenskap na vore gebring word, onder die Lig en
Waarheid van die Woord. Insigself is die skepping
dus ook ŉ openbaring, waarvan Jesus Christus as
Middelaar aangedui word (Kol. 1:16).
Onderwys en wetenskap kan gevolglik nie van
geloof geskei word, asof daar geen verband is nie.
Wanneer op Christelike onderwys en wetenskap
aangedring word, is dit uit erkenning dat Jesus
Christus Heer van ons lewens en ook van die
skepping is. Word hierdie Waarheid ontken /
genegeer, word onderwys en wetenskap buite die
sfeer van die geloof gestel, asof die werklikheid
self outonoom sou wees, wat op ŉ ontkenning
(verloëning) van voormelde waarheid neerkom.
Waar kennis/wetenskap dusdanig verhef word,
word sekulêre (afvallige) geestesstrominge
bepalend vir die wyse waarop die werklikheid

beoordeel word. Die post-modernisme, wat
elkeen sy eie waarheid veroorloof, dien as
voorbeeld. Praktiese gevolge is dat afvallige
wetenskap die geloof begin verplaas (soos in
sekere kerke reeds gebeur), wat die samelewing
weer tot sekularisering laat terugsak.
Konsekwent Christelike onderwys en wetenskap
erken en eerbiedig die goddelike 'outeurskap',
sover dit die skeppingswerk aangaan. Die
Christen-onderwyser en -wetenskaplike verstaan
hiervolgens dat deur kennis-inkleding (b.w.v.
kurrikulering en vakinhoude) God verheerlik moet
word (Rom. 11:36).
VCHO wil deur gehoorsame roepingsvervulling ● Christelik(e)-kultuureie onderwys en wetenskap op elke denkbare wyse bevorder;
● ouers en onderwysers van die noodsaak aan
Christelike onderwys oortuig;
● verseker dat jongmense en studente
Christelike onderwys en wetenskap
ondergaan;
● skole/universiteite oor die belang van
Christelike onderwys/wetenskap voorlig;
● meewerk dat daar ook vir die ChristenAfrikaner ŉ toekoms in hierdie land mag wees;
● en instrumenteel wees in die daarstelling van ŉ
Christelike samelewing.
VCHO-missie:
Om deur die bevordering van Christelike
onderwys, beginnende by ons eie volk, persone
en instellings te oorreed om op elke lewensterrein
tot eer van God te lewe en te werk (Hand. 1:8).
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Ons lê klem daarop
dat elke faset
van die lewe aan
die heerskappy
van God-drieënig
onderwerp moet wees
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Opvoeding ● Onderwys ● Wetenskap

By die Afrikaanse Protestantse Akademie
(APA) gaan dit vir ons om baie meer as om
studente af te rig vir 'n beroep. Ons wil, om 'n
frase van prof. Bennie van der Walt te gebruik,
sieners in plaas van kykers, die wêreld instuur.
As sommige groepe vra wanneer Siener se
man gaan opdaag wat die land gaan uitlei uit sy
omstandighede, het ons 'n antwoord: Ons het
nie 'n Siener nie, maar ons werk wel daaraan
om baie sieners die samelewing in te stuur –
sieners wat nie bloot kyk na wat voorhande is
nie, maar kan sien wat nodig is vir egte
Christelike reformasie.
By die APA kan ons nie alles doen nie;
daarom fokus ons net op dit wat volgens ons
vermoë moontlik is. Ons streef tans daarna om
veral dominees, onderwysers en sielkundiges
te vorm wat leiding kan gee in die samelewing.
Om sulke sieners te help vorm, is daar 'n
basiese benadering wat ons volg. Ons strewe
na vierdimensionele (4D) visie vanuit ons
tradisie. Wat word hiermee bedoel? In die
eerste plek kan gestel word dat ons moet besef
dat ons onsself nog in die eerste dimensie
bevind wanneer ons bepaalde leiers en
bewegings kies en idealiseer op grond van
hoorsê of dat ons daarin grootgeword het (1D).
Soos wat ons hierin groei en die ligte vir ons
aangaan, verneem en leer ons meer
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eerstehands by bepaalde leiers en bewegings
self en beweeg verder weg van hoorsê. Soos
die skoolvosse sê: Ons gaan oor vanaf
sekondêre bronne na die primêre bronne (2D).
Die primêre bronne is egter dikwels nog
steeds net primêre bronne uit die nouer kring.
Daar is daarom ook 'n derde dimensie waarna
ons behoort te strewe as ons werklik
outentieke visie wil ontwikkel, iets waaroor ons
nog te min praat: die leiers se bronne. Die rede
is dat kreatiwiteit vinnig vasval wanneer ons
bloot 'n bepaalde persoon of beweging of
tydvak se metodes idealiseer in plaas daarvan
om in die wyere tradisie te gaan swem vanwaar
leiers self ook inspirasie gevind het. Hierdie
weg tot by die derde dimensie bring ons by
menige bronne uit wat dikwels die klassieke
werke genoem word (3D).
Dit is eintlik net wanneer jy hier begin delf dat
jy werklik deel raak van wat Mortimer Adler “die
groot gesprek” genoem het. In gesprek en
strydgesprek met ander ontwikkel daar dan
bepaalde visie, 4D-visie vanuit ons tradisie,
om die lyne en die skemas van die eeue te
onderskei.
Met die Bybel altyd in die regterhand, is dit die
APA se resep vir sieners in plaas van kykers.

”

“Ou Spore – Nuwe Weë

Ons ontwikkel leiers
akademies in
Afrikaans wat streef na
’n lewe van klassieke
Christelike skoonheid,
harmonie en wysheid
saam met ander.

www.apa.ac.za
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Hopetown Landbouskou 1 9
13 - 16 Februarie
0
2
Topskou van die Bo-Karoo
Reeds vir jare is die Hopetown Landbouskou die
mees suksesvolle plattelandse skou in die BoKaroostreek. Vanjaar word die Skou vanaf 13 tot
16 Februarie aangebied en steeds is die
ingesteldheid van die Skoukomitee dat die
identiteit dié van ‘n skou is en nie ‘n fees nie,
omrede spesiﬁek erkenning gegee word aan die
landbougemeenskap. As sulks bied die Skou ‘n
spieëlbeeld van die landbou in die streek –
besproeiing, droëland en veebedryf – terwyl
verskeie streeks- en nasionale perdekampioenskappe vanjaar weer by die Skou aangebied word.
Daar is ook talle landbou-uitstallings van o.m.
trekkers en implemente, asook van aspekte soos
lamdosering, planttoerusting en skaapskeertegnieke.
Heel gepas is OVK as die grootste landboumaatskappy in die streek vanjaar weer die
hoofborg met ﬁnansiële ondersteuning wat
onontbeerlik vir suksesvolle aanbieding van die
Skou is. ‘n Woordvoerder van OVK het aan
Ditsem Nuus gesê dat dit vir hulle ‘n voorreg is om
ook op hierdie wyse terug te ploeg in die
gemeenskap wat hulle ondersteun.
Op die Skou is daar ook talle kleiner stalletjies
van alles en nog wat, terwyl daar kosstalletjies in
oorvloed is, o.a. met beroemde Karoolam en
topgehalte steaks hoog op die spyskaart. Die
Vrydag- en Saterdagaand word ‘n opwindende
vermaaklikheidsprogram vir jonk en oud
aangebied.
Vir die geﬁnaliseerde Skouprogram, besoek die
Facebookblad van die Skou, of skakel Poy Coetzee
by 082 550 5130.
Regs: Fotosamestelling van 2018 Hopetown Skou.
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redaksionele
kommentaar
Gaan die Boere opstaan?
Dit is ons submissie dat in die Bybel vier tipes
samelewingsvorme vir God belangrik is, nl. die
huwelik tussen man en vrou, die gesin met ouers
en kinders, families en dan volke. Bv.die
ellelange familieregisters in die Bybel is daar
omdat families vir God belangrik is, terwyl die
konsep van volk soos 'n goue draad regdeur die
Bybel loop.
Die punt hier is dat die verskeidenheid van
volke ooreenkomstig die wil van God is en dat
daarom ook op die Afrikaner die onus rus om sy
volksidentiteit te erken, te koester en uit te bou.
Hierdie siening is reëlreg teenoor die strewe van
die Illuminati of NWO van eenwêreld met alle

etniese en kulturele grense uitgewis.
Daarom sê ons dat al hoe blanke Afrikaans
sprekendes in SA sal kan oorleef, menslik
gesproke, is om as volk te verenig, saam te staan
en selfbeskikking toe te pas – altyd met respek
vir ander nasionaliteite, etnisiteite en
groeperings. Die eintlike naam vir die
Afrikanervolk is die Boerevolk, soos wat dit
deur die eeue ontwikkel het tot vandag toe.
Toegepas op die huidige omstandighede van
die land en van die wêreld: Gaan die Boerevolk
opstaan, verantwoordelikheid aanvaar vir sy eie
lot onder Gods bestuur en sy plek inneem in die
land en in die wêreld?

Tannie Annatjie Boshoﬀ
Ditsem Nuus bring graag hulde aan tannie
Annatjie Boshoﬀ wat op 17 Januarie 2019 te
Orania in die ouderdom van 94 jaar oorlede is.
Sy het 'n gebeurtenisvolle en kleurryke lewe
gehad wat min mense beskore is – gebore in die
Waterberg-omgewing, het sy later as
sekretaresse in die staatsdiens in Pretoria
haarself opgewerk en ook deeltyds BA aan die
Universiteit van Pretoria behaal.
In die vyftigerjare het sy private sekretaresse
van mev. Betsie Verwoerd geword en dwarsdeur
hul premierstermyn nou met dr. en mev.
Verwoerd saamgeleef. Nooit getroud, was tannie
Annatjie die toonbeeld van integriteit, diens en
stylvolheid. 'n Tyd ná die sluipmoord in 1966,
was sy vir 'n aantal jare ook van mev. Tini
Vorster die private sekretaresse.

In 1991 het tannie Annatjie haar op Orania
gevestig en haar gewig ten volle ingegooi in die
ontwikkeling van die dorp as groeipunt vir 'n
Afrikanervolkstaat. Sy was 'n suster van prof.
Carel Boshoﬀ, stigter van Orania en hoewel sy
nie een vir openbare ampte was nie, het sy mense
met haar warm persoonlikheid en wye
belesenheid en beresenheid gemotiveer.
Sy het drie boeke oor haar wedervaringe die lig
laat sien, terwyl 'n vierde wat kort voor haar
dood voltooi is, binnekort verskyn. Terwyl haar
mees uitstaande eienskap haar diep gelowige
Christenskap was, meen Ditsem Nuus dat tannie
Annatjie saam met dr. HF en mev. Betsie
Verwoerd die verpersoonliking was van
Afrikaner-adel.

Jou PERD SE GESONDHEID
Maandelikse rubriek met wenke deur ‘n span gekwaliﬁseerde veeartse

Afrika Perdesiekte: Geval by Bloemfontein pas bevestig
‘n Bevestigde geval van Afrika Perdesiekte (APS) pas by
Bloemfontein het die aandag opnuut laat val op hierdie gevaarlik
siekte en wat daaromtrent gedoen kan en behoort te word. APS
is 'n siekte wat kan maai onder perde, muile en donkies en terwyl
dit nie aansteeklik is nie, is dit wel 'n besmetlike virale siekte met ‘n
vrektesyfer 70-90%. Dus om te weet hoe om die siekte hok te
slaan, is dit nodig om vir eienaars van perde, muile en donkies
kortliks aan te dui wat die oorsake, simptome en behandeling van
APS is.
Wat die oorsake betref, word die siekte oorgedra deur die
Culicoides Midge oftewel die muggie, wat wydverspreid in
suidelike Afrika voorkom. Die siekte word nie aangesteek van een
dier na 'n ander nie, maar deur die byt van muggies wat
geïnfekteerd raak en dit dan oordra na gesonde diere. Die
muggies is veral aktief gedurende somermaande en nat
toestande en verdwyn gewoonlik met die val van die eerste ryp.
Sover dit simptome aangaan, is daar vier verskynsels, nl.
onderskeidelik die long-, hart-, gemengde en koorsverskynsel.Die longverskynsel, ook bekend as “dunkop”, met 'n
vrektesyfer van ongeveer 90%, toon simptome van hoë koors tot

410 C, swaar asemhaling en skuim om die neus.
By die die hartverskynsel, ook bekend as “dikkop”, is die
vrektesyfer laer op ongeveer 50%, met simptome hoë koors,
geswolle oë en kop en geringe bloeding in die membrane van die
bek en oë. Die gemengde verskynsel word gekenmerk deur
simptome van sowel “dunkop” as “dikkop”. Die koorsverskynsel is
die ligste formaat van die vier en het ook die laagste vrektesyfer.
Indien jou perd, muil of donkie enige van hierdie simptome toon,
kontak onmiddellik die veearts. Die diagnose kan slegs deur
labatoriumtoetsing bevestig word. Aangesien APS as 'n beheerde
siekte geklassiﬁseer is, is dit wetlik verpligtend om verdagte
gevalle by die plaaslike staatsveearts aan te meld.
Voorkomende maatreëls wat getref kan word, sluit in
proaktiewe inenting, om perde gedurende muggietye eerder te
stalleer, stappe te neem om stalle te verkoel em om perde met 'n
voorgeskrewe muggie-afweerder te behandel. In hierdie verband
moet die regte advies van 'n kundige veearts ingewin word.
Meer spesiﬁek is 'n uitstekende proaktiewe anti-APS-middel
SummerSpray van VetsBrands beskikbaar by o.a. die volgende
goedgekeurde diereklinieke in Bloemfontein hieronder gelys.
Alle VetsBrands produkte beskikbaar by
die volgende Diereklinieke te BFN:
• Dan Pienaar Dierekliniek • Fichardtpark Dierekliniek
• Preller Plein Vetshop • Woodland Hills Vetshop
• Vetovs • Vets@Halbon • Dr. Angelo Nichas

Produkte vir perde, honde en katte gebaseer op navorsing deur veeartse o.l.v. dr. Ockert Botha (BVSc).

Dr. Ockert Botha | 082 922 6355 info@vetsfocus.co.za | www.vetsbrands.co.za
Waverleyweg 135
Dan Pienaar
Bloemfontein

Ensuite kamers & selfsorgeenhede
Veilige verblyf en parkering,
Skakel George 076 171 4954
volle geriewe, baie privaat!
info@anriguesthouse.co.za
Naby sakesentra,
www.anriguesthouse.co.za
restaurante en skole
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uit die
Woord

Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte wat
niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het
gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met
palmtakke in hulle hande; en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê: Heil
aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam! – Openbaring 7:9-10

stilword
My beste vriend moes sterf sodat ek kon hoor
■ Peet van der Merwe, SA Gideons, Randburg Laer
Ek het my eerste geloofsbelofte aan die Here ewigdurende, mees emosionele diens van my
Jesus gemaak tydens ŉ Gideons skoleplasing in lewe geworstel.
Barberton in September 1970. Die volgende Toe ons die kis op die graf plaas het ek net
Januarie het ons Swakopmund toe verhuis, waar agter die dominee gaan staan, wagtend vir die
regte oomblik om my plan uit te voer. Met die
ek my hoërskoolopleiding voltooi het.
Ná verpligte militêre diens het ek ingeskryf as kis in die graf het die tyd gekom waar die naby
vakleerling in Newcastle, maar ek het ver van familie en vriende sand of roosblare oor die kis
God geleef. Louis, my beste vriend daardie tyd, kon strooi.
is dood op 10 Julie 1982 op ouderdom 24 jaar Louis se suster was ná sy ouers. Toe sy die
tydens 'n skietery deur die Polisie as deel van hul blare gooi, skreeu sy hard uit: “Boetie, God sal
diens. Om ŉ lang storie te verkort: ja, hy was jou genadig wees!” Met dié het sy flou geval.
skuldig as gevolg van die styl wat ons daardie Haar man het haar gevang net voor sy die grond
tref.
tyd geleef het.
Dit was ŉ uitdaging om ŉ predikant te kry wat Dit was die oomblik waarvoor ek gewag het
bereid sou wees om Louis te begrawe, omdat om die dominee terug te kry. Die aandag van
ons nooit in ŉ kerk gekom het nie. Sy ouers het almal was op die vrou wat skreeu. Op daardie
steeds in die destydse SWA gewoon en Louis se oomblik het God hard en duidelik met my
suster het ŉ ds. N. Schreuder gekry wat bereid gepraat. Die meeste mense het my Peet genoem,
was om die begrafnis te hanteer, sonder dat hy maar Sy stem was duidelik: “Petrus, jy ken die
waarheid en dit is waarom jy opstandig is.”
vir Louis geken het.
Die Skriflesing was uit Prediker 11:9 – 12:1, Geskok en baie emosioneel het ek omgedraai
wat o.a. lui: Dink aan jou Skepper in jou jong en sowat 20 meter weg tussen die grafte
dae voor die swaar dae kom, die jare aanbreek ingeloop. Daar het ek tot inkeer gekom en
teenoor God erken dat ek ver van Hom af was.
waarvan jy sal sê: Ek het daar niks aan nie.”
Ds.Schreuder het hierdie gedeelte gebruik om Ek het belowe dat, as Hy my sou help om die
ŉ preek te lewer wat geen steen onaangeraak pad terug te kry, ek Hom sou dien.
gelaat het nie. Hy het gepraat oor die lewe wat Ek het nie verstaan hoekom my beste vriend
ons as vriende daardie tyd geleef het en die moes sterf sodat God my aandag kon kry nie,
maar ek is dankbaar. Ek het begin om kerk by te
gevolge wat dit vir Louis gehad het.
Ek was ontsteld om te hoor dat my beste vriend woon soos ek belowe het en met die eerste
nou in die hel is oor die manier hoe ons gekies geleentheid toe ŉ besoekende prediker ŉ
het om te leef. Ek wou uitloop omdat ek nie só ŉ uitnodiging maak, het ek my lewe aan Jesus
boodskap nodig gehad het nie, maar kon nie oorgegee.
ŉ Geestelike lewensreis het begin en nadat ons
omdat ek een van die draers was en die kis was
Secunda toe verhuis het, het ons by ŉ kerk
in die kerk.
Die tweede gedagte was dat ek hom van die aangesluit. Daar was ek ŉ gereelde kerkganger
kansel wou gaan afhaal, maar het besef dat dit en later kerkraadslid.
die geleentheid sou ontwrig. Die laaste idee was Ek is voorgestel aan die Gideons in die jaar
om te wag tot die kis in die graf was en om dan 2000 en het by die Secunda Laer aangesluit.
die dominee tot binne-in die graf te klap. Hierdie Tans dien ek in die Randburg Laer.
idee het meer sin gemaak en ek het deur die Aan God al die eer.

Die
klug van grondhervorming
• Redaksie
D i e a f g e l o p e w e e k h e t d ie k l u g v a n
grondhervorming nog duideliker na vore gekom
met die onthulling deur van die Sondagkoerante
dat die Spesiale Ondersoekeenheid (SOE)
bevind het dat die grondhervormingsproses van
die staat die afgelope sowat 10 jaar vrot van
korrupsie was en steeds is. O.a. is bevind dat talle
van die sg. 'begunstigdes' nog nooit eens op ŉ
plaas was nie, weet hulle nie eens hulle besit nou
plase nie, of het van hulle reeds afgesterf voordat
hulle eienaars geword het.
In ander gevalle het amptenare van die Dept.
van Grondhervorming plase aan hulself of hul
familie en vriende toegeken en is die
aansoekvorms nie eens volledig ingevul nie. ŉ
Totaal van 58 plase ter waarde van sowat R150
miljoen is teruggegee aan die staat en ŉ verdere
37 is onder kuratorskap geplaas hangende
ondersoeke.Die koerante onthul ook dat die
SOE-verslag al 11 maande op die lessenaar van
Pres. Cyril Ramaphosa lê, sonder dat iets
wesentlik daar omtrent gedoen is.
In samehang met die SOE-verslag is daar
natuurlik al lankal met die nodige syfers bewys
dat daar soveel onbenutte grond in staatsbesit is,
dat onteiening sonder vergoeding nie nodig sal
wees nie. Nog feite op die tafel is dat sowat 90%
van “grondbegunstigdes eerder kontant bo grond
verkies, terwyl die mislukkingskoers onder
begunstigde boere 90% plus is.

Daarby het dr. Corné Mulder van die VF Plus
einde verlede jaar in 'n voorlegging in die
Parlement in detail uiteengesit hoe die resultate
van die openbare deelnameproses oor die
voorstel van grondonteiening sonder vergoeding
op ondemokratiese en gekontamineerde wyse
deur die Parlement gestoomroller is. Verlede
maand is voor die Zondo-kommissie getuig dat
die voorsitter van die Grondwet Hersieningskomitee, Vincent Smith, ŉ begunstigde van
Bosasa was, 'n feit wat sy integriteit in ŉ
sleutelproses ernstig inkrimineer.
Dit alles is natuurlik bo en behalwe die feit dat
geen bewyse nog op die tafel geplaas is van sg.
diefstal deur blankes van grond van swartmense
nie. Al hierdie feite behoort saamgelees te word
met artikel 5(5)(b) van die Wetsontwerp op
Onteiening, wat stipuleer dat onder eiendom
moet verstaan word alle eiendom en roerende
bates.
Die slotsom uit hierdie breë prentjie is
onvermydelik dat die hele grondhervormingsaangeleentheid in SA ŉ kunsmatige klug en 'n
onregmatige slenter is gemik daarop om blankes
in die land van hul eiendom te vervreem en hulle
inderwaarheid uit die land te dwing. Daarom
behoort hierdie situasie gesien te word vir wat dit
werklik is en behoort blankes juridies, regmatig
en moreel vas te staan en die proses met alle mag
te beveg.

Mode-ontwerp reeds vir 24 jaar

ONS NUWE PERSEEL: 3 Maxley Holdings | Ou Thaba Nchu Pad | Bloemspruit

Verskaffers van...
SAND EN KLIP

• Pleistersand • Bousand • G6 •
• Algemene vervoer • Tuingrond •
3
3
• Klip • 1m - 37m •

Aliwalstraat 89 | Arboretum
Bloemfontein | 051 430 6261

Beroepsgerigte
kursusse in
mode-ontwerp
oor 2 jaar

Laat registrasie tot 14 Februarie 2019!
Tel 051 451 1179
PC 082 447 7996

admin@hugoenseun.co.za Diens met...
Passie en Integriteit
pc@hugoenseun.co.za

Verkoop van materiaal
aan die publiek - beste
pryse gewaarborg
Ook: Trourokke, Matriekafskeid Ma van die bruid/bruidegom

Persoonlike aandag van Lizbé Annandale
info@bloemfonteinfashion.co.za
www.bloemfonteinfashion.co.za
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Orania: Sakefokus

Horison Nywerheidskorf, Orania
Hoë gehalte en moderne
ligte nywerheidskompleks
nou afgerond en beskikbaar
Die grootste enkele projek vir die ontwikkeling
van ligte nywerheidspersele in Orania, die
Horison Nywerheidskorf te Kareeboomlaan in
die Nywerheidsgebied, is einde verlede jaar
voltooi en afgerond, met 'n besettingskoers
alreeds van 95%. Met 'n totale erfoppervlakte van
8 906 m2 en ontwikkel teen 'n projekkoste van
nagenoeg R13 miljoen, bestaan die kompleks uit
die volgende komponente:
• 'n Nuwe ligte nywerheidsgebou van 540 m2 en
bestaande uit 'n geteëlde vertoonlokaal van
300 m2, 'n werkswinkel van 190 m2, 'n kantoor
van 20 m2 en 'n kombuis en toilet (30 m2). Die
gebou is toegerus met 3-fase elektrisiteit op
koopkrag.
• Drie identiese geboue, elk 360 m2 en elk in die
helfte verdeel in twee persele van 180 m2,
m.a.w. ses verhuurbare persele. Elke perseel is
ingerig in 'n werkswinkellokaal, kantoor,
kombuis en toilet.
• 14 x selfstooreenhede onder een dak, elk 25 m2
en met sy eie toesluittoegang. Twee groot
store onder dieselfde dak. In dieselfde gebou is
'n afsonderlike lokaal van 170 m2, bestaande
uit 'n hoofvertrek (130 m 2 ), ingerigte
droogkamer (15 m2) en kantoor (25 m2).
• Aangrensend aan Kareeboomlaan is vier
persele elk 100 m2 en oopplan wat óf vir
winkel- of kantoordoeleindes benut word.
Die hele terrein is geplavei en esteties afgerond

met onderdakparkering, terwyl alles omhein is
met slegs een ingang. By die ingang is 'n groot
naambord, waarop die name van die huurders in
proses is om opgesit te word.
Volgens die projekleier van Horison
Nywerheidskorf, Rikus van Staden van Orania
Eiendomsontwikkeling Bpk., wissel die huurgeld
vir die verskillende persele tussen R25 en R30/m2,
wat besonder billik is. Daar is tans slegs een
perseel oop.
Van Staden sê die doel met die nuwe ligte
nywerheidskompleks teen 'n billike huur is om Vooraansig en ingang.
entrepreneurs in Orania te help vestig en op hul
voete te sit ten einde sodoende plaaslike
ontwikkeling van ekonomie van skaal 'n hupstoot
te gee. Soos op hierdie promosieblad gesien kan
word uit die advertensies van die huurders,
verteenwoordig hulle 'n gebalanseerde en
dinamiese verskeidenheid.
Van Staden wys ook daarop dat Orania
Eiendomsontwikkeling die erf aangrensend aan
die suidekant van Horison gekoop het en dat
beoog word om dit volgende jaar in vyf
deeltiteleenhede te ontwikkel vir verkoop. Hy sê Bo en onder: Binnkant van die kompleks.
dat die vraag na sakegeboue in Orania baie sterk is
en dat nie voorgebly kan word met voorsiening
nie.
Vir meer besonderhede kontak Rikus van
Staden by 082 894 5053.

Onder: Onderdak parkeerruimte.

Die span aan die stuur van die oprigting van Horison Nywerheidskorf, van links, Danie Meyer, Dawid
Buitendag, Rikus van Staden (projekleier) en Hendrik Coetzee.

Gebalanseerde samestelling van huurders

ONS HANDELSPOS

BLINKKANT-BO
SKOONMAAKDIENSTE

Koop & verkoop
van kwaliteit tweedehandse goedere

Professionele skoonmaakdienste
Gratis kwotasies
082 809 2689 Cass

082 857 8754

blinkkantbo@ncwnetonline.co.za

• Blinders • Houtvloere • Matte
072 382 4084 admin@blinders.co.za

Schutte Prokureurs
Veiligheid
086 102 0030 - admin@afriforum.co.za

Nicky‘s

Herstel en diens
enigiets wat wiele
en ’n enjin het

Hersteldienste

Bo-Karoo
Gimnasium en Fiksheid
Sentrum

072 503 6757
Nicky Page

Volledig toegeruste
gimnasium, met
persoonlike afrigting,
ﬁksheidklasse en messelfverdedigingsklasse

Tersius: 076 118 7829 Nana: 060 634 7501

Prokureurs, Notarisse
en Akte-uitmakers
053 203 0264
orania@schutteprok.co.za

Orania

otoringenieurswerke
Presisie in meganika
Ben Botha 060 610 4953

Elektrisiteit is ons besigheid
082 822 1221 - Henk Cloete

Orania
T oerusting TE HUUR!
Gereedskap
Alle masjiene vir die boubedryf
Gert 082 412 3742

Ervare & erkende
eersteklas in
bou/projekbestuur
Rikus van staden
082 894 5053
orania@vodamail.co.za

Ingenieursdienste & Store
053 207 0063
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Prima Batebestuur
Met nuwe perseel
uitbreiding na ook
buitelandse markte
Prima Batebestuur Edms. Bpk. (Prima), 'n
gemagtigde Kategorie 2 Finansiële Diensteverskaﬀer gebaseer te Orania en wat beleggingsfondse van kliënte diskresionêr bestuur na
goeddunke volgens mandaat van hul kliënte, het pas
in die vorm van 'n nuwe doelmatige kantoor en meer
personeel hul vleuels gesprei om ook buitelandse
markte direk te bedien. Die volgende tipe ﬁnansiële
dienste word op hierdie diskresionêre basis
aangebied:
• Direkte binnelandse beleggingsportefeuljes van
verskillende risikoproﬁele waar Prima die
onderskeie ﬁnansiële instrumente soos
genoteerde aandele, genoteerde eiendomme,
beurs-verhandelde fondse, kapitaalmarkeﬀekte en
geldmarkbates direk vir die kliënte koop en
verkoop.
• Direkte buitelandse beleggingsportefeuljes van
verskillende risikoproﬁele waar Prima die
onderskeie buitelandse ﬁnansiële instrumente
soos genoteerde aandele, genoteerde eiendomme,
beursverhandelde fondse, kapitaalmarkeﬀekte en
geldmarkbates direk vir die kliënte koop en
verkoop.
• Binnelandse multi-bestuur op beleggingsplatforms waar Prima navorsing doen oor
bestuurders en fondse en dan op diskresionêre
basis besluit hoe om 'n gediversiﬁseerde
portefeulje saam te stel uit die bestuurders en
fondse vir bv. beleggingsprodukte soos aftreeannuïteite en lewende annuïteite.
• Buitelandse multi-bestuur op beleggingsplatforms
waar Prima navorsing doen oor bestuurders en
fondse en dan op 'n diskresionêre basis besluit
hoe om 'n gediversiﬁseerde portefeulje saam te
stel uit die bestuurders en fondse.
• In aldrie van hierdie gevalle vind alle
verhandelingsaktiwiteite plaas binne aandelefondse, gebalanseerde fondse en inkomstefondse.
Die waardeproposisie wat Prima bied in terme van
hul beleggingsdienste en wat die maatskappy
onderskei van ander ﬁnansiële adviseurs, is om
beleggings aktief diskresionêr te bestuur vir
veranderlike eksterne en persoonlike omstandighede
teen bekostigbare fooie, te sorg dat die beleggingsportefeulje vir kliënte totaal deursigtig is en
dienslewering te bied op 'n vlak van uitnemendheid.
Hierdie vermoë van Prima vorm deel van 'n
baanrekord wat oor dekades strek. Nadat die stigter
van Prima, Hannes du Preez, in die tagtigerjare
M.Comm cum laude aan die destydse PU vir CHO
behaal het, het hy uitstekende loopbaanervaring
opgedoen by die batebestuursafdelings van
onderskeidelik Standard Aksepbank en Rand
Aksepbank.
In 2007 het hy met sy gesin na Orania verhuis ter
ondersteuning van die Afrikanersaak, goedkeuring
verkry van die destydse Raad op Finansiële Dienste
(ROFD) vir 'n diskresionêre Kategorie 2 lisensie en
op 1 November 2007 het Prima Batebestuur sy
deure geopen. Aanvanklik het Du Preez met een
werknemer, Helena Kotze, slegs direkte

diskresionêre bestuur van binnelandse aandeleportefeuljes, gebalanseerde fondse en inkomstefondse gedoen.
Mettertyd is a.g.v. behoefte by bestaande kliënte
vir meer deursigtige bestuur van hul aftree- en
lewende annuïteite op gekoppelde beleggingsplatforms, die metode van multi-bestuur ingespan
om die keuse van fondse en bestuurders in
beleggingsportefeuljes te akkommodeer. Gevolglik
het Prima in 2008 begin om deursigtigheidsondersoeke van fondsbestuurders en fondse te doen
om kliënte te help met hul keuse van
fondsbestuurders en fondse op beleggingsplatforms.
In September 2013 is Sumarie du Plessis by Prima
aangestel om te help met analise en navorsing van
beleggings en lei dit daartoe dat die multibestuursdiens op beleggingsplatforms uitgebrei word
na buitelandse fondse en bestuurders. Met die
diensaanvaarding in 2017 van Wilmie Geldenhuys is
hierdie diens verder versterk. Daarby is Sandra du
Preez aan die begin van 2018 aangestel om die
administratiewe komponent van Prima te behartig.
Ook In 2018 behaal Prima 'n deurbraak deur 'n
ooreenkoms met 'n Europese bank te sluit om ook
op globale vlak kliënte se fondse direk diskresionêr
te kan bestuur teen bekostigbare fooie. In nog 'n
strategiese skuif m.b.t. buitelandse beleggings het
Prima 'n 25% aandeel bekom in Prima Q Global, 'n
diskresionêre gemagtigde ﬁnansiële diensteverskaﬀer met fokus op globale beleggings.
Die hoofkantoor van Prima Q Global is voorlopig
te Stellenbosch gesetel, maar die langtermyndoel is
domicilium te Mauritius en wel om twee redes:
Eerstens, om fooie van buitelandse beleggings in
harde geldeenhede soos VSA-dollar te hou en,
tweedens, die feit dat maatskappybelastingkoers in
Mauritius slegs 15% beloop.
Verlede jaar het Prima ook die strategies besluit
geneem om 'n splinternuwe kantoorgebou vir hul
uitbreidende dienste op Orania te ontwikkel. Die
resultaat is die moderne argiteksontwerpte
kantoorgebou met sy ruimtelike oopplan wat in
Desember 2018 betrek is. Die gebou met sy tuin is
opgerig deur 'n Orania ontwikkelaar, Orastad
Boukontrakteurs en dit alles met Afrikaner-arbeid.
Du Preez sê die geskiedenis van Prima en die
beleggings wat in Orania gedoen is en steeds gedoen
word, asook die internasionale reikwydte wat
ontwikkel is, is 'n bewys van die sakevertroue wat in
Orania gestel word. Vanaf begin vanjaar is Melissa
Coetsee by Prima aangestel ter versterking van die
administratiewe komponent.
In ﬁnansiële terme het Prima die eerste jaar van sy
bedryf afgesluit met bates onder bestuur van R20
miljoen – tans beloop dit nagenoeg R750 miljoen. 'n
Groot rede hiervoor is dat Prima daarin geslaag het
om bates onder bestuur volhoubaar te laat groei,
veral wat betref multi-bestuur op gekoppelde
beleggingsplatforms – en dit te midde van
onderpresterende ﬁnansiële markte soos die Indeks
van Alle Aandele wat verlede jaar af was met 8.9%.

Ontvangs by nuwe perseel van Prima Batebestuur.

Oopplan interieur van die gebou.

Personeel van Prima, voor, van links Sumarie du
Plessis, Helena Kotzé en Melissa Coetsee; agter,
van links, Sandra du Preez, Hannes du Preez en
Wilmie Geldenhuys.

Konferensielokaal met oorhoofse fasiliteit.

Spesialiseer in verskeidenheid
binnelandse en oorsese
pensioenfondsbeleggings,
bekostigbaar aangebied
FDV nr. 31963

H/v Pêrellaan & Granaatsteenstr.
Orania-Wes | Orania

Ons voltooi die beleggingslegkaart vir jou!
053 207 0106

admin@primabatebestuur.co.za
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dit wat saakmaak

Kennisgewing: Uitbreidings te Orania

Sakenuus

• Redaksie
Orania Handelaars en Troeteldierwinkel het
verhuis na Stokkiesdraai Avontuurpark, waar
hulle as gevolg van die tekort aan sakepersele in
Orania handeldryf slegs as die Troeteldier en
Hengel Paradys. Volgens eienaar Cornelius
Solomon is hy steeds op die uitkyk vir 'n
geskikte groter perseel, van waar hy ook BoKaroo Afslaers kan hervat.
Onder die verskeie nuwe besighede wat die
afgelope tyd op die dorp geopen het, is Afrique
Water in die Ou Karooplaas Sentrum, met die

broers Brandt en Wilhelm Pieterse aan die stuur.
Hul produk is kwaliteit gebottelde water, nie net
te Orania nie, maar ook verskaﬃng op
omliggende dorpe.
Nog 'n nuwe besigheid op die dorp, is BoKaroo Gim in die Horison Nywerheidskorf
onder toesig van Tersius en Nannete –
toegeruste en professionele gimnasium met
ﬁksheidsklasse vir mans en dames en oud en
jonk.

Sake-ontbyt
Die Orania Sakekamer het
op 1 Februarie 'n sake-ontbyt
aangebied by Grootrivier
Brouery in Stokkiesdraai
Avontuurpark. Grootrivier
het ook die geleentheid
geborg. Op die foto van die
lede van die Sakekamer
teenwoordig, van links,
Uysie Kirsten, Robert
Combrinck (Grootrivier
Brouery), L'lize Janse van
Rensburg en Dawie du
Plessis.

Kennis word hiermee gegee dat Orania Infrastruktuur (Edms.) Bpk. en
Orania Groeikrag (Edms.) Bpk. van voorneme is om die volgende
uitbreidings in die Orania dorpsgebied te ontwikkel:
1. Woonerfuitbreiding van Kleingeluk;
2. Woonerfuitbreiding van Karoosig-Oos;
3. Nywerheidsuitbreiding;
4. Universiteitsontwikkeling.
Die voorgestelde uitbreidings word beplan op Gedeelte 8 van die plaas Vluytjes
Kraal 149, Orania. Hierdie kennisgewing is in terme van Regulasie 54
gepubliseer in Staatskennisgewing Nr. 326, van 2017 en die Nasionale Wet op
Omgewingsbestuur, Wet 107 van 1998, soos aangepas.
Die voorgenome aktiwiteite is gelys i.t.v. Regulasie 325, aktiwiteit nr. 15: “die
versteuring van 20 ha, area of meer van inheemse plante”.
PUBLIEK WAT GRAAG WIL REGISTREER AS GEÏNTERESSEERDE OF GEAFFEKTEERDE
PARTYE KAN KONTAK MAAK MET DIE OMGEWINGSKONSULTANT BY DIE VOLGENDE
KONTAKBESONDERHEDE:
Green-Box Consulting, Willie du Plessisstraat 51, Fichardtpark,
Bloemfontein, Posbus 37738, Langenhovenpark, 9330, Danie Krynauw
082 435 2108, epos info@green-box.co.za.

087 237 6800
076 770 2848
orionhardeware
admin@orionhw.co.za
www.orionhw.co.za

Foto: Ditsem Nuus

O/21-Bokkie
toernooi 2019
Die jaarlikse nasionale O/21-Bokkietoernooi
vind vanjaar weer te Orania plaas en wel vanaf
21-25 Maart. 'n Rekordaantal spelers word
verwag, met agt rugbyspanne en agt
netbalspanne wat mekaar die stryd gaan aansê.
Tesame met die rugby en netbal word die
geleentheid in 'n feestelikheid omskep, met 'n
musiekkonsert, cantus, pretpark en stalletjies
wat ook deel van die program gaan uitmaak.
Ruimte vir stalletjies is nog beskikbaar –
skakel Margie du Plessis by 053 207 0063 of
epos margie@orania.co.za.

Noord-Kaap

Skrootmetale
Olienhoutrylaan, N27, Orania

Aankope en verkope van
Swaarmetaal
Ligtemetaal
Koper SB
Koper 2 gemeng
Brass

Aluminium
Vleklose staal
Batterye
Lood

André Minnaar 074 223 3211
WATER
HERVUL
per Liter

Brandt Pieterse

5Liter

072 560 0919
062 867 5794
250ml

Gebottelde water vir die Bo-Karoo - topgehalte!

500ml

1,5Liter

Koel somer

Orania, Langs OK

Verfprodukte: Dulux, Plascon en
Duram, verf meng
Kraggereedskap: Makita en Bosch
Handgereedskap,
Bouergereedskap
Gas: Hervulling en Koppelstukke

Karooland Nywerhede N24
Olienhoutrylaan | Orania

Algemene hardeware: Besproeiing,
Elektriese ware, Loodgietersware,
Sement, Lintels, Tuinbenodighede,
Staal, Hout, Gom, Skoonmaakmiddels
Glas sny: 2mm, 3mm, 4mm en sny
van spieëls

Ons Wassery Bespaar joud!
& Meubels

Was en stryk bekostigbaar met opsies:
- Self was / Ons was / Droog & vou / Stryk
Huishoudelike en industriële masjiene
Ook was van komberse en duvets
Korting op grootmaat bestellings
Ons sluit oop vir na-uurs

• Groot verkoelingsarea
• Ekonomiese watergebruik
• Baie verstelbare aanpassings
• Verskillende groottes eenhede
• Pryse R4 000 - R8 000
• Lae kraggebruik (210 W)
• Versend landwyd
Volle spesiﬁkasies op aanvraag

en staan nou
bekend as:

Enigiste spesialis
troeteldierwinkel
in die Bo-Karoo

Troeteldiere te
kies en keur

+Alle benodighede

Ook hengelgerei
nou in voorraad!
Volg
ons op

Dolleen Smuts - 084 815 5051
admin@tegnosol.co.za

Splinternuut en tweedehands
@ bekostigbare pryse!

Stokkiesdraai Avontuurpark

VERKOELINGSTELSELS

Effektiewe waterverkoelers

l
n ge
e
d
ty

Sitkamerstelle
Beddens
Tafels
Stoele
Kaste
Kom kyk self!

Skakel Vanessa by 082 049 0113
Ons het
geskuif na

ORANIA Ou Karooplaas Sentrum

HARDEWARE

Elizabeth
084 225 6669
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• Sportredaksie

Die kwotaspook
Die kwotaspook is steeds bedrywig in SA sport
en oral probeer hy homself inwurm en
beduiwel so die loopbaan van menige
talentvolle sportman en –vrou met 'n blanke
velkleur.
Benewens die situasie in alle nasionale
spansporte, het in gholf die bestuurs-liggaam,
die PGA van SA, pas aangekondig dat in
samewerking met die Black Management
Forum (BMF) die sport drasties
g e t r a n s f o r m e e r g a a n w o r d d . m . v. ŉ
Transformation Council. Die oogmerk is om in
elke aspek van gholf pro rata die sg.
bevolkingsamestelling te laat geld, ongeag of
dit kunsmatig geskied of nie.
In krieket op die vooraand van die
Wêreldbeker 30 Mei-14 Julie vanjaar in
Engeland en Wallis, is die groot vraag of SA 'n
span gaan stuur wat realisties 'n kans staan om

met die louere weg te stap en die
voorgeskrewe kleurkwota in sy spankeuse het.
'n Sterkolwer soos Rilee Rossouw het verlede
jaar moontlik a.g.v. onsekerheid oor kwotas
verkies om eerder 'n pot vol geld in Indiese
TV-krieket en Engelse graafskapkrieket te gaan
verdien, terwyl gewonder word of ter wille van
kleur daar plek in die span is vir nuutste
boulsensasie Duanne Olivier.
Wat rugby betref, ly SA steeds onder
honderde belowende spelers wat eerder
miljoene in die buiteland verdien as om die
risiko te loop om a.g.v. spankwotas die Groen
e n G o u d m i s t e l o o p . Vo o r t s i s
Springbokkaptein Siya Kolisi deur die
Parlementêre portefeuljekomitee oor die kole
gehaal omdat hy hom teen kwotas uitgespreek
het en gesê het hy wil suiwer op meriete
onthou word.

Internasionale
uitblinkers
In individuele items gaan SA sportlui voort
om internasionaal uit te blink. Die SuidAfrikaner Daryl Impey het verlede maand
in Australië die moordende Tour Down
Under ﬁetsren oor 827,5 km vir die tweede
keer gewen – die eerste keer in die
geskiedenis dat 'n ryer dit twee keer
agtereenvolgens vermag. Impey mik nou na
minstens 'n skofsege in die beroemde Tour
de France ren.
Daryl Impey.

Foto: Scott-sports.com

Die ultra-atleet Kerry-Ann Marshall het
teen strawwe buitelandse mededinging
tweede geëindig in die Kaapstadse
ultraveldwedloop oor 100 km met 'n rtyd van
11 uur 53 min 14 sek. Die Zimbabwiër
Emily Hawgood was eerste in 11:49:25, met
Mimmi Kotka van Swede derde in 12:01:25.
Op die tennisbaan gaan die 19-jarige Lloyd
Harris, die tweede beste SA mansspeler, van
krag tot krag en het pas in Tasmanië sy derde
Challeger titel gebuit met 'n oorwinning in
die eindstryd van die Launceston
International.

Gasvry langs die pragtige

Vanderkloofdam!

Geld uit veerpyltjies
Tot veerpyltjies as sport het groot geld
in, soos blyk uit die geval van Michael
van Gerwen van Nederland, wat onlangs
vir die derde keer die wêreldkroon in die
sport verower het toe hy Michael Smith
van Engeland in die eindstryd in Londen
verslaan het en sowat R13,7 miljoen in
die sak gesteek het. Van Gerwen het in
sy loopbaan al totale prysgeld van
nagenoeg R195 miljoen gewen.
Michael van Gerwen in aksie.

Foto: Sportvideos.tv

dit wat saakmaak

Maandelikse verspreiding
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Boshof

Kimberley

Brandfort

Dealesville
N8

Modderrivier

N1

Bloemfontein

Petrusburg

Hopetown

VRYSTAAT

Orania
Luckhoﬀ
Philippolis
Vanderkloof
N6

De Aar

Hanover

Colesberg

Ook gepubliseer op die Internet
ditsem.net / issuu.com / magzter.com

Daaglikse vars nuus
ditsem.net / fb.com/ditsemnuus / @ditsemnuus

Daaglikse elektroniese nuusbrief
DitsemBlits @ R240 per jaar
Bekostigbare advertensiemedia
na Afrikaanssprekendes!

Jou EENSTOP wes van Bloem!
Kelly’s View, 5km vanaf Bfn. op N8 na Kby.

André’s
Petrol 93 + 95
Diesel PP50
Rybaandiens
Beste pryse
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OTM:

Andre’s Drankwinkel
Volledig bevoorraad
met alle lyne @
beste pryse!

082 454 2338

Diensstasie &
Supermark
- Kruideniers
- Brood en melk
- Huishoudelike artikels
- Koerante en tydskrifte
- Koeldrank en vrugtesap
- En vele meer!

Eenstopdiens Ure 06:00 - 20:00
Skoon
vóór die langpad!
toilette
inkel
enkw
k
s
e
• G ﬀering
• Sto dwerk
• Han eperye
• Sno

Yolandé Hough • 082 620 8382

082 773 2150 | 053 207 0127
advertensies@ditsem.net

Boubenodighede / Kabinet & Hardeware /
Gereedskap / Tuin en Plante / Verf / Watertenks /
Loodgietersware / Rekenaar & Audio / Sny glas /
Gas / Sny borde / Lees bouplanne / Aﬂewerings /
Staal / Troeteldier afdeling / Elektriese ware

Eenstop vir die
Bo-Karoo - meer as
net ‘n bouhandelaar

Millerstraat 8 | De Aar | Tel: 053 631 3852 | johan@deaarbuildit.co.za | www.buildit.co.za

Harveyweg 86
Curielaan 125 (by Nando’s)
Heuwelsig Sentrum
Heuwelsig
051 447 2930

071 656 2673
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