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Suid-Afrikaanse skole onder beheer van die 
staat is geskeduleer om vanaf 2020 'n sg. 
s e k s o p v o e d i n g s p r o g r a m  g e n a a m d 
Comprehensive Sexual Education (CSE) van 
die Verenigde Nasies (VN) te implementeer in 
die vak Lewensoriëntering vir Grade 4 tot 12. 
CSE is daarop gemik om kinders van Graad 4 
en selfs nog van so jonk as 4 jaar op diaboliese 
wyse seksbewus en seksgereed te maak – 
eintlik is CSE van so aard dat dit te aaklig is 
om in beskaafde geselskap in woorde te stel, 
maar Ditsem Nuus beskou dit as só bedreiging 
vir kinders dat dit in hierdie artikel as 
waarskuwing ronduit gestel word. 

CSE spruit oorspronklik uit navorsing oor 
seks wat die Amerikaanse bioloog en 
entomoloog dr. Alfred Kinsey in 1947 aan die 
Indiana Universiteit in die VSA gedoen het en 
waarin hy o.m. kinders en pedofiele saam as 
proefkonyne gebruik het. Die resultate van sy 
navorsing is later gebruik deur VN-instansies 
soos UNAIDS, UNESCO en UNICEF om die 
program getiteld CSE te ontwikkel vir sg. 
seksuele  opvoeding met  die  oog op 
“jeugweerbaarheid”.

Word egter gelet op die inhoud van CSE, dan 
is dit duidelik dat dit in wese duiwels is en 
reëlreg indruis teen Bybelse beginsels. So bv. 
bevorder dit masturbasie vir klein kinders; 
moedig hulle aan om mekaar seksueel te betas; 
sê homoseksualisme is natuurlik; keur 
transgeslag goed in die sin dat 'n kind een dag 
soos 'n seun mag aantrek en die volgende dag 
soos 'n dogter; propageer dit seksuele “regte” 
vir kinders sonder ouerlike toestemming; 
moedig dit seksuele eksperimentering aan; 
illustreer dit die toepassing van kondome; sê 
selfs seks met diere is aanvaarbaar; keur 
aborsies goed; en nog bose banaliteite.

Verskillende VN-organisasies bevorder die 
CSE-program by lande en gemeenskappe in 
die wêreld en moedig insluiting daarvan sterk 
aan by nasionale leerplanne. Dit alles word 
gedoen onder die dekmantel dat kinders 
proaktief “ingelig en opgevoed” moet word 
om hulself sg. te kan handhaaf en om gevare 

soos HIV-Vigs te vermy.
In die proses word gepoog om selfs direk en 

indirek regerings- en owerheidsinstansies te 
dwing om CSE te implementeer, bv. Nigerië 
met sy bevolking van  201 miljoen is  gedreig 
dat as CSE nie in die amptelike kurrikula 
aanvaar word nie, buitelandse beleggings in 
die land ingekort sal word. Desnieteenstaande 
het talle lande deur die ware aard van CSE 
gesien en daarteen in opstand gekom, selfs 
Naura as die VN-lidland met die kleinste 
bevolking (11 200) het botweg geweier dat 
CSE by hulle toegelaat word .

Sover bekend, is Suid-Afrika egter die 
enigste land in Afrika wat CSE amptelik in sy 
skoolleerplanne insluit . Op 12 Mei 2019 het 
die Sunday Times berig dat die Dept. van 
Basiese Onderwys onder Minister Angie 
Motshekga die nodige reëlings getref het vir 
die implementering van CSE in die leerplan 
vir Lewensoriëntering vanaf begin 2020.

Vir doeleindes hiervan het die Dept. van 
Basiese Onderwys die dienste gekontrakteer 
van sowat 100 kundiges en skrywers om die 
leerplanne vir Lewensoriëntering oor te doen. 
Een van hierdie kontrakteurs is die bekende of 
dan berugte seksterapeut dr. Marlene 
Wasserman, ook bekend as Dr. Eve, wat soos 
volg aangehaal word: “Masturbation is 
normalised and it is threaded through the 
curriculum from grade 4. It begins with self 
pride, self-image, body diversity, genital 
differences, genital changes and touching 
oneself for pleasure.” 

Ten einde te help om ouers, onderwysers, 
personeel en ander belanghebbendes te 
waarsku teen die loslating van die diaboliese 
plaag van CSE op onskuldige klein kindertjies 
nog in hul vormingsjare en teen besoedeling 
van groter kinders, het Ditsem Nuus, 
benewens hierdie artikel, ook 'n aantal 
nasionale instansies gemoeid met onderwys in 
SA genader om promosie-insette te maak in 
hierdie uitgawe. Slegs die drie op bl. 2 het 
hulle enigsins verwerdig om teen die nominale 
koste van R890 'n inset ter ondersteuning te 

maak.
Aan die positiewe kant is daar in die res van 

die wêreld mense, regerings en lande wat 
opstaan teen CSE, dit verdoem vir wat dit is en 
wat dit blokkeer sover moontlik. In hierdie 
verband is daar o.m. die uitstekende film 
getiteld The War on Children, beskikbaar by 
www.comprehensivesexualityeducation.org, 
in 35 min sowel as 10 min weergawes.

Dit word ten sterkste aangeraai dat elkeen 
wat CSE verban wil sien, na hierdie film kyk 
en dit ook so wyd as moontlik versprei.

Die Bybel konstateer: “En van jou kinders 
mag jy nie gee om vir Molog deur die vuur te 
laat deurgaan nie, dat jy die Naam van jou God 
nie ontheilig nie. Ek is die Here.” (Lev. 18:21). 
Mag daar gebid en gewerk word dat die 
verskriklike plaag van CSE die kinders van 
SA, insluitende spesifiek ook Afrikaner-
kinders, gespaar bly en mag elkeen met 'n 
verantwoordelikheid in hierdie opsig daardie 
verantwoordelikheid opneem en doeltreffend 
nakom.

Diaboliese seksprogramDiaboliese seksprogram
vir laerskoolkindersvir laerskoolkinders
Diaboliese seksprogram
vir laerskoolkinders

Hierdie video by www.comprehensivesexualityeducation.org wys op die die gevare van CSE.

Die mees bekostigbare wyse om 
jou vensters en deure te beveilig
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Orania CVO-skool is ŉ onafhanklike skool en 'n lidskool van die Beweging van Christelike 
Volkseie Onderwys. Orania CVO-skool, soos ander CVO-skole bied Christelike 
Lewensoriëntering vir leerlinge aan.  Orania CVO-skool verwerp die voorgestelde 
Comprehensive Sexual Education (CSE) van die Departement van Basiese Onderwys. Die 
voorgestelde kurrikulum val nie binne ons Gereformeerde beskouing van die Bybel nie en 
ons as skool en ouers sal ons verbondsbelofte verbreek indien ons hierdie 
onverantwoordelike seksopvoeding aan ons kinders bied.  

Deur die geloof en uit genade probeer ons om die volgende Bybelse beginsel in ons skole 
uit te leef: “Ter wille van ons kinders, tot eer van God.”

O R A N I A
CVO-SKOOL

Verwerp die wanpraktyk van CSE!

Tel: 053 207 0177
admin@oraniacvo.co.za

www.oraniacvo.co.za

@cvoskool.orania       Orania CVO-skool

Van Schalkwykstraat 21
Universitas | Bloemfontein
051 525 2341
076 817 6269
hugo@vcho.co.za

• Opvoeding
• Onderwys
• Wetenskap

www.vcho.co.za

CSE en aanlynregistrasie vir skoliere is twee diaboliese aanslae om Christelike Afrikaanse 
onderwys omver te gooi en as sulks moet dit ten alle koste uitgeweer word. CSE oorskry alle 
perke van Bybels-genormeerde geslagsopvoeding, soos wat dit alleenlik in die ouerhuis gedoen 
behoort te word. CSE is wesenlik geen opvoeding nie, maar die pervertering van die ingeskape 
geslagtelikheid by die mens.

Met die Aanlynregistrasie word die versweë oogmerke van die Gauteng Dept. van Onderwys 
duidelik: Afrikaner-kinders moet uit die milieu waar hulle nog iets van hulle eie kultuur sou kon 
aanleer, weggeneem word. Terwyl min van Christelik-volkseie kultuur nog in openbare skole 
oorbly, sal hierdie manipulasie die oorblyfsels heeltemal vernietig.

VCHO se raad aan ouers is: Oefen u regte uit deur u kinders van CSE te weerhou, asook hulle 
na die skole van u keuse te stuur. Dit is die ouer se prerogatiewe; nie dr Eve of mnr Lesufi nie.

Weg met CSE en Aanlynregistrasie!

Farendenstraat 430
CLYDESDALE
Pretoria
012 344 3960
info@apa.ac.za

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

“Ou Spore –

Nuwe Weë”

Die kerkvader Johannes Chrysostomos (349-407 n.C.) het gesê: “Om kinders te 
hê is 'n daad van die natuur; om hulle groot te maak en goed op te voed is 'n 
daad van die verstand en wilskrag... dit gaan nie net om hulle te versorg dat 
hulle nie doodgaan van die honger nie, maar om hulle harte en verstand op te 
voed in die goeie en godvresende dinge, 'n heilige opdrag wat nie oortree kan 
word sonder om in 'n sekere sin skuldig te raak aan die kind se moord nie.”

Stop die geestelike moord van ons kinders – weer CSE uit ons skole!  

Stop geestelike kindermoord!

Weer aaklige
Comprehensive
Sexual Education
(CSE) uit Suid-
Afrikaanse skole!

Onderwys in SA onder beleg
Christelike Afrikaanse onderwys is onder beleg 
a.g.v. verskeie  daadwerklike bedreigings, 
waarvan veral twee  van aardskuddende belang 
is, nl., eerstens, die beoogde invoer van 
Comprehensive Sexual Education (CSE) in SA 
staatskole vanaf volgende jaar en, tweedens, 
implementering van die aanlynregistrasiestelsel 
in Gauteng vir alle nuwe skolierapplikante. 

Die aanlynregistrasiestelsel bring mee dat o.a. 
nuwe Afrikaanssprekende skolierapplikante nie 
meer kan gaan na die Afrikaanse skool van hul 
voorkeur nie, maar moet inskryf by die skool vir 
hulle aangewys. Terselfdertyd kan Afrikaanse 
skole verplig word om watter taalsprekende 
skolier ookal na hulle verwys word, in te neem, 
of hulle nou plek het of nie.

 Hierdie beleid is die produk van die veldtog 
wat uitgesproke anti-Afrikaanse aktivis en LUR 
vir Onderwys in Gauteng Panyaza Lesufi al vir 
jare teen Afrikaanse skole voer. Dit kan enorme 
implikasies hê vir Afrikaanse skole landswyd, 
sou die stelsel so uitgebrei word. Daar is 23 719 

staatskole in SA, waarvan 1 279 enkelmedium 
Afrikaans is oftewel 5%, maar steeds moet in 
Gauteng van hulle gedwing word om andertalige 
aansoeke te akkommodeer

 Aan die ander kant kan diaboliese CSE, soos 
dit uiteengesit is in die voorbladartikel van 
hierdie uitgawe, eenvoudig verwoestend wees 
op die psige van jong kinders. Woorde kan 
kwalik die vernietigende gevolge beskryf van 
voortydige blootstelling van onontwikkelde 
kinders aan seksuele wanpraktyke deur persone 
met bose agendas. 

Albei  hierdie  verwikkel inge het  dus 
implikasies van moontlik die doodsklok vir 
Christelike Afrikaanse onderwys en derhalwe 
poog Ditsem Nuus om maksimale teenaksie te 
mobiliseer in sowel die gedrukte uitgawe van die 
koerant as op sy digitale platforms. In hierdie 
uitgawe val die klem op die stop van CSE, met in 
hierdie rubriek drie onderwysinstansies wat 
hiertoe met spesifieke insette hul steun toesê. 

■ Redaksie

Solidariteit megaplan
vir werkverskaffing
Die Solidariteit Groep het 'n netwerkplan vir 
werk met 'n vyfjaarbegroting van R4,5 
miljard aangekondig. Genaamd Solidariteit 
N e t We r k ,  b e h e l s  d i t  v o l g e n s  ' n 
mediaverklaring 'n omvattende alternatiewe 
skoolstelsel, 'n beroepskollege, universiteit, 
studiehulp, 'n jeugbeweging, 'n netwerk van 
beroepsgildes, mentorskappe, werkplasing, 
beskerming in die werkplek en voortgesette 
opleiding.

Die plan steun sterk op opleiding en is van 
die grootste projekte wat aangepak gaan 
word, die uitbou van Akademia tot 'n 
volwaardige universiteit met volledige 
kampus, asook die ontwikkeling van 

Sol-Tech met 'n groter kampus. Daarby 
word beplan om 'n volle, alternatiewe 
Afrikaanse skoolstelsel deur die Skole 
Ondersteuningsentrum op die been te bring. 

Volgens die mediaverklaring gaan 
Solidariteit NetWerk steeds in groot mate op 
beskerming in die werkplek fokus en word 
die stryd teen die regering se obsessie met ras 
verskerp en word selfs die aanhangigmaking 

van sake by die Verenigde Nasies in die 
vooruitsig gestel. 'n Verdere beplande nuwe 
verwikkeling is die stigting van 'n netwerk 
van beroepsgildes om jongmense toegang tot 
die werkplek te help gee.

Daar gaan ook skerp gefokus word op die 
Vierde Industriële Rewolusie en om kliënte 
tegnologies maksimaal te bemagtig. Die 
o n d e r s k e i e  i n i s i a t i e w e  g a a n  d e u r 
verskillende bronne gefinansier word, 
waarvan 'n nuwe eiendomsbeleggings-
maatskappy, Kanton, as vennootskap tussen 
kapitaal en kultuur, 'n belangrike komponent 
gaan vorm. 

By die bekendstelling van die plan het Flip 
Buys, voorsitter van die Solidariteit 
Beweging, o.m. gesê dat beplan word om in 
die land 30 ankerdorpe en –stede by wyse 
van verdigting te vestig, asook “groter 
kantons - waarskynlik in Pretoria in die 
noorde, moontlik een in die Suid-Kaap en 
een in die weste van die land met Orania as 
groeipunt”.

■ Redaksie

Standard Bank sluit talle takke

Standard Bank het ŉ lys bekendgemaak van 
104 takke wat landswyd gesluit word, met 49 
takke in Gauteng, 11 takke in die Wes-Kaap, 
10 in KZN, 9 in die Noord-Kaap, 6 elk in 
onderskeidelik die Vrystaat, die Oos-Kaap 
en Mpumalanga, 4 in Noordwes en 3 in 
Limpopo. Die dorpe in die Vrystaat waar 
takke gesluit  word,  is  Bultfontein, 
Jagersfontein, Kestell, Lindley, Marquard en 
Phuthaditjhaba, terwyl in die Noord-Kaap 
takke te Britstown, Kimberley (Diamond 
Pavillion), Hanover, Kenhardt, Kuruman, 
Philipstown, Sishen, Strydenburg en 
Sutherland gesluit word.

Dit laat Standard Bank tot die bank in SA 

met die minste takke (548), maar dit is steeds 
die grootste bank volgens batewaarde. Die 
tendens in die bankwese in die land is dat 
banke takke verminder, maar meer kitsbanke 
oprig. 

Interessant is dat Capitec tans die bank in 
SA is met die meeste takke (840) en dat dit 
ook die snelgroeiende bank in die land is. 
Daarenteen het Absa 671 takke, FNB 628 en 
Nedbank 604. 

Wat kitsbanke betref, het Absa tans 8 961, 
Standard Bank 7 140, Capitec 5 000, 
Nedbank 4 022 en FNB 4 000. Die beweging 
is kennelik al meer na elektroniese 
bankwese.

■ Redaksie

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

Boulenings met Real People, Nedbank en Lendcor 

Eenstop vir die Bo-Karoo, meer as net ŉ bouhandelaar
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Die afgelope maand sedert die verkiesing op 8 Mei het aanvalle 
op plaasmense gepaard met koelbloedige moorde oorhand 
toegeneem en volgens syfers van TLU SA en AfriForum was 
daar in SA vanaf 1 Januarie tot en met 31 Mei 2019 184 
plaasaanvalle en 20 plaasmoorde. Vir die tydperk sedert 1990 het 
dit die totaal op 2 453 moorde te staan gebring - 436 plaasmoorde 
in Gauteng, 381 in KZN, 352 in Mpumalanga, 334 in Noordwes, 
311 in die Vrystaat, 233 in Limpopo 209, in die Oos-Kaap, 124 in 
die Wes-Kaap en 73 in die Noord-Kaap.

Al vir jare word gevra: Waar gaan dit eindig? Wat daaromtrent 
te doen? Steeds word gesê: So kan dit nie aangaan nie!

Die grusaamheid waarmee die aanvalle en moorde gepleeg 
word, verstom telkens en lankal word aanvaar dat dit in 
werklikheid terreur is, rassisme van die eerste graad en dat daar 
gekoördineerde beplanning agter sit wat nasionaal en 
internasionaal tot in die hoogste kringe strek. Pas het op 'n 
mediakonferensie van AfriForum 'n blanke vroulike slagoffer 
getuig: “Ons is gemartel vir vier ure. Ons is daardie nag gejag 
soos wilde diere. Ons is vasgebind, geskiet en verkrag.”

Dit is teen hierdie agtergrond dat die volgende uittreksel uit 'n 
mediaverklaring van Front Nasionaal n.a.v. die sluipmoord op 
wynboer Stefan Smit van Stellenbosch die waarheid raakvat:

“Pas nadat Cyril Ramaphosa president geword het, in Februarie 
2017, lewer hy sy eerste Staatsrede waarin hy onteiening van 
eiendom sonder vergoeding as regeringsbeleid bekend maak. 
Minder as 'n maand daarna, in Maart 2017, begin die EFF met 
grondbesettings in Gauteng en verklaar sekere gebiede in die 
land as 'prioriteitsgebiede'. Stellenbosch Distrik word vermeld. 
In Oktober van daardie jaar word Joubert Conradie vermoor op 
sy plaas by Kanonkop, sowat 14 km vanaf Stellenbosch. Dit lei 
tot die landwye Swart Maandag protesaksie.

“Tussen Maart en Augustus 2018 begin inwoners van 
Kayamandi digby Stellenbosch om onwettig hulle plakkershutte 
op te slaan in die wingerde van Louisenhof, die plaas van Stefan 
Smit. Hy moet hom herhaaldelik na die hof wend om die hutte te 
laat verwyder.

“In Junie 2018, dieselfde periode waarin die onwettige 
besetting van Stefan Smit se grond plaasvind, word Jeff Zettler, 
die aarbeiboer, aan die ander kant van Stellenbosch, minder as 20 
km van Louisenhof af, vermoor. Op 25 Augustus 2018, te midde 

van Stefan Smit se stryd om die plakkers van sy grond af te hou, 
berig IOL en ander nuusagentskappe dat baie grond in 
Stellenbosch skielik in die mark is en dat grondpryse skerp 
gedaal het.

“Op 9 April 2019 nooi die boere van Stellenbosch vir pres. 
Cyril Ramaphosa om hulle toe te spreek op die landgoed, 
Beyerskloof. Dié gesprek word afgesluit deur ŉ emosionele 
verklaring waarin Ramaphosa bestempel word as die 'gesalfde 
leier' en ŉ man wat ten volle vertrou en gerespekteer moet word. 
Die vergadering is stapfastand van die woonhuis op Louisenhof.

“En by daardie woonhuis word Stefan Smit op ŉ  soel Bolandse 
Sondagaand koelbloedig om die lewe gebring.

“Die skuld van sy dood kan voor die deur van veel meer as drie 
gemaskerde mans gelê word.

“Die president en regering van Suid-Afrika moet ook in die 
bank staan. Dis hulle wat die duiwel losgelaat het met hulle 
beleid van onteiening sonder vergoeding, wat elke rondloper en 
geweldenaar laat dink dat daar maar gevat kan word na hartelus.

“Die radikale politici in Suid-Afrika wat links en regs uitlatings 
maak oor watter grond geprioritiseer moet word vir onteiening 
en met haargevulde uitsprake hulle volgelinge aanhits teen 
blankes, staan ook met Stefan Smit se bloed aan hulle hande. 
Hulle wie se uitsprake volgens die MRK nie haatspraak is nie.

“Die Afrikanerpolitici wat nog steeds die volk mislei met valse 
ondernemings en beloftes oor hoe die Nuwe Suid-Afrika 
verbeter kan word om minderhede te beskerm. Ons is slim 
genoeg om te weet dat dit in der ewigheid nie kan gebeur nie, 
maar hulle is slim genoeg om te weet dat jy die breë massa so 
maklik mislei met die gesigte en stemme van celebrities en 
soetklinkende ondernemings. 

“Die mede-boere van Stefan Smit, wat ŉ Kommunis en oud-
terroris om die nek geval het, wel wetende wat sy beleid is en 
hom tot 'gesalfde' verklaar het. Wat het hulle van hierdie 
kruiperige vertroue gekry anders as om hulself af te vra: Wie van 
ons is die volgende? Ook hulle moet in die bank verskyn.

“Ook ek moet myself afvra: As ek kyk na my keuses en my 
gebrek aan betrokkenheid… staan ek nie ook in die 
beskuldigdebank nie?”

In aansluiting by hierdie mediaverklaring dien die volgende 
grafiese vertelling op sosiale media hier herhaal te word - in 

omtrent die formaat van ŉ eietydse profesie: 
“Van ons wou vlieëniers word. Party polisiemanne, 

brandweermanne, dokters, maanreisigers... Ag, noem maar op. 
Ons het met sterre in ons oë gedagdroom. Alhoewel ons 
verskillende drome gehad het, was daar ŉ gemeenskaplike 
faktor: Óm belangrik en beroemd te wees en  eendag 'n verskil te 
maak.

“Toe ons hoërskool toe is, het baie hul drome tydelik 
opsygeskuif vir die groot roeping in ons lewe: Die Army. Ek 
onthou hoe ons met jeugweerbaarheidsperiodes toegespreek is 
deur manne in uniform met stukke gechroomde voëlmis en selfs 
ŉ piksteel of  twee op hul skouers. Ek onthou die video's wat ons 
gewys is van die rooi gevaar en van nonne wat eers verkrag en toe 
keelafgesny is. 

“Almal wou dadelik recces of 32 Bataljon of bats join. Ons is 
vertel as die kommuniste, terroriste en geel mannetjies oorvat, 
gaan hulle dieselfde met ons ma's, meisies en sussies doen. Geen 
Boerseun sou so iets ooit toelaat nie. Baie van ons het aktiewe 
diens gaan doen en ek het seker van my beste buddies gemaak in 
die Weermag en later in die Polisie.

“Ek onthou nog as ons vir ŉ pas huistoe was en ŉ ou oom en 
tannie laai jou by die belenryna  af,  het die oom gewoonlik gevra 
net voor hy wegry: Boetie, skiet tog vir my ŉ tir wanneer jy weer 
kontak slaan.

“Ons het ons deel gedoen,  maar ek het dag vir dag gesien hoe 
verdof die liggies van drome en ideale uit blanke jong soldate se 
oë - oë wat nie meer aan ŉ 18- of 19-jarige behoort het nie, maar 
aan 'n ou afgeleefde man. ŉ Jagter, ŉ realis...

“Ek het ook die glasige oë gesien van menige jongman wat die 
hoogste prys betaal het. Ek het die oë gesien van jongmanne wat 
vuur getrek het. Ek het die oë van ŉ bang kind daar gesien. Ek het 
die oë van ŉ malman daar gesien.

“Ek het die oë van helde gesien, maar ook die oë van manne wat 
eenvoudig nie verder kon nie. Dan het ek die oë gesien van 
manne wat ŉ uur of wat later ŉ einde aan hul lewens gemaak het. 
Hulle oë is die vensters na ŉ mens se siel. Dis waar. Tot op ŉ punt 
waar daar nie meer ŉ siel was om te sien nie.... daai duisend voet 
staar....

“Drank was daar volop en ekself het my skeefgesuip om te 
probeer cope. Ek was op baie begrafnisse in die laat 80s, vroeë 
90s. Te veel! Vader hoor my. Ek het gesien hoe ma's, meisies, 
vrouens en pa's inmekaar sak by ŉ oop graf. Ek het gesien hoe 
klein kindertjies na hul pappas roep en agter die kiste in die graf 
wil afspring.

“Dit breek ŉ man en doof die laaste lig in jou oë. Ek onthou die 
absolute verslaentheid en woede toe ons land verkoop is in 94 
aan die kommuniste, terroriste, barbare en die geel skreefoë. 

“Vandag 20 jaar later bly ons in die Nuwe Suid-Afrika. Dit wat 
daai offisiere met die pikstele en gechroomde voëlmis op die 
skouers destyds voorspel het, het waar geword. Ons vrouens, 
meisies, sussies word verkrag en gemartel. Jong babas word in 
die kop geskiet.

“Die demone van gister lê nog in baie van ons mans se oë. By 
van die mans het daar nooit weer ŉ liggie begin flonker nie. Ek 
sien weer oral oor die land begrafnisse. Hierdie keer staan baie 
van ons mans langs oop grafte en kyk hoe sak vermoorde 
geliefdes se kiste weg in ŉ gat.

“Die witman was nog nooit die terroris en die aanstoker nie. 
Maar ek sien weer in baie van die pa's, broers, mans en seuns se 
oë daai selfde uitdrukking wat jy gesien het kort voor ŉ kontak. 
Haat, afsku, woede. En ek weet uit ondervinding: Pasop barbare! 
Julle maak ŉ monster wakker wat julle nooit kan stop nie.... Die 
vensters na die siel lieg nooit nie....

“Daar is niks so gevaarlik soos ŉ gewonde buffelbul, of ŉ man 
wat niks het om te verloor nie…..”

Agtergrond
Die gedrukte formaat van Ditsem Nuus as 
volkleur koerant, in bedryf sedert 2008, word 
gra�s versprei te Kimberley, Modderrivier, 
Hopetown, Orania, Luckhoff, Philippolis, 
Vanderkloof, De Aar, Hanover, Colesberg, 
B lo emfo nte in ,  B ra n d fo r t ,  B o s h o f  en 
Dealesville. Die koerant word ook aanlyn 
gepubliseer op die webwerf www.ditsem.net 
en op ander digitale nuusstaanders, met alle 
advertensies in die digitale formaat wat elk 'n 
interak�ewe skakel het na óf die webwerf of 
die Facebookblad van die adverteerder. 

Voorts stuur Ditsem Nuus ook die daaglikse 
elektroniese nuusbrief DitsemBlits uit, terwyl 
die koerant 'n uitgebreide Facebookblad 
gekoppel aan Twi�er bedryf, albei wat daagliks 
opgedateer word met saakmakende nuus. Dus 
beskik Ditsem Nuus oor 'n sterk aanlyn 
teenwoordigheid, wat aangewend word om 
aan adverteerders in die koerant gra�s aanlyn 
blootstelling te gee.  

Meer besonderhede is vervat in die profiel en 
tarie�lad op die webwerf van die koerant, 
waar verskillende advertensiegroo�es en -
pryse aangetoon word. Voorts is daar ook 
glyskaaltariewe vir óf 1 x plasing, of reekse van 
onderskeidelik 4 x, 8 x of 12 x maandelikse 
plasings.

Afgesien van die byvoordeel van die 
snelbemarkingskanaal Ditsem Koop & 
Verkoop, is ook die volgende verdere gra�s 
byvoordele van toepassing indien in Ditsem 
Nuus of op sy webwerf geadverteer word:

● Elke advertensie word ook op die 
Facebookblad van Ditsem Nuus geplaas, 
weereens met ŉ skakel na die webwerf of 
Facebookblad van die adverteerder. 

● Elke advertensie word ook gra�s geplaas op 
'n Koop & Verkoop Facebookblad of 
soortgelyke bladsy van die dorp of stad 
geleë naaste aan die adverteerder. 

●  Í n  ge va l  va n  ' n  p ro m o s i e - a r � ke l 
(“advertorial”) in Ditsem Nuus word dit 
gra�s  gep laas  onder  Sakenuus  op 
www.ditsem.net, tesame met die kontak-
besonderhede van die adverteerder.

Dit berus by voornemende adverteerders om 
te besluit oor die formaat, groo�e, prys en 
frekwensie van hul advertering. Sou 'n kliënt 
posi�ef wees oor geleentheid vir advertering 
in Ditsem Nuus en die basiese besonderhede 
verskaf vir die inset, dan stel die koerant 'n 
proef saam en lê dit voor vir finalisering. 
Alterna�ewelik kan drukgereedmateriaal 
voorsien word in volkleur en Pdf formaat.

Digitale markplein vir Afrikaners - plaaslik, landswyd en wêreldwyd

AANDAG: BESIGHEDE! Kry gratis blootstelling 
en interaktiewe kommunikasie 

op die Internet, deur in die gedrukte 
uitgawe van Ditsem Nuus of op sy webwerf te 

adverteer! Ditsem Nuus bied nou vir adverteerders op 
die digitale program Telegram die snelbemarkingskanaal:

● Die advertensie van die adverteerder word op die kanaal geplaas 
● Die adverteerder kry toegang tot die kanaal om vryelik sy of haar besigheid te bemark en met 

kliënte interaktief te kommunikeer
● Foto’s en videogrepe kan ook gelaai word
● Almal van buite kan op die kanaal ingaan en snuffel
● Voetverkeer op die kanaal groei outomaties
● Daar is ŉ soekfasiliteit op die kanaal
● Die reëls en stappe wat geld vir gebruik van die kanaal, word op die kanaal self uiteengesit.

Slegs adverteerders in Ditsem Nuus mag verkoop op Ditsem Koop & Verkoop,
maar die kanaal is oop vir almal om op te koop.

Om van hierdie unieke bemarkingsgeleentheid te maak, kontak 082 773 2150 | advertensies@ditsem.net | of sluit aan by die kanaal

deur die skakel te volg: t.me/DitsemKoopVerkoop

PlaasterreurPlaasterreurPlaasterreur

■ Redaksie

t.me/ditsemkoopverkoop
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dit wat saakmaak

redaksionele 
kommentaar  Woord

Vervloek is hy wat nalatig is om die werk van die HERE 
te doen; ja, vervloek is hy wat sy swaard van bloed 
terughou!

-  Jer, 10:12

stilword

■  Johan Terblanché, Christ Alone Ministries

uit die

Wat om van die Staatsrede te verwag?

"Indien ons ooit die Here nodig gehad het”

As ons ooit die Here nodig gehad het, is dit 
nou! As ons ooit 'n aanraking van bo nodig 
gehad het, is dit nou. As ons ooit 'n 
openbaring van God se nimmereindigende 
liefde, Sy steeds groterwordende genade en 
ewigdurende ontferming nodig gehad het, is 
dit nou. 

O, hoe kan dit wees dat 'n wêreld wat so 
versigtig aanmekaar gesit is, nou so 
uitmekaar val? Hoe kan dit wees dat die 
kinders wat teen fyn goud geskat was, nou 
gereken word soos erdekruike, die werk van 
pottebakkershande?

Hoe kan dit wees dat die tong van babas 
aan hul verhemelte vaskleef van dors terwyl 
kindertjies brood vra en niemand dit vir 
hulle breek nie? Hoe kan dit wees dat hulle 
wat lekkernye geëet het nou versmag op die 
strate en die wat purper gedra het nou die 
ashope omarm. (Klaagliedere 4: 1-4).

Hoe kan dit wees dat siele waarvoor Jesus 
Christus met Sy bloed betaal het, nou 
verlore gaan in 'n wêreld van sonde en 
bedrog? Hoe kan dit wees dat ons naby bure, 
ons naby vriende en familie in ons midde sit 
terwyl hul na die hel gly?

Kan dit wees dat ons ook ver van God 
verwyder is? Kan dit wees dat ons die 
teenwoordigheid van die Here verlaat het? 
Kan dit wees dat ons soos skape dwaal en 
elkeen sy eie pad gevat het? (Jesaja 53: 6). 

Kan dit wees dat ons, ons eerste liefde 
verlaat het? (Openbaring 2: 4). Kan dit wees 
dat ons losgebreek het van die wynstok en 
dink dat ons dit op ons eie kan maak? 
(Johannes 15: 5).

Kan ons soek na antwoorde vir ons 
situasie, eerder as om die Here God te soek 
wat self die Antwoord is? Kan dit wees dat 
ons brood soek in plaas daarvan om Jesus te 
soek, wie die Brood van die lewe is? (Joh. 
6:48). Kan dit wees dat ons na water vir ons 
dors verlang, in plaas daarvan om na Jesus 
Christus te verlang, uit wie die lewende 
water vloei? (Johannes 7: 37-38). 

Ons het nodig om weer tot inkeer te kom. 
Kom ons keer terug na die Een wat ons 
eerste liefgehad het, na die Een wat Sy Seun 
gegee het, sodat ons gered kan word. 

Kom ons draai ons harte na Jesus Christus, 
Ons Meester, Verlosser en Koning. Kom 
ons laat God se Heilige Gees in ons 'n liefde 
vir God en 'n liefde vir ander opwek. Kom 
ons kyk nie na ander met minagting en 
oordeel nie, maar laat ons na hulle kyk deur 
die oë van Christus.

As ek ooit die Here nodig gehad het, is dit 
nou. As ons ooit die Here nodig het, is dit 
nou. As hulle ooit die Here nodig het, is dit 
nou.

Maar hou ook in gedagte: As Jesus 
Homself ooit wou openbaar, is dit nou.
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► Vervoer
Van troeteldiere landswyd
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Met die 2019 verkiesing agter die rug, die 6de 
P a r l e m e n t  g e k o n s t i t u e e r  e n  d i e 
staatspresident ingehuldig, is die volgende 
Staatsrede geskeduleer vir 20 Junie 2019. Dit 
is wanneer die staatspresident en sy nuwe 
regering hul visie vir SA vir die volgende vyf 
jaar uitspel, maar wat kan realisties vir die 
Afrikaner as volk uit hierdie staatsrede 
verwag word? 

Na ons mening en vir enigeen met oop oë kan 
vir die Afrikaner die tekens van die tye soos 
volg  gelees word, geklee in allerlei 
mooiklinkende  frases: 

• Geen verslapping in wetgewing om die 
oorgrote meerderheid in die land te 
beskerm teen die kleinere minderheid nie, 
trouens verskerpte wetgewing t.o.v. sg. 
s w a r t  e k o n o m i e s e  b e m a g t i g i n g , 
r eg s t e l l ende  aks i e ,  spo r tkwo ta s , 
diskriminerende studentetoelatings, 
afdwinging van skoolkeuses, e.s.m.

• Geen strategie of plan om van staatsweë 
plaasaanvalle en-moorde  hok te slaan nie.

• Verdere gekarring aan die Grondwet in 'n 
p o g i n g  o m  d i e  w e g  t e  b a a n  v i r 
grondonteiening sonder vergoeding.

• Moontlike aanvaarding van die Wet op 
Haatspraak uitsluitlik gemik teen blankes 
om kritiek  op swart mense te bekamp.

• Wetgewing om staatsregulering van kerke 
te probeer bevorder.

•  We t g e w i n g  o m  p r a k t y k e  s o o s 
homoseksualisme en prostitusie te 
beskerm.

• Verskeie konsepwetgewing om SA nader 
aan 'n Kommunistiese opset te druk.

Hierdie is werklikhede op die tafel. Daar is 
egter ook positiewe aspekte: In 'n Parlement 
waarin God nie amptelik erken word nie, stel 
die hoofregter vir die eerste keer 'n 
gebedsgeleentheid in en stel die voorbeeld 
deur op sy knieë te gaan en hardop tot God-
Drieënig te bid, uit die breë publiek 
verteenwoordigend van alle rasse en 
gemeenskappe gaan daar gebede op tot God-
Drieënig vir herstel en seën vir Suid-Afrika, 
die Zondo-kommissie stoom onbevrees voort 
om die een korrupsienes na die ander te 
ontbloot, ens.

Dus, hoewel dinge 13 is, is daar hoop. Mag 
die komende Staatsrede en die 6de Parlement 
by hierdie hoop aansluit.

Hoop vir beter wind
Dit lyk werklik of in die Noord-Kaap ná die 
algemene verkiesing ŉ beter regeringswind 
waai in die persoon en vorm van die nuwe 
premier dr. Zamani Saul. Hoewel ANC, het hy 
van meet af gesê geen blouligte, luukshede en 
portrette in staatskantore vir hom en sy 
uitvoerende raad nie.

As afskop het hy in sy inhuldigingstoespraak 
ŉ gebed aangehaal waarin hy God om 
verskoning vra vir “selfsug en arrogansie.” Hy 
het ook ondersteuning gevra om “'n lig te wees 
wat helder skyn in donker plekke en ŉ brug te 
wees vir mense in nood”.  Saul het ook gesê hy 
wil graag saamwerk met die opposisiepartye 
in die provinsie ten einde ŉ beter samelewing 
te skep. 

Die nuwe premier het die daad by die woord 
gevoeg en bestellings vir nuwe motors vir die 

uitvoerende raad omskep in bestellings vir 27 
nuwe ambulanse. Hy het ook gesê die 
ampswoning van die premier gaan verkoop 
word en die opbrengs gebruik word vir 
studiebeurse.

Saul het grootgeword as kind van werklose 
ouers in ŉ plakkerskamp te Petrusville en het 
later 'n meestersgraad aan die UV en nog 'n 
meestersgraad aan die Universiteit van Wes-
Kaap behaal. Hy het ook aan laasgenoemde 
universiteit sy doktorsgraad in regte en 
publieke reg behaal.

Hierdie is geluide en stappe van Saul is iets 
wat nog nooit van ŉ ANC-leier ervaar is nie en 
dit voorspel goed vir die Noord-Kaap. Vir sy 
benadering verdien Saul die voorbidding en 
ondersteuning van alle Noord-Kapenaars. 

Tektoniese verskuiwingsTektoniese verskuiwings
in die wêreldpolitiekin die wêreldpolitiek
Tektoniese verskuiwings
in die wêreldpolitiek
Terwyl die wêreldpolitiek die afgelope sowat 
twee dekades gedomineer is deur globalisme, 
soos gedryf deur die Nuwe Wêreldorde (NWO) 
met hul strewe om uiteindelik die mensdom 
onder een wêreldregering te bring, het die 
ampsaanvaarding van pres. Donald Trump in 
die VSA tektoniese verskuiwings in die 
wêreldpolitiek veroorsaak. Trump met sy 
“Amerika  eers te”-benader ing het  d ie 
wêreldtoneel soos ŉ donderslag getref en druis 
hy,  gerugsteun indirek en direk deur 
nasionalistiese bewegings in ander lande, 
reëlreg in teen die magtige NWO.

Trump doen alles wat die NWO met hul 
ekonomiese en sosialistiese imperialisme nie 
wil hê nie en het sy beleidsrigtings ingrypende 
v e r a n d e r e n d e  v e r d e l i n g s l y n e  i n  d i e 
wêreldpolitiek tot gevolg. So bv. het hy ŉ stille 
samewerkende verhouding met pres. Vladimir 
Pu t in  van  Rus land ,  se l f  i emand  wat 
nasionalistiesgesind is en nie noodwendig die 
NWO-pad loop  nie.

Voorts het Trump  teen Kommunisties-
Chinese imperialisme opgestaan en deur 
verskerpte invoertariewe eerder die plaaslike 
Amerikaanse ekonomie gestimuleer as om op 
goedkoop ingevoerde Chinese produkte te 

steun. Ook het sy administrasie die Chinese 
tegnologiereus Huawei geïdentifiseer as bloot 
die tegnologiese arm van die People's 
Liberation Army (PLA)  van Kommunistiese 
China en is dienooreenkomstig handel met 
Huawei ingekort.

Nog ŉ tektoniese verskuiwing is Brexit, met ŉ 
duidelike oorwig van Britte wat ten gunste is 
van uittrede uit die Europese Unie (EU), een van 
die hooffronte van die NWO. Hoewel die 
skeiding met veel drama gepaardgaan, lyk dit na 
ŉ uitgemaakte saak dat Brittanje op 31 Oktober 
vanjaar die EU gaan verlaat – met of sonder ŉ 
ooreenkoms.

Die voorste aanspraakmakers op die Britse 
premierskap in die plek van Theresa May, soos 
Boris Johnson, is feitlik almal sterk pro-Brexit. 
In elk geval, in die pasafgelope verkiesings vir 
die EU parlement het aan Britse kant Nigel 
Farage met sy regse Ukip Party bo uitgekom en 
wil dit voorkom asof die eeue-oue tradisionele 
tweepartystelsel in Brittanje van Tories en 
Arbeiders iets van die verlede kan wees.

In die verkiesings vir die Europese parlement 
van 23 – 26 Mei 2019 waaraan 28 lidlande 
deelgeneem het, het nasionalistiese partye, 
veral in Frankryk, Italië, België en Hongarye, 

sterk opgang gemaak. In Frankryk bv. het 
Marine le Pen en haar Rassemblement National 
meer stemme getrek as pres. Immanuel Macron 
en sy party. 

In Italië het Matteo Salvini en die Lega Party 
die meeste stemme getrek, terwyl in België Tom 
van Grieken van Vlaams Belang as die tweede 
grootste party in Vlaandere na vore getree het. 
In Hongarye het eerste minister Victor Orban se 
Fidesz Party weer bo uitgekom, terwyl in lande 
soos Pole, Duitsland, Griekeland en Spanje 
nasionalistiese partye ook sterk staan.

Verder word bande tussen die VSA en Japan –  
as tradisioneel die grootste vyand van China – 
ook al sterker uitgebou en was Trump die eerste 
buitelandse staatshoof om die nuwe Japanese 
keiser Naruhito te besoek. Hoewel verhoudinge 
tussen die VSA en Noord-Korea die jongste tyd 
afgekoel het, staan betrekkinge tussen die VSA 
en Suid-Korea en Taiwan sterk as teenvoeter in 
die Verre Ooste.

Wat China betref as die talrykste bevolking ter 
wêreld, broei onrus sterk onder die oppervlak, 
juis ook vanuit nasionalistiese hoeke. In Hong 
Kong met sy unieke geskiedenis vind 
voortdurende betogings plaas ten gunste van 
vryhede onder die totalitêre regime van Beijing, 
is pas op 5 Junie die 30-jarige herdenking van 
slagting van duisende betogers op Tiananmen 
Plein met geweld onderdruk en word in die 
Chinese provinsie Xinjiang meer as 1 miljoen 
nasionalistiese Uyghurs in strafkampe 
aangehou vir “heropvoeding”.

In Latyns-Amerika het die grootste land, 
Brasilië, in Jair Bolsonaro 'n regsgeoriënteerde 

president aan die stuur, terwyl in Mexiko pres. 
Andrés Obrador gereken word as iemand wat in 
dieselfde rigting as Trump stap en het 
verhoudinge tussen hierdie twee lande ook 
onlangs aansienlik verbeter.

ŉ Kenmerk van die wêreldpolitiek is dat die 
internasionale media soos CNN, BBC en Al 
Jazeera ,  a sook  groo t  koeran tgroepe , 
mondstukke is van die NWO, maar ondanks hul 
propaganda wen nasionalisme tans sterk veld. 
In wese gaan dit oor ŉ stryd tussen die geskape 
volkereverskeidenheid van die mensdom aan 
die een kant en aan die ander kant die 
verskuilde, gekoördineerde plan van die Bose 
om die mensdom te homogeniseer en onder een 
juk te bring. Hierdie stryd speel sigself ook 
vandag in Suid-Afrika af en of die regsinnige 
Afrikaner die essensie van hierdie stryd snap en 
dienooreenkomstig sy eie heil sal kan uitwerk, 
is ŉ ope vraag.

Hiermee is enkele breë riglyne getrek t.o.v. die 
wêreldpolitiek, hoewel die toneel veel meer 
gedetailleerd en genuanseerd is. Daarby is daar 
a l t yd  wie l e  b inne  wie l e ,  t e rwy l  d i e 
wêreldpolitiek deurspek is met verskuilde 
agendas. Breedweg kan egter gesê word dat die 
uiteensetting hierbo die werklikheid reflekteer.

Die stryd is genadeloos en word 'n spelbreker 
soos Trump met ŉ passie gehaat en word alles in 
die stryd gewerp om hom omver te gooi. Hyself 
is natuurlik alles behalwe volmaak, maar dat hy 
die waardes en doelstellings verteenwoordig 
van wat basies uit die Skrif afleibaar is, is gewis 
en dat hy hierin ook onverbiddelike steun 
geniet, is eweneens seker.
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Volwassenes R90 - gratis indien vooraf 
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Alterna�ewe energie- en selfstandigheid-ekspo!

8-10 Augustus 2019
(Diamantvallei Landgoed, 20km Oos van Pretoria)

Landbou sub-ekspo 
in samewerking met TLU SA

Opvoedkunde
 sub-ekspo+

www.kragdag.co.za
087 231 1644

info@kragdag.co.za

+

● Alternatiewe energie
● Opvoeding & Opleiding
● Veiligheid
● Water- en Riooloplossings
● Elektriese motors
● Volhoubare argitektuur en boumetodes
● Voedselproduksie
● Lewensveranderende nuwe tegnologie 
● Selfdoenplanne en makerbeweging
● Ekonomiese en finansiële vryheidsmodelle
● Entrepreneuriese broeikas
● Gemeenskapsamewerking

Uitstekende franchise-geleenthede in die
sonkragbedryf in die Vrystaat en Noord-Kaap!
Aangebied deur markleiers in die bedryf Corridor Hill

Witbank
Omgewingsvriendelike sakegeleentheid in 
die snelgroeiendste bedryf in SA - jou  eie 

besigheid in bekostigbare sonkragstelsels

Ons benodig:
Entrepreneurs met integriteit, dryfkrag,
vasbyt, bekwaamheid en lojaliteit
Volledige Openbaarmakingsdokument
beskikbaar op aanvraag

Besoek ook www.gener-8.co.za

Word deel van ‘n wenspan 
kontak Oscar op

(013) 692 5962 of 
enquiry@gener-8.co.za

As franchisor bied ons:
• Deeglike opleiding
• Volle reeks produkte (geisers
  | pompe | panele | kontroleerders
  | omsetters | kragopwekkers |
  UPS | windkragoplossings |
  energiebestuur

• Minimum verpligtinge op franchisees
  (geen winsdeling of minimum
  bestellings nie, lae deposito, ens.)
• 3 x tipes lisensies
• Met omset van R300 000 pm:
  wins van R65 000 -   R80 000
  moontlik  

 Die grootste groep onafhanklike Die grootste groep onafhanklike Die grootste groep onafhanklike

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

Besit jou eie ALLSOLAR tak!

•    Unieke onafhanklike groepstruktuur

•    Uitstekende tegniese ondersteuning

•    Geen minimum voorraadvereistes

•    Verskaf die beste handelsmerke

•    Uiters billike aansluitingsfooie

•    Volledige deeglike opleiding

•    Geen tantieme  

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

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

www.allsolar.co.za

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

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

Kontak Div: 082 6455 657

Epos: info@allsolar.co.za

Bekostigbare sonkrag hou sleutel
Terwyl daar nog geen gerusstelling is oor die 
volhoubaarheid van Eskom as nasionale 
kragvoorsiener nie,  behoort  steeds 
indringend gesoek te word na alternatiewe 
kragoplossings op grootskaal. Van al die 
moontlike alternatiewe bronne bly die 
b e n u t t i n g  v a n  s o n k r a g  d i e  m e e s 
b e k o s t i g b a r e  e n  o o k  d i e  m e e s 
omgewingsvriendelike.

Dit geld veral die sentrale deel van die land 
as die primêre verspreidingsgebied van 
Ditsem Nuus en wel in besonder die Bo-
Karoo met sy groot aantal sonskyn dae per 
jaar. In 'n poging om in hierdie opsig te 
fasiliteer, behou Ditsem Nuus hierdie fokus 

op bekostigbare sonkrag. Op hierdie bladsy 
bied twee gevestigde verskaffers van 
sonkragstelsels buite die sentrale binneland 
uitstekende franchise-geleenthede vir 
entrepreneurs in die sentrale streek.

Bestaande en voornemende entrepreneurs 
in die elektr isi tei tsektor word dus 
aangemoedig om van hierdie gulde 
geleenthede gebruik te maak wat gebied 
word deur Gener8 Sustainable Energy 
Solutions van Witbank (kontakpersoon 
Oscar Loreti by 082 3377 068) en AllSolar 
Renewab le  Ene rgy  So lu t ions  me t 
hoofkantoor te George (kontakpersoon Div 
de Villiers by 082 6455 657). 

Terselfdertyd bied GeyserWorx van 
Johannesburg tegnologie vir songeisers wat 
waarskynlik nog nie algemeen in die 
binneland beskikbaar is nie. Sien gerus hul 
advertensie op hierdie bladsy en skakel 
hulle, ook vir bekostigbaarheid.

Ook dien in gedagte gehou te word die 
jaarlikse KragDag ekspo wat 8-10 Augustus 
2019 te Diamantvallei Landgoed oos van 
Pretoria aangebied word en waar verseker 
verdere uitstekende uitstallings van 
innoverende sonkragoplossings sal wees. 
Meer inligting by die advertensie onderaan 
hierdie bladsy.

Fokus op bekostigbare sonkrag

■ Redaksie

www.geyserworx.co.za
www.allsolar.co.za
www.gener-8.co.za
www.kragdag.co.za
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DIE SKATKISDIE SKATKISDIE SKATKIS Klerewinkel vir

Mans & Dames

Mans Dames
Broeke | Hemde | Kortbroeke
 Oorpakke | Skoene | Sokkies

Rokke | Broeke Skoene
Onderklere | Grimering

Alles vir die boubedryf

   
OOOraniaraniarania

 TTToerustingoerustingoerusting

GGGereedskapereedskapereedskap

Kontak Gert 082 412 3742

Ook: BAIE SWARTHAAKHOUT
beskikbaar vir jou braaibehoeftes

TE HUUR!

Wintervoorraad nou beskikbaar!
Kontak Magda 072 713 8491

Besoek ons by Horison Nywerheidskorf, Orania

Kraggereedskap en bybehore

Ook nou!

AGENTSKAP
VIR

NUUT • TWEEDEHANDS • WERKSWINKEL • ONDERDELENUUT • TWEEDEHANDS • WERKSWINKEL • ONDERDELENUUT • TWEEDEHANDS • WERKSWINKEL • ONDERDELE

MOTORFIETSE

Gert 082 412 3742

ORANIA

Brandt
062 867 5794

Ou Karooplaas Sentrum

 5Liter

500ml
750ml 

1,5Liter 

Wilhelm 
072 560 0919

 25Liter Gebottelde
water vir die
Bo-Karoo
topgehalte!

BiltongruikersBiltongruikersBiltongruikers
met sjokolade en
gedroogde vrugte

vir die manne vir
vir die manne vir

spesiale geleenthede!
spesiale geleenthede!vir die manne vir

spesiale geleenthede!

Horison Nywerheidskorf
Nywerheidsgebied | Orania

Nicky�s
Hersteldienste

‘

072 503 6757 Nicky Page

Herstel en diens van 
enigiets wat wiele 

en ’n enjin het -

Meganiese
werkswinkel

 Noem dit -
bring dit!

Jonathan en Nicky

OraniaOraniaOrania    

otoringenieurswerkeotoringenieurswerke

  

otoringenieurswerke

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

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

Ben Botha en Fanus KugerBen Botha en Fanus Kuger
tot jou dienstot jou diens

Ben Botha en Fanus Kuger
tot jou diens060 610 4953060 610 4953060 610 4953

Horison Nywerheidskorf | Orania

087 237 6800
076 770 2848
orionhardeware

info@orionhw.co.za

www.orionhw.co.za

Algemene hardeware
Verfprodukte
Kraggereedskap
Handgereedskap
Gas - hervul ook

HARDEWARE

Saamstaangebou
(langs OK Orania)

Kom gesels met
Ronel & haar span

Alles wat jy nodig het vanaf

DIY tot kontrakteurwerk

Hou dop:
Groot opening op 1 Augustus 2019

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

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

Bliksem en Appel-LiefieBliksem en Appel-Liefie

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

Bliksem en Appel-Liefie

Besoek onsBesoek ons
vir die LEKKERSTEvir die LEKKERSTE

bier en kos!bier en kos!

Besoek ons
vir die LEKKERSTE

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

Stokkiesdraai Winkelsentrum | OraniaStokkiesdraai Winkelsentrum | OraniaStokkiesdraai Winkelsentrum | Orania

Aftree-oord: Planne gewysig
Verlede jaar het Ditsem Nuus berig dat planne 
opgetrek is om ŉ groot en volledige aftree-
oord op Orania te bou op die terrein oorkant 
die  bestaande Karoosig woonbuurt-
ontwikkeling en suid van Smaraglaan 
(sementpad), maar volgens betrokkenes met 
wie Ditsem Nuus gepraat het, is hierdie 
beplanning egter eers op die langebaan 
geskuif. In plaas daarvan word beplan om die 
bestaande Karoosig Tehuis vir Bejaardes uit te 
brei met ŉ aantal wooneenhede en wel op die 
oop ruimte tussen die tehuis en die gebou van 
die Poskantoor en OVD Veiligheid. 

Wat egter soos ŉ paal bo water bly staan, is 
dat daar buitendien steeds ŉ geweldige 

behoefte te Orania is vir ŉ doelontwerpte en 
moderne aftree-oord met verblyffasiliteite oor 
die spektrum vanaf woonstelle tot plek vir 
verswakte bejaardes. As sulks bied dit ŉ 
uitstekende beleggings- en ontwikkelings-
geleentheid vir entrepreneurs gespesialiseerd 
in aftree-oorde.

Daar is groot behoefte en aanvraag buite 
Orania vir mense om in Orania in veiligheid 
en rustigheid en met betroubare versorging te 
kom aftree. Die gaping is dus daar, dit is net ŉ 
vraag of die projek – of selfs meer as een – 
deur entrepreneurskap van buite Orania 
aanmekaargesit sal kan word.

Enigste troeteldierwinkel
Die enigste troeteldierwinkel in die Bo-Karoo 
waar diereliefhebbers 'n uitlaatklep vir hul 
passie kan vind, is Troeteldier en Hengel 
Paradys te Orania, in die Stokkiesdraai 
Avontuurpark. Daar staan eienares Elizabeth 
Solomon reg om kliënte met raad en daad te 
bedien.

Elizabeth sê sy is met ŉ passie vir diere gebore 
en het nog altyd daarvan gehou om met diere te 
werk. Voordat sy verlede jaar saam met haar 
ouers na Orania verhuis het, het sy op ŉ 
renosterplaas naby Klerksdorp gewerk, waar sy 
babarenosters versorg het. Te Orania het sy en 
haar pa, Cornelius, besluit om die leemte in die 
streek vir ŉ spesialis troeteldierwinkel te vul.

Elizabeth sê om ŉ troeteldier of diere aan te 
hou, vereis intensiewe sowel as omvattende 
versorging – dit is nie net kos en water nie, maar 
ook fyn let op die gesondheid van die dier, die 
hok gereeld skoonmaak, kyk dat diere nie 
mekaar afknou of beseer nie, ens. Kinders veral 
moet deeglik bewus wees van hierdie vereistes 
en verantwoordelikheid.

Troeteldier en Hengel Paradys spesialiseer in 
ŉ wye reeks visse, voëls en hamsters, maar hou 
ook hondjies en hasies aan. Hulle bied ook ŉ 

wye reeks produkte vir troeteldiere, vanaf 
hokke en kos tot speelgoed en allerlei 
hulpmiddels – dit is nou benewens die 
hengelgerei-afdeling in die winkel.

Elizabeth probeer ook sover moontlik voldoen 
aan  enige  spes ia le  versoeke  rakende 
troeteldiere. Sy kan geskakel word by 084 225 
6669.

Die Skatkis nuwe voorraad

Jeanette en Lynette
tot jou diens

Die                            van die Bo-Karooalles-en-nog-wat winkel

KomloerieKomloerie
fb.com/komloeriefb.com/komloeriefb.com/komloerie

Saffierstraat 87
Orania-Wes

053 207 0103 | 082 872 3348
komloerie@gmail.com

• Speelgoed vir winter
• Kombuisware
• Lekkergoed kies en keur
• Gaspistole
• Geleentheidskaartjies
• Winterduvets
• En vele meer

Baie nuwe voorraad pas in!Baie nuwe voorraad pas in!Baie nuwe voorraad pas in! Komsnuffelself!

■ Johann Dannhauser ■ Redaksie

Die Skatkis klerewinkel in die Horison 
Nywerheidskorf  het  opwindende nuwe 
wintersvoorraad ingekry, vir mans sowel as 
dames, asook kinderklere - truie, baadjies, skoene, 
onderklere en sweetpakke, onder andere.

Wat ook spesiaal genoem moet word, is 
jagbaadjies vir mans, terwyl daar ook nuwe 
skoenreekse is wat nog nie voorheen op Orania 

beskikbaar was nie. Eienares Magda sê egter 
voorrade verkoop vinnig uit en mense moet 
opskud indien hulle die beste keuses wil maak.

Die Skatkis met sy groot vloeroppervlak bied 
uitstekende geleentheid om rustig te snuffel, 
terwyl aanpaskamers ook beskikbaar is. In die 
tweede helfte van Junie word weer groot nuwe 
voorraad ingeskeep.

Maatskaplike opheffing
vir die Afrikaner

Elizabeth Solomon.

https://www.facebook.com/Afrique-Water-Orania-1038606332999724/
https://www.facebook.com/Grootrivier/
https://www.facebook.com/groups/129335437704815/
https://www.facebook.com/komloerie/
https://www.facebook.com/Troeteldier-En-Hengel-Paradys-204006673800752/
www.orionhw.co.za
https://www.facebook.com/vcoppotg/
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Die Worsman, Orania

Danie Strydom
082 411 9917

Verhona Coetzee
081 2511 711

Volg ons op

Hulle gee aan vleis persoonlikheid – dit is 
wat Danie Strydom en sy dogter Verhona 
Coetzee by Die Worsman vleishandelaar in 
Orania doen. Met ŉ reuse verskeidenheid 
van snitte en voorbereidings maak hulle, 
met liefde en passie, van enige eetbare vleis 
ŉ kulinêre fees!

Daarvan getuig hulle winkel in die Horison 
Nywerheidskorf, Kareeboomlaan, die 
oomblik as jy dit binnestap. Vleis te kies en 
keur – noem dit en jy kry dit daar, beste 
gehalte, keurig en higiënies voorberei.

Die basisvleis van Die Worsman is bees, 
skaap, vark, hoender en wild, asook 
beperkte vis. Onder dit kry jy beeshaas , 
kruisskyf , T-been, lamsboud, halfblad, 
skaapblad,  t jops,  sosat ies ,  bi l tong, 
chillibites, droëwors, cabanossi, patties, 
gepekelde tong, ribbetjies, koue vleise, 
rashers, skenkels – en nog meer.

Danie sê hulle aanbieding is behoeftegerig 
– mense kan sê wat hulle wil hê, hoe en 
prysgewys en hulle verskaf. So bv. stel hulle 
hampers saam met verskillende soorte vleis  
en presies soos ŉ kliënt dit bestel. Hulle 
loop die ekstra myl.

Danie, sy vrou  Johma en hul kinders en 
skoonseun het sedert einde verlede jaar in 
Orania gevestig, vanaf Colchester naby Port 
Elizabeth. Voorheen was Danie vir sowat 35 
jaar in die konstruksiebedryf – 15 jaar huise 
in Johannesburg en daarna 20 jaar in siviele 
konstruksie met staal en beton te George en 
in die Oos-Kaap en waartydens hy al die 

ambagte in konstruksie self bemeester het. 
I n  s y  p r i v a t e  t y d  h e t  h y  m e t 

vleisbewerking begin en mettertyd met sy 
tuisgemaakte wors so gewild geraak dat hy 
as Die Worsman begin bekend staan het. 
Nou is hy voltyds in die voedselbedryf en 
voe l  hy  da t  soos  sommige  mense 
spreekwoordelik groen vingers het as dit by 
plante kom, hy ŉ slag met vleis het – en so 
ook sy dogter Verhona.

Hulle gebruik net beste kwaliteit in al hul 
produkte, asook net skaapderms vir wors. 
Hulle maak ook voorsiening vir mense wat 
nie vark in worsreekse wil hê nie. In die 
winkel het hulle ook die nuutste toerusting 
vir die verwerking en voorbereiding van 
vleisprodukte, asook die beste ys- en 
vrieskaste.

Die Worsman bewerk ook heel wild, skaap 
en bees vir kliënte, terwyl hulle ook 
produkte van  Freddie Hirsch aanhou.

Danie en Verhona sê hulle fokus is 
behalwe vir Orania, die hele Bo-Karoo 
streek. Daar is niks wat waarde vir geld kan 
klop nie en dit is die suksesformule wat 
hulle deurgaans volg.

Foto’s: Regbo, bo en onder - binnekant van winkel van Die Worsman.

Danie en Verhona.

Vleis met persoonlikheid!

Horison Nywerheidskorf
Kareeboomlaan | Orania

Klawer Kaste
Orania Motors Kompleks | Orania | 082 320 4290
andries.klawerkombuise@gmail.com

› BEDIEN ORANIA EN BO-KAROO
› ALGEMENE SKRYNWERK
› ALLE TIPES KASTE Vir kwaliteitVir kwaliteitVir kwaliteit

AmptelikeAmptelike
openingopening
gevier gevier 

Amptelike
opening
gevier 
Op Saterdag 1 Junie 
2019 het Die Worsman 
i n  d i e  H o r i s o n 
Nywerheidskorf hul 
ampte l ik  open ing 
g e v i e r  m e t  t a l l e 
spesiale aanbiedinge, 
ŉ  g r o o t  b r a a i ,  ŉ 
m a r k d a g  m e t 
s t a l l e t j i e s  o p  d i e 
sentrum-terrein,  ŉ 
springkasteel vir die 
kinders en polsende 
musiek. 

Opstaan, vasbyt en wen!
In sport, soos in die lewe, gaan 
d i t  d ikwels  n ie  oor  d ie 
uitblinkers en die pryswenners 
nie,  maar of  jy met jou 
spesifieke talente jou beste gee 
en as ŉ wenner die eindstreep 
haal. Hoe jy die spel speel,  is 
dus belangriker as wen of 
verloor.

Dit het Lise Brink en Duane 
van Zyl gewys toe hulle 28 
April tot 1 Mei aan die uithou-
geleenthede per pad in en  om 
Orania deelgeneem het. Albei 
het ŉ geamputeerde linkerbeen 
bo die knie en dus ŉ  prostese.

Hulle het besluit hulle wil 
deelneem en 10 km voltooi. 
Dit het egter so goed gegaan 
dat hulle uiteindelik, saam, 32 
km voltooi het – en goed 
daarvan afgekom het!

Tussen amputasie en hierdie 
prestasie het daar egter vir 
elkeen van hulle ŉ lang en 
u i t d a g e n d e  g e e s t e l i k e , 
emosionele en fisiese reis gelê. 
Lise se been is in Desember 
2016 geamputeer ná ŉ motor-
ongeluk waarin sy en haar 
gesin was - sy ernstig beseer en 
twee van hul kinders gesterf 
het. Sy sê ondanks al die 
trauma was die genade van 
God groot genoeg om haar 
weer in ŉ posisie te plaas dat sy 
32 km in uithoustap kon 
voltooi.

Duane (34) sê tydens ŉ 
vakansie met sy gesin in 
Zanzibar in 2016 het die are in 
sy een been onverklaarbaar 

platgeval en is die bloed-
toevoer afgesny. Dit was 
ondanks die feit dat hy fiks was 
en stoei as sport beoefen het. 
Dokters het gedoen wat hulle 
kon, maar in Desember 2016 
moes sy been geamputeer 
word.

As elektriese kontrakteur van 
beroep het hy besluit hy het 
nog sy lewe voor hom en dat hy 
dit voluit gaan leef. Hy sê ook 
deur genade alleen het hy 
sodanig herstel dat hy ook die 

32 km stap met relatiewe 
gemak kon voltooi.

Lise en Duane, wat albei met 
hul gesinne in Pretoria woon, 
he t  mekaar  ee r s  ná  hu l 
a m p u t a s i e s  o n t m o e t  e n 
vriende geword. Hoe dit 
gebeur het, is ŉ storie op 
sigself, maar die feit is hulle 
stel ŉ wonderlike navolgens-
waardige voorbeeld vir elkeen 
wat ŉ groot terugslag in die 
lewe moet verwerk.

EPiLiTE
Industriële Handelaars

Ysterklipstraat 47 - 48 | Nywerheidsgebied | Orania

082 475 6785
082 474 7955
epilite265@gmail.com

E
p

il
it

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

DieDie
planmakers
planmakersDie
planmakers● G. Fox veiligheidstoerusting

● LP gas verskaffers
● Berging van ou olie
● Industriële grassnyer

Op die foto'n familiegroepie wat die feestelike atmosfeer geniet het en
heerlik gekuier het – van links Natasha, Tys, Marinta en Frik (almal Verster)
en Johma, Emma en Danie Strydom.

Foto: Ditsem Nuus

Lise Brink en
Duane van Zyl

Foto: Facebook

■ Johann Dannhauser

https://www.facebook.com/EpiliteHandelaars/
https://www.facebook.com/KlawerKaste/
https://www.facebook.com/dieworsman.orania.1
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Andre’s DrankwinkelAndre’s DrankwinkelAndre’s Drankwinkel

Jou EENSTOP

Petrol 93 + 95

Diesel PP50

Rybaandiens

Beste pryse

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

OTM:
Skoon
toilette

Ure 06:00 - 20:00EenstopdiensEenstopdiens
vóór die langpad!vóór die langpad!
Eenstopdiens
vóór die langpad!

DiensstasieDiensstasie
  SupermarkSupermark
Diensstasie
 Supermark &André’s André’s André’s 

Volledig bevoorraadVolledig bevoorraad
met alle lyne @met alle lyne @

beste pryse!beste pryse!

Volledig bevoorraad
met alle lyne @

beste pryse!

Kelly’s View, 5km vanaf Bfn. op N8 na Kby.

• Geskenkwinkel

• Stoffering

• Handwerk

• Snoeperye

Yolandé Hough •  082 620 8382

wes van Bloem!

South Circular Weg 19 | Kimberley

● Huishoudelike en kommersiële lugversorging en verkoeling
● A�oelingsaanlegte: Installering en onderhoud
● Staycold koeldrankyskaste
● Supermark- en slaghuiskabine�e en deli’s
● Koel- en vrieskamers
● Lykshuise

Tel: 053 833 2912 | 053 832 6141

Proteas duik in
Krieket Wêreldbeker
Teen alle verwagtinge in het die Proteas tot 
dusver in die hek geduik met die Krieket 
Wêreldbeker in Engeland en die eerste drie 
wedstryde op 'n streep verloor – teen Engeland, 
Bangladesh en Indië. Daar kan aanvaar word dat 
die spelers hul bes gegee het en moet hulle nie te 
kras veroordeel word nie, maar wat is die redes 
vir die swak prestasie?

Die redes kan moontlik soos volg aangestip 
word:

• Hoewel Krieket SA en die spanafrigter Ottis 
Gibson gesê het met die kies van die huidige 
span het geen kwotas gegeld nie en is slegs op 
m e r i e t e  g e k i e s ,  m o e t  d i e  h u i d i g e 
spansamestelling tog teruggevoer word na 
vorige jare waar kwotas streng toegepas is. 
So bv. het wêreldklasspelers soos Kyle 
Abbott en Rilee Rossouw in die slag gebly en 
het hulle verkies om eerder graafskap-
kontrakte te sluit as om langer vir hoop in die 
nasionale span rond te hang. Dit is sulke 
spelers wat in die huidige span die verskil 
tussen wen en verloor kon gemaak het.

• Te veel krieket. Feitlik die hele huidige span 
het tot 'n week of wat voor die Wêreldbeker 
nog hoogs mededingende krieket in die 
Indiese Premierliga gespeel, ooglopend vir 
die groot geld, maar dit het onvermydelik sy 
fisiese tol geëis. Van die spelers ly tot 'n mate 
aan uitbranding, soos die geval met Dale 
Steyn wat met sy beseerde skouer voortydig 
huiswaarts moes keer.

• Met die uiteindelike spankeuse is moontlik 
ook nie so raakgevat nie en reken bv. 'n 
kenner soos Fanie de Villiers dat Hashim 
Amla (35) verby sy beste is en dat effe 
stadiger reaksie die rede is waarom hy teen 
Engeland teen die kop raakgeboul en beseer 
is en so moontlik die Proteas se kans op 
oorwinning ontspoor het.

• De Villiers is ook van mening dat die 
ondersteunende spanbestuur, soos die 
fisioterapeut, biokinetikus, sielkundige 
berader, ens. nie opgewasse vir hul taak is nie. 
Dit wil lyk of hy 'n punt beet het. Watter rol 
kon kwotas in hierdie verband gespeel het, 
kan gevra word?

Hoe dit ookal sy, daar kan steeds maar net 
vorentoe gekyk word en hopelik geleer word uit 
foute van die verlede.

Netbalkwotas: Ja en nee 
Verlede maand met die kies van die nasionale 
senior netbalgroep vir die Wêreld toernooi 
volgende maand in Liverpool, Engeland het 
Netbal SA (NSA) sowel as die spanafrigter 
Norma Plummer gesê vir die eerste keer in 
jare het geen kwotavereistes gegeld nie. In die 
groep van 12 spelers is daar net vier van kleur, 
insluitende die ervare kaptein Bongiwe 
Msomi. 

“Ek het volle vertroue in die afrigter, haar 
tegniese span en al die spelers. Ek wens hulle 
die beste toe,” het  Cecilia Molokwane, NSA 
president gesê.

Ongeveer drie weke later verklaar 
AfriForum tydens 'n mediakonferensie egter 
dat op skolevlak 'n totaal van 56 blanke 
meisies al weens ras uit verteenwoordigende 
skolenetbalspanne gelaat  is, ondanks die feit 
dat hulle op meriete wel gekwalifiseer het. 
Volgens AfriForum toon die puntestate van 
keurders vir Gautengse o.12- tot o.18 
skolenetbalspanne dat op hierdie wyse teen 

hierdie meisies gediskrimineer is.  
In reaksie hierop het SA Skolenetbal gesê 

dit  is  jammer dat kinders nou deur 
volwassenes gebruik word om politieke 
agendas te bevorder, maar op hul beurt het 
NSA in hul kommentaar gesê dat dit 
onregverdig sou wees indien netbalspelers op 
skolevlak uitsluitlik op grond van ras uit 
verteenwoordigende spanne gelaat word.

AfriForum het namens die ouers van die 
benadeelde meisies 'n amptelike klag by SA 
Skolenetbal, Gauteng Skolenetbal en NSA 
ingedien.   Indien die saak nie bevredigend 
uitgesorteer word nie, beplan AfriForum om 
dit by die Internasionale Netbalfederasie 
aanhangig te maak, want  die reëls van die 
Internasionale Netbalfederasie, asook dié van 
die Internasionale Olimpiese Komitee en die 
Statebondspele Federasie, belet uitdruklik 
enige vorm van rassediskriminasie in sport.

Dit wil tog voorkom asof vordering gemaak 
word om rassekwotas uit SA sport te weer. 

Groot wêreldsport tans
'n Hele reeks groot wêreldsportgeleeenthede 
vind vandeesmaand en volgende maand plaas 
en waaraan Suid-Afrika ook deelneem, soos 
o.a.:

• Die Krieket Wêreldbeker word tans op 
verskillende velde in Engeland en Wallis 
tussen 10 nasionale spanne beslis. Die 
Proteas het ongelukkig hul eerste drie 
wedstryde verloor.

• In Frankryk word die Sokker Wêreldbeker 
vir Vroue tans beslis, met  24 deelnemende 
nasionale spanne. Die Banyana Banyana het 
ondanks 'n dapper poging hul eerste 

wedstryd 1-3 teen Spanje verloor.
• In Argentinië word die Rugby Onder 20 

Wêreldbeker tans gespeel, met 10 spanne. 
Die Junior Bokkies het hul eerste twee 
groepwedstryde gewen.

• Op 12 Julie begin die Netbal Wêreldbeker in 
Liverpool, Engeland, met 16 deelnemende 
spanne.

• Op Wimbledon volgende maand sal SA 
s e k e r  i n  d i e  m a n s e n k e l s p e l  t w e e 
verteenwoordigers hê, nl. Kevin Anderson 
(tans nr. 8 in die wêreld) en die opkomende 
Lloyd Harris (tans nr. 87 in die wêreld).
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Protea Netbalgroep vir Wêreldbeker 2019. - Foto: Facebook

Proteakaptein Faf du Plessis in ernstige gesprek
met afrigter Ottis Gibson. - Foto: IOL
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