Die nuwe
toekoms
Die ingrypende invloed van
tegnologie en 3D wat wag
■ Redaksie
Word gelet op die ongelooﬂike nuwe mylpale
wat tans op tegnologiese gebied bereik word
d.m.v. rekenarisering en in besonder deur 3D
drukwerk, dan wag daar 'n radikaal-anders
toekoms op die mensdom, ook in Suid-Afrika,
oor die volgende twee tot 20 jaar en verder. Vir
die Christen-gelowige geld natuurlik dit met
bygesê as die Here wil.
Word egter menslikerwys van naderby gekyk
na die ontwikkelings wat tans teen 'n
verbysterende spoed op tegnologiese gebied
plaasvind, dan is dit duidelik dat die toekoms nie
eenvoudig 'n voortsetting van die huidige
leefwyse gaan wees nie, maar dat dit ingrypend
anders daaruit gaan sien.
'n Blote Internet-ondersoek na veral wat tans
op die terrein van 3D drukwerk gebeur en indien
gelet word op die verstommende wetenskaplike
resultate wat op internasionale seminare
gerapporteer word, dan kan die volgende
sleutelwaarnemings gemaak word:
● Kunsmatige intelligensie: Rekenaars word

Preller
Walk

eksponensieel beter ingespan om die
moderne lewe beter te monitor bv. die
hoogsgevorderde IBM Watson is 'n
kognitiewe kennis-stelsel wat 'n
splinternuwe verstandhouding tussen mense
en rekenaars daarstel. Dit het 'n menigte
praktiese toepassings, vanaf regsadvies tot
mediese diagnoses, soveel so dat dit bv. in
die VSA reeds in sekere opsigte
regspraktisyns werkloos gemaak het. Dit het
90% akkuraatheid vergeleke met 70% by
mense.
Nog 'n voorbeeld van die ongelooﬂike
vordering van kunsmatige intelligensie word
gevind in die abstrakte strategiese
bordspeletjie Go, wat die beste Go-speler in
die wêreld 10 jaar vroeër geklop het as wat
v e r w a g
i s .
Ook selfs natuurlik op gewone huishoudelike
vlak, soos opstaan in die oggend en gereed
maak vir werk of die take van die dag sal
feitlik alles met 'n veebeweging oor 'n
kontroleknoppie gereël kan word. Indien
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Bo, drie verbruikersartikels wat reeds deur 3D drukwerk op gepaste en duursame materiaal geproduseer is Foto’s: google.co.za
‘n vyfverdiepinggebou, skoene en motor.

gedink word dit is vergesog, Google net 'n
bietjie rond.
● Motors: Die beplanning is dat in 2018 die
eerste selfaangedrewe motors aan die publiek
beskikbaar gestel sal word. Dit sal beteken dat
jy nie meer jou eie motor hoef te besit nie,
maar een per foon kan bestel. Jy hoef dit nie te
parkeer nie, jy betaal slegs vir die afstand gery
en kan produktief wees terwyl jy vervoer
word.
Die implikasies hiervan is enorm – die
bestaande motorbedryf kan feitlik totaal
verdwyn en so verbandhoudende bedrywe,
soos motorversekering, die onderdelebedryf,

ens. Waar tans 1,2 miljoen mense per jaar in
motorongelukke wêreldwyd sterf en 'n
ongeluk voorkom elke 100 000 km, kan met
outonome bestuur die syfer afkom na een
ongeluk elke 10 miljoen km.
Dink voorts slegs aan drastiese afname in
omgewingsbesoedeling.
Uber Technologies Inc. is 'n sagteware
maatskappy wat vandag geen motors besit
nie, maar die grootste taximaatskappy in die
wêreld bedryf.
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Die nuwe toekoms
● Besigheidslandskap: Uit die
voorafgaande is dit duidelik dat die
besigheidslandskap op die drumpel staan om
onherkenbaar te verander. As voorbeeld: In
die VSA word meer as die helfte van die
BNP gelewer deur besighede wat 10 jaar
gelede nie bestaan het nie.
Kodak het in 1998 170 000 werknemers
gehad en 85% van fotopapier wêreldwyd
verkoop. Vandag is hulle bankrot en het die
maatskappy verdwyn. Sou jy in 1998 kon
dink dat drie jaar later nooit weer foto's op
papierﬁlm gedruk sou word nie? Wat met
Kodak gebeur het, is 'n voorbeeld van wat
ook met tallose besighede gebeur het, steeds
gebeur en toenemend sal gebeur.
Hier word gepraat van die 4de Nywerheidsrewolusie oftewel die Eksponensiële Era.
Nog een voorbeeld: Airbnb is die grootste
hotelmaatskappy in die wêreld, hoewel hulle
geen eiendom besit nie.
● Energie: Verlede jaar is wêreldwyd vir die
eerste keer meer sonenergie geïnstalleer as
fossielbrandstof. Die patroon is dat die koste
van sonenergie soveel gaan daal dat
steenkool-maatskappye teen 2025 uit
besigheid sal wees.
● Water: Met goedkoper elektrisiteit het dit
moontlik geword om ontsouting van water te
doen teen slegs 2kWh per kubieke meter. Dit
het die potensiaal om binne die afsienbare
toekoms genoeg skoon drinkwater vir almal
te bied teen minimale koste.
● 3D drukwerk: Dit is veral op die terrein
van 3D drukwerk waar geweldige
tegnologiese deurbrake besig is om plaas te
vind. Die koste van die goedkoopste 3D
drukker het in die VSA binne 10 jaar
afgekom vanaf $18 000 na $400 en
terselfdertyd 100 keer vinniger geword.
Die resultaat is dat feitlik elke
vervaardigings-nywerheid vandag 3D
gebruik – vanaf skoenmaatskappye wat 3D
skoene druk tot vliegtuigvervaardigers wat
hul onderdele in 3D produseer. In China,
soos in ander dele van die wêreld, is al multiverdieping geboue in 3D geproduseer. Die
implikasies is haas ondenkbaar.
● Medies: Op mediese terrein het veral 3D
drukwerk grondverskuiwende praktyke

meegebring, bv. produsering van 3D
prosteses en die effek daarvan op die gebied
van rekonstruktiewe chirurgie.
In SA in die Vrystaat het die Centre for Rapid
Prototyping and Manufacturing (CRPM)
van die Sentrale Universiteit van Tegnologie
(SUT) te Bloemfontein in hierdie verband
reeds navorsing en prestasies behaal wat van
die voorste ter wêreld is.
● Onderwys en opleiding: Die impak op
onderwys en opleiding met aanlynstudie
vanuit jou woning en die toepassing van
slimfone en wat daarmee gepaard gaan,
behoef hier geen verduideliking nie.
● Landbou: Op landbougebied oftewel
voedselproduksie het moderne tegnologie
en 3D ook 'n besondere impak. Bekostigbare
robotbeheerde trekkers en masjienerie is
reeds aan die orde van die dag, terwyl dit
benewens akkerbou ook grootskaals begin
toegepas word in die veeteeltbedryf.
Meganisasie in die landbou het veel meer as
net 'n wagwoord geword.
● Toepassings (“apps”): Daar is reeds 'n
toepassing (“app”) wat buie of gemoedstemmings by 'n mens kan identiﬁseer,
terwyl verwag word dat teen 2020 daar een
sal wees wat deur jou gesigsuitdrukking kan
sê of jy lieg. Dink net wat dit op politieke
gebied kan beteken!
● Geldeenhede: Die rigting is dat
geldeenhede soos dit vandag in omloop is,
gaan verdwyn en dat Bitcoin die
betaalmiddel van die toekoms gaan word.
● Lewensverwagting: Dit word gesê dat
wêreldwyd die gemiddelde
lewensverwagting van mense tans met drie
maande per jaar styg en nou op ongeveer 80
jaar staan. Dit hou uit die aard van die saak
ook verreikende ekonomiese en
maatskaplike implikasies in.
Enige basiese navorsing toon dat die
scenario hierbo geskets 'n realiteit is en dat die
toekoms van hier af vorentoe vanweë
sneeuballende tegnologiese ontwikkeling
radikaal anders gaan wees. Uiteraard kon in
hierdie beperkte ruimte slegs enkele
sketsstrepe gemaak word, maar die tendens is
onweerlegbaar.
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Herwaardering van
dr. HF Verwoerd
■ Ditsem Nuus
Suidland Media (nie te verwar met die
Suidlanders nie) het pas nuwe literatuur
bekendgestel oor die lewe, persoon en
betekenis van dr. HF Verwoerd.
In 'n mediaverklaring sê Suidland Media
o.a.: “Op Dinsdag 6 September 1966 om
14h15 het Dr H F Verwoerd, sesde Eerste
Minister van SA, in die Volksraad gesterf na
'n dolksteek van 'n sluipmoordenaar. Nou, 50
jaar later, kan daar geen twyfel bestaan dat
dit 'n waterskeidingsgebeurtenis in die lewe
van die Afrikanervolk was nie. Dit het 'n
einde gebring aan 'n tydvak van
ongeëwenaarde, groeiende prestasies op
militêre, politieke, geestelike, ekonomiese
en ander terreine sedert ons volk in die laatagtiende eeu tot 'n bewuswording van sy
afsonderlike identiteit as 'n volk gekom het.
“Terselfdertyd het dit 'n halwe eeu van
abdikasie en kapitulasie ingelui wat in sy
spoed en intensiteit waarskynlik ook
ongekend in die geskiedenis van volkere is.
Daar kan ook geen twyfel wees dat, as dié
proses toegelaat word om so voort te gaan,
dit uiteindelik op die totale vernietiging van
ons volk sal uitloop nie. As ons as 21ste
eeuse Afrikaners die voortbestaan van ons
volk wil verseker en 'n toekoms vir ons
kinders wil skep, is dit dus van kritieke
belang dat ons die ware feite van die
geskiedenis bemagtig en die regte
perspektief daarop vorm.
“Winston Churchill, Britse Eerste
Minister het by geleentheid gesê: Hy wat die
diepste in die verlede inkyk, kan die verste in
die toekoms insien. Die vyftigjarige
herdenking van die sluipmoord op dr.
Verwoerd bied aan ons die geleentheid
daartoe.
“Deur die kollig te laat val op die ware
feite oor dr. Verwoerd se lewe en die tydvak
waarin hy geleef het, kan ons die valse beeld
omtrent hom, wat ons as volk in 'n valse staat
van beskuldiging geplaas het ontbloot en
vernietig. Sedert dr. Verwoerd se dood het
daar 'n hele nuwe geslag Afrikaners
opgestaan wat in hulle lewe bykans niks
goeds van hom gehoor het nie.
“Hierdie verwronge beeld van dr.
Verwoerd moet nie alleen vernietig word
nie; in die plek daarvan moet 'n ware,
lewensgetroue beeld van hom geskep word
waardeur hy sy verdiende plek in ons galery
van volksleiers kan inneem. Daar moet ook
'n ware, feitegebaseerde geskiedenisbeeld
geskep word waardeur ons volk weer sy
selfrespek kan herwin, die wêreld as 'n volk
in die oë kan kyk en sy verantwoordelikheid
opneem om 'n toekoms vir sy nageslag te
skep.”
Vir meer inligting, kontak Frikkie Strauss
by Suidland Media by 022 913 2391 of 082
493 3785 of erfenis@suidland.net.
As 'n voetnota tot hierdie herwaardering
van dr. HF Verwoerd kan gemeld word dat
hoewel dikwels na hom verwys word as “die
vader of argitek van apartheid”, dit
interessant is om te let op die volgende
geskiedkundige feite, veral omtrent die rol
van die Britte in SA:
● In 1809 is die sg. Native Pass Law deur
die Britse regering in die Kaap
gepromulgeer om swart mense te dwing
om 'n pasboek te dra – Verwoerd was toe
nog nie eens gebore nie.
● In 1865 het die Britse administrateur Sir
Theophilis Shepstone swart mense in die
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provinsie van Natalia verbied om enige
stemreg te hê – Verwoerd was toe ook nog
nie eens gebore nie.
● In 1894 het Cecil John Rhodes 'n
gekleurde man, Krom Hendriks, verhoed
om aan die nasionale kriekettoer na
Engeland deel te neem – Verwoerd was toe
een jaar oud.
● In 1905 het Rhodes skole in die
Kaapprovinsie verplig om wit Britse en
swart kinders te segregeer – Verwoerd was
toe 12 jaar oud.
● In 1913 is d.m.v. die Britse Native Land
Act 2 swart mense verbied om grond te
besit – Verwoerd was toe 20 jaar oud en
nog 'n student.
● In 1925 het die Britse minister HW
Sampson die Act on Labor Demarcation
gepromulgeer waardeur 'n onderskeid
tussen blankes en swartes gemaak is –
Verwoerd was toe 32 en nog nie in die
politiek nie.
● In 1927 is die Immorality Act in die
Britsbeheerde Natal gepromulgeer ten
einde intimiteit tussen swart en wit te
verbied – Verwoerd was toe 34 en steeds
nog nie in die politiek nie.
● In 1936 is afsonderlike
verteenwoordiging in die Parlement
gepromulgeer deur die Britsgesinde gnl.
Jan Smuts – Verwoerd was toe 43 en as
koerantredakteur steeds nog nie in die
partypolitiek nie.
● In 1945 het die Native Urban Area Act
swartes verbied om langer as 72 uur in 'n
wit stedelike gebied te vertoef – Verwoerd
was toe 52 en aan die begin van 'n politieke
loopbaan, maar nog nie in 'n
besluitnemingshoedanigheid in die
Parlement nie.
● Die term “apartheid” is selde indien ooit
deur Verwoerd gebesig, maar dit is wel
deur dr. DF Malan gemunt.
● Tydens sy premierskap 1958-66 het
Verwoerd die beleid van afsonderlike
ontwikkeling geformuleer en aktief
uitgevoer – wat hemelsbreed verskil van
die negatiewe konnotasie van “apartheid”.
Dr. Verwoerd versinnebeeld tot 'n groot
mate die beste in die Afrikaner en sy
geskiedenis en dit is noodsaaklik dat die
ware beeld daaromtrent uitgedra word.
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EFF: Ken jou vyand
■ Redaksie
Die EFF, wat met hul uitsprake en
optredes as 'n terroriste-organisasie
beskou kan word, het op 30 April 2016
in 'n volgepakte Soweto Stadion by
monde van leier Julius Malema hul
verkiesingsmanifes bekendgestel.
Hoewel hulle nie te vrees is nie, streef
die EFF met hul ondersteuningsbasis in
hoofsaaklik 'n werklose en
halfgeskoolde swartmassa, na radikale
doelwitte wat die beskaafde orde in SA
bedreig.
Daarom moet, ten einde hierdie
bedreiging ten beste die hoof te bied,
kennis geneem word van die EFFdoelwitte, wat soos volg opgesom is in
'n berig van Claudi Mailovich wat in
Volksblad verskyn het:
● Waar die EFF regeer, sal daar geen
name of simbole wees wat verbonde
is aan die apartheidsregering nie.
Openbare ruimtes sal
“gedekolonialiseer word”.
● Die EFF wil hê wit mense moet in
Suid-Afrika bly, maar
grondhervorming sonder vergoeding
is een van die sewe pilare waarop die
EFF hul beleid skoei en dit is
ononderhandelbaar - dit sal gebeur en
die grond sal verdeel word.
● Elke huis moet lopende water,
elektrisiteit en 'n spoeltoilet hê. Dit is
basiese noodsaaklikhede. Boonop
verbind die EFF hom tot 'n kraan in
elke huis.
● Korrupte raadslede en uiteraard
korrupte munisipaliteite gaan nie
geduld word nie. Raadslede word op
meriete aangestel en hulle moet woon
in die gebied waar hulle 'n raadslid is.
Hulle moet hul selfoonnommer
beskikbaar maak en die raadslid se
foon sal “24 uur lank werk”.
Benewens dit mag die EFF se
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Opgradering van Ditsem Nuus

■

raadslede nie dronk op straat wees nie
en moet hulle lief wees vir lees, want
dit is nie 'n antwoord om te sê “ek
weet nie”.
● Die EFF-munisipaliteite gaan vars
kosmarkte en vrugtestalletjies bou vir
plaaslikverboude kos en
noodsaaklikhede. 50% van basiese
goedere, dienste en produkte wat deur
die munisipaliteit gebruik word, moet
in die betrokke munisipaliteite
vervaardig, verwerk of aanmekaar
gesit word.
● Daar mag ook niemand wees wat
honger ly waar 'n EFF-raadslid is nie
en die raadslede sal ook arm mense
met hul begrafnisse help.
● Die EFF beplan om alle informele
nedersettings met menslike
nedersettings te vervang. Die huise
wat hulle gaan bou, is huise wat in
vertrekke verdeel is. Daar gaan 'n
kombuis, 'n sitkamer en minstens
twee slaapkamers wees.
● In plaas daarvan dat tenders verkry
word om dienste soos onder meer die
skoonmaak van strate en
vullisverwydering aan die
munisipaliteit te lewer, sal die EFF
mense aanstel om die werk te doen.
Hulle sal behoorlike salarisse en 'n
pensioenfonds ontvang.
● Elke wyk sal 'n skoon en veilige
kleuterskool hê. Die munisipaliteite
sal ook 'n beursfonds begin vir
ﬁnansieel verdienstelike studente wat
in die munisipaliteit bly.
Hoewel die bogenoemde punte slegs
enkele van die beloftes is, het die EFF
die verbintenis daartoe gemaak dat hulle
bykomend ﬁnansiering sal insamel en
by die private sektor sal aanklop om die
manifes uit te voer.

Redaksie
Ditsem Nuus as Afrikaanse koerant word vanaf
hierdie uitgawe in die volgende opsigte
opgegradeer:
● Nuusdekking word uitgebrei om ook meer sake, landbou- en leefstylnuus in te sluit.
● Die reikwydte van nuus word ook uitgebrei na
nasionale en internasionale omvang.
● Hoewel dit die gedrukte uitgawe van Ditsem
Nuus betref, geld dit veral die digitale uitgawe.
Die gedrukte uitgawe word in digitale formaat
uitgebrei na 12 x bladsye en dit is op drie plekke
op die Internet beskikbaar, nl. op www.ditsem.net,
op die internasionale nuusforum
www.magzter.com en ook as vrystaande in die
Wolk (“Cloud”).
'n Skakel vir elkeen van genoemde drie opsies
word gepubliseer in die weeklikse elektroniese
nuusbrief DitsemBlits, wat gaan aan meer as
12 500 intekenare landswyd sowel as in die
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buiteland.
● Dit beteken dat Ditsem Nuus as
advertensiemedium ook sy reikwydte uitbrei en
beskikbaar is vir adverteerders landswyd sowel as
in die buiteland. Wat dit betref, is Ditsem Nuus 'n
advertensiemedium enig van sy soort om 'n
geselekteerde en strategiese teikenmark van
middel- en hoër-inkomste Afrikaners te bereik.
● Ditsem Nuus beywer sigself al meer vir
ekonomiese en maatskaplike bemagtiging van die
Afrikaner spesiﬁek in 'n era waarin diskriminasie
teen die Afrikaner ongeëwenaarde vlakke bereik.
Sodoende word geensins gediskrimineer teen
enige ander groepe nie, daar word net opgestaan
vir die eie.
Hierdie opgradering is sigbaar vanaf hierdie
uitgawe en veral ook in die digitale uitgawe en dit in
toenemende mate op die pad vorentoe.
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redaksionele
kommentaar

So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van
al sy besittings, my dissipel wees nie. Die sout is
goed, maar as die sout laf geword het, waarmee sal
dit smaaklik gemaak word? Dit is nie bruikbaar vir
die grond of vir die ashoop nie. Hulle gooi dit
buitekant weg. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.
- Lukas 14:33-35

Afrikaner-toekoms
In die huidige tydsgewrig met sy besondere
omstandighede word die vraag allerweë
gevra of die Afrikaner nog 'n toekoms in
hierdie land het?
Bykans 2 miljoen Afrikaners het reeds
hierdie vraag beantwoord deur te geëmigreer
het. Opmerklik heelwat draai ook die Groot
Trek om en trek terug Wes-Kaap toe, terwyl
'n minderheid hul geloof vestig in Orania as
'n geloofwaardige groeipunt vir 'n
toekomstige volkstaat. Baie mense net waar
hulle bly worstel met die vraag hierbo.
Ons wil onomwonde sê dat Ditsem Nuus

glo vas dat die Afrikaner wel 'n toekoms in
hierdie land het en nie net 'n toekoms nie,
maar 'n rooskleurige toekoms. Ons sê dit in
die eerste en laaste plek op grond van die
Woord van God en die beloftes daarin, asook
op grond van die bewyse wat Hy in die
geskiedenis tot hiertoe vir die Afrikanervolk
waargemaak het.
Ons moet net staan op die Woord en in elke
opsig daarvolgens leef – verootmoedig, glo,
werk met oorgawe, wakker wees en doen
wat Hy ons lei om te doen en te laat wat ons
moet laat.

Gemorssepies
Ai, as 'n mens kyk na sepies huidig op die
kassie soos 7de Laan op SABC2 saans om
18:30 en Sterlopers op kanaal 146 saans om
19:00 dan wil jy stik oor die gemors wat
opgedis word vir Afrikaanssprekendes om
vir ontspanning na te kyk. 'n Mens dink hier
veral aan bejaardes en kinders wat nie veel

van 'n ander keuse het as om na hierdie snert
in Afrikaans te kyk nie.
Patetiese storielyne, kunsmatige
vertolkings, blatante seks, saambly en wat
nog wat alles in een gemors opgedis word.
Wat om hieromtrent te doen?

Dokumentêr oor
dwelmverslawing
■ Redaksie
‘n Dokumentêr, Bedwelmd, is pas deur
Helpende Hand vrygestel en waarin die
verskriklike wêreld van dwelms onder blankes
en die verwoesting wat verslawing daaraan
meebring, belig word.
Die dokumentêr bestaan uit gesprekke met
gerehabiliteerde dwelmverslaafdes en hul

geliefdes wat dié tragedie tot in die kyker se
sitkamer bring.
Bedwelmd is ook gemik op bewusmaking
van die gevare wat onnadenkende
liefdadigheid vir bedelaars op straat inhou.
Die dokumentêr kan gesien word by
www.geereg.co.za.

stilword
Negatiewe retoriek van die dag
■ Pieter Krige VDM
Markus 4:35-41: Maar Hy was agter op die
skuit aan die slaap op die kussing. En hulle het
Hom wakker gemaak en vir Hom gesê:
Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie? En
Hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die
see gesê: Swyg, wees stil! En die wind het gaan
lê, en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê Hy
vir hulle: Waarom is julle so bang? Hoe het
julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het
hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê:
Wie is Hy tog, dat selfs die wind en die see Hom
gehoorsaam is!
Johannes 16:33: Dit het Ek vir julle gesê, dat
julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle
verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het
die wêreld oorwin.
Soveel politieke instansies en leiers is so
gefokus op die negatiewe. Op ons sosiale
media, koerante en selfs om die braaivleisvuur
hoor ons dit elke dag. In 'n verkiesingsjaar
beleef ons dit nog erger. Meeste partye fokus
op die negatiewe. Die feit is negatiewe retoriek
is 'n kragtige instrument in die mond van 'n
goeie orator. Dit kan stemme werf, steun werf,
massas opwek tot protes en selfs die katalisator
tot rebellie wees.
Die vraag wat ek probeer antwoord, is: Mag
ons verval in so 'n negatiewe retoriek?
Ek wil julle vinnig saam op 'n kort reis neem:
Dieselfde God wat die volk deur die Rooi See
geneem het; Jerigo se mure laat val het; Gideon
met sy 300 man gelei het tot daardie
indrukwekkende en wonderbaarlike

oorwinning; Elia oor die Baäl-profete laat
triomfeer het; Nehemia in staat gestel het om
die mure van Jerusalem te herbou het, uit die
bloute en met die hulp en steun van 'n heidense
keiser; Lasarus uit die graf geroep het; Self
opgestaan het; die God wat die sonde oorwin
het Dieselfde God van Jan van Riebeeck; die
God van die Franse Hugenote; die God van
Sarel Cilliers, van Andries Pretorius, die God
van 1838, die God van De Wet en van De la
Rey, van Kruger en Verwoerd –
Hy is die God van die Afrikaner, die God van
Suid-Afrika, van Afrika en die ganse wêreld.
Hy is die God van ons verlede; die God van ons
hede; die God van ons toekoms.
Ek wil ten slotte nog een teksgedeelte met
julle deel: Jes. 41:13-14: Want Ek, die HERE
jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir
jou sê: Wees nie bevrees nie, Ek help jou. Wees
nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel!
Ék help jou, spreek die HERE, en jou Losser is
die Heilige van Israel.
Kyk, Ek maak jou tot 'n skerp, nuwe dorsslee
wat baie tande het: jy sal berge dors en fyn
maal, en heuwels maak soos kaf.
Jy sal hulle uitwan, en die wind sal hulle
wegneem en die storm hulle verstrooi; maar jy
sal juig in die HERE, jou beroem op die Heilige
van Israel.
Ons beleef ook 'n storm in ons land. Die
eintlike vraag is: Fokus jy op die storm... of op
fokus jy op God?

Uitsonderlike voordele vir advertering

Helpende Hand demo
teen fooitjies vir
straatbedelaars
Foto: Helpende Hand

Deur te adverteer in die gedrukte uitgawe van
Ditsem Nuus, bereik adverteerders middelen hoër inkomste Afrikaanssprekendes in 'n
sleutelgebied in sentraal SA strekkende vanaf
Bloemfontein oor Kimberley tot by De Aar en
Colesberg.
Wa t m e e r i s , d i e k o e r a n t , m e t s y
advertensies en 'n interaktiewe skakel op elke
individuele advertensie, kan in digitale
formaat op die volgende drie plekke op die
Internet gelees word, nl. op die wêreldwye

nuusforum www.magzter.com
, op die koerant se eie webwerf
www.ditsem.net en op die Wolk .
Hierdie interaktiewe skakels word
gepubliseer in elke weeklikse elektroniese
nuusbrief DitsemBlits, wat gaan aan
intekenare landswyd sowel as in die
buiteland. Voorts is daar vir
reeksadverteerders die voordele van
glyskaaltariewe van hoe meer adverteer hoe
goedkoper, asook gratis banieradvertensies
op DitsemBlits.

Oor hoe ons van diens kan wees, skakel gerus
(051) 436 0552 / 082 773 2150 of epos aan advertensies@ditsem.net

Spesiaal vir Middagete
Maandag - Sondag
Enige klein

PIZZA

VAN NIEKERKSHOF
• Skoonheidsalon vir honde & katte
• Was en sny, dip ontwurming
& versorging van naels
• Vervoer van troeteldiere landswyd

Pet

Hotel

DF Malherbelaan 20, Estoire, Bfn
Elbé van Niekerk
082 573 3333 | 051 433 1831

+330ML Coke
Sle

gs

BESKIKBAAR TE
THE TOWERS LANGENHOVENPARK
072 634 3362
PRELLER PLEIN 051 2504 805 / 051 436 0839

BTW ing.
T & V geld
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NP van Wyk Louw
Volksdigter en - skrywer
by uitnemendheid
■ Redaksie
In hierdie fokus word in 'n enkele oogopslag NP
van Wyk Louw as skrywer en digter aan die lig
gestel wat vanaf die dertiger- tot die laat
sestigerjare Afrikaans as 't ware oopgeskryf het
en in die proses hoekstene gelê het vir die
ontwikkeling van Afrikaanse literatuur tot
wêreldstatuur. Van Wyk Louw word allerweë
aangeslaan as 'n Afrikaner-intellektueel by
uitstek, terwyl hy 'n besondere konnotasie met sy
volk getoon het.
As sodanig is Van Wyk Louw steeds hoogs
relevant vir die Afrikaner en verdien sy
nalatenskap wel deeglik om voortgedra te word
na die jong geslag.
As agtergrond word gemeld dat Nicolaas
Petrus van Wyk Louw op 11 Junie 1906 te
Sutherland gebore is, waar sy pa prokureur was.
Hy was die tweede van vier seuns, met sy jongste
broer WEG Louw wat ook 'n bekende digter was.
Louw het sy skoolopleiding aan die South
African College School (SACS) voltooi, voordat
hy aan die Universiteit van Kaapstad studeer het,
waar hy ook van 1929 tot 1949 dosent in
Opvoedkunde was.
Van 1950 tot 1958 was hy professor in
Afrikaans aan die Gemeentelijke Universiteit van
Amsterdam en daarna hoof van die Dept.
Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van
die Witwatersrand.
Van Wyk Louw het gedurende sy loopbaan
monumentale werke geproduseer soos Die halwe
kring (1937), die koorspel Die dieper reg (1938),
die epos Raka (1941), die bundel Gestaltes en
diere (1942), Nuwe verse (1954), asook dramas
soos Dias (1951), Germanicus (1956), Dagboek
van 'n soldaat (1961), Kruger breek die pad oop

(1964) en Die pluimsaad waai ver, wat die eerste
keer in 1966 met die Republiekfees opgevoer is.
Dit is om slegs enkeles te noem.
By geleentheid van 'n promosieplegtigheid by
die Universiteit van Pretoria op 17 Maart 1961
het Van Wyk Louw gesê: “'n Intellektueel is
iemand wat nie bang is vir die waarheid nie, al
bring dit vir jou nadeel (waarom moet alle
waarheid juis tot jou voordeel wees? Is die wêreld
vir jou gemaak?). Dit is 'n paar van die dinge wat
'n mens jou moet voorneem as jy werklik 'n
intellektueel wil wees.”
Hy is op 18 Junie 1970 in Johannesburg
oorlede.
Oor die impak van Van Wyk Louw skryf prof.
Jaap Steyn: “Louw se invloed op veral die
Afrikaner-intellektuele was groot as gevolg van
die gehalte van sy werk. Sy gedagtes oor die 'oop
gesprek', 'voortbestaan in geregtigheid' en 'lojale
verset' het 'n beduidende rol in die politieke debat
van die 1970er- en 1980erjare gespeel. Dat Louw
as die grootste digter van sy tyd 'onherroeplik
verbind' was met 'dié ding wat ons 'n volk noem'
(sy eie woorde in later jare), het help sorg dat
Afrikaner-intellektuele getrou gebly het aan hul
taal en volk.”
Van Wyk Louw het verskeie toekennigs vir sy
werke ontvang, o.a. die Hertzogprys. In 2005 het
pres. Mbeki die Orde van Ikhamanga in Goud
posthuum aan hom toegeken vir sy uitnemende
bydraes tot literatuur en sy voorstand vir die regte
van inheemse tale.
Tans funksioneer binne die FAK 'n NP van Wyk
Louw Sentrum wat o.m. navorsing doen en
studies publiseer oor Afrikaanse literatuur in
algemene verband.

Van Wyk Louw
en kultuur

■ Redaksie
In 'n mediavrystelling spesiﬁek vir hierdie fokus
op NP van Wyk Louw sê die ATKV: “Volgens
Van Wyk Louw is kultuur 'die rustelose en
vloeibare, die gedurige hervorming en
herskepping van die geestelike waardes van die
mens'. Kultuur word deur ander omskryf as die
geesteslewe of beskawingstoestand van 'n
gemeenskap.
“Die epiese gedig, Raka, word beskou as een
van die grootste prestasies van die Afrikaanse
letterkunde. NP van Wyk Louw heg in hierdie
beroemde werk hoë waarde aan die
vergeestelikte mens en die 'hoë kultuurtrap'
waarop hy staan.
“Soos vir Van Wyk Louw, is dit vir die ATKV
belangrik dat mense voortdurend introspeksie sal
hou oor die geesteslewe van die kultuurgroep
waartoe hy behoort. Is die groei van die taal en
die ontwikkeling van die skeppende en

uitvoerende kunste inderdaad op die 'hoë
kultuurtrap'? Dis waarvoor die ATKV homself
voltyds beywer.
“Vir die rustelose kultuurskepper is die vraag
dus altyd of daar 'n strewe na die 'hoë kultuurtrap'
is. Vervlakking op alle gebiede lei uiteindelik
daartoe dat uitdagings om werklik skeppend en
vernuwend te wees en kulturele hoogtepunte te
bereik al te maklik lam knieë tot gevolg het. Wil
ons maar net gestreel word deur wat 'mooi' is en
vanuit die eksterne omgewing aan ons opgedis
word?
“Dalk moet ons meer besin oor die kenmerke
en waarde van die 'vergeestelikte mens' as
kultuurproduk. In die Van Wyk Louw-styl moet
ons altyd rusteloos en vloeibaar wees, want so
herskep ons voortdurend ons geestelike waardes
en bestyg ons die 'hoë kultuurtrap' ”.
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Inspirasie
vir latere
geslagte
■ Otto Liebenberg, Oud-kurator van NALN

Op 25 Maart 1998 het 'n jong, varsgedebuteerde Afrikaanse digter – maar toe al
lankal 'n deurwinterde akteur, sanger,
liedjieskrywer, kultusﬁguur onder baie (en
sedertdien ook gepubliseerde prosaskrywer)
– NALN besoek.
Hy het hom veral in die uitstalling oor NP
van Wyk Louw verdiep. Goed bekend met
Louw se literêre en ﬁlosoﬁese geskrifte en
denkbeelde, het Steve Hofmeyr met pen en
notaboek verwyl, gelees, geïnspireerd
aantekeninge gemaak ...
Vandag is NALN die onbetwiste geheue
van die totale Afrikaanse letterkunde, musiek
en toneel. Maar toe NP van Wyk Louw in
1970 oorlede is, het NALN nog nie bestaan
nie.
Louw se manuskripversameling is destyds
na die Universiteit van Stellenbosch
verskeep, terwyl die destydse Randse
Afrikaanse Universiteit sy boekery gekoop
het en daarmee saam sy studeertafel en stoel
in bewaring geneem het. Te danke egter aan
ruimhartige bydraes deur mev. Louw, die
bekende Truida Pohl, hul seun, mnr. Peter
Louw, Truida se suster, prof. Anna Neethling-

Steve Hofmeyr in 1998 by NALN.
Foto: Otto Liebenberg

Pohl, en andere, het prof. Petrus Nienaber vir
NALN 'n indrukwekkende NP van Wyk
Louw-versameling opgebou.
Dit bestaan onder meer uit meublement
soos sy skryf-leunstoel waarin hy die meeste
van sy gedigte gesit en skryf het, personalia
(waaronder sy akademiese drag), boeke,
manuskripte, kunswerke en allerlei tipes
navorsingsmateriaal. Metterjare is dit steeds
aangevul met Louw-relevante materiaal uit
ander skrywers se nalatenskappe.
Met Steve se besoek in 1998 was hierdie
kosbare materiaal reeds meer as twee
dekades lank in NALN se koesterende sorg
en vandag is dit al meer as vier dekades in
veilige hande. Al kan alles nie altyd uitgestal
word nie, sal NALN dit ook in die toekoms
veilig bewaar en toeganklik stel as tasbare
skakel met die trotse statuur wat NP van Wyk
Louw tot die Afrikaanse letterkunde en
geesteswêreld toegevoeg het en wat as
inspirasie dien vir geslagte wat nog kom.
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Aankope van nat en drooggesoute
wildsvelle en wol landswyd in groot
hoeveelhede, gelaai by kliënt

sanetdiv@telkomsa.net

Hoofdorp van
die Bo-Karoo
■ Redaksie

in SA, het die Emthanjeni Plaaslike Munisipaliteit
De Aar met ongeveer 45 000 inwoners is in vele
die negende plek gekry, wat as 'n groot pluimpie
opsigte die hoofdorp van die Bo-Karoo – dit het die
beskou word.
grootste en veelsydigste sakesentrum, die besigste
spoorwegstasie, setel van talle staatstreekkantore, die
Huidige uitdagings waarvoor verdere ontwikkeling
streekshospitaal vir die Bo-Karoo en die meeste
van De Aar staan, sluit die volgende in:
sonkragontwikkelings naby die dorp.
● Indien instandhouding van die verouderende
Onlangse positiewe verwikkelings rakende die dorp
infrastruktuur van die dorp deur die twee
is die volgende:
munisipaliteite sigbaar suksesvol gedoen word, kan
dit broodnodige nuwe beleggings na die dorp lok.
● Vyf sonkragplase in die omgewing van die dorp is
reeds opgerig, terwyl twee windkragplase in 'n
● Netheid van die dorp en effektiewe bestuur van die
wordingsproses is. Die kontrakteurs betrokke by
stortingsterrein. Inwoners kla oor rommel in die
hierdie ontwikkelings spandeer op verskillende
strate, terwyl dit blyk dat bestuur van die
wyses aansienlike bedrae in De Aar en dit gee aan
stortingsterrein nie ver van die nuwe
die plaaslike ekonomie 'n sterk hupstoot.
streekshospitaal nie, veel te wense oorlaat.
● Nuwe takke van kettingwinkelgroepe maak
● Drie jaar ná voltooiing van die nuwe
voortdurend op die dorp oop, bv. ‘n nuwe KFC en
streekshospitaal op die dorp is dit steeds nog nie vol
Cashbuild wat toon dat koopkrag as sterk
in bedryf nie.
aangeslaan word.
● Beter samewerking tussen die plaaslike
● Die voorneme van Transnet om 'n
munisipaliteit en die sakesektor op die dorp. 'n
asbesafvalstortingsfasiliteit naby die dorp te vestig,
Onlangse vergadering tussen die munisipaliteit en
is na sonderlinge gesamentlike protesaksie deur
die plaaslike sakekamer, die eerste in bykans twee
alle inwoners van die dorp voorlopig opgeskort tot
jaar, het op 'n positiewe noot verloop, maar veel
31 Maart 2017.
beter gestruktureerde samewerking is noodsaaklik.
'n Emthanjeni Economic Forum vir die drie dorpe
● Die diensteskuld van die plaaslike munisipaliteit
onder die plaaslike munisipaliteit, nl. De Aar,
is ongesond hoog – na bewering skuld Transnet
Britstown en Hanover, gestig met die oog op
alleen die munisipaliteit meer as R3,6 miljoen.
gekoördineerde ekonomiese ontwikkeling vir die
● Gebrek aan nywerheidsgesoneerde persele vir
gebied. Die uitdaging is kennelik om dit te maak
nuwe ontwikkeling.
werk.
● Inwoners kla oor buitelandse sakelui soos
● Die voorkoms van fetale alkoholsindroom op die
Pakistani's, Bangladesji's en Chinese wat nie
dorp word aangespreek deur die ingebruikneming
belastings betaal nie en ook nie inskakel by
van 'n opgeknapte sentrum van die Foundation for
plaaslike georganiseerde sake-aktiwiteite nie.
Alcohol Related Research (FARR), wat 'n afname
In hierdie fokus adverteer van die besighede op die
van 30% aangeteken het.
dorp wat trots is op hul diens en produkte en wat vra
● In 'n onlangse graderingstudie van munisipaliteite om op hul woord geneem te word.

082 822 9404
(053) 631-3751
Vermeulenstr. 1, De Aar

Kerkstraat 59 ■De Aar
●Blindings ●Skadu-afdakke
●Elektriese werk ●Loodgieterswerk ●Plaveisel
●Teëlwerk ●Bouwerk ●Konstruksiebestuur
●Lugreëling ●Ingeboude kaste

Vir gehalte diens
Kontak:

Sampie Rossouw
082 780 1593 ● 053 631 0008
sampierossouw777@gmail.com

Ons lewer die volgende dienste!
Elektriese installasie en instandhouding
Elektriese nakomingssertifikate
Lugreëling installasie en herstel
Elektriese hekmotor en garagedeur installasie
Elektriese heining installasie
Elektriese geiser installasie en herstel
Songeiser installasie
Elektriese installasie en instandhouding
Dompelpomp installasie en herstel
Vir diens waarop u die afgelope 10 jaar kon staatmaak

Produkte
Alle boubenodigdhede /
Hardeware / Gereedskap /
En meer
Eie handelsmerke
Verf / watertenks /
Loodgietersitems / Telefoonen TV-toebehore / En meer
Millerstraat 8
De Aar

Tel: 053 631 3852
Sel: 074 581 5389
johan@deaarbuildit.co.za

www.buildit.co.za

Dienste
Sny glas / Sny borde / Gas /
Meng van verf /
Lees van bouplanne / En meer
Eenstop vir die Bo-Karoo!

KFC De Aar: Toonbeeld van
jong Karoo-entrepreneurskap
Die nuwe en moderne KFC op De Aar, op die h/v
Voortrekker- en Theronstraat in die middedorp, is
'n toonbeeld van wat jeugdige entrepreneurskap
met dryfkrag kan vermag. Charles van den Hever,
'n boorling van Colesberg, is op jeugdige leeftyd
reeds die eienaar van ses KFC-winkels in die Boen Sentraal-Karoo, nl. twee te Beaufort-Wes en een
elk te Graaff-Reinet, Cradock, Colesberg en De
Aar.
Hiervan is die KFC te De Aar die jongste
toevoeging, nadat dit met Charles as
bedryfsreghouer in rekordtyd gebou is en in
November verlede jaar geopen is.
Charles het ná sy studies by Maties by die KFC
Groep aangesluit en ná vyf jaar diens begin om as
bedryfsreghouer die een KFC-tak na die ander te
open.
Soos ander KFC-takke, is die een te De Aar ook
24/7 oop, bied dit benewens die beroemde
spyskaart ook 'n watertand-ontbyt, beskik dit oor
hipermoderne geriewe en is klantediens op 'n vlak
van uitnemendheid. Die jongste uitstaande

kenmerk is die “Taste guarantee” van KFC,
waardeur indien jou bestelling nie op standaard
sou wees nie, die gereg òf gratis vervang word, of
die geld teruggegee word.
Charles sê dat hy noem graag dat met die
konstruksie van die KFC-gebou te De Aar hy
u i t s t e k e n d e d i e n s v a n D e w a l d t d u To i t
Klante in tou
(boukontrakteur) en Willie Marais (elektriese
by KFC De Aar
kontrakteur) ontvang het.
KFC De Aar verskaf werk aan sowat 50 persone.
H/v VoortrekkerCharles, wat ook die eienaar van die Merino Inn
by Colesberg is, sê kliëntetevredenheid is vir hom
& Theronstraat
ononder-handelbaar en hy koppel sy persoonlike
Bo, perseel van KFC De Aar, met onder, die vriendelike personeel van die tak.
integriteit daaraan.
Ten slotte beklemtoon Charles dat die sukses
van sy besigheid suiwer te danke is aan Genade van
Bo en dat in die lig hiervan die morele
ondersteuning wat hy van sy pa Tokka en van sy
oupa en ouma Charlie en Ria van den Hever
ontvang, van onskatbare waarde is. Daarby vervul
sy hoogsbekwame personeelspan ‘n onmisbare
Tel: 053 631 0185 www.kfc.co.za
rol.

De Aar
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Dirk Hermann oor Solidariteit Beweging

■ Johann Dannhauser
Tydens die Burgervergadering van die Orania Beweging
te Orania op 30 April 2016 het dr. Dirk Hermann,
uitvoerende hoof van die Solidariteit Beweging, as
gasspreker o.a. die volgende insiggewende punte omtrent
die Solidariteit Beweging gemaak:
● Die tema van sy toespraak was Van Helpmekaar tot
helpmekaar en ten opsigte daarvan het hy gesê dat soos
wat die Afrikaner ná die ABO en ná die Groot
Depressie maatskaplik en ekonomies opgestaan het
deur mekaar te help met bietjies-bietjies op
verskillende terreine, die Solidariteit Beweging op
dieselfde grondslag steen vir steen bou om vir die

Afrikaner 'n toekoms in die land te help skep. Dit is ook
die formule vir die pad vorentoe: Steen vir steen bou.
● Die Solidariteit Beweging is reeds miljarde rand sterk.
● Afgesien van die talle terreine waarop ﬁliale van
Solidariteit bedrywig is, word Akademia in Centurion
uitgebou tot 'n volwaardige nuwe Afrikaanse
universiteit.
● Solidariteit beplan om in die nabye toekoms ook in die
ﬁnansiële dienstesektor sterk uit te brei.
● Dit is vir Solidariteit noodsaaklik dat te Orania 'n
Afrikaanse erfenissentrum in moderne formaat tot
stand moet kom.

Thinus Schutte, prokureur van
Hopetown, wat saam met sy
vrou Estie die plaaslikke Seeffeiendomsagentskap bedryf, is
onlangs in Kaapstad by die
Seeff nasionale toekeningsgeleentheid vereer as die Nr. 1
Landbou-agent van die Jaar in
SA. Op die foto regs oorhandig
Samuel Seeff, HUB van Seeff
SA, die toekenning aan Schutte.
Foto: Seeff SA

Fondsinsameling vir Bybels
Frans Weber (56), 'n inwoner van Orania, het
vanjaar op eie inisiatief weer aangebied om
die standaardmarathonafstand van 42,2 km
vanaf Orania na Hopetown te draf met die oog
op borgskappe vir elke kilometer vir
doeleindes van fondsinsameling vir die
Hopetown Laer van die Gideons SA. Al die
geld aan die Gideons SA gaan 100% vir
Bybelaankope en niks vir enige oorhoofse
koste nie.
Frans het hierdie afstand op
Saterdagoggend 9 April 2016 suksesvol
afgelê in 'n tyd van 4 uur 20 minute en in die
proses R5 800 vir die Gideons SA ingesamel.
Op die foto oorhandig hy die geld aan twee
Gideons van die Hopetown Laer, Christo
Hattingh (regs) en Johann Dannhauser.

LAN-klub gestig
■ Redaksie
‘n LAN-klub met die naam
OrLANia is pas op Orania gestig
op inisiatief van Jean Marks,
graﬁese ontwerper by Ditsem
Nuus. Hierdie rekenaarklub
oftewel Local Area Network (wat
anders is as aanlyn) het ten doel
om opbouende rekenaarspeletjies
te speel, nuus en inligting uit te
ruil, rekenaar-vaardigheid op te
skerp en nuwe vriende te maak.
Op die stigtingsbyeenkoms
was, benewens Marks,
teenwoordig Arno Everson, CJ de
Nysschen, Tom de Nysschen,
Ruaan en Lee van Dyk en Marius
de Kock. “Elkeen bring sy eie
rekenaar saam, of iemand kan
vanaf sy woning oor die Internet
inteken om saam te speel. Dus
kan deelnemers uit ander dorpe
ook saamspeel.” aldus Marks.
Derhalwe is die plan om die
klub uit te brei na jongmense op
ander dorpe in die Bo-Karoo.
Sodoende kan inligting oor
besienswaardighede, vakatures,
vermaaklikheidsgeleenthede,
toerismenuus, ens. uitgeruil
word.
Daar word beoog om op 'n dorp
minstens een keer per maand
bymekaar te kom, of meer
dikwels as daar 'n behoefte
daarvoor is. Daar is 'n klein
toegangsfooi om onkoste te dek.
“Streeksbyeenkomste” word
ook in die vooruitsig gestel.
Te Orania is die plek van
samekoms Smaragstraat A38,
Orania.
Vir meer inligting, kontak Jean
Marks by 076 076 5336 of
delcuar@gmail.com.

Ons spesialiseer in die
administrasie van die
Wet op die Beheer
van Vuurwapens

Ons kan u help met die volgende:
• Hernuwing van lisensies
KONTAK:
• Nuwe aansoeke
Benette Kriel by 079 529 4314
• Appélle
Marius Kriel by 082 219 0153
Tel: 053 204 0119 • Faks: 086 219 1139
benette@legallyarmed.co.za

Foto: Ditsem Nuus

Oewer
Restaurant

Vir diens in HOPETOWN, KIMBERLEY, DE AAR, BRITSTOWN,
CARNARVON, COLESBERG, FRASERBURG, HANOVER, LOXTON, NOUPOORT,
PETRUSVILLE, PHILIPSTOWN,RICHMOND, STRYDENBURG,
VANDERKLOOF, VAN WYKSVLEI, VICTORIA-WES, VOSBURG EN WILLISTON

Ten volle
gelisensieërd

Bespreek by
053 207 0243

Alle boere, bouers
en doen-dit-self
mense, kom stel u
behoeftes en ons
het dit of kry dit

• Boumateriale
• Gereedskap
• Verf
• Sny van glas volgens
u spesiﬁkasie
• Gas asook hervullings
• Tuinbenodighede
• Landboutoerusting

Bedien op
ons lieflike
houtdek met
uitsig oor die
Oranjerivier!
Maan - Sat
07:30/21:00
Son 07:30/18:00

teen die
beste pryse!

Tracey of Dawie
Oop Maandag tot Saterdag
053 207 0228 of info@orionhw.co.za
Orania (langs OK)

Die

CrAzE Store
van die
Bo-Karoo

Komloerie

LG 421 liter
energiebesparende
yskas/vrieskas
@ R12 500

HOPETOWN
Geleë direk langs kantore van Schutte Prokureurs, h/v Cathcart- & Van Riebeekstraat

HOPETOWN
• Netjiese, ruim huis, 4 x slpkamers, 2 x en-suite
badkamers & volledige 3de badkamer - R1.27 milj.
• Erf: 956m²: R100 000
• Erf: 793m²: R87 000

STRYDENBURG
• Gerieﬂike woonhuis, 3 x slpkamers, en-suite badkamer plus 2de badkamer - R480 000
• Ruim 4 x slpkamer huis, 2 x badk. - R265 000
• Netjiese 2 x slpkamer huis - R170 000

Ons soek dringend grond en eiendomme in die omgewing van Orania, Hopetown, Strydenburg,
Douglas en Prieska distrikte. Ons het kopers!
(T) 053 203 0264 Epos hopetown@seef.com
Estie Schutte: 082 306 5451, Thinus Schutte 092 444 6172, Hennie Koekemoer 082 468 6932

Ovaal kaserol + staander @ R599
Bella 7.1l koordlose ketel
Was R799 Nou @ R599
Whizza kerwer @ R199

Hisense A+ 720 liter yskas
en vrieskas @ R16 499

Hisense 7KG energiebesparende
voorlaaier wasmasjien
@ R3 999

Saffierstraat 87 | Orania
Sel: 082 441 8813
komloerie@gmail.com
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Akademia eerste
student vir BCom

Vervaardigingsindaba loods

■ Redaksie

Kleinsake-indaba
Die jaarlikse Vervaardigingsindaba
(Manufacturing Indaba), wat deur die
Dept. van Handel & Nywerheid (dti)
geﬁnansier en gereël word, het die
vervaardigingsektor geïdentiﬁseer as
sleutel tot ekonomiese groei in die land. In
die lig daarvan word jaarliks ook 'n
Kleinsake-indaba (Small Business
Indaba) gehou.
Dit is in lyn met die Afrika-doelwitte
wat nywerheidsontwikkeling op die
kontinent aanmoedig. Teen hierdie
agtergrond word die derde
Vervaardigingsindaba op 28 en 29 Junie
2016 by Emperor's Palace in Ekurhuleni
gehou met as deel daarvan op 27 Junie die
Kleinsake-indaba. Laasgenoemde fokus
op groeigeleenthede vir klein besighede

Akademia as die nuwe
universiteit wat Solidariteit in
Centurion bou, het pas die eerste
studente vir BCom (Ekonomie en
Regte) aanvaar. Hierdie graad
word vanaf 2017 aangebied en
verdere aansoeke word ingewag.
Dit is die derde graadprogram wat
Akademia aanbied en volg op
BCom (Ondernemingsbestuur)
sedert 2014 en BCom
(Bestuursrekeningkunde) sedert
2015.
Al Akademia se kwaliﬁkasies is
behoorlik geakkrediteer in
dieselfde akkreditasieproses wat
alle openbare universiteite se
kwaliﬁkasies beoordeel.
BCom (Ekonomie en Regte) is
ŉ graad wat studente vertroud
maak met beginsels van ekonomie
en regte en die toepassing daarvan

en nuwe entrepreneurs in die
vervaardigingsektor.
Die tema van die 2016
Vervaardigingsindaba is Manufacturing
the Future en is veral daarop gemik om
SA vervaardigingsbesighede
mededingend in die globale arena te
maak.
Hoewel die dti openlik swart
ekonomiese bemagtiging nastreef, word
blanke entrepreneurs aangemoedig om
ook deel te neem aan geleenthede soos
hierdie en hul meriete te laat geld.
Vi r m e e r i n l i g t i n g , k o n t a k
info@manufacturingindaba.co.za of
besoek
www.manufacturingindaba.co.za/sbi.

entrepreneurs
■ Redaksie
Die mees innoverende en vooruitstrewende entrepreneurs in die land met 'n
hart vir sg. skoon oftewel groen tegnologie
word opgeroep om deel te neem aan die
Global Cleantech Innovation Programme
in SA (GCIP-SA) vir klein-, medium- en
mikro-ondernemings (KMMOs).
Die GCIP is geïnisieer deur Cleantech
Global en in SA van stapel gestuur deur die
VN Nywerheid Ontwikkelingsorganisasie
(UNIDO) in 2011. Ander vennote sluit in
die Technology Innovation Agency (TIA) as
plaaslike agent en die Global Environment
Facility as hoofﬁnansier.

Die GCIP is die grootste aandrywer van skoon
tegnologie in SA en bied 'n unieke
kompetisiegebaseerde benadering om innoverende
KMMOs te identiﬁseer. Die sluitingsdatum vir
aansoeke was reeds 29 April 2016 met die semiﬁnaliste wat op 19 Mei 2016 aangekondig word vir
die GCIP-SA National Academy.
Vir meer inligting kan die volgende skakel
gevolg word:
http://southafrica.cleantechopen.org.
Hoewel die sluitingsdatum vir deelname vanjaar
reeds bereik is, word entrepreneurs wat belang het
in hierdie bedryf aangemoedig om op die uitkyk te
wees vir die geleentheid aanstaande jaar.

The SMME
Opportunity
Roadshow
Die Dept. van Kleinsake Ontwikkeling is besig
met 'n landswye bekendstellingstoer ten einde
entrepreneurskap en sake-ontwikkeling binne
die klein sakesektor aan te moedig en te bevorder.
Dit is in lyn met die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP) wat die visie het dat ongeveer 90%
van werksgeleenthede in die land teen 2030 deur
KMMOs geskep moet word. Tans in Suid-Afrika
beslaan KMMOs sowat 91% van formele
besigheid, terwyl hulle volgens Stats SA 52% tot
57% van die BNP bydra.
Dit is teen hierdie agtergrond dat die The
SMME Opportunity Road Show (OR)
netwerkgeleenthede van onskatbare waarde vir

kleinsake bied en hulle die geleentheid gun om te
leer by ervare mentors en sprekers. Vir meer
besonderhede om 'n OR by te woon, besoek
http://www.smmesa.co.za of kontak Simon
Lewis van The Free Range by
simon@frerange.co.za of 082 065 8569.
Volgens 'n mediaverklaring sal die OR spesiaal
fokus op die Digital Ekonomie met besighede
wat produkte en dienste van tegnologiese en
inligtingstegnologiese aard bied. In besonder
word gefokus op bestaande aanlynbesighede of
entrepreneurs wat met aanlynbesighede wil
begin. Die idee is om hule so ver as moontlik te
ondersteun om volhoubare besighede te vestig.

in die sakewêreld. Dit lê ook die
grondslag vir nagraadse
spesialisasie op beide hierdie
terreine.
Die koste per jaar beloop slegs
R31 400, wat 'n tabletrekenaar en
internettoegang by Akademia se
studiesentrums insluit. Studente
woon kontaksessies in enige van
Akademia se sewe studiesentrums
landswyd by. Klasse word na-ure
en Saterdae aangebied, sodat
skoolverlaters reeds tydens hul
studie ŉ inkomste kan verdien en
werkservaring kan opdoen; en
sodat diegene wat reeds werk
sonder onderbreking van diens
kan studeer.
Vir verdere besonderhede,
kontak Elzette le Roux by
elzette@akademia.ac.za of tel.
010 612 0739.

35ste
Suidelike Afrika
Vervoerkonferensie
Die 35ste Suidelike Afrika Vervoerkonferensie, oftewel Southern Africa
Transport Conference, word gehou vanaf 4 tot
7 Julie 2016 by die CSIR Internasionale
Konvensiesentrum in Pretoria. Die tema van
die geleentheid is Transport – a catalyst for
socio-economic growth development
opportunities to improve quality of life.
Onder die loep sal wees sleutelbelangrike
infrastruktuurontwikkelings, stedelike en

plattelandse vervoermetodes, verkeersingenieurswese, verkeer bestuur, veiligheid en
sekuriteit en vraglogistiek. Daar sal ook
werkswinkels wees om padveiligheidsoudits
en Integrated Public Transport Networks
(IPTN) te bespreek, asook 'n Non-motorised
Transport (NMT) werkswinkel.
Vir meer inligting, besoek www.satc.org.za.

het pas 'n Broeikasprogram teen
Nog R54 Sasol
'n koste van R54 miljoen by sy Chem
City-aanleg by Sasolburg geloods vir
miljoen die eksklusiewe ontwikkeling van
swart entrepreneurs in die
vervaardiging-sektor. Hiervan het die
vir SEB Dept.
van Handel & Nywerheid (dti)
■ Redaksie

R20 miljoen bygedra.
Loodsing van die Broeikasprogram.

Foto: sasol.com
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The Money Expo
Nou in sy tweede jaar, word The Money
Expo op 8 en 9 Julie 2016 by die Sandton
Konvensiesentrum aangebied as en van die
grootste byeenkomste van beleggers,
entrepreneurs, uitvoerende beamptes en
nywerheidsleiers in SA. Dit word gereël
deur Moneyweb en het ten doel om die
ingewikkeldhede van die ﬁnansiële wêreld
op 'n vereenvoudigde en hanteerbare basis
te plaas.
Uitstallers by die geleentheid vanjaar
sluit in aandelemakelaars,
Vir meer inligting besoek
batebestuurders, ﬁnansiële beplanners,
eiendoms-ontwikkelaars, entrepreneurs in http://themoneyexpo.co.za of kontak
die gesondheid- en welstandsektore, Tracy by 011 344 8600 of
besigheids-inkubasie en FinTech-spelers.
tracyp@moneyweb.co.za.
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Islam-vervolging van
in Afrika
Dit lyk na Trump vs. Clinton ■Christene
Redaksie
■
Redaksie

In die Amerikaanse presidentsverkiesing lyk dit na 'n
uitgemaakte saak dat die ﬁnale wedloop gaan wees
tussen Donald Trump vir die Republikeinse Party en
Hillary Clinton vir die Demokrate. Pas het Trump in
die voorverkiesing in die deelstaat Indiana sy
teenstaander Ted Cruz verpletterend verslaan, met die
resultaat dat Cruz en ook die oorblywende
Republikeinse kandidaat John Kasich albei handdoek
ingegooi het.
Sover dit die Demokrate aangaan, het Clinton in die
Indiana-verkiesing verrassend teen haar teenstaander
Bernie Sanders verloor, maar sy is so ver voor wat
betref stemtotaal vir die ﬁnale Demokratiese kongres
dat sy waarskynlik nie ingehaal sal kan word nie.
Trump het behoorlik die verbeelding aangegryp,
sowel onder diegene vir hom as teen hom, maar
kenmerkend van hom is sy politieke inkorrektheid
deur dinge by die naam te noem waaroor baie ander
eerder swyg. Daarteenoor word Clinton gesien as in
opsigte verteenwoordigend van die “establishment”
met 'n bedenklike verlede.
Interessant is dat twee Republikeinse kandidate wat
tou opgegooi het in die wedloop, Jeb Bush en Marco
Rubio, hul steun nou eerder aan Clinton toegesê het.
Voorts het Wall Street oor die algemeen massiewe
ﬁnansiële steun ook aan Clinton gegee.
Wat insiggewend sal wees, is wie Trump en Clinton
onderskeidelik as hul beoogde visepresidentskandidate gaan aanwys.

Sirië: Drama soos min

Van die volgende uittreksel uit een van die
jongste nuusbriewe van Geopende Deure
moet eenvoudig kennis geneem word en
voorbidding en hulp aangebied word:
“Christene van Mali tot Somalië word
vermoor, verkrag, tot slawerny gebring en uit
hul huise verdryf deur Islamitiese strydlus.
“Plaaslike regerings was tot op hede nie in
staat om ekstremistiese Islamitiese
bewegings te onderdruk nie, en hulle het nou
uitgebrei na weermagte wat met geweld
gebiede oorwin en beset. Hierdie groepe het
duisende gelowiges in die afgelope jaar
vermoor.
“Boko Haram en AI-Sjabaab het hulself as
deel van die Islamitiese Staat verklaar en
versprei na Niger, Tsjad en Kenia. In die
oostelike deel van die Kongo, probeer 'n
Islamitiese groep genaamd ADF om van
Christene in die gebied ontslae te raak.
“Mado het die boosaardigheid eerstehands
ervaar...
“Mado, haar man, een van haar kinders en
haar swaer, het ADF-rebelle raakgeloop op
pad huis toe van hul plaas af. Die rebelle het
hulle gevang en hulle na hul skuilplek begin
marsjeer. Toe gebeur die ondenkbare. Mado
het ons vertel...
“Hulle het my swaer voor my oë vermoor.
Ek het onbedaard gehuil. 'n Kort rukkie later
het ek my man hoor skree. Hulle het gesê dat
Verwoeste Christelike kerk in Nigerië.

■ Redaksie

Sirië: Onbeskryflike verwoesting en ellende.

In Sirië speel 'n drama soos min sigself steeds op
die wêreldtoneel af. In die jarelange burgeroorlog
wat deur Westerse intelligensiedienste gestook
word om van die regering van pres. Bashar alAssad ontslae te raak en inderwaarheid Sirië as
staat te destabiliseer soos wat hulle met Egipte,
Irak, Tunisië en Libië gedoen het, het Rusland
onder pres. Vladimir Putin met militêre ingryping
die gety gedraai in die guns van Al-Assad.
Sg. bevrydingsgroepe wat eintlik kop in een
mus is met die ISIL-staat en ook met steun van
Turkye groot dele van Sirië beheer het, is deur
gesoﬁstikeerde Russiese lugaanvalle 'n nekslag
toegedien. Stede soos Aleppo is weer onder 'n

Foto: geopame.com

regeringsbeheer gebring en is ISIL grootliks
lamgelê. 'n Olietoevoerroete tussen 'n gebied van
ISIL en Turkye waardeur albei van hulle baie geld
verdien het, is deur die lugaanvalle afgesny.
Die VSA, Brittanje en Frankryk wil steeds ten
alle koste van Al-Assad ontslae raak en spook die
Amerikaanse minister van buitelandse sake John
Kerry verwoed dat dat vresesamesprekings oor
Sirië in Geneve op koers gekry moet word. Ten
opsigte daarvan is 'n vereiste dat Al-Assad sy amp
moet ontruim. Die uitkoms van die bloedige en
verwoestende Siriese krisis gaan waarskynlik vir
'n lang tyd die rigting van hedendaagse
internasionale gebeure bepaal.

Internasionale
Touloopkompetisie
in China gehou
Die 3de jaarlikse Internasionale
Touloopkompetisie is vanjaar op 8
Mei in die Xianju Provinsie in China
gehou. Deelnemers van oor die
wêreld het sonder balanseerstokke
geloop op ‘n tou wat gespan is oor
kloof tussen twee bergspitse 400m
diep. Daar was geen veiligheidsnette, maar toulopers het darem
veiligheidsgordels om hul middels
gehad wat aan die tou vas was.

Foto: youtube.com

hulle hom 'bevry' het en gedreig om dieselfde
aan my te doen indien ek aanhou huil.
“Toe hulle by die terroriste se skuilplek
aangekom het, was Mado geskok om talle
ander mans, vroue en kinders in
gevangenskap te sien. Sommige was
geblinddoek en aan bome vasgebind. Hulle
het Mado — wat swanger was — in 'n diep
gat geplaas saam met die ander vroue. Mado
het verder vertel...
“Daar was geen ontsnapkans nie. Een
meisie wat probeer ontsnap het, is vermoor.
Ons was vir vier maande in die put. Later is
ons as slawe gebruik. Ons het huise gebou,
vuurmaakhout gedra en rys uitgeslaan.
“Twee maande nadat ek uit die gat geneem
is, het ek geboorte geskenk aan my baba...
maar hy het nie lank gelewe nie. Ons is
aangesê om Moslems te word of te sterf. Ek is
as Asma hernoem en aan 'n bejaarde
Moslemman as sy vrou gegee.
“Terwyl ek aan u skryf, verkeer duisende
gelowiges regoor Afrika in slawerny onder
Moslemekstremiste. Vele meer word
gewelddadig bekeer, verkrag, vermink of
vermoor. Gemeenskappe as 'n geheel word
ontwortel. Kerke word vernietig.”
Vir meer inligting, skakel Jan Gouws by
011 888 9341 of epos southafrica@od.org of
besoek www.opendoors.org.za.
Foto: christian2day.com

Internasionale toeristeaankomste in SA styg
Volgens die jongste syfers van Statistieke SA
het die totale internasionale toeristeaankomste in Suid-Afrika van 803 770 in
Februarie vanjaar met 18% gestyg vergeleke
met 681 216 in dieselfde maand verlede jaar.
Onder “internasionaal” word Afrika
ingereken, terwyl onder “oorsese” verstaan
word buitelandse toeriste Afrika uitgesluit.
Wat oorsese toeriste-aankomste betref,

was daar in Februarie 2016 ook 'n 18%
styging vergeleke met Februarie 2015. In
geheel was daar in 2015 'n styging van 17%
in toeriste-aankomste vergeleke met 2014.
Die betrokke syfers vir die VSA, VK en
Duitsland is almal hoër met onderskeidelik
16%, 15% en 22%. China toon 'n styging van
72%, terwyl Indië 'n styging van 22%
verteenwoordig.
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Paul Roux as

Dorp van
die Jaar
■ Redaksie
In die nasionale kompetisie wat die TVprogram Kwêla jaarliks loods, is in die
Vrystaatse been van die kompetisie Paul
Roux in die Oos-Vrystaat op 6 April
aangewys as Vrystaatse Finalis vir Dorp
van die Jaar 2016. Dit is 'n groot eer vir
hierdie Oos-Vrystaatse dorp waar die
inwoners self die bul by die horings gepak
het en hul dorp skoongemaak en
opgegradeer het so goed as wat hulle kan.
As sulks is dit 'n veer in die hoed vir die
Paul Roux Inwonersforum onder
voorsitterskap van plaaslike kunstenaar en
sakevrou Hanli de Lange.
Geleë op die N5 roete tussen Bethlehem
en Senekal, word te Paul Roux getrag om
'n balans te tref tussen die behoud van 'n
plattelandse atmosfeer en 'n selfonderhoudende en omgewingsvriendelike
groeipunt. Die dorp is relatief veilig met 'n
lae misdaadsyfer, wat beteken jy kan nog
op die rand van die dorp tussen die bome
gaan piekniek hou. Van daar kan jy op 'n
helder sonskyndag byna tot by Ficksburg
sien.
Water op die dorp is nie 'n probleem nie
en inwoners is trots op hul tuine. Hulle
moedig mekaar ook aan om self rondom
hul eie woon- en werkplekke skoon te
maak ten einde sodoende die dorp netjies
te hou.
Opmerklik ook omtrent Paul Roux is dat
die inwoners sê dat hulle vir mekaar
werklik omgee, deur slegte en goeie tye.
Hiertoe dra verskeie gemeenskap-

sinstansies op die dorp asook gemeentes
van kerke by.
Behalwe vir 'n klein maar lewendige
sakesektor op die dorp, word Paul Roux
omring deur 'n sterk landboudistrik
bestaande uit vee- sowel as
gewasboerdery. Daar is ook jagplase in die
omgewing, terwyl die dorp sowel as
distrik sterk toerisme-georiënteerd is.
Voorts spog die dorp met 'n aantal
kunstenaars soos Rosemarie Schütze,
Edward van den Berg, Peter van Reenen,
Hanli de Lange, Nanna Brits and Anton
Grové.
Vir besoekers is Paul Roux en
omgewing 'n kuierplek en plek om te
ontspan en geestelike batterye te herlaai.
Daar is heelwat besienswaardighede, soos
bv. die Holhoek-staproete as die enigste
roete wat spesiaal vir gestremdes ingerig
is. Op hierdie roete is ook Boesmangrotte
met rotstekeninge.
Op die wildsplaas Uniondale, wat op
dieselfde pad as Holhoek geleë is, is die
wêreldbekende dinosourusspore te sien.
Hierdie plaas word tans verder as
toerisme-aantreklikheid ontwikkel met
o.a. 4x4-roetes.
Paul Roux vorm ook deel van die
Riemland-toerismeroete wat strek vanaf
bo in die Noord-Vrystat en deurloop tot
diep in die Oos-Vrystaat en dit verleen
verdere stimulus aan die plaaslike
toerismebedryf.
Die inwoners van Paul Roux beur steeds

vorentoe met hul dorp en bied as sulks 'n
navolgingswaardige voorbeeld van wat
gedoen kan word as mense hul hande uit
hul sakke haal en self dinge begin doen.
In die Kwêla-kompetisie word die
wendorp bepaal deur stemme en die
inwoners van Paul Roux vra daarom of
mense, veral Vrystaters, vir Paul Roux sal
stem vanaf 11 tot 17 Mei 2016. Sms'e kan
gestuur word na 33157 @ R1.50 per sms
en elkeen kan 'n maksimum van 30
stemme uitbring.
Vrystaters en ondersteuners word voorts
versoek om alle moontlike aanlynkontakte
en/of alle vriende, kennisse en
ondersteuners op sosiale media te vra om
ook vir Paul Roux te ondersteun.
Om die Kwêla-aankondiging te sien,
volg hierdie skakel:
http://kyknet.dstv.com/2016/04/06/kw
ela-dorp-van-die-jaar-finalis-paul-roux/.
Meer oor Paul Roux by:
https://issuu.com/showmevaal/docs/pa
ulrouxspecial
http://paulrouxvillage.co.za/
http://paulrouxvillage1.blogspot.co.za/
2016/03/kwela-dorp-van-die-jaar-villageof-year.html?m=1
https://www.facebook.com/paul.roux.9
638
Vir meer inligting oor Paul Roux in die
Kwêla-kompetisie, kontak Renee
Wolfaardt by wolfadmin@wolfpro.co.za
of 082 304 7006.

Kenmerkende Paul Roux-tonele.
Foto: gettyimages.com
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NAMPO Oesdag 2016 vier halfeeu
■ Redaksie
Die jaarlikse NAMPO Oesdag by
Bothaville wat vanjaar vanaf 17 – 20
Mei gehou word, vier 'n baanrekord van
50 jaar wat strek vanaf 'n beskeie begin
in 1967 tot die gediversiﬁseerde
landbouhandelskou op
wêreldstandaard vandag. By die eerste
geleentheid was 'n totaal van 8
uitstallers en 203 besoekers, maar op
hierdie stadium trek die geleentheid
sowat 650 uitstallers en bykans 70 000
besoekers.
Volgens die voorsitter van NAMPO
Oesdag Cobus van Coller kan vanjaar
by die skou ondanks die strawwe
droogte weereens 'n uitstekende
opkoms i.t.v. uitstallers en besoekers
verwag word. Uitstallers wissel van die
mees gesoﬁstikeerde megatrekkers en
landbou-implemente tot 'n groot
verskeidenheid groot- en
kleinveevertoners, trouens enige
iemand wat naastenby 'n verband het

met die landboubedryf bedryf graag 'n
uitstalruimte by NAMPO Oesdag.
Voorts is daar oor die vier dae ook 'n
spesiale damesprogram met talle
interessante items. Dan natuurlik is
daar tot oorlopens te eet en drink by die
skou. Met toenemende buitelandse
belangstelling in die skou, staan die
aantal buitelandse uitstallers tans op
meer as 60.
Die inligting en produkte van
uitstallers is ook beskikbaar via 'n
spesiale NAMPO “app” of toepassing
spesiaal vir slimfone en tablette en wat
gratis verkrygbaar is by enige aanlyn
winkel.
Kaartjies is beskikbaar op die
webwerf www.ticketpros.co.za of by
winkels gespesiﬁseer op
www.nampo.co.za of by die hekke. Vir
meer inligting, besoek
w w w. n a m p o . c o . z a o f
www.grainsa.co.za of nampo.mobi.

Luukse veilingskraal by Frankfort

Lugfoto van die nuwe Royal Auction Centre, by Frankfort.

■ Redaksie
Een van die modernste en mees
doelontwerpte veilingskrale in die
land, die Royal Auction Centre, is pas
by Frankfort in die Noord-Vrystaat in
gebruik gestel. Dit beslaan sowat 5
500 m2 onderdak en is toegerus met 'n
paviljoen met luukse sitplekke,
private losies vir kopers,
afslaersgeriewe en die ring van
1 000 m2 waar die diere opgeveil
word.
Die veilingskraal het kapasiteit om
1 700 beeste en 300 skape tegelyk te
hanteer, terwyl 350 mense 'n veiling
kan bywoon waar 15 lugversorgers
die binnenshuise temperatuur

Foto: Facebook

reguleer. Die luukse afslaerslokaal
beskik oor 'n klankstelsel en
kringtelevisie. Voorts is daar 'n groot
goedtoegeruste kombuis, 'n gerieflike
eetsaal met balkon en uitsig oor die
Vaalrivier, asook 'n lapa en braaiplek.
Die entrepreneurs vir die
beplanning, ooprigting en bedryf van
die Royal Auction Centre is twee
plaaslike boere Michael de Klerk en
Louwrens Bibbey, wat vooraf
deeglike navorsing gedoen het en talle
veilingskrale besoek het.
Vir die nabye toekoms beplan hulle
om die veilingskraal verder op te
gradeer vir wildveilings.
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Nasionale sportkwotas
ruk sportwêreld

■ Sportredaksie

Die SA sportwêreld is geruk deur die
aankondiging van Minister van Sport Fikile
Mbalula dat die beheerliggame van die
belangrikste nasionale sporte in die land, nl.
rugby, krieket, atletiek en netbal, nie aan die
transformasieteikens van die regering
voldoen nie en dat daarom strafmaatreëls teen
hulle ingestel gaan word soos 'n verbod op die
aanbieding van wêreldkampioenskappe.
Die verskillende beheerliggame het
uiteenlopend gereageer, maar almal aangedui
dat hulle wel na hul mening voldoende
transformasieverslae ingedien het. Hieroor
beskuldig die liggame en die Dept. van Sport
mekaar van leuens. Ironies is dat sokker deur
die regering as genoegsaam “getransformeer”
beskou word met die Bafana wat 100%
gekleurd is en dat ten opsigte daarvan nie 'n
10% wit teiken toegepas word nie.
Inmiddels maak die sportkwotas van die
regering ook opslae in die buiteland en het bv.
die afrigter van die All Blacks Steve Hansen al
gesê hy is bly hy is nie 'n Springbokafrigter
wat onder hierdie omstandighede 'n span
moet kies nie. Op die tuisfront het die
voormalige Protea-sterkrieketspeler Jacques
Kallis gesê hy is skaam om 'n Suid-Afrikaner
genoem te word.
Dit is bekend dat die keurders van sowel die
Springbok rugbyspan as die Proteakrieketspan die afgelope twee jaar 'n beleid
gevolg het om hierdie spanne slegs op meriete
te kies. Desnieteenstaande het
regeringsinmenging by geleenthede die

keurders genoop om “regstellende aksie” toe
te pas, bv. tydens die Wêreld Krieketbeker in
2015. Hieroor was senior spelers soos AB de
Villiers erg ontsteld en het laasgenoemde bv.
al gedreig om oor kwotas sy loopbaan kort te
knip.
Op afrigtersvlak het die blanke Heyneke
Meyer dit hotagter gekry oor kwotas en is hy
uiteindelik opgevolg deur iemand van kleur in
die persoon van Allister Coetzee. Die Proteaafrigterspan is feitlik heeltemal
“getransformeer” met Russell Domingo
(hoofafrigter) en Charl Langeveldt as
boulafrigter. Allan Donald het vroeër vir redes
van sy eie as boulafrigter van die Proteas
bedank en het, tragies, pas die pos van
boulafrigter van die Australiese senior span
aanvaar.
Die afgelope twee jaar is dit ook duidelik
dat die SA rugby- en krieketspanne op
internasionale vlak misluk om bo uit te kom
en dit kan waarskynlik toegeskryf word aan
die streng kwotas op streeksvlak – Super 18
en Curriebeker in rugby en die
bedryfsregspanne in krieket.
SA is sover bekend die enigste land ter
wêreld wat raskwotas verpligtend maak vir sy
nasionale sportspanne en dit maak van die
aangeleentheid des te meer die klug wat dit is.
Op die langtermyn is dit 'n saak wat nie
volhoubaar is nie en wat onvermydelik moet
ontplof in die hande van diegene wat dit
ingestel het.

Egpaar op pad na
Olimpiese Spele
■
Sportredaksie

Die bekende sportegpaar LJ en Irvette van
Zyl is albei sterk oppad om aan die Olimpiese
Spele in Rio in Augustus vanjaar deel te
neem. Irvette het twee weke gelede in die
Londen Marathon vir die marathon
gekwaliﬁseer met 'n tyd van 2:31:26, terwyl
LJ tans onderweg na Sjanghai, China is om
vir die 400m hekkies te probeer kwaliﬁseer.
Foto: recordeast.co.za
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