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Poging tot kriminalisering van vorige landsvlag

Drie vlae 
- en hul verhale

Die klagte van die Nelson Mandela Stigting en die 
Menseregtekommissie  (MRK) voor die Gelykheidshof dat 
die vorige landsvlag as haatspraak verklaar moet word en dat 
die vertoon daarvan selfs in private huise strafregtelik 
vervolgbaar gemaak moet word, kom neer op die ernstigste 
aantasting nóg van die kultuurerfenis en karakter van die 
Afrikaner as volk in eie reg. Word egter gelet op die 
tersaaklike feite, dan is dit duidelik dat hierdie poging nie net 
berus op gruwelike onwaarhede nie, maar dat dit ook behels 
skreiende dubbele standaarde en erge diskriminasie.

Wat is die tersaaklike feite? Dit blyk indien kortliks gelet 
word op die onderskeie geskiedenisse van die volgende drie 
vlae: Die vorige landsvlag, die huidige landsvlag en die 
Kommunistiese vlag oftewel die hamer-en-sekel. Wat het in 
die geskiedenis van elk van hierdie drie vlae gebeur, m.a.w. 
wat is die verhaal van elkeen?

Die vorige landsvlag
• Onder hierdie vlag is God-Drieënig erken as die 

Albeskikker en is die land basies ooreenkomstig Bybelse 
riglyne van geregtigheid, billikheid, vrede, omgee en 
dienslewering regeer. Ja, alles was nie volmaak nie, maar 
dit was ŉ ander bedeling waarin die lewegewende vereistes 
van die Skepper van die mens erken en gerespekteer is. 

• Die beleid onder die eerste ministerskap van dr. HF 
Verwoerd 1958-66 was afsonderlike ontwikkeling, d.w.s. 
volledige vrymaking van individuele swart volke op hul eie 
grondgebied en nie diskriminerende “apartheid” nie. 
Daarvan getuig o.a. die state en regeringstrukture soos 
Transkei, Bophuthatswana, Ciskei en andere wat met 
hoofsaaklik blanke belastingbetalergeld tot stand gebring 
is.

• In die vroeë sestigerjare het die BBP van SA jaarliks teen 'n 
koers van 6% gegroei, terwyl die inflasiekoers 2% was. Die 
land was selfversorgend vir sy voedsel, terwyl hy 'n 
vername uitvoerder van vrugte en graanprodukte geword 
het. 

• Met die stigting van Sasol en die verkryging van brandstof 
uit steenkool, was die land besig om hom van sy 
afhanklikheid van die buitelandse oliemark te speen. Sy 
verdedigingsmag het een van die doeltreffendste ter wêreld 
geword, terwyl op die gebied van wetenskap en 
kernnavorsing Suid-Afrika 'n wêreldleidende rol begin 
speel het. 

• Slegs 5% van die swart bevolking was teen 1966 nog 
werkloos. In 1970 verdien swart werkers 'n totaal van R1 
751 miljoen oftewel 25,5% van die totale loongeld in SA, 
'n syfer wat styg tot R17 238 miljoen in 1984 (1 000% 
groei). 

• Die begrotingsbedrag vir swart onderwys styg jaarliks 
vanaf 1970 met bykans 30% meer as enige ander 
staatsdepartement. Van 1955 tot 1984 styg die aantal swart 
skoliere van 35 000 tot 1 096 000, d.w.s. 31-voudig. 

• Teen 1972 besit swartmense in SA 360 000 voertuie - meer 
as in al die swart state van Afrika saam. In die laat tagtigs 
was daar in Soweto alleen meer as 2 300 geregistreerde 
firmas, 1 000 taxi-ondernemers en 50 000 motoreienaars. 

• In Soweto het die blanke regering 'n reuse hospitaal vir 
swart mense, Baragwanath, gebou met 3 000 beddens - een 
van die grootste en modernste ter wêreld. Sy 23 
operasieteaters is voorsien van die heel modernste 
toerusting en word swart mense teen 'n nominale koste van 
R2 vir 'n onbeperkte tydperk behandel. Die hospitaal het 8 
000 personeellede in diens gehad, waaronder 450 voltydse 
dokters wat jaarliks 112 000 binne-pasiente en 1,62 
miljoen buite-pasiente behandel. 

• In 1978 bou die SA regering die hoogs moderne 
opleidingshospitaalkompleks, Medunsa, op die grens van 
die destydse onafhanklike Bophuthatswana teen R70 
miljoen op 35 ha. Hierdie “stad” in die kleine het 
woongeriewe vir manlike en vroulike studente bevat waar 
swart dokters, tandartse, veeartse en paramediese personeel 
opgelei kon word -  die enigste gespesialiseerde 
universiteit van sy soort in Afrika. Praktiese opleiding het 
plaasgevind in die nabygeleë Garankuwa Hospitaal waar 
die hele spektrum van menslike kwale behandel is. 

• In die 1986/1987 boekjaar betaal blankes R9 000 miljoen 
belasting, swartes R171 miljoen, Indiërs R257 miljoen en 
Kleurlinge R315 miljoen. 

• In 1985 was 42 000 swart studente aan SA universiteite 
ingeskryf, met 5 swart universiteite en 28 inrigtings vir 
hoër onderwys, almal staatsgefinansier.

• SA het in die graanbehoeftes van sy buurlande en wyer 
voorsien - in 1980 word 250 000 ton mielies na Zambië 
uitgevoer, 150 000 ton mielies en 50 000 ton koring na 

■ Johann Dannhauser
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Mosambiek, 128 000 ton mielies na Kenia en 100 000 
ton mielies na Zimbabwe. Verder ontvang ook 
Angola, Ivoorkus, Malawi, Mauritius, Tanzanië en 
Zaïre SA graan.

• SA is aangekla deur die wêreld dat dit 'n polisiestaat 
is, maar in SA was 1,4 polisiemanne vir elke 1 000 
mense, teenoor die ooreenstemmende syfer van 2,2 
vir Brittanje, 3,5 vir Israel, 4,3 vir New York, en 10 
vir Moskou. 

• In die loop van die tagtigerjare het die SA Weermag 
die Grensoorlog in die noorde van die destydse SWA 
/ Angola teen die Russiese en Kubaanse invalsmagte 
gewen en het dit 'n sleutelrol gespeel in die 
uiteindelike val van die Sowjetryk. Teen hierdie 
weermag het die ANC-Umkhonto we Sizwe geen 
kans gestaan nie en ook geen veldslag gewen nie.

• Die vorige SA regering, veral onder oud-pres. PW 
Botha het sterk probeer om deur politieke 
“hervormings” by radikale en buitelandse eise aan te 
pas, maar in sy woorde: “Hoe meer hervorming ons 
deurvoer, hoe meer word ons verdoem. Hoe meer 
ons wegbeweeg van apartheid, des te woedender 
word die internasionale veldtog teen ons…”

• Natuurlik was alles in die vorige bedeling nie 
maanskyn en rose nie en het daar ook slegte dinge 
gebeur. Die punt is egter dat daar in die vorige 
bedeling, onder die vorige landsvlag,  veel was wat 
goed was en waarin die Afrikaner die leidende rol 
gespeel en die oorwig van die las gedra het. 

• Trouens onder die vorige landsvlag was daar baie om 
op trots te wees, inderdaad soveel so dat hierdie vlag 
integraal en simbolies deel van die DNA en van die 
kultuurerfenis van die regsinnige Afrikaner geword 
het. 

Die huidige landsvlag
• Onder die huidige landsvlag het in 1994 'n Grondwet 

en staatkundige bedeling in werking getree waarin 
God-Drieënig as die Albeskikker geïgnoreer en buite 
orde gestel is en dit aan die mens as die skepsel 
oorgelaat is om self sy heil uit te werk. Met die 
bewindsaanvaarding van die ANC het hierdie 
sekulêre en voorheen terroristiese organisasie in 
effek die hoogste gesag geword – met wat later 
geblyk het uiters rampspoedige gevolge te wees.

• Die aanvanklike euforie van die kunsmatige 
samevoeging van die SA bevolkingsverskeidenheid 
het spoedig plek gemaak vir ontnugtering met die 
eensydige en eskalerende bevoordeling van slegs die 
regeringselite oftewel kaderbegunstiging. Dit het 
begin met massiewe korrupsie van die sg. 
wapenskandaal – voorspel tot die voorheen 
ondenkbare hoofstukke van staatskaping wat sou 
volg met Eskom, Transnet, OBK, SAID en andere en 
wat behels het die blatante uitverkoop van SA en sy 
burgers aan buitelandse rampokkers in ruil vir 
persoonlike wins.

• Onder die ANC-bewind het nepotisme, korrupsie en 
o n b e v o e g d h e i d  h a n d e  g e v a t  o m  a l l e 
staatsondernemings te laat verval in verliese van 
miljarde rand, is feitlik alle munisipaliteite in die land 
geplunder tot leë doppe en wanfunksionaliteit en het 
voorheen trotse dorpe en stede gekrepeer tot vuil 
lokasies. Die geldvloei van die staatskas het via 
staatsdepartemente, provinsiale regerings en die 
nasionale Tesourie in der mate agteruitgeboer dat  dit 
tans permanent in die rooi loop. 

• As voorbeeld op provinsiale vlak toon 'n verslag van 
die Instituut vir Rasseverhoudinge hoe die Vrystaat 
as provinsie onder premierskap van Ace Magashule 
verskroeide aarde gemaak is – meeste geld in 
gekaapte projekte, hoogste werkloosheid, minste 
beleggings van buite, grootste tekort aan HOP-huise, 
s w a k s t e  m u n i s i p a l i t e i t e  e n  l a a g s t e 
lewensverwagting.

• Die nasionale ekonomiese groeikoers het gekrimp tot 
0,9 %, werkloosheid het oorhand toegeneem tot na 
prakties raming meer as 50% gemiddeld en op 
plekke selfs meer as 90% en die aantal afhanklikes 
van  staatstoelaes het opgeskiet tot sowat 17 miljoen 
– meer as die aantal belastingbetalers.

• 'n Sleutelkomponent in die nuwe bedeling is die 
eskalerende implementering van sg. regstellende 
aksie en SEB om die swart meerderheid teen die 
blanke minderheid te beskerm – meer neo-apartheid 
op die wetboek as ooit voorheen – met rampspoedige 
gevolge  vir  die  land  i . t .v.  vaardighede, 
entrepreneurskap en produktiwiteit.

• Op onderwysvlak het rampspoedige leerplanne en 
grootlikse wegdoen met moedertaalonderrig daartoe 
gelei dat slegs sowat 30% van graad 1 leerders 
uiteindelik Matriek maak en dat van laasgenoemde 
minder as 1% 'n universiteitsgraad behaal. Met die 
wegdoen van lyfstraf en behoorlike dissipline het 
skoolterreine in talle gevalle slagvelde vir geweld, 
dwelms en swangerskappe geword. Daarby volgens 
die Nasionale Raad vir Mense met Gestremdhede 
(NCPD) gaan minstens 500 000 gestremde leerlinge 
glad nie skooltoe nie.

• Op mediese en gesondheidsgebied is dit ellende in 
staathospitale en klinieke, met talle wat al eenvoudig 
gesluit moes word. Pasiënte moet daagliks in lang 
toue sit en wag om dalk êrens gehelp te word. Een 
voorbeeld van die situasie: 'n Onlangse besoeker aan 

die eens trotse Baragwanath Hospitaal sien toevallig 
duisende nuwe hospitaalbeddens onbenut opgestapel 
op 'n oop perseel – dit terwyl honderde selfs duisende 
pasiënte in staatshospitale in Gauteng en elders op 
matrasse op vloere moet lê.

• Die tragiese gevolg is dat plakkerskampe oral soos 
paddastoele opskiet en dat dit oorhand uitbrei, met 
haglike sosio-ekonomiese gevolge en 'n swart en 
bruin jeugmassa in die land wat óf halfopgelei óf 
onopgeleid is vir enige betekenisvolle werk. Dit lei 
weer tot desperate sg. diensleweringsbetogings, wat 
as net een enkele voorbeeld in Pretoria ontaard het in 
betogers wat die kerk van die Hervormde Gemeente 
Wesmoot geplunder het, loodglasvensters uitgegooi, 
kerkbanke omgegooi en boeke en Bybels 
rondgestrooi het.

• Misdaad in die land vier hoogty en in 2018 is volgens 
SAPD-syfers 20 336 mense vermoor oftewel 
gemiddeld 57 per dag. Word gelet op die praktyk, 
dan blyk dit dat in gevalle van moorde op blankes, dit 
feitlik 99% swart op wit is, met slegs enkele gevalle 
waar swartes die lewe laat a.g.v. blankes. Dit geld 
veral die onophoudelike stroom plaasaanvalle en 
–moorde die afgelope 25 jaar – net vir vanjaar 
volgens statistiek van ToekomsVonk was daar in SA 
van 1 Januarie tot 30 April 162 plaasaanvalle en 16 
plaasmoorde  - wat beteken ŉ plaasaanval elke dag 
en ŉ plaasmoord elke 7,5 dae. 

• Hierdie totale situasie het gekulmineer in 
internasionale afgradering van Suid-Afrika na 
amptelik rommelstatus - en dit alles onder die 
huidige landsvlag. Die rekord in hierdie verband 
spreek dus vanself. 

Onder die Kommunistiese vlag
• Onder die hamer-en-sekel is van die grootste en 

onmenslikste menseslagtings in die geskiedenis van 
die wêreld gepleeg en het in Rusland en China onder 
Kommunistiese rewolusies konserwatief beraam 
meer as 100 miljoen mense omgekom. Behalwe vir 
die lewensverlies, was menslike lyding onbeskryflik, 
terwyl lande letterlik verwoes is.

• Hoewel beraamde getalle van navorsers wissel, word 
in die gesaghebbende en internasionaal-erkende 
boek The Black Book of Communism: Crimes, 
Terror, Repression deur Stéphane Cotois en ander 
Europese akademici, die volgende sterfte onder 
Kommunistiese diktatuur gelys: China 65 miljoen, 
die Sowjet-unie 20 miljoen, Kambodja 2 miljoen, 
Noord-Korea 2 miljoen, Ethiopië 1,7 miljoen, 
Afganistan 1,5 miljoen, Oos-Europa 1 miljoen, 
Viëtnam 1 miljoen, Latyns-Amerika 150 000 en in 
nog ander lande 10 000 plus nog ongenoemdes. 

• Sterftes onder Kommunisme was breedweg 
summiere teregstellings, massahongersnode,  
volksmoorde, ontberings in strafkampe, ens.

• Vandag in China word Kommunistiese diktatuur 
sterker as ooit toegepas, met o.a. meedoënlose 
vervolging van die reeds ondergrondse maar 
snelgroeiende  Chris te l ike  Kerk.  In  die 
gekolonialiseerde provinsie Xinjiang, in oppervlakte 
drie keer groter as Frankryk, word meer as 1 miljoen 
inheemse Uyghurs in konsentrasiekampe aangehou 
vir doeleindes van sg. heropvoeding. Te Hong Kong 
word nasionalistiesgesinde leiers lang tronkstrawwe 
opgelê deur die Chinese owerheid.  

• Wat Kommunistiese Noord-Korea betref, word in 'n 
onlangse nuusbrief van Geopende Deure  weereens 
gewys op die ergste vervolging van Christene ter 
wêreld, waar Christene en hul families tot selfs in die 
v i e r d e  g e s l a g  t e r e g g e s t e l  w o r d ,  m a a r 
desniteenstaande is daar steeds sowat 300 000 
ondergrondse Christen-gelowiges in die land. 
Nagenoeg 50% van die bevolking van 25,5 miljoen 
is ondervoed.

• Ongeag hierdie bloedige verhaal sonder presedent in 
die geskiedenis van die wêreld mag in SA  die bose 
hamer-en-sekel vryelik wapper.

Slotsom
Teen hierdie agtergrond kan tot die volgende slotsom 

gekom word:
• Wat opbouendheid betref, staan tussen die drie vlae 

die vorige landsvlag kop en skouers uit, trouens daar 
is eintlik nie 'n vergelyking nie. 

• Die vorige landsvlag is vir die Afrikaner as volk 'n 
eiendomlikheid wat gekoester en beskerm moet 
word. 

• Die huidige landsvlag is grondwetlik tans die 
amptelike vlag, wat as sulks vireers erken en 
gerespekteer moet word.

• Gegee die geskiedenisse van die drie vlae, kom dit 
neer op gruwelike dubbele standaarde om die vorige 
landsvlag te wil verbied, maar die hamer-en-sekel 
vryelik toe te laat. 

• Daar is 'n bose verborge agenda agter die huidige dryf 
om die vorige landsvlag te kriminaliseer en derhalwe 
behoort dit met alle mag teengestaan te word.

• Die aanslag teen die vorige landsvlag is 
inderwaarheid 'n aanslag teen die wese van die 
Afrikaner.

• Die vertoon van die hamer-en-sekel behoort eintlik in 
enige vrye land gekriminaliseer te word.

Drie vlae
Regsgeldigheid van
Parlementêre proses
oor grond in hof betwis
Die Geloftevolk Koördineringskomitee 
(GKK) het in samewerking met die 
Assosiasie en Koalisie vir die Herstel van die 
Boererepublieke (AKHBR) as regspersoon 
'n aansoek by die Kaapstadse hooggeregshof 
ingedien om die regsgeldigheid te betwis 
van die besluit van die Parlement op 27 
Februarie 2018 oor grondonteiening sonder 
vergoeding en wysiging van die Grondwet. 
Kennisgewing van die hofaansoek is deur 
die balju beteken op die Parlement en in 
ontvangs geneem. Die respondente is die 
voorsitters van onderskeidelik die Nasionale 
Ve r g a d e r i n g ,  d i e  G e s a m e n t l i k e 
Grondwetlike Hersieningskomitee en die 
Nasionale Raad van Provinsies.

 Die applikante verlang (a) 'n bevel dat die 
redes van die respondente vir hul besluit van 
27 Februarie 2018 om artikel 25 van die 
Grondwet te wysig, teenstrydig is met artikel 
9  v a n  d i e  G r o n d w e t  e n  d a a r o m 
ongrondwetlik verklaar moet word; (b) 'n 
bevel om die besluit op te hef wat die 
respondente geneem het op 15 November 
2018 om artikel 25 van die Grondwet te 
wysig; en (c) 'n bevel dat die respondente in 
die toekoms dienooreenkomsig en in lyn 
met artikel 9 van die Grondwet handel 
wanneer hulle wysiging aan die Grondwet 
oorweeg.

Die aansoek berus basies daarop dat die 
redes wat die respondente gebruik het vir hul 

besluit om artikel 25 te wysig, neerkom op 
onbillike differensiasie tussen groepe en 
individue met gevolglike onregverdige 
diskriminasie. Dit is strydig met artikel 9 
(gelykheidsbeginsel) van die Grondwet. 

Die respondente het  die  aansoek 
geopponeer en moet hul beantwoordende 
verklaring ingedien word voor of op 24 Mei 
2019. Vir meer besonderhede besoek 
www.boererepubliek.org.

Indien hierdie hofaansoek objektief 
verhoor word en suiwer op regstegniese 
meriete beoordeel word en dit slaag, kan dit 
beteken dat die hele Parlementêre proses oor 
grondonteiening soos sedert 27 Februarie 
2018, onregmatig verklaar word en dat dit 
van meet af weer, op die korrekte basis, 
aangepak moet word, indien die Parlement 
so sou wou. 

 Op die foto onder die nasionale bestuur 
van die GKK geneem met hul jongste 
vergadering te Orania 19-20 April 2019: 
Sittende Johan Erasmus (Vredendal), dr. 
Ronnie van der Merwe (Fraserburg) 
(voorsitter) en Migael Lombard (Pretoria), 
m e t  a g t e r  P h i l l i p  G r o e n e n s t e i n 
(Bloemfon te in ) ,  F l ip  Swanepoe l 
(Lichtenburg), Tienie Dumas (Loxton), 
Kobus Botes  (Vryburg), Jurgens van Zyl 
(Kuruman) en Conrad van Niekerk (Port 
Elizabeth).  Inlas:  Carel  Lehmann 
(Abrahamskraal).

►►► Vervolg vanaf bl. 1 
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Help ons om
Afrikaners te help
om hulself te help
• Maatskaplike opheffing
• Christelike berading
• Omgee vir volksgenote
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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

Vernaamste gevolgtrekkings
Met die stemme getel, die verkiesing amptelik 
gesertifiseer en die rook besig om op te klaar, lyk die 
volgende na die vernaamste gevolgtrekkings te maak:

• As agtergrond: Sowat 26,76 miljoen Suid-
Afrikaners het geregistreer oftewel  74,6% van die 
totale kiesersbevolking, in totaal  76 politieke 
partye met sowat 18 000 kandidate nasionaal en 
provinsiaal, waarvan 48 partye net vir nasionaal,  
22 924 stemlokale landswyd. 

• Die finale telbord sê: Nasionaal het die ANC 
57,57% behaal, die DA 20,76%, die EFF 10,79%, 
die IVP 3,38% en die VF Plus 2,38%, met die res in 
ŉ bondel agterna.

• Dit is verstommend dat die ANC ondanks aaklige 
staatskapings en massiewe korrupsie steeds die 
meerderheids- en regeringsparty is. Dit toon 
politieke onvolwassenheid by ŉ groot deel van die 
bevolking. Maatskaplike toelaes aan sowat 17 
miljoen mense is verseker ook 'n faktor.

• Die grootste verloorder is waarskynlik die DA, wat 
veel meer munt behoort te geslaan het uit die 
kwesbaarheid van die ANC, maar dit nie kon doen 
weens gebrekkige leierskap nie. Die onbeholpe 
hantering van die Zille- en De Lille-sages het 
duidelik ook sy tol geëis.

• Die EFF het redelik sterk na vore getree met 
verhoogde stemtotale en het die DA onttroon in 
Noordwes en Mpumalanga as die amptelike 
opposisie. Hulle is ook in Limpopo steeds die 
amptelike opposisie.

• Die ANC het in agt van die nege provinsies 
loshande bo uitgekom en hoef nie in koalisie te 
gaan nie.

• Die DA het, danksy soliede Kleurlingstem, beheer 
oor die Wes-Kaap behou, met die EFF wat voor die 
GOOD-party en die VF Plus geëindig het.

• Die IVP het stukke beter gevaar as in die vorige 
verkiesing en het in KZN die DA gelig as die 
amptelike opposisie, waar dit nou Zoeloe teen 
Zoeloe is.

• Die VF Plus het ook aansienlike veld gewen en kan 
met 10 setels in die Parlement 'n faktor wees. Dit is 
bemoedigend vir die Afrikaner, maar wat dit gaan 
inhou vir selfbeskikking is 'n ope vraag.

• Partye soos die ACDP (0,86%), UDM (0,48%) en 

COPE (0,27%) sou beter wou gevaar het as wat 
hulle gedoen het en as wat hul profiel in die media 
is.

• Nie een van die vier top partye – ANC, DA, EFF en 
IVP erken God-Drieënig in hul eie partygrondwette 
nie, wat hoop verskraal dat die Grondwet van die 
land so gewysig sal word. Die VF Plus doen dit wel 
in hul grondwet. 

• Die enigste suiwer Afrikanerparty is Front 
Nasionaal, wat 0,04% kon trek, maar tog belofte 
inhou.

• Die grootbek BLF het genadiglik in die hek geduik 
met slegs 0,11%, wat hulle waarskynlik nie ŉ setel 
in die Parlement sal gee nie. Dit wys dat 
moorddadige anti-blanke en summiere grondgryp 
retoriek nie aanklank vind by die oorgrote 
meerderheid swartes nie. 

• Daar was talle klagtes van onreëlmatighede in die 
stemmery met bv. ŉ LP van COPE wat gesê het dat 
sy vyf keer sonder ŉ probleem gestem het. Die 
OVK het egter gesaghebbend verklaar dat deeglike 
ondersoek getoon het dat daar nie ernstige defekte 
was nie. Dit lyk ook of die groter partye hiermee 
tevrede is.

• Wat hoogs betekenisvol is, is dat hoewel bykans 27 
000 kiesers geregistreer het, het ongeveer 10 
miljoen stemgeregtigdes nie eens gelol om te 
registreer nie. Van die geregistreerde  kiesers het 
slegs sowat 65% gestem – die laagste ooit. Daar is 
dus 'n beduidende wegblystem, wat grotendeels 
vertolk moet word as 'n protesstem. In talle huidige 
agtergeblewe woonbuurtes en plakkerskampe is 
duidelik soveel wanhoop en moedverlorenheid dat 
die stembus geminag word. Hierdie opgekropte 
aggressie kan 'n tydbom wees.

• Waarvoor daar dankbaarheid behoort te wees, is dat 
die verkiesing oor die algemeen vreedsaam verloop 
het, ondanks talle doemprofesieë tot die teendeel. 
Dit is genadiglik toeskryfbaar aan die Christelike 
netwerk van gebede wat opgegaan het tot Hom wat 
alles en almal in Sy hand hou.

Waar laat dit alles die Boere-Afrikaner van Mei 
2019? Dit is die kernvraag wat beantwoord moet word 
as die Boere-Afrikaner met sy kultuurerfenis en 
vryheidsaspirasies as volk wil voortbestaan. 

STEMME % STEUN SETELS

VERKIESINGSJAAR (%)

PARTYE WAT SETELS
VEROWER HET

Verkiesing 2019

Bron: www.elections.org.za
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 Woord

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

- Hosea 10:12

stilword

■  Johan Terblanché, Christ Alone Ministries

uit     die

NG Kerk: Staan vas

“Wil jy regtig gesond word?”

Dr. Ockert Botha
082 922 6355

info@vetsfocus.co.za
www.vetsbrands.co.za

Jou troeteldier & sy gesondheid

Niersiektes is een van die mees algemene 
oorsake van dood by honde en katte.  Dit word 
breedweg gekategoriseer as akute en kroniese 
siektes.
Die niere is die filter van die liggaam en skei giftige 
stowwe met urine af, terwyl dit die nodige vlakke 
van kalsuim en vitamiene D voorsien. Wanneer die 
niere nie behoorlik funksioneer nie, sal gifstowwe 
opgebou word in die bloed en dan raak die 
troeteldier siek.
Daar is verskillende oorsake van nierprobleme, 
waarvan die belangrikste ouderdom is. Ander 

oorsake is genetiese afwykings, immuunsiektes, 
kanker, ens. Enkele simptome van niersiektes is 
bloed in urine, verlies aan eetlus, lekkasie van 
urine, ongewone dors, ens.
In vroeë diagnose kan niersiektes bestuur word 
met behulp van medikasie en korrekte dieet, wat 
verlaagde proteïene, fosfor en natrium insluit, 
tesame met hoë Omega 3 inhoud. VetsBrands het 
aan die hand van diepgaande navorsing oor 
niersiektes by honde en katte die drie medisinale 
en voorkomende produkte ontwikkel soos 
hieronder aangedui.

Deur span gekwalifiseerde veeartse van VetsBrands o.l.v. dr Ockert Botha (BVSc.) 

Bloemfontein: Dan Pienaar 
Dierekliniek | Preller Walk 

Vetshop | Prosperitas 
Dierekliniek | Vets at Haldon | 

Vetovs Dierekliniek | 
Woodland Hills Vetshop | 

Fichardtpark Dierekliniek | 
Bloemfontein Dierehospitaal | 

Boulevard Dierekliniek.
Kimberley: Vets 4 All Animal 

Clinic | Kimberley Pet 
Essential.

Petrusburg: Platteland 
Dierekliniek.

V o e d i n g s h u l p  i n  d i e 
beskerming, voorkoming en 
hantering van niersiektes by 
honde en katte; maklik om te 
doseer en bui ten-gewoon 

V o e d i n g s h u l p  i n  d i e 
bestuur van kroniese 
nierversiekte (CRD) by 
honde en katte; smaaklike 
tabletformulering

Gebalanseerde proteïene 
gehalte en verteerbaarheid, 
verseker positiewe amino-
suuropname en  sp ie r -

retensie; uitsluitlike gebruik van unieke 
beesvrye hoë DHA, EPA olie en vet, om 
oorgewigprobleme te voorkom terwyl 
effektiewe nier-, hart-, gewig- en 
velgesondheid verseker word.

RENOFOCUS OIL
(Reg. No. V 28394 Act36/1947)

RENOFOCUS 
(Reg. No. V 29999 Act36/1947)

VetsBrands Senior
Maintenance
Premium Dog Food

Alle VetsBrands
produkte beskikbaar

by die volgende
Diereklinieke in

sentraal SA:

Niersiektes by honde en katte

PawsPawsPaws

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

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

DieDie

Troete
ldier

Troete
ldier

Super
mark!

Super
mark!

Die

Troete
ldier

Super
mark!

051 447 2930051 447 2930051 447 2930

VAN NIEKERKSHOF
KENNELS

► Pet Hotel
Versorging van diere

DF Malherbelaan 20 • Estoire, Bfn

Elbé van Niekerk
082 573 3333 | 051 433 1831

► Skoonheidsalon
Vir honde en katte

Was/Sny/Dip/Ontwurming/Naels

► Vervoer
Van troeteldiere landswyd

www.vanniekerkshof.co.za

Die situasie waarin die NG Kerk tans is met 
dié dat besluite dat homoseksualisme 
aanvaarbaar is en dat dit selfs op die kansel 
toelaatbaar is, op die kerk afgedwing is deur 
'n appélhofuitspraak, is vir baie behoudende 
lidmate onaanvaarbaar. Dit is natuurlik heel 
begryplik - ook onsself as NG lidmate beskou 
in  oo reens t emming  me t  d i e  Bybe l 
homoseksualisme as sonde.

Soos alle sonde moet dit bely word, is daar 
deur Christus vergifnis voor en is ook 
verlossing daarvan by Hom moontlik. 
Hieroor is die Bybel baie duidelik. 

Diegene wat die homo-voorstel by die NG 
Kerk ingebring het – Fritz Gaum en sy seun 
Laurie tesame met ander - dwaal grootliks en 
dien as sodanig uitgewys te word. Die kerk 
behoort aan die Here en aan niemand anders 

nie en daarom kan onder geen omstandighede 
toegelaat word dat die kerk gekaap word nie.

Derhalwe moet gelowige lidmate wat 
kinderlik vashou aan die Bybel as die 
onfeilbare Woord van God-Drieënig, 
vasstaan in die kerk – en ook in die NG Kerk – 
en dit nie verlaat nie. In die kerkorde is die 
remedies voorgeskryf, soos tug en sensuur en 
dus sê ons: Staan vas en bestry tot oorwinning 
dit wat van die Bose is.

So ook is die besluit van die Moreletapark 
Gemeente in Pretoria, met meer as 20 000 
lidmate, om bande met die NG Kerk op te 
skort, begryplik, maar is ons boodskap steeds 
dieselfde: Moenie toelaat dat die kerk gekaap 
word nie, staan vas en beveg, m.b.v. die 
almagtige Koning van die kerk, die Bose en 
sy dwalers.

Verklaring oor Orania
Wat betref die polemiek in die media en op 
sosiale media rakende beweerde finansiële 
onreëlmatighede in die Orania Beweging, 
word Ditsem Nuus as Orania-gebaseerde 
koerant deur lesers om kommentaar gevra. 
Daarom kan ons die situasie nie ignoreer nie 
en lewer derhalwe soos volg kommentaar:

• Eerstens dien daarop gewys te word dat die 
Orania Beweging en Orania  twee 
verskillende Identiteite is, wat struktureel 
losstaan van mekaar.  Die Orania 
Beweging met sy besondere geskiedenis 
funksioneer vandag met sy eie personeel 
e n  fi n a n s i e s  a s  ŉ  s e l f s t a n d i g e 
promosieliggaam van Orania. Die dorp as 
sulks word besit  en bestuur deur 
Vluytjeskraal Aandeleblok (VAB), wat as 
amptenary het die Orania Dorpsraad en 
wie se finansies afsonderlik staan van die 
Orania Beweging. Dan is daar nog die 

Orania Verteenwoordigende Raad (OVR) 
as oorkoepelende plaaslike owerheid oor 
Orania dorpsgronde plus die verskillende  
aangrensende gebiede bekend as die 
Groter Oraniagebied. Dus is die Orania 
Beweging slegs ŉ kleiner eenheid binne 
die groter Orania-opset.

• Tweedens, wat die beweringe rakende 
Orania Beweging betref, sê ons die volle 
finansiële prentjie moet openbaar word ter 
wille van volkome deursigtigheid. Sou 
daar negatiewe reperkussies uitkom, moet 
die reg sy gang gaan, sonder aansiens des 
persoons. Dit is al hoe die huidige 
polemiek te ruste gelê sal kan word.

• Derdens, vir die rekord, Ditsem Nuus is ŉ 
onafhanklike koerant onder alleen-
eienaarskap sedert sy ontstaan in 2008 en 
het tans sy kantoor te Orania.

MT Steyn moet skuif, maar
beswaar aangeteken
Die Vrystaatse Provinsiale Erfenishulp-
bronagentskap (VPEHA) het  formeel 
toestemming aan die Universiteit van die 
Vrystaat (UV) verleen om die standbeeld van 
oud-pres. MT Steyn voor die hoofgebou van 
die universiteit te verskuif na die terrein van die 
Oor logsmuseum en Vrouemonument . 
Daar teen  het  Afr iForum en verskeie 
bewar ings ins te l l ings ,  ins lu i t end  d ie 
Bloemfonteinse Kultuurvereniging, die 
Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys en 
die Gereformeerde Geloofsbond (wat 32 
gemeentes in die land insluit) ,  egter 
onmiddellik beswaar aangeteken.

 In die beswaarskrif word dit o.m. gestel dat 
die verskuiwing studente op die kampus eerder 
sal polariseer as om respek en samehorigheid 
onder hulle te bevorder. Daar word op gewys 
dat Steyn as stigterslid van die universiteit 
verdien om die standbeeld op kampus te hê. 

 “Dit beteken allermins dat geen ander beelde 
van rolspelers bygevoeg mag word nie. Om 
hom egter te verwyder op grond van eietydse 
ideologiese oorwegings, druis in teen die 
aanhef van die SA Grondwet dat ons almal sal 
respekteer 'wat hul beywer het om ons land op 
te bou en te ontwikkel'”.

 “Dit is die plig van 'n onderwysinstelling soos 
die UV en 'n instansie soos die VPEHA om as 
erfenisbewaarders te verseker dat openbare 
ruimtes die volle verhaal van die verlede 
uitbeeld. Indien die beeld verskuif sou word, 
kan Afrikaanse studente en personeel van die 
UV tereg vra of hulle nog welkom op die 
kampus is”, aldus die beswaarskrif.

 Lede van die publiek wat die appèl teen die 
verskuiwing  van  d ie  s tandbee ld  wi l 
ondersteun,  kan dit op afriforum.co.za/steyn-
moet-bly doen of  sms “Steyn” na 42315. 

Inmiddels sê Tokkie Pretorius, direkteur van 
die Oorlogsmuseum, dat die standbeeld by sy 
nuwe standplaas op 11 Oktober vanjaar onthul 
sal word, presies 120 jaar ná die uitbreek van 
die Anglo-Boere-oorlog.

In Markus sien ons 'n blinde man wat na 
uitroep na Jesus.  Jesus vra hom: “Wat wil jy 
hê moet Ek vir jou doen?” Die blinde man 
antwoord: “Dat ek mag sien.” En Jesus sê vir 
hom: “Gaan, jou geloof het jou gered.” En 
dadelik het hy gesien en Jesus op die pad 
gevolg. (Markus 10: 46-52)

Johannes 5: 5-9 vertel van 'n man wat 38 
jaar lank by die bad van Bethesda gewag het 
om gesond te word. Jesus het hom gevra: 
"Wil jy gesond word?” Jesus sê toe vir hom: 
“Staan op, neem jou bed op en loop.”  En 
dadelik het die man gesond geword en sy bed 
opgeneem en geloop.

Ek sien steeds talle mense wat in blindheid 
voortploeter. Hulle val en struikel oor hul eie 
voete omdat hulle fisies of geestelik siek is, 
terwyl ander steeds lê en wag op 'n 
wonderwerk. 

Vandag vra die Here: "Wat wil jy hê ek moet 
vir jou doen? Wil jy gesond word?"  Die vrae 
blyk oppervlakkig en alledaags te wees, maar 
in werklikheid is die Here Jesus Christus 

ernstig. Trouens, die vrae behoort soos volg 
gelees te word: “Wat wil jy regtig hê ek moet 
ek vir jou doen? Wil jy regtig gesond word?"

Wel, as ons regtig wil, moet ons regtig begin 
glo in Jesus Christus en sy vermoë om te red, 
te verlos en te genees. Ons moet ophou om na 
die vyand te luister, wat twyfel, vrees en 
ongeloof saai. 

Matteus 21:22: "Alles wat julle in die gebed 
vra, sal julle ontvang as julle glo."

As jy glo? As jy glo in wat? Dikwels glo ons 
dat die Here sekere dinge kan doen of ons die 
begeertes van ons harte kan gee, terwyl ons 
nie glo in wie Jesus is nie.

Sodra ons kan glo dat Jesus Christus die 
Seun van God is, die Alfa en die Oméga, die 
Een wat was en is en wat kom, die weg, die 
waarheid en die lewe, wat genade bewys en 
selfs die onaantasbare aanraak, dan het ons 
geloof - ware geloof. 

Dan kan ons sê: "Ja, Here, ek wil regtig 
gesond word.”

Standbeeld van pres. MT Steyn voor
die hoofgebou van die UV.

- Foto: praag.org

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

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

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  

Op 19 Desember 2018 het die Algemene 
Vergadering van die VN die Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration aanvaar 
waardeur migrasie dwarsoor die wêreld dramaties 
vergemaklik kan word. Dit volg op ŉ reeks vooraf 
vergaderings en ooreenkomste.

Die resolusie van 19 Desember 2018 is aanvaar 
met 152 lande ten gunste, 5 daarteen, 12 buite 
stemming en 24 wat nie gestem het nie, Suid-
Afrika het, soos verwag, daarvoor gestem.

Die volgende lande is op een of ander wyse nie 
ten gunste van die Pakt nie: Oostenryk, Australië, 
Bulgarye,  Chili,  Tsjeggiese  Republiek, 
Dominikaanse Republiek, Estland,, Hongarye, 
Italië, Israel, Letland, Pole, Slowakye, Switserland 
en die VSA.  Dan is daar ook lande waar daar 
intern tweespalt oor die Pakt is, soos Denemarke, 
Finland, ens.

Hierdie Globale Pakt vir Migrasie kan die lande 
wat dit onderteken, se onafhanklikheid, vryheid en 
identiteit in gedrang bring. Dit kan beteken dat 
grensbeheer effektief  wegval en dat 'n geweldige 
instroming van Derde Wêreldse elemente na 
ontwikkelde lande plaasvind – wêreldwyd het 750 
miljoen mense aangetoon dat hulle graag 
“permanent” sal wil emigreer. Die VN beskou 
hierdie emigrasie as “onvermydelik, wenslik en 

noodsaaklik”. 
Daar is egter ook lande wat die Migrasie Pakt 

teenstaan en reken dat die toestroming van meestal 
kwalik-geletterde en onopgeleide immigrante 
beswaarlik waarde kan toevoeg tot  die 
ontwikkelde lande wat hulle in die visier het. 
Desondanks  wil  dit  voorkom asof  die 
globaliseringsgedagte reeds sό polities korrek 
geword het dat lande soos Brittanje, Ierland, 
Duitsland en Kanada, om enkeles te noem, bereid 
is om hul bevolkings op die altaar te plaas ter wille 
van globalisme.

Om die verborge agenda van die Pakt te verstaan, 
moet daarop gelet word dat in die formulering 
daarvan alle vorme van kritiek op die stelsel 
onwettig verklaar word, asook dat alle vorme van 
“diskriminasie” teen die immigrante uitgeskakel 
moet word, insluitende “haatspraak”. Die 
immigrante teen wie “gediskrimineer” word, moet 
boonop deur die gasheerlande van mediese- , regs- 
en psigo-maatskaplike hulp voorsien word. 

Hoe raak dit Suid-Afrika? Gegewe die miljoene 
onwettige immigrante wat reeds in die land is, kan 
verwag word dat die regering die deure wyer sal 
wil oopgooi. Min van hierdie aankomelinge is 
kundig genoeg of opgelei om 'n daadwerklike 
bydrae tot die land te maak, terwyl hul inskakeling 

Franchise-geleentheid
Gener8 Sustainable Energy Solutions, ŉ 
landswye franchisegroep met hoofkantoor te 
Witbank, bied franchise-geleenthede vir 
geskikte en ondernemende entrepreneurs in die 
Suid-Vrystaat en Bo-Karoo. Gener8 verskaf die 
volle reeks van produkte: Geisers, pompe, 
p a n e l e ,  k o n t r o l e e r d e r s ,  o m s e t t e r s , 
kragopwekkers, UPS,  windkragoplossings. 

energiebestuur, ens.
Maklike verpligtinge geld vir suksesvolle 

betroubare applikante, terwyl deeglike 
opleiding verskaf word. Winsdeling is moontlik 
van meet af.

Vir meer besonderhede skakel die eienaar 
Oscar Loreti 082 337 7068 / 013 692 5962.

Irene van der Westhuizen met haar saalperdhings, Valley's Rising Music, wat op die afgelope
Bloemskou die SA Grootkampioen-vyfgang-saalperdkampioenskappe vir die derde jaar gewen het.

“Rockfees” by
Vrouemonument?
Volgens die Bemarkingskantoor van die 
Oorlogsmuseum word ŉ “Rockfees” op die 
t e r r e i n  v a n  d i e  O o r l o g s m u s e u m  e n 
Vrouemonument in Bloemfontein in Oktober 
vanjaar beplan ter 120ste herdenking van die 
uitbreek van die Anglo-Boere-oorlog. Hierdie 
fees word beplan in samewerking met die 
“Aasvoëlklub” in Bloemfontein.

Teen hierdie beplande fees teken die Front 
Nas ionaa l  (FN)  beswaar  aan  by  d ie 
Vrouemonumentkommissie en sê in 'n 
mediaverklaring o.a.: “Ons het volle begrip 
daarvoor dat dit belangrik is vir monumente en 
museums om alternatiewe planne te maak om 
voete te lok en die geskiedenis lewend te hou. 
Ons voel egter dat dit darem met die nodige 
respek gedoen behoort te word. 

“Die oorlogswonde lê nog rou by baie van ons 
volksgenote. Dit is 'n natuurlike proses by 'n 
volk om, oor verloop van ŉ lang tyd, vrede te 

maak met die wonde wat hom toegedien is op 
die wyse waarop dit ons volk toegedien is. Die 
Vrouemonument is nie net 'n monument nie. 
Dis 'n laaste rusplek.

“Dis nie die plek of die geleentheid vir 'n 
“Rockfees” met 'n kontantkroeg nie. Dis nie 
aanvaarbaar om te sê: 'Ja maar ons gaan kerse 
brand en 'n minuut van stilte handhaaf om die 
30 000 vroue en kinders in konsentrasie-
kampkerkhowe te herdenk… en daarna 
verkoop ons drank en rock ons' nie. 

Ons is 'n beskaafde volk. 'n Beskaafde volk 
huldig sy erfenis met respek, met deernis, met 
ootmoed en met waardigheid. Vir rockfeeste is 
daar sale en dansklubs en stadions die hele 
Vrystaat vol.”

Vir  meer  besonderhede  oor  h ierd ie 
aangeleentheid kan Daniël Lötter van FN 
gekon tak  word  by  076  024  0333  o f 
daniel.fnsa@outlook.com.

Gauteng aanlynregistrasie vir
leerders: Rooiligte flikker
Die nuwe regulasies van die Gautengse 
Onderwysdepartement  wat bepaal waar leerlinge 
aanstaande jaar d.m.v. ŉ aanlynproses geplaas kan 
word ongeag taal of voorkeur, was duidelik ŉ 
poging deur LUR Panyaza Lesufi, bekende anti-
Afrikaanse aktivis, om Afrikaanse skole in die 
provinsie nek om te draai. Die nuwe regulasies vir 
die inskrywing van leerders vir aanstaande jaar, 
geskeduleer om op 13 Mei te geopen het, stel taal 
glad nie meer as ŉ vereiste oor waar kinders 
ingeskryf mag word nie. 

Die vereistes wat nou voorop gestel word, is 
o.m. die skool naaste aan die woonplek van die 
leerders en of daar reeds in 'n skool familielede 
van die leerders is wat aansoek doen. Die 
aanlynproses is anoniem en leerders wat aansoek 
doen, moet eenvoudig die uitslag van hul aansoek 
sonder voorbehoud aanvaar.

Leerders kan dus nie meer aansoek by 'n 
spesifieke skool doen nie, terwyl 'n skool gedwing 
kan word om voorsiening te maak vir onderrig in 
die taal van keuse van die nuwe leerders. Of daar 
plek in 'n skool is, sal ook nie meer noodwendig as 
'n rede vir weiering kan geld nie.

Die VF Plus sê tereg in ŉ mediaverklaring: “Taal 
is nie meer ter sprake nie, en die voorskrifte is 
volgens die VF Plus ongrondwetlik aangesien dit 
enkelmedium-skole duidelik sal dwing om 
leerders van ander tale te akkommodeer. Die 
geldigheid van hierdie regulasies sal in ŉ hof 
getoets moet word, aangesien dit geen ruimte laat 
vir enkelmedium-moedertaalonderrig nie.”

Die nuwe aansoekstelsel kan dus hoogs nadelig 
wees vir tradisionele Afrikaanse skole. Die wortel 
van die probleem is ooglopend tweeledig: Aan die 
een kant, het die Gautengse Dept. van Onderwys 
gefaal om genoeg nuwe skole en klaskamers te 
bou vir die ontploffende getalle leerders en nou 
word, in die tweede plek, die bal aangegee na 
hoogsfunksionele Afrikaanse skole om 
hoofsaaklik swart nuwe leerders te akkommodeer.

Weens 'n agterstand in instandhouding moet 
skole in Gauteng, soos ook in die res van die land, 

handel met verouderde en verslegtende 
skoolinfrastruktuur.  Daarvan is die Driehoek-
brugtragedie vroeër vanjaar in Vanderbijlpark 
sprekende 'n voorbeeld en ten opsigte waarvan 
Lesufi en sy  departement strafregtelike aanklagte 
in die gesig staar.

Die Gauteng onderwysdepartement begroot 
jaarliks R1 miljard vir die opknapping en 
opgradering van openbare skole, maar die 
behoefte in hierdie verband in terme van 
geldwaarde, beloop alreeds ŉ massiewe R5 
miljard. Volgens 'n ondersoek deur  die Nasionale 
Raad van Provinsies (NRP) is daar jaarliks  'n 
toename van ongeveer  85 000  leerders in 
Gauteng , wat huidig 'n tekort van 142 nuwe skole 
meebring, waaronder 85 primêr en 57 sekondêr.

Hoe dit ook al sy, AfriForum en Fedsas het 
gesamentlik ernstig beswaar gemaak teen die 
nuwe aanlynregistrasiebeleid en dreig om dit 
hoftoe te neem, waarop Lesufi gedeeltelik 
toegegee het en die opening van die aanlynproses 
met 'n week uitgestel het. Hy sê in hierdie week 
wil hy met AfriForum en Fedsas vergader en tot 'n 
vergelyk probeer kom.  

Die nuwe stelsel en beleid in Gauteng laat die 
rooiligte flikker vir onderwysowerhede in die res 
van die land, veral wat betref die voortbestaan van 
Afrikaanse skole. Soos wat AfriForum, Fedsas en 
andere aanvoer, moet onregmatigheid en 
rampspoedige beleidsrigtings in die kiem 
gesmoor word voordat onberekenbare skade 
aangerig word.  

In nasionale verband kan volgens die Suid-
Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge  
minstens 75% van skole in SA as wanfunksioneel 
beskou word en tot 80% van graad 4's as 
funksioneel ongeletterd.  Daar is wetenskaplik 
bevind dat ŉ meerderheid kinders uit SA 
staatskole nie op die vereiste opvoedkundige vlak 
is vir hul graad of ouderdom nie en dat dit hulle 
swak voorbereid laat vir tersiêre studie en die 
werksplek

by die belastingstelsel van die land ernstig 
bevraagteken word. 

Waar laat dit die Boere-Afrikaner? Nie in 'n 
gunstige posisie nie, om dit sag te stel. Nόg meer 
institusionele diskriminasie en toenemende 
“white privilege” marginalisering kan verwag 
word. 

Daarom lyk  selfbeskikking  in  volle 
konsekwensie die enigste volhoubare opsie en 
oplossing. Tesame daarmee is dit voor die 
handliggend dat die Boere-Afrikaner aansluiting 
vind by nasionalistiesgesinde lande en partye wat 
nie deur die globalisme van die Nuwe Wêreldorde 
(NWO) ingesluk en verorber wil word nie.

Migrasiestroom wêreldwyd:
VN wil dit vergemaklik
■ Redaksie

Migrantestroom in Europa.
- Foto: The Daily Source

■ Redaksie

- Foto: Media24

Mooi bly mooi!

■ Redaksie

■ Redaksie
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HORISON NYWERHEIDSKORF | ORANIAHORISON NYWERHEIDSKORF | ORANIAHORISON NYWERHEIDSKORF | ORANIA

Vleis met persoonlikh
eid

Vleis met persoonlikh
eid

Vleis met persoonlikh
eid

Kwaliteit soos nêrens nie

Danie - 082 411 9917 enDanie - 082 411 9917 en
Verhona - 082 411 9917Verhona - 082 411 9917
tot jou diens!tot jou diens!

Danie - 082 411 9917 en
Verhona - 082 411 9917
tot jou diens!

PAS GEOPENPAS GEOPENPAS GEOPEN

Jeanette en Lynette
tot jou diens

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

KomloerieKomloerie
Ook:

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

► Hengelgerei
 Breekware►
 Buitelewe►

► Elektronika
 Speelgoed►

Saffierstraat 87
Orania-Wes

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

Snoesig vir dieSnoesig vir dieSnoesig vir die WINTER!WINTER!WINTER!
Warm komberse
Winterlakens
Handskoene - groot & klein
Warm sokkies - mans & dames
Serpe
Verwarmers (waaier)
Watersakke

Komsnuffelself!

Klawer
Kaste

Orania

andries.klawerkombuise@gmail.com

Die mees bekostigbare wyse om
jou vensters en deure te beveilig

Orania Motors Kompleks

082 320 4290

Bied nou ook vir

VERVAARDIG IN LIGTE STAAL, GEGALVANISEERDE STAAL OF ALUMINIUM
Vleklose staal toebehore

Mees bekostigbare produk | Gehalte gewaarborg

die Bo-Karoo:

Skrootmetale

Aankope en verkope van
Swaarmetaal
Ligtemetaal
Koper SB
Koper 2 gemeng

Aluminium
Vleklose staal
Batterye
Lood

André Minnaar 074 223 3211

Olienhoutrylaan, N27, Orania

Noord-KaapNoord-KaapNoord-Kaap

Brass

Op R369 tussen Orania enOp R369 tussen Orania en
Vanderkloof/Petrusville/LuckhoffVanderkloof/Petrusville/Luckhoff

Op R369 tussen Orania en
Vanderkloof/Petrusville/Luckhoff

*Boere/maatskappye kan groot volumes kry @ verlaagde pryse

Nou

oop!

*Gelisensieerd Grootmaat Diesel varskaffer - Minimum 1500 liter

Dienste:

Grootmaat aankope
Grootmaat aflewerings
Ablusiegeriewe
Kiosk
Truck stop - 24h sekuriteit
● Oornagfooi R80 per dag
● Trokke wat hervul - Gratis

Kontak Nico by
079 482 9107

Venster op Bo-Karoo en Orania

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

Aflewerings tot so ver as Victoria-Wes,
Vosburg, Orania, Vanderkloof,
Colesberg en Richmond

Bigger, Bolder, Better -
Buildit

Wiidstraat • Hopetown

Hentie Brits tot u diens! 
0812646192 | 084 988 9088

CCTV

Draadlose
alarms

     Satelliet 
Internet

  
Sonstelsels

Rekenaars

Littleheaven@vodamail.co.za

Elektriese heinings
  
Songeisers

Noord-Kaap – en Bo-Karoo

In die nagevolge van die wankeling van Eskom as nasionale 
kragvoorsiener en kommer oor wat kan gebeur indien Eskom 
nie volhoubaar blyk te wees nie, bestaan ŉ sterk gevoel in 
veral die Bo-Karoo met sy volop sonskyn dat hierdie 
potensiële kragbron as plaasvervanger ingespan behoort te 
word. Die Noord-Kaap as provinsie word tereg die mekka van 
sonkrag in die land bestempel. In Suid-Afrika is gemiddeld 2 
500 uur sonskyn per jaar, met ŉ gemiddelde sonbestraling van 

2tussen 4,5 en 6,5 kWh/m  per dag - dit in vergelyking met bv. 
Europa met slegs 1 000 ure sonskyn per jaar oftewel 1 

2kWh/m .
Daarenteen toon wetenskaplike ondersoeke dat die 

gemiddelde uur sonskyn per jaar vir De Aar en dus vir die 
omliggende Bo-Karoo beloop na genoeg 3 480 uur sonskyn 
per jaar – dus ver bo die gemiddelde vir die land. Vir meer 
inligting besoek gerus www.weather-and-climate.com. 

Daar is dus geweldige potensiaal vir die ontwikkeling van 
sonkragaanlegte spesifiek in die Bo-Karoo, trouens die 
potensiaal is daar om die streek selfvoorsienend in 
kragopwekking te maak, onafhanklik van Eskom. Die 
probleem is natuurlik die monopolie wat die regering tans 
t.o.v. Eskom uitoefen – indien dit gedesentraliseer kan word, 
kan dit ŉ nuwe hoofstuk vir die Bo-Karoo open.

Indien daar na verdere syfers gekyk word, dan blyk dit dat 
die Noord-Kaap reeds beskik oor sowat 56% van die 112 
onafhanklike kragprodusente in die land wat bydra tot Eskom. 
In die Noord-Kaap is reeds 29 sonkragaanlegte van 
verskillende groottes en tipes gevestig.

Een van die uitstaande van hierdie aanlegte is te Upington 
die KHI Solar One as die eerste toringsonkragaanleg in Afrika 
om 24 uur sonkrag op te wek. Beslaande 140 ha en met ŉ 
uitset van 50 MW, is dit in 2016 voltooi deur die Spaanse 
maatskappy Abengoa.

By Postmasburg is die nuwe Redstone Solar Thermal Power 
Tower in 2018 voltooi en wat 27 m hoër is as die Carlton 
Sentrum in Johannesburg en naas die Hillbrow Toring die 
tweede hoogste betonkonstruksie in die land. 

Tans is die Kalahari Dessert Kathu Solar Park by Kathu in 
aanbou en wat, soos KHI Solar One, van ŉ ingewikkelde 
stelsel van gesmelte sout gebruik maak om krag ook snags te 

2lewer. Dit beslaan 4,5 km , lewer 'n uitset van 100 MW, wat 
genoeg is om 179 000 huishoudings van krag voorsien.

Volgens die Dept. van Energie is die gesamentlike 
beleggingsaandeel van hernubare energieprojekte in die 
Noord-Kaap 46% meer as die jaarlikse BNP van R92 miljard 
van die provinsie. Die Noord-Kaap het in 2016, 5 591 GWh 
elektrisiteit verbruik, oftewel 2,5% van die nasionale verbruik 
van 222 436 GWh.

Indien die kragopwekking uit hernubare energieprojekte in 
die Noord-Kaap bymekaar gevoeg word – huidige sowel as 
binnekort beplande – kan die provinsie op hierdie wyse in 
meer as 100% van sy eie elektrisiteitsbehoeftes voorsien.

Dit is egter nie slegs deur die makrobril waardeur na die 
situasie gekyk behoort te word nie, m.a.w. na groot 
sonkragaanlegte nie, maar ook vanuit 'n mkro-oogpunt, d.w.s. 
sonkragstesels vir individuele huishoudings en kleiner 
besighede. Hoe kan Jan Alleman t.o.v. sy of haar woning of 
besigheid of boerdery losgemaak word van Eskom, sodat 
hulle onafhanklike sonkrag het?

In hierdie veld of mark is daar 'n enorme behoefte en 
potensiaal wat wag om ontgin te word. Die sleutelvereiste is 
egter dat dit bekostigbaar maar steeds van goeie gehalte moet 
wees. Om gesprek en sinergie hieroor aan die gang te kry, het 
Ditsem Nuus 'n spesiale Facebookblad as gesprekforum 
geskep onder die opskrif Sonkrag vir almal – besoek dit 
gerus. 

Die punt is, die Noord-Kaap en ook dus die Bo-Karoo, sit 
met sy sonkragpotensiaal op ŉ ontsaglike ekonomiese bron. 
Ten opsigte daarvan behoort nie net op makrovlak aandag 
gegee te word nie, maar ook op mikrovlak.

In hierdie artikel is slegs gehandel met sonkragaanlegte, 
maar daar is natuurlik ook die praktyk en potensiaal van ander 
hernubare energiebronne, soos wind en hidro – onderwerpe 
op hul eie.

– mekka vir sonkrag

Grootmaat
dieseldepot
geopen

'n  Dieseldepot vir  grootmaat-
verbruikers is pas geopen langs die 
R369, ongeveer 20 km vanaf Orania 
oppad na Vanderkloof, Petrusville en 
Luckhoff. Grootmaat aankope kan by 
die depot gedoen word, terwyl 
grootmaat aflewerings ook vir kliënte 
by hul persele gedoen word.

By die depot kan langafstandtrokke 
oornag met 24/7 sekuriteit – gratis vir 
trokke wat hervul. ŉ Kiosk met 
wegneemkos en ablusiegeriewe is 
ook by die depot beskikbaar. 

Vir meer inligting skakel Nico van 
Aswegen by 079 482 9107.

■ Redaksie

■ Redaksie

Hoe sonkrag ingespan kan word - Redstone Solar Thermal Tower by Postmasburg.
-Foto: Bussiness Insider SA
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AGENTSKAP
VIR

Horison Nywerheidskorf
Kareeboomlaan

Orania

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

Gert 082 412 3742
gert@vcopp.co.za

MOTORFIETSE

Motorfietse
Vierwielers
Bromponies
Afleweringsfietse
Nutsmotorfietse
Veldmotorfietse

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

Plasma snymasjien.
Met jarelange entrepreneurservaring te Witbank, 
Mpumalanga, het Hennie en Rinie Myburgh pas hul 
besigheid Epilite Industriële Handelaars te Orania 
hervestig. Geleë in die Nywerheidsgebied te 
Ysterklipstraat 47-48 (waar die groot staalrenoster 
staan!), bied hulle ŉ wye reeks industriële produkte 
en dienste in ŉ pakketformaat uniek vir die Bo-
Karoo.

Die  produkte en dienste sluit in CNC plasma 
snywerk uit staal kunstig volgens enige ontwerp, 
industriële poeierbedekking (powder coating), die 
bou, verhuring en herstel van platbaksleepwaens en 
algemene staalwerke. Epilite Industriële Handelaars 
beskik ook oor die agentskappe vir twee nasionale 
handelsmerke, nl. Exide batterye en G. Fox 
veiligheidstoerusting – albei in volle produkreekse.

Voorts is daar op die perseel van Epilite ŉ 
bergingsfasiliteit vir ou olie, waar die publiek 
sonder koste in ŉ opgaartenk ou olie kan gaan stort. 
Ook te huur is ŉ industriële grassnyer vir 
doeleindes van  groot terreine.

Hennie sê Epilite is ingestel op innoverende diens 
volgens die spesifieke behoeftes van kliënte en 
hulle maak graag ŉ plan daar waar ŉ nuwe uitweg 
gesoek word. Sy hande staan vir niks verkeerd nie, 
terwyl Rinie omsien na die administrasiekant van 
Epilite. Hulle is nie net Orania tot diens nie, maar 
ook omliggende dorpe en plase.

Nuwe era vir industriële produkte
en dienste in die Bo-Karoostreek

G. Fox veiligheidstoerusting.

EPiLiTE

Epilite Industriële Handelaars

Industriële Handelaars

Ysterklipstraat 47-48
Nywerheidsgebied | Orania

082 475 6785
082 474 7955

epilite265@gmail.com
Vir volle detail

www.exide.co.za 
Vir volle detail

www.gfox.co.za

Volg
o n s Die

planmakers

Poeierdek-oond. Berging ou olie.

Perseel van Epilite met die renosterlandmerk. Rinie en Hennie.

Industriële
grassnyer.Exide batterye.

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 en
bring dit!

Nicky en Jonathan

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!

Vir 'n naam vir die besigheid het 
Horison Motorfietse 'n prys van 
R500 uitgeloof vir die best voorstel 
en uit die talle wat ontvang is, was 
die eenparige besluit van die 
eienaars dat Horison Motorfietse 
die beste is. Die voorstel is 
ingedien deur Bennie Taljaard.

Op die foto oorhandig Gert van 
C o p p e n h a g e n  v a n  H o r i s o n 
Motorfietse die prys aan Taljaard, 
tesame met 'n geraamde sertifikaat.

Foto: Ditsem Nuus

Jolige opening 1 Junie

D i e  W o r s m a n  w a t  o n l a n g s  a s 
gespesialiseerde en toegewyde vleis-
handelaar in die Horison Nywerheidskorf, 
Orania, geopen het, het hul amptelike 
openingsviering op Saterdag I Junie 2019 by 
die winkel. Volgens eienaars Danie Strydom 
en sy dogter Verhona Coetzee gaan dit 'n hele 
feestelike geleentheid wees met braaivleis, 

stalletjies, springkastelele en speletjies vir 
die kinders, ens.

Die publiek word genooi on die oggend 
vanaf 09:00 'n draai te maak en sommer die 
groot verskeidenheid gespesialiseerde 
produkte van Die Worsman te kom uittoets.

Danie kan geskakel word by 082 411 9917.

Al hoe meer nasionale handels-
merke maak hul verskyning in die 
Orania-besigheidswêreld, een 
waarvan is Afrisam wat pas 'n 
massa-betonaanleg in  same-
werking met die Wilco Groep 
opgerig het, soos op die foto 
hiernaas. Ander nuwe en bestaande 
nasionale handels-merke op die 
dorp sluit in Big Boy motorfietse, G. 
Fox veiligheidstoerusting, Exide 
batterye, Easigas, Seeff Eiendomme 
en OK MiniMark.

NasionaleNasionale
handelsmerkehandelsmerke
Nasionale
handelsmerke

Regs, die Afrisam-aanleg in Orania. - Foto: Ditsem Nuus

PryswennerPryswenner
in naamkiesin naamkies
kompetisiekompetisie

Pryswenner
in naamkies
kompetisie

■ Redaksie

■ Redaksie

■ Redaksie
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• Sportredaksie

dit wat saakmaak

Kimberley

Hopetown

De Aar

Modderrivier

Brandfort
N1

N5

N8

N6

Petrusburg
Bloemfontein

Philippolis

Dealesville

Orania

Boshof

Luckhoff

Vanderkloof

Hanover

NOORD-KAAP

VRYSTAAT

Colesberg

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

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

Daaglikse elektroniese nuusbrief
DitsemBlits @ R240 per jaar

Bekostigbare advertensiemedia
na Afrikaanssprekendes!

082 773 2150 | 053 207 0127 | advertensies@ditsem.net071 656 2673082 454 2338082 454 2338082 454 2338

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!

Maandelikse verspreiding

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

Israel Folau:
Moderne
geloofsheld
Die veelsydige Australiese agterspeler, Israel Folau, tans 
die voorste driedrukker in die Super14-reeks en op R21 
miljoen per jaar die besbetaalde rugbyspeler in die 
wêreld, is deur Rugby Australië (RA) skuldig bevind aan 
ŉ “hoëvlak-oortreding” omdat hy as Christen op sosiale 
media gesê het dat homoseksueles hel toe sal gaan, indien 
hulle hul nie bekeer nie. Hy wag egter steeds sy vonnis in 
hierdie verband af. 

Na berig word het Folau 'n skikkings-ooreenkoms van 
sowat R10 miljoen met RA van die hand gewys en voer 
hy in dokumente aan dat die RU nie regsgronde het om sy 
werknemerskontrak te beëindig nie.  Folau word deur die 
bank bygestaan deur sy vrou Maria, wat vir die Nieu-
Seelandse nasionale netbalspan speel en ook 'n Christen 
is.

Folau sê dat hy bloot herhaal wat in die Bybel staan en 
dat dit sy geloofsoortuigings is.

Springbok agtertoe!

Met die bekendstelling van die Springbokke se 
nuwe truie vir die Wêreldbeker  later vanjaar in 
Japan, het dit geblyk dat die kenmerkende 
Springbok-embleem, trots van die Groen-en-
goud, pronk nie meer op die spelers se bors  nie, 
maar slegs klein op die linkermou. Talle Bok-
ondersteuners  is warm onder die kraag oor die 
trui se ontwerp met die WB-logo op die 
regterbors, Asics-logo in die middel van die trui 
en die Protea links bokant die hart.

Volgens die klerevervaardiger, Asics sit die 
Springbok inderdaad op die linkermou omdat 
spanne verplig is om die Rugby World Cup-logo 
regs op hul bors te dra. Op sosiale media wemel 

dit van ondersteuners wat hul misnoeë met die 
ontydige Boksprong uitspreek. Van die 
kommentaar is: “Politieke inmenging en 
voorskrifte!”  “Waar is die Springbok? Moet ons 
hulle nou die Proteas noem?” “Herontwerp die 
trui, die Springbok moet op die regte plek wees – 
links bo die hart!” 

Ander sê egter: “Ek is mal daaroor.” “Die vere 
maak nie die voël nie, net solank hulle die Beker 
huistoe bring!”

Op die keper beskou egter, is die afgradering 
onbetwisbaar 'n klap na nog 'n erfenis uit die 
vorige blankbeheerde bedeling.

Uitslae

Sowat 150 deelnemers het vanaf 28 April tot 1 
M e i  a a n  e e n  v a n  v i e r  v e r s k i l l e n d e 
uithougeleenthede in en om Orania deelgeneem: 
Vasbyt: 100 km oor 4 dae; Ligloop: 55 km oor 4 
dae; Vastrap: 200 km oor 4 dae per fiets; Ligtrap: 
116 km oor 4 dae per fiets.

Die uitslae is soos volg: 
Ligloop Mans: 1.Helgard Oosthuysen, 2. 
Daniel Dames, 3. Dirk Cornelius Thomas;

Ligloop Dames: 1. Denice Thomas, 2. Ansie 
Bronkhorst, 3. Juanine Scheün;

Vasbyt Mans: 1. (nuwe rekord) Henk Mulder, 
2. Christo Müller, 3. Joost Strydom;

Vasbyt Dames: 1. (nuwe rekord) Karin Müller, 
2. Monja Strydom, 3. Jynie Crafford;

Ligtrap Mans: 1. Wiehan Nel, 2. Stephan 
Bredenhann, 3. Emile Janse v Rensburg;

Ligtrap Dames: 1. Nadia van Staden, 2. Christa 
Bredenhann, 3. Yolanda Nel;

Vastrap Mans: 1. (nuwe rekord) Dewald 
Goosen, 2. Adam Boshoff, 3. Melt Britz;

Vastrap Dames: 1. (nuwe rekord) Erica Kotze, 
2. Namaria Britz, 3. Anvia Bredenkamp;

Vanjaar het ook twee persone met prosteses 
deelgeneem – Lize Brink en Duane van Zyl wat 
10 km voltooi het. 

Vir meer besonderhede vir deelname volgende 
jaar, kontak 053 207 0062 / 
bokaroovasbyt@skole.co.za.

Lize Brink en Duane van Zyl.
- Foto: Orania Beweging

Israel Folau - Foto: NZ Herald

Vasbyt, Ligloop,
Vastrap en Ligtrap
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