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Nadat die Universiteit van die Vrystaat (UV) die
afgelope jare op 'n konstante glybaan na links
was, het dit die afgelope twee weke die swaai
voltooi na lynreg teenoor waar die universiteit
oorspronklik was. Oorspronklik was die
universiteit Christelik-Afrikaner-nasionaal,
maar die afgelope drie dekades is hierdie
grondslag tesame met ander beginsels
stelselmatig weggekalwe, tot waar swart EFF
radikaliste pas beheer oor die verkose
studenteraad oorgeneem het.
Die nuutverkose studenteraadsvoorsitter
Sonwabile Dwaba het onmiddellik verklaar dat
“wit studente en hul kultuurerfenis nie meer
welkom is op die kampus nie”. Hy het voorts
gesê dat die standbeeld voor die hoofgebou van
oud-pres. MT Steyn, stigterslid van die UV,
“moet val” en terselfdertyd het hy 'n beroep op
studente gedoen om in “groot getalle die
universiteit te transformeer”.
Ander sleutelposte wat op die 2018/19
studenteraad deur EFF-lede gevul word, is
adjunk-voorsitter, sekretaris, tesourier, lid vir
beleid en transformasie en studenteontwikkeling. Ironies genoeg, kraai die EFF
nou koning op die kampus, ongeag die feit dat
die universiteitsbestuur sowat ses jaar gelede,
toe die VF Plus die meeste stemme in die
studenteraadsverkiesing getrek het, politieke
partye op die kampus verbied het.
Ter bevestiging van die swart radikalisering
van die UV is die weiering van die
universiteitsbestuur die afgelope naweek dat
oud-inwoners van Huis Verwoerd (nou Huis
Armentum) tydens 'n 50-jarige reünie 'n besoek
aan die koshuis bring. Hierdie weiering is in
ooreenstemming met die houding van die
huidige inwoners van Armentum dat “die
voorgenome besoek die potensiaal sou hê om
die universiteit te destabiliseer”.
Dit blyk verder dat die voorgenome besoek
van die oud-inwoners vroeër vanjaar wel deur
die universiteit goedgekeur is, maar dat hulle
verlede week per brief ingelig is dat hulle nie
meer by die koshuis welkom is nie.
Te r s e l f d e r t y d h e t l e d e v a n d i e n u w e
studenteraad memorabilia van die koshuis wat
oor jare saamgestel is, insluitende borde van
primarias van 1968 tot 2006 en lede van Huis
Verwoerd wat gedurende hierdie tyd in die
studenteraad gedien het, eensydig verwyder.

nuus@ditsem.net
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Koers van die UV
nou 180° geswaai
Hierdie jongste gebeure is 'n verdere stap in
die vernederende aftakeling van die Christelike
inslag en Afrikaner-identiteit van die UV. Die
universiteit is in die vroeë 20ste eeu met
Afrikaner-inisiatief, -kapitaal, -kundigheid en
harde werk opgebou tot 'n tersiêre instelling van
wêreldgehalte. Talle oud-studente sê dat hulle
kan verstaan aanpassing met die tyd is
noodsaaklik, maar hulle betwyfel die
bedenklike wyse waarop radikale veranderinge
aangebring is ten koste van die beproefde
karakter en beginsels van die UV.
Daar word daarop gewys dat gedurende die
vorige grondwetlike bedeling in SA het die
regering uit hoofsaaklik blanke belastingbetalergeld sewe universiteite vir verskillende
swart etnisiteite gebou en bedryf, een vir bruin
mense en een vir Indiërs. Die siening was en is
steeds dat die mensdom 'n diversiteit is en nie 'n
eenvormige mengelmoes nie en dat dit reg is om
jou eie identiteit te koester mits respek betoon
word vir ander.
In teenstelling met hierdie siening is by die UV
ingrypende veranderinge veral gedurende die
afgelope dekade ingestel, wat met 'n galop
momentum opgetel het tydens die ampstermyn
van 2009 tot 2016 van prof. Jonathan Jansen,
berug vir sy anti-blanke uitsprake. Enkele van
die radikale veranderinge tydens die laaste
dekade was die volgende:
• Gedwonge raskwotas word ingevoer in die
toelatingsvereistes vir studente aan die
universiteit.
• Die universiteit stel die verpligte integrasionistiese en polities-indoktrinerende kursus
UFS101 vir alle eerstejaars in.
• Verpligte raskwotas vir koshuisinwoners is
op die kampus ingestel.
• Vier studente van Pres. Reitzkamerwonings
is permanent geskors ná 'n video oor 'n
beweerde rasvoorval tussen blanke inwoners
en swart skoonmakers en word trouens die
hele koshuis vanaf die kampus verban. Die
koshuis hergroepeer in die stad en vestig
hulself later in twee splinternuwe koshuise
vir mans en dames onderskeidelik Heimat
Mannerheim en Amelia.
• Die name van verskeie koshuise op die
kampus vernoem na Afrikaner ikone, soos
Huis DF Malherbe en Huis JBM Hertzog,
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word verander vir transformasiedoeleindes
en van hul oorspronklike identiteite
gestroop.
• Die Christelike leuse van die UV In Deo
Sapientae Lux / In U lig sien ons die lig is
geskrap.
• Skriﬂesing en gebed by alle amptelike UVgeleenthede is afgeskaf.
• Met die konfrontasie tussen blanke en swart
studente in Februarie 2016 tydens 'n
Varsitybeker-wedstryd op Shimlapark, is die
blanke studente agterna deur die universiteit
geëtiketteer as die “moeilikheidmakers en
rassiste”.
• Dieselfde dag as die Shimlapark-voorval is
die standbeeld van oud-pres. CR Swart op
die kampus deur swart studente omgekap en
is dit later deur die UV-bestuur vanaf die
kampus verwyder.
• 'n Lang stryd teen Afrikaans as medium van
onderrig op die kampus loop in Desember
2017 daarop uit dat die Grondwethof beslis
dat Afrikaans nie 'n reg het as onderrigmedium by die UV nie en dat derhalwe die
Engelstalige beleid van die universiteit kan
voortgaan.
• In Desember 2017 verwyder die biblioteek
van die UV 20 ton boeke uit die biblioteek vir
verpulping, ooglopend met die doel om
studiemateriaal te “saniteer”.
In reaksie op hierdie totale ommeswaai in die
wese van die UV, het talle oud-studente hul
donasies aan hul alma mater gestaak, maar daar
is ook diegene wat hul samewerking met die
nuwe bedeling aanbied. In hoeverre die gehalte
van onderrig, navorsing en administrasie aan
die UV onderhewig is aan die radikale
veranderinge, is tans 'n ope vraag.
Wat egter soos 'n paal bo water staan, is dat met
al hierdie veranderinge sekuriteit op die kampus
' n g r o o t p r o b l e e m g e w o r d h e t a . g . v.
aanrandings, diefstal, verkragtings, kapings,
ens.
Hoe die situasie tans ook al daaruit sien, is dit
veilig om te sê dat daar talle gelowige Christen
oud-Kovsies is wat glo dat die wiel van
geregtigheid ook by die UV gaan draai en dat
die huidige 180° uiteindelik nog 360° gaan
word.
• Die skrywer was 'n inwoner van Pres.
Reitzkamerwonings en het in 1975 D.Phil. in
Staatsleer aan die destydse UOVS behaal.

Lentemooi

Saam met 1 September as amptelike Lentedag
ontwaak die natuur in nuwe helder kleure en in die
Bo-Karoo staan die aalwyne en vygies in volle
prag. Die vrye vertaling A thing of beauty is a joy
forever is Mooi is altyd pragtig en op hierdie foto in
'n tuin in Orania is lentemooi Venessa Geyser, 'n
plaaslike onderwyseres.
Foto: Ditsem Nuus
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Dan Pienaar Dierekliniek
Groter, doelmatige perseel
vir beter dienslewering
1 September 2018 was meer as net Lentedag vir
Dan Pienaar Dierekliniek, want dit is die dag
waarop die kliniek hul nuwe en groter perseel
op die h/v Dealeweg 99 en Fleckstraat, Dan
Pienaar, Bloemfontein, regoor Emily
Hobhouseplein, amptelik betrek het. Die groter
perseel bied Dan Pienaar Dierekliniek groter
ruimte vir dienslewering, 'n opgegradeerde
diereteater, meer konsultasiekamers, groter
wagarea vir kliënte, 'n aparte verkoopslokaal
vir produkte en meer parkeerruimte.
Die amptelike opening van die kliniek op 1
September, wat o.m. luisterryk gevier is d.m.v.
'n buite-uitsending van Radio OFM, het ook aan
kliënte en voornemende kliënte die geleentheid
gebied om die nuwe perseel van naderby te
besigtig. Vir die twee vennote van Dan Pienaar
Dierekliniek, drr. Pieter Jansen van Rensburg
en Floris Coetzee, was die dag ook 'n besondere
mylpaal op die pad sedert 2011 toe hulle die
kliniek gestig het.
Beide Pieter en Floris is oud-Bloemfonteiners
en het albei aan Sentraal Hoërskool
gematrikuleer. Ná hul kwaliﬁsering as veeartse
het hul paaie weer in die stad gekruis en het
hulle besluit om saam in vennootskap te gaan.
Dan Pienaar Dierekliniek spesialiseer in alle
dienste vir honde en katte, terwyl Floris ook 'n
spesiale belangstelling het in geslagsbepalings
van voëls en hy ook KI en embrio-implantings

vir skape doen. Beide Pieter en Floris doen ook
wild.
Pieter wys daarop dat die opgegradeerde
teater in die nuwe perseel o.m. beskik oor 'n
ultramoderne DR X-straalontwikkelaar wat
vergelykbaar is met die beste in enige private
hospitaal, terwyl 'n nuwe ultraklankmasjien
ook aangeskaf is. Daar is ook 'n toegewyde
fasiliteit beskikbaar vir die hantering en
behandeling van voëls.
By die Dierekliniek is voorts groot
verskeidenheid en topgehalte produkte vir
troeteldiere en diere beskikbaar – vanaf kos tot
klere en vanaf medisyne tot speelgoed, noem
dit! Dit sluit feitlik alle beproefde nasionale
handelsmerke in.
In die kliniek word Pieter en Floris bygestaan
deur Maria de Jager en Debbie Oosthuysen as
ontvangsdames, Mavis Veringa met die
hantering van admin en rekeninge, Mporo
Sesing en Motsamai Mokhethi as hokassistente
en Anna Rakometsi as die beste kofﬁemaker in
die Vrystaat!
Pieter en Floris bedank graag al hul kliënte vir
lojale ondersteuning en verseker hulle van
voortgaande beste diens. Hulle plaas ook hul
waardering op rekord vir die uitstekende
samewerking van almal wat die nuwe praktyk
moontlik gemaak het.

Die nuwe vergrote perseel van Dan Pienaar Dierekliniek h/v Dealeweg en Fleckstraat, Dan Pienaar,
Bloemfontein.

Nuwe Produklokaal.

Nuwe Ontvangsarea.

Die vennote, drr. Pieter Janse van Rensburg en Floris Coetzee.

H/v Dealeweg 99 & Fleckstraat
Dan Pienaar, Bloemfontein

Foto’s: Attie J van Rensburg

051 436 0456 | 082 563 6838
ﬂoris@danvet.co.za | pieter@danvet.co.za
F DanPienaarDierekliniek | www.danvet.co.za

Geluk aan Floris en Pieter met julle nuwe perseel!
Ons is trots om met Dan Pienaar Dierekliniek geassosieër te wees
Marltons glo dat die onvoorwaardelike liefde
wat jy van jou troeteldier ontvang,
uitnemende troeteldierversorging verplig.
Daarom verskaf ons oplossings wat aan jou
geliefde troeteldier die versorging verskaf
wat dit verdien – vanaf voeding tot sorg en
vanaf happies tot bykomstighede. Daar is 'n
Marltons- produk vir elke enkele troeteldier.

Markleiers in troeteldierversorging
Bryanston
Johannesburg
Tel: 011 036 9600
Sentrale streek:
Johan van Eeden
082 459 3025
www.marltons.co.za

VetsBrands produkte vir honde, katte en perde is
gebaseer op diepgaande dierevoeding- navorsing
deur praktiserende veeartse o.l.v. dr. Ockert
Botha (BVSc). Dit het in 2012 gelei tot die stigting
van VetsBrands met 'n radikale nuwe sakemodel
wat deur gesondheidsorg en dierevoeding die
welstand van pasiënte bokant alles stel en dit teen

verbasend bekostigbare pryse.
Die volgende is aspekte wat spesiek ingebou is in
VetsBrands Voorbereiding /
die produkte van VetsBrands:
Bestanddele / Gehaltebeheer / Verteerbaarheid /
Verrykte gesondheidsmiddels / Bestendigheid /
Geskiktheid vir ouderdomsgroepe.

Dr. Ockert Botha | 082 922 6355 | info@vetsfocus.co.za | www.vetsbrands.co.za

Bfn Kontrakteur
• Plafonne
• Ingeboude kaste
• Staalwerk
• Meubels
• Teëlwerk
• Aanbouings
• Plaveisel
• Nuwe geboue
• Verfwerk en herstelwerk En soveel meer!
Francois Venter - 082 5537 906 | 051 446 1101
George du Toitstr. 4, Universitas, Bloemfontien

Baie geluk met die nuwe kliniek
Ons wens julle alle voorspoed en sukses toe!
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As jy dit droom
Geregistreer vir werk Santam / Nedbank
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Omstrede besoek van ANCregering aan China
• Redaksie

Net meer as 'n maand nadat pres. Xi Jinping van
China enkele dae voor die Brics-beraad in
Sandton omstrede samesprekings met pres.
Cyril Ramaphosa gevoer het en 'n reeks
ooreenkomste geteken het waardeur o.m.
Chinese beleggings van miljarde rand in
Mpumalanga en 'n groot lening aan Eskom
goedgekeur is, is Ramaphosa en nege van sy
senior ministers tans op besoek in China. Die
besoek val saam met 'n beraad van die Forum
vir Samewerking tussen Afrika en China
(Focac).
Ramaphosa word op die besoek vergesél van
die volgende ministers: Lindiwe Sisulu
(Internasionale Betrekkinge en Samewerking),
Naledi Pandor (Hoër Onderwys en Opleiding),
Rob Davies (Handel en Nywerheid), Pravin
Gordhan (Openbare Ondernemings), Edna
Molewa (Omgewingsake), Gugile Nkwinti
(Water en Sanitasie), Derek Hanekom
(Toerisme), Nhlanhla Nene (Finansies) en
Senzeni Zokwana (Landbou, Bosbou en
Visserye). Die vraagtekens oor die besoek
wentel rondom onbevestigde berigte dat, gegee
die groeiende staatskuld in die nasionale

begroting, China ﬁnansiering verskaf in ruil vir
regte op grond met ryk minerale neerslae, selfs
wat betref grond van winsgewende
kommersiële plase.
Op die Focac beraad het Jinping aangekondig
dat China $60 miljard oftewel R960 miljard
aan ontwikkelingshulp aan alle Afrikalande
gaan bestee, hoofsaaklik om infrastruktuur te
bou. Hoewel Ramaphosa gesê het dat dit 'n
wen-wen situasie skep, kan aanvaar word dat
China poog om op massiewe skaal 'n
internasionale ekonomiese en politieke
vakuum in Afrika te vul en dat hul geldelike
hulp nie sonder 'n gewigtige prysetiket sal kom
nie, ook vir kwesbare SA.
Wat die skakeling met China des te meer
kontroversieel maak, is dat die ANC onlangs
aangekondig het dat amptenare van die
Chinese Kommunistiese Party “genooi” is om
die organisasie te kom help om sy
kommunikasie-strategie sg. te kom verskerp.
Daarby word berig dat beplan word om 300
ANC-lede na China te stuur vir opleiding in
partydissipline en lojaliteit.

MRK bevestig regstellende
aksie in SA is onwettig

Grond: Dit gaan oor die halsband
• Redaksie

In die orkaansterkte debat oor grond in SuidAfrika is dit duidelik dat veral die volgende twee
aspekte uitstaan: Eerstens, is die volgehoue druk
teen onteiening sonder vergoeding, veral in die
buiteland, besig om die ANC-regering te
noodsaak om vir eers rem te trap. Dit is die
gevolg van die onderskeie veldtogte van o.m.
AfriForum, die VF Plus en Front Nasionaal,
tesame met buitelandse TV-joernaliste soos
Lauren Southern en Katie Hopkins.
Die tweede uitstaande aspek is dat in
Afrikaner-geledere tweespalt gekom het in die
siening van onteiening sonder vergoeding.
Volgens Agri SA onder hul president Dan Kriek
lê die oplossing in samewerking met die ANCregering en het hulle ook langs hierdie lyne self
met buitelandse regerings begin skakel. Aan die
ander kant sê instansies soos AfriForum en die
SA Instituut vir Rasse-aangeleenthede dat die
ANC met 'n gesplete tong praat, dat die lys van
197 geïdentiﬁseerde kommersiële plase vir
onteiening steeds geld en dat die Nasionale
Demokratiese Rewolusie (NDR) voortgaan.
Hoe dit ookal sy, wat betekenisvol is, is dat
indien na die 197 plase op 'n kaart gekyk word,

dan is hierdie plase feitlik almal op ryk minerale
neerslae geleë. Dit word geïllustreer op die twee
kaarte hieronder. Om gevolglik twee en twee
bymekaar te tel, is nie moeilik nie en blyk dit
inderdaad dat met die gronddebat dit meer om
die halsband as om die hond gaan.
Dit is des te meer betekenisvol om daarop te let
dat reeds jare gelede het die hoogaangeskrewe
Amerikaanse ﬁnansiële instelling, Citibank,
beraam dat die totale waarde van die mineraleen metaalreserwes in Suid-Afrika beloop sowat
$2,5 triljard, oftewel R37,5 triljard. Dit maak SA
by verre die rykste land wat dit betref in die
wêreld, met gesamentlik in die tweede plek, ver
terug, Rusland en Australië, elk met beraamde
reserwes van sowat $1,6 triljard of R24 triljard.
Volgens amptelike SA syfers, beskik SA oor
nagenoeg 90% van die platinummetale op die
planeet, 80% van die mangaanneerslae, 73% van
chroom, 45% van vanadium en 41% van die
goudreserwes. Ander Afrikalande met ryk
mineraalreserwes, soos die DRK, Angola,
Tanzanië, ens. word nie eers genoem as dit kom
by die heel rykste bedeelde lande in die wêreld
nie.

Minerale
in SA

• Redaksie

Nadat Solidariteit ŉ verslag oor die SA
regstellende aksieprogram by die VN Komitee
vir die Uitskakeling van Rassediskriminasie
(Committee on the Elimination of Racial
Discrimination – CERD) asook ŉ petisie by die
SA Menseregtekommissie (MRK) ingedien
het, het laasgenoemde uitspraak gelewer dat
die Wet op Diensbillikheid onwettig is en
gewysig moet word. Die MRK het o.a. bevind
dat die Wet op Diensbillikheid nie aan die

vereistes van CERD sowel as dié van die SA
Grondwet voldoen nie.
In kommentaar hierop sê Solidariteit dat
“hierdie verslag en aanbevelings van kardinale
belang is en dat dit die gesig van regstellende
aksie vir altyd gaan verander.” Volgens
Solidariteit gaan hulle die bevindings van die
MRK nasionaal sowel as internasionaal verder
neem en wil toesien dat die nodige wetlike
aanpassings i.t.v. die bevindings gemaak word.

Plase geoormerk
vir onteiening
Kaart van mineraleneerslae en teenoor beplande grondonteiening in SA.

Bron: www.reddit.com

VAKATURE:

VOLKSVERGADERING

DV 29-30 September 2018
te Orania Volkskool

GRONDONTEIENING SONDER VERGOEDING word binne
GELOFTEVERBAND aangespreek tydens hierdie Volksvergadering!
Vir die
Sakelys
skandeer
met
selfoon

Soet is die stryd van die stryder,
selfs al moet hy verloor.
Maar hy wat op sy staan en sy aandeel weier,
dit is die man wat sy volk vermoor –
- ID du Plessis

Vir die GKK
Parlementêre
beswaarskrif
skandeer
met selfoon

Is jy ook 'n stryder?

KIMBERLEY

Longstraat 59
053 831 1303 | 083 261 7314
kimberley@rosstechnc.co.za

De Aar

Alexanderstraat 36
053 631 1288 | 082 809 7050
deaar@rosstechnc.co.za

Markleiers in die Noord-Kaap in
DRUKKERS • KOPIEËRDERS • TELEFOONSTELSELS • SKRYFBEHOEFTES

Vir meer inligting besoek www.rosstechnc.co.za

ROSESTAD

HOOFBESTUURDER - RADIO ROSESTAD
Radio Rosestad is 'n Afrikaanse gemeenskapsradiostasie
wat in 1994 gestig is en wat gebou is op 'n Christelike
lewens- en wêreldbeskouing. Die stasie, wat op 100.6 FM
in Bloemfontein en omgewing uitsaai, fokus op die
uitbouing van die Afrikaanse taal sowel as die kultuur,
tradisies, belange en gemeenskapsbehoeftes van die
Christen-Afrikaner.
Die pos van Hoofbestuurder by Radio Rosestad is tans
vakant. Kandidate, wat die missie en visie van die
radiostasie onderskryf en wat die nodige kwaliﬁkasies,
kundigheid en ervaring het (soos hieronder uiteengesit),
sal vir hierdie pos oorweeg word:
• Passie vir die handhaaf en uitbou van Radio Rosestad
se visie en missie
• Bestuurservaring in die uitsaaibedryf en kennis van
radio (insluitende programme, musiek, advertensies,
bemarking, promosies en tegniese aspekte).
• Leierskapsvaardighede en die vermoë om in spanverband te werk is 'n voorvereiste vir die pos

SALARIS: Onderhandelbaar

Radio Rosestad se beleidsdokumente is op aanvraag beskikbaar.
Stuur asseblief u aansoek saam met 'n CV, wat ten minste 'n
persoonlike bekendstelling, werkservaring en tersaaklike
kwaliﬁkasies insluit, per epos voor die sluitingsdatum van
15 September 2018 aan ds. CM Erasmus by die volgende
epos adres cme@lantic.net
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Suid-Afrika vandag op die keper
Op die keper beskou, die volgende drie
redaksionele opmerkings oor die huidige
snelveranderende politieke, ekonomiese en
maatskaplike toestande in Suid-Afrika:
• Suid-Afrikaners wat steeds heul met die
ANC-regering oor 'n sg. oplossing vir die
konsep van grondonteiening sonder
vergoeding, maak hulself eintlik medepligtig aan hierdie voorgenome misdaad van
die ANC, asook aan al die ongelooﬂike
korrupsie wat daarmee gepaardgaan.
• Getuienis tans voor die Zondo-kommissie
oor staatskaping is 'n openbaring dat SuidAfrika tydens die Zuma-bewind
inderwaarheid 'n skadustaat was beheer deur

'n skadu-regering, met die Guptas en hul
Zuma-pion in die saal. Diegene soos
Mcsebisi Jonas, Vytjie Mentor, Themba
Maseko en Phumla Williams met binneinligting wat so onbevrees getuig het,
verdien medaljes vir dapperheid.
• Daar is tans 'n poging aan die gang tussen
sekere Afrikaners en die ANC om die
korrupte bewind in die saal te hou en
sodoende die land weer uit te verkoop soos
wat in die negentigerjare die geval was - die
land as 't ware weer te “kodesa”. Ons wil
uitdruklik waarsku dat die realiteite gesien
moet word en dat SA en Afrikaners nie weer
verraai en uitverkoop moet word nie.

Nova: Markleier in verkoeling
en spysenierstoerusting
• Redaksie

Gebaseer op 'n baanrekord van 22 jaar is Nova
Refrigeration van OR Tambostraat 186
(voorheen Kerkstraat), Oranjesig,
Bloemfontein, vandag 'n markleier in
kommersiële verkoeling en verskafﬁng van
spysenierstoerusting in sentraal-Suid-Afrika en
selfs wyer. Die besigheid is in 1996 deur Pieter
le Roux gestig en sedertdien het dit stelselmatig
gegroei tot waar dit tans die volgende lewer:
• Verskafﬁng en installering van nuwe
kommersiële verkoelingstoerusting
• Verskafﬁng en installering van kommersiële
vrieskaste, glydeur-yskaste en eiland- en
jumbovrieskaste
• Verskafﬁng en installering van koel- en
vrieskamers
• Opgradering van toerusting vir winkelsentrums
• Onderhoud en diens van alle kommersiële

dit wat saakmaak

verkoeling
• Verskafﬁng van verskeidenheid van
spysenierstoerusting
Volgens Le Roux spesialiseer Nova in kosteen energiedoeltreffende toerusting, terwyl hulle
ook 'n hoë premie plaas op omgewingsvriendelikheid. In die besigheid word Le Roux
bygestaan deur sy vennoot Jessica van der
Merwe wat na die admin en ﬁnansies omsien,
terwyl André Mynhardt die tegniese bestuurder
is.
By die vertoonlokaal van Nova Refrigeration
te OR Tambostraat 186 kan van hul produkte
eerstehands besigtig word, terwyl hul
u i t s t e k e n d e w e b w e r f b y w w w. n o v a refrigeration.co.za ook volle besonderhede met
foto's verskaf.
Die telefoonnommer is 051 030 0072
(kantoorure) of 082 553 7072 (alle ure).

Verskaffers van...
• Pleistersand • Bousand • G6 •
• Algemene vervoer • Tuingrond •
Dealesvillepad (R64 - skuins oorkant CVO Skool)
• Klip • 1m3 - 37m3 •

SAND EN KLIP

Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van
blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter 'n
vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur
geoefen is. Daarom, rig die slap hande en die verlamde
knieë weer op; en maak reguit paaie vir julle voete, sodat
wat kreupel is, nie uit lit raak nie, maar liewer gesond
gemaak word.
- Heb. 12:11-13

stilword
Na Sy beeld
■ Ds. Neville Turley, Kaapstad
Neem my juk op julle en leer van My, want Ek
is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal
rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my
las is lig. Matteus 11:29-30
God gebruik sy kinders om sy koninkryk te
laat groei. Jona was seker die onwilligste
evangelis, en seker die enigste een wat kwaad
was vir God omdat sy boodskap van dreigende
uitwissing daartoe aanleiding gegee het dat
die mense hulle sondes bely het en hulle
vergewe is.
Jona, 'n effektiewe prediker het ook sy
probleme gehad, net soos ons almal ook
probleme het.
In elke geslag is daar predikers wat 'n
belangrike rol het om die rigting na God vir
mense aan te dui. Hulle kan egter nie besluite
namens hulle hoorders neem nie. Net soos die
mense van Nineve hulle tot God moes wend en
Hom moes vra om hulle te vergewe, so moet
elke individu dit ook doen. God hanteer elkeen
van ons op 'n individuele vlak.
Wanneer jy Jesus as Saligmaker en Verlosser

aangeneem het, het jy jou paspoort na die
hemel. Niks kan dit ooit weer wegneem nie.
Halleluja!
Jou menslike natuur verander egter nie
onmiddellik nie, daardie proses neem langer.
Die probleme wat jy voorheen gehad het, die
versoekings wat jy beleef het, gaan jou steeds
pla. Alhoewel die pad vorentoe dieselfde mag
lyk, het jy verander. Jy is nou 'n nuwe mens in
wie die Heilige Gees woon en werk en jou na
die beeld van Jesus Christus te vorm.
Daardie vormingsproses sal voortduur tot
daardie heerlike dag wanneer die poorte van
die hemel vir jou oopswaai en die Here jou tuis
verwelkom.
Gebed: Aan Hom wat magtig is om julle van
struikeling te bewaar en julle onbevlek en met
vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan
die enigste God, ons Verlosser deur Jesus
Christus ons Here, aan Hom behoort die
heerlikheid en die majesteit, die krag en die
mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in
alle ewigheid! Amen. (Judas1:24-25)

Veldtog teen halaal-teken
• Redaksie

Die organisasie Christian Friendly Products
(CFP) berig dat hulle 'n paar jaar gelede begin
het om 'n Christelike handelsmerk as alternatief
vir die halaal-merk te bemark. Dit volg nadat
hulle tevergeefs 'n klag by die Kommissie vir
die Bevordering en Beskerming van Kultuur-,
Godsdiens- en Taalregte (KGT) gelê het, maar
geen reaksie ontvang het nie.
CFP het twee doelwitte: Ten eerste om die
groot Christen-befondsing van Islam deur die
halaal-merk te probeer stopsit en, ten tweede,

om dié geld na die Koninkryk te kanaliseer. Die
internasionale halaal-merk is sowat $2,7
triljard oftewel R43,2 triljard werd. Ook in
Suid-Afrika oes die halaal-merk miljarde rand
vir Islam.
CFP sê dat hulle al vir jare bid en werk aan
bewusmaking oor hierdie saak. Hulle doen 'n
beroep op die algemene publiek vir steun belangstellendes kan hul webwerf by
www.christianfriendlyproducts.com besoek of
by CFP Facebook.

Nuwe bordspel in Afrikaans
• Redaksie

Tel 051 451 1179 admin@hugoenseun.co.za Diens met...
Passie en Integriteit
PC 082 447 7996 pc@hugoenseun.co.za
Boubenodighede / Kabinet & Hardeware/
Gereedskap / Tuin en Plante
Verf / Watertenks / Loodgietersware /
Rekenaar & Audio
Sny glas / Gas / Sny borde / Lees
bouplanne / Aﬂewerings

Eenstop vir die Bo-Karoo meer as net ‘n bouhandelaar
Millerstraat 8 | De Aar | Tel: 053 631 3852 | johan@deaarbuildit.co.za | www.buildit.co.za

Soos die Engelsman sê “All is not gloom and
doom” en in SA is daar nog baie hoop, trouens
vir gelowiges lê die oorwinning voor. Daarom
dan 'n stukkie positiewe nuus dat 'n nuwe
Afrikaanse bordspel, BogWoordKies©,
ontwikkel is en op die mark geplaas is.
Die spel, daarop gemik om Afrikaans beter te
leer ken en te gebruik, word gespeel met
Woordkaarte of Vat 'n Kans-kaarte. Spelers
probeer om eerste by die wenpunt te kom deur
gebruik te maak van bluf, mimiek, tekeninge,
algemene kennis of pure geluk. Daar is ook
plekke op die bord waar spelers ŉ boete of
bonus ontvang, sou hulle daarop beland.

Granny’s
Antiques
Gift & Antique Shop

Genl. Dan Pienaarrylaan 105
Bloemfontein

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

Tel (051) 447 2930

Alles en die
beste wat jou
troeteldier
nodig het!

DIER
L
E
T
ROE RK!
DIE TUPERMA
S

s
w
a
P

Kom besoek ons gerus vir
pragtige meubels en antieke
ware sowel as vintage klerasie
en juwele
‘Like’ asb. ons Granny’s
Antiques Pagebook-blad en
besigtig alles!
Ons pos goedere na jou
Skakel of Whatsapp
Susan Wessels by 082 372 3967

Die spel is ontwikkel deur Bert van den
Heever, 'n bourekenaar, en sy vrou Laetitia, 'n
voormalige voorskoolse onderwyseres en tans
'n gastehuiseienaar. BogWoordKies© kan
gesien word as 'n kombinasie van Balderdash,
Trivial Pursuit, en Pictionary. “Die idee kom
van iets wat ons op die plaas gespeel het
rondom die kombuistafel by 'n olielampie,”
onthou Bert. “Toe was dit maar net met die
gebruik van 'n woordeboek, pen en papier, maar
die hoeveelheid pret en skaterlag was
dieselfde.”
Die bordspel is beskikbaar by
www.bogwoordkies.co.za.

Nuwe Christelike
TV-kanaal
• Redaksie

'n Nuwe Christelike TV-kanaal RoepTV.com
het pas op 1 September begin beeldsend.
Geskoei op die NetFlix model, is dit
beskikbaar @ R149 per maand op o.m.
Android en IOSL stelle. Tot soveel as vyf
stelle kan op een intekenpakket inskakel en
selfs houers van analoog-TV's kan met die
nodige aanpassing RoepTV ontvang.
Die uitvoerende hoof van RoepTV, Hardus
Zevenster, sê dat die programinhoud die
volle spektrum dek van dokumentêre,
dramas, komedies, Bybelverhale,
programme vir kinders en ﬂieks, maar alles
met die Christelike uitgangspunt. Onder die
aanbieders op die kanaal is bekendes soos
Nico Panagio, Lindie Strydom, Retief
Burger, Michael Mol en Frank
Raubenheimer.
Vi r m e e r b e s o n d e r h e d e , b e s o e k
www.roeptv.com of skakel 021 035 1904.
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STORA

Omvangryke aftree-oord
in beplanning vir Orania

Veilige stoorfasiliteite in Orania

(FDV 31963)

• Redaksie

Planne is in 'n gevorderde stadium om die
bestaande Karoosig Tuiste vir Bejaardes in
Orania op te gradeer en dan met 'n
splinternuwe ontwikkeling oorkant die straat
uit te brei na die Karoosig Aftree-oord met
kapasiteit vir sowat 350 bejaardes. Die terrein
vir die nuwe ontwikkeling aangrensend aan
Smaragstraat is reeds geoormerk en opgemeet.
Die bestaande tehuis word tans binne en buite
opgegradeer en uitgebrei sodat dit 25 persone
kan akkommodeer. Die bestuur van en dienste
by die tehuis word ook behoefte-gerig meer
vaartbelyn gemaak.
Die nuwe ontwikkeling word beplan om te
bestaan uit 68 meenthuise, 36 woonstelle, 66
enkelkamers en 25 dubbelkamers, almal
waarvan te koop aangebied sal word. Elke
wooneenheid word ook beplan met sy eie
uitgang en toegang tot grasperk en tuine.
Ingesluit by die beplanning van die
kompleks, is 'n versorgingseenheid met 34
kamers, 'n eetsaal met industriële kombuis,
sentrumsaal, biblioteek, kapel, lapa met
braaiplek, wandellaan, rolbalbaan, voëlparkie
en voldoende onderdak parkering vir inwoners
sowel as parkering vir besoekers.
Die oord sal bedien word deur opgeleide

Ingang huidige Karoosig Tuiste vir Bejaardes.

mediese en versorgingspersoneel, terwyl
interne sowel as eksterne veiligheid van die
oord topprioriteit is. Die terrein van die oord is
ook aangrensend aan die perseel van die
moderne veiligheidsentrum van AfriForum
wat tans in aanbou is.
Volgens die oorhoofse projekbestuurder van
die nuwe oord, Riaan Jacobs, word beplan om
met konstruksie in die eerste kwartaal van
2019 te begin. Die ontwikkelaars is Orania
Saambou (Edms.) Bpk. Die beraamde
projekkoste op hierdie stadium beloop tussen
R175 miljoen en R200 miljoen.
Vir meer besonderhede insake die nuwe
ontwikkeling, kan Bianca Beyers gekontak
word by: 084 815 5051 of epos gestuur word
na beponds@icloud.com.

Bianca Beyers | 084 815 5051
bepprodukte@icloud.com

BTW uitg.

SOLAR ELEKTRIESE STELSELS
SOLAR ELECTRICAL SYSTEMS

ORANIA

SONKRAGSTELSELS EN SONWATERVERWARMINGSTELSELS
Bianca Beyers - 084 815 5051
150l Hoëdruk songeiser
bepprodukte@icloud.com
Kan gebruik word in outotermiese

oortrap of oorpomp opstelling
Elektriese element ingesluit

Koerierdiens
met ‘n verskil!

VatVyf
Saam maak ons dit

Saamstaan teen armoede
en verval onder Afrikaners

Vinnige en vriendelike diens
Drienie of Cariena
053 441 3974 / 082 944 7012
bepkoeriers@gmail.com

Gratis kwotasies
Graag van hulp en diens!

Wil jy ook help?
kontak Johann by
082 773 2150

Ons help mense om
hulself te help
Orania Motors
Sentrum
(regoor Orion
Hardeware)
Orania
N

Kontak my gerus vir meer inligting en
kwotasies op verskeie stelsels en
komponente, soos omsetters, reguleerders,
batterye, sonpanele en songeisers

Maandelikse veilings op
ons eie perseel:
► Volgende veiling:
Saterdag 6 Oktober,
7H00 vir 10H00
► Bring wat jy van ontslae wil raak
en skakel dit om in kontant
► Heerlike eet en drinkgoed te koop

Ons doen liefdadigheids veilings
Kom kuier sommer
Asook veilings op naburige plase en dorpe
lekker saam
Orania Motors Sentrum | Orania | Cornelius Solomon 078 310 7775

Eenstop vir alle
behoeftes van
besoekers en
inwoners
Die ou Karooplaas, as 'n byderwetse
winkel- en sakesentrum geleë by die ingang
van Orania reg langs die hoofpad, bied 'n
een-stop inkopie-ervaring vir die
kieskeurige klant. Met die klem op
oorspronklikheid en kreatiwiteit, is o.a.
handgemaakte uitsoekprodukte volop.
Daarby bied Sterreland as unieke 32sitplek ﬁlmteater daaglikse vertonings van
o.m. puik Afrikaanse ﬁlms. Dit word

Projek

OU

Oud & Nuut | Koop en verkoop

P

Gratis aﬂewering binne Orania

• Biltong • Chillibites • Droëwors
• Braaihout • Braaihappies
076 943 2214

Diere, voëls en visse
Alle benodigdhede, kosse
en verskeie medisyne
Volg ons op

Uitnemende persoonlike diens!
Cornelius
Elizabeth
078 310 7775
084 225 6669

Safﬁerstraat
Orania
- reg langs
die hoofpad

gekomplementeer deur 'n DVD-winkel;
Prima Pizza restaurant; Suikerbekkie
spesialiserend in lekkernye, wafels en
melkskommels; Die Plaaswerf
kofﬁewinkel en deli, met geskenkafdeling
en Boere Biltong en Braai met sy
eiesoortige spesialiteite.
Ook gehuisves in die sentrum is
Drommedaris Toeroperateurs en die
Hartland Stigting.

OO

Troeteldierafdeling

• Meubels en huishoudelike toebehore
• Alles vir tuisteskepping

DI

ale
Spesi d!
aanbo

Hannes du Preez
®
M.Com & CFP.
Tel: 053 207 0106
admin@primabatebestuur.co.za

BEP
Koeriers
► Vir die vervoer van pakkies
enige plek in die land en
selfs oorsee
► Dieselfde of die volgende dag
aﬂewerings waar moontlik

R8 875

Rozanne 060 652 3805

Ook skeepshouers te huur
6m en 12m

E

S
BE

T E IN

DIE BO-K

AR
OO

www.hartlandstigting.net
/hartland
inligting@hartlandstigting.net

079 625 2137

053 004 0034

• Gholftoere - ook vanaf buiteland
• Verskeidenheid binnelandse toere
Quintin 076 943 2214

Puik Afrikaanse ﬁlms in teateratmosfeer

Rozanne
082 497 0531

079 625 2137
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Venster op Orania

Nuut in besigheid
• Redaksie

• Redaksie

Perseel van Orania Handelaars en Troeteldierwinkel

en Braai geleë in die Ou Karooplaas
Sentrum en wat spesialiseer in biltong,
chillibites, droëwors en alles wat met
braai gepaardgaan.
Meer oor aldrie hierdie besighede in
hul advertensies in hierdie fokus.

Olienhoutrylaan | Orania

Vars groente & vrugte
• Groenbone
• Eiervrugte
• Kersietamaties
• Kool
• Spinasie
• Wortels
• Perskes
• Suurlemoene
• Lemoene
• Pomelos
• Heuning & Eiers

uit die Orania-kontrei

Ben Oberholzer
076 413 0434
053 207 0055

Stoortje

Ons bak
ook ons eie
• Ystervarkies
• Vleispasteie
• Vetkoek
• Jaffels

de

Die Orania Beweging het namens Orania op 5 September
2018 ook mondelinge getuienis voor die Parlementêre
Hersieningskomitee gelewer oor moontlike wysigings
m.b.t. onteiening sonder vergoeding. Dit volg op 'n
vroeëre skriftelike voorlegging.
Volgens die mondelingse getuienis, wat deur die
president van die Orania Beweging Carel Boshoff
gelewer is, kom standpunte ten gunste van onteiening
sonder vergoeding “neer op die drastiese miskenning van
'n volk wat in die loop van meer as drie eeue in Suider
Afrika ontstaan het en baan dit die weg vir vyandige
optrede en haatmisdaad deur bevolkingsdele wat hulself
as die 'ware Afrikane' beskou.”

Die getuienis van Boshoff lui verder o.m.: “Hierdie
spiraal van onverdraagsaamheid en konﬂik kan egter
gebreek word deur te aanvaar dat Afrikaners 'n
permanente deel van die breër samelewing is en dus
billike toegang tot grond verdien. Nie net artikel 25 van
die SA Grondwet nie, maar ook artikel 235 wat vir
selfbeskikking voorsiening maak, sowel as die destydse
Minister van Staatkundige Ontwikkeling Mohammed
Vali Moosa se verklaring dat 'n landstreek tussen die
Oranjerivier en die Weskus as Heimat vir die Afrikaner
kan dien, kan die huidige skaakmatsituasie help
ontknoop.”

Komloerie
opgegradeer
• Redaksie

Komloerie as die grootste alles-en-nog-wat
winkel op die dorp, het hul perseel in
Safﬁerstraat vergroot en opgegradeer. Die huis
waarin die winkel is, is nou heeltemal in
winkelruimte omskep met 'n nuwe vergrote
ingang en meer parkeerplek op die perseel.
Binne-in is die winkel nuut oorgedoen met
nuwe vertoonrakke en –kaste en 'n moderne
betaaltoonbank. De eienaars Jeanette en Johan
Pawson sê dat hulle graag hul klante bedank vir
hul ondersteuning, wat dit moontlik maak dat
Komloerie al beter diens kan lewer.

Projekbestuurstelsels
EJM
Doelontwerpte projek beraming,

Nuwe ingang van Komloerie.

Orania

Noord-Kaap

(langs OK)

Skrootmetale

boekhouding en betaalstaat
programmatuur van jou boubedryf

Swaarmetaal
Ligtemetaal
Koper SB
Koper 2 gemeng

Bespaar kostes op Kontak:
Ludwig Everson
jou bouterrein!

Pr. Ing. M. Sc. Ing

073 134 9671

Brass

ludwig@ejm.co.za

www.ejm.co.za

/Grootrivier

Komloerie

Pas nuut opgegradeer
• Beslaan nou hele gebou
• Groot nuwe voordeur
• Moderne toonbank
• Nuwe afdeling en vertoonrakke
• Meer parkering op perseel
• Baie nuwe voorraad
- van alles en nog wat!

Safﬁerstraat 87 | Orania

André Minnaar 074 223 3211

►Speserye en kruie vir biltong en droëwors
►Derms vir wors en droëwors
►Biltong en droëwors Wat ons nie
►Souse en marinades
het nie,
►Bakbenodighede
ns!
►Verpakkingsmateriaal
bestel o
►Plastiek- en vakuumsakke
072 197 7016 | hendajoubert6@gmail.com

Meganiese werkswinkel
Nicky‘s
Hersteldienste
Horison Nywerheidskorf
Eenheid 7
Nywerheidsgebied | Orania
072 503 6757 Nicky Page

Ons herstel en diens enigiets wat wiele
en ’n enjin het - vanaf motors tot
grassnyers en vanaf trekkers
tot TLC’s.

Noem dit!

087 237 6800
076 770 2848
orionhardeware

www.orionhw.co.za

HARDEWARE
Orania, Langs OK

Pieter, Tracey, en Clifford

Jeanette, Johan en Lynette tot jou diens!

Volg ons op FB vir nuwe voorraad Die Crazy Store van die Bo-Karoo

►Verwydering van alle vullis,
rommel en afval vanaf woonerwe,
sakepersele, bouterreine, ens.
►Vervoer van palette met sement,
bakstene of boumateriaal
►Herwinning ►Verskaf houers

Aluminium
Vleklose staal
Batterye
Lood

info@orionhw.co.za

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

ORANIA

tot
Henda s!
n
jou die

Olienhoutrylaan, N27, Orania

Aankope en verkope van
► Materiaal
► Arbeid
► Tyd

Foto: Ditsem Nuus

Agaatstraat 54 | Orania
Verwyder in Orania, Hopetown
en Vanderkloof • Gratis kwotasies

Vir ‘n skoon & groen leefstyl
Johan Barnard vir ﬂink en effektiewe diens!
082 378 1319 | info@skipgo-orania.co.za
Besoek ook www.skipgo-orania.co.za

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

Orania

otoringenieurswerke
- Aluminium & vleklose
staal sweiswerk
- Boute uithaal en
gate regmaak (’Helicoil’)
- Wiellaers (’bearings’)
- Diens van diesel ‘injectors’

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

Presisie in meganika

Twee van die drie nuwe besighede wat
pas in Orania geopen het, is Orania
Handelaars en Troeteldierwinkel,
asook Bo-Karoo Afslaers, albei onder
entrepreneurskap van Cornelius
Solomon. Eersgenoemde bied meubels
en huishoudelike toebehore oud en
nuut en koop en verkoop, terwyl die
gespesialiseerde troeteldierwinkel 'n
nuutjie vir die dorp is.
Bo-Karoo Afslaers bied elke eerste
Saterdag van die maand 'n veiling op
hul perseel aan en is die enigste van sy
soort in die omliggende streek. Die
besigheid doen ook veilings op
aanvraag op ander dorpe asook op
plase. Albei hierdie besighede is in die
Orania Motors Sentrum.
Die derde besigheid is Boere Biltong

Orania ook mondelinge
voorlegging oor onteiening
sonder vergoeding

Horison Nywerheidskorf
Eenheid 8
Nywerheidsgebied | Orania

- ‘Head skimming’
- Blokboor
- ‘Head overhauls’
- ‘Engine overhauls’
- Sny van krukas
(’crank’)

060 610 4953 Ben Botha
alivabotha@gmail.com
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Orania

Orania Karnaval 2018

• Redaksie

Lente in die Bo-Karoo beloof om tot 'n
hoogtepunt te kom met die gewilde jaarlikse
Orania Karnaval wat vanjaar geskuif is na
28 September tot 6 Oktober. Met 'n voller
program as ooit en strekkende oor nege dae,
beloof die geleentheid om een van die
hoogtepunte te wees op die kalender van die
streek.
Die feestelikhede skop op 28 September af
met die Brouers- en Stokersfees en daarna is
daar daagliks opwindende items op die
program wat o.a. insluit toneelstukke,
ovaalbaanrenne, ŉ neon-nagdraf, pophuise,
die unieke Kaalvoet Konsert met plaslike

talent, sterkmanvertonings en ŉ musiekfees
deur Franja du Plessis en Ruan Josh op
Saterdagaand 6 Oktober. Op 5 Oktober is
daar ook die amptelike vlotoptog vir
besighede en instansies om 16:00 vanaf die
oop gronde agter die Orania Beweging na
die Karnavalterrein op die dorpsportgronde.
Vir deelname aan die vlotoptog, kontak
Cobus Pretorius en om stalletjies te
bespreek, kontak Margie du Plessis, albei by
die Dorpskantoor by 053 207 0063. Vir die
volle program en meer besonderhede,
besoek www.oraniakarnaval.co.za.
Foto van ‘n vorige Karnaval.

Nuwe piekniekplek op Oranje-oewer
• Redaksie

'n Groot nuwe piekniekplek
op die oewer van die
Oranjerivier, naby die Aandie-Oewer Oord, is onlangs
deur die Orania Dorpsraad
ontwikkel. Genaamd
Sandbaai, bestaan dit uit
ruim braaiplekke naby die
water, 'n speelparkie vir
kinders, plek om te hengel,
netjiese toilette en 'n voetslaanroete al langs die rivier.
Dit is bereikbaar met die
pad na die Oewer, maar
pleks van by die vurk links
draai na die Oewer, draai
mens regs en vind 'n paar
honderd meter verder op
linkerhand die ruim parkeerarea vir die piekniekplek.
R e g s , f o t o ’s v a n d i e
piekniekplek.
Foto’s: Ditsem Nuus

Foto: oraniakarnaval.co.za

Nuwe teerstrate

Nuwe teerstrate in Karoosig woonontwikkeling.
Foto: Ditsem Nuus
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• Sportredaksie

Vir baie Suid-Afrikaners is rugby steeds hul nasionale
sport en daarom lê die wel en wee daarvan op en af van
die veld hul na aan die hart. Daarom bestaan groot
kommer oor die laagtepunt waarop Springbokrugby
tans is, maar terselfdertyd kom die vraag op of die
probleme op die veld nie hul oorsprong het by die
administrateurs nie.
Verlede jaar het die SA Rugbyunie (Saru) 'n verlies
van R33 miljoen geregistreer, toegeskryf aan drie
faktore, nl. die koste van R38,5 miljoen vir die
onsuksesvolle Wêreldbekerbod, die geld wat betaal
moes word om die Cheetahs en Kings aan die Pro14 te
kan laat deelneem en die onttrekking van sommige
borge. Met hul verskyning voor die Parlementêre
portefeuljekomitee vir sport en ontspanning, het Saru
president Mark Alexander gesê dit sal na raming die
unie nog minstens drie tot vier jaar neem om uit die diep
water te kom.
Hierdie probleme kring wyer uit na die provinsiale
unies en het Saru sy bydraes aan hulle met meer as 50%
besnoei. Dit het meegebring dat van hierdie unies soos
die Poemas en die Luiperds, eerstens, hul
wegwedstryde gekanselleer het weens die kosteimplikasies, terwyl, tweedens, van die unies hul
tradisionele stadions te koop aangebied het, bv. die

Luiperds Olënpark te Potchefstroom en Boland Rugby
die Boland Stadion te Wellington.
Wat hierby ook ernstig skade ly, is die begrotings om
spelers te kontrakteer, wat weer meegebring het dat al
bykans 600 talentvolle Suid-Afrikaanse rugbyspelers
aanloklike aanbiedinge van oorsese klubs aanvaar het
om daar te gaan speel. Wat natuurlik ook 'n groot
bydraende faktor is vir hierdie dreinering van talent, is
die gedwonge kwotastelsel in die land vanaf skole- tot
nasionale vlak.
Ook groter unies soos die WP, wat reeds tegnies
bankrot is, asook die Blou Bulle, trek ﬁnansieel swaar.
Voorts is daar 'n verlies aan bekwame rugbyadministrateurs, bv. afrigters soos Jake White in Japan,
Johan Ackermann in Engeland en Heyneke Meyer in
Frankryk, asook 'n steunpilaar soos Leeus-president
Kevin de Klerk, wat besluit het om uit te tree.
In teenstelling met die SA situasie, is dit interessant
dat 'n rugbyklub soos Stade Français in Frankryk 'n
begroting het van bykans R564 miljoen en Clermont
met sowat R539 miljoen. Dit verdwerg SA begrotings
en is dus geen wonder dat dit SA spelers feitlik na
willekeur kan trek.
Alles in Suid-Afrika is egter nie noodwendig sak en
as nie en daar bly hoop, soos spelers vir wie nasionale
trots steeds die swaarste weeg, asook jonger
administrateurs en afrigters wat deurkom. Waar
presies en hoe die draaipunt is, is die groot vraag.

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

OTM:

Talentvolle
padatleet
• Sportredaksie

Gerda Steyn

Foto: Scoopnest.co.za

Saru in diep water

dit wat saakmaak

Gerda Steyn is een van die skitterendste
sterre wat op die SA padwedloophorison
verskyn het. Die 28-jarige Pretorianer wat
eers vyf jaar gelede begin hardloop het, het
verras toe sy vanjaar die vrouewenner van die
Twee Oseane marathon oor 56 km was en wat
sy opgevolg het met die tweede plek in die
Comrades Marathon oor 88 km.
Op grond van hierdie prestasies is sy deur
die organiseerders van die New York
Marathon genooi om later vanjaar aan hierdie
beroemde wedloop oor 42,2 km deel te neem.
Sy het dit aanvaar en sal dan saam met die
groot name in vroue-padwedloop aantree.
Steyn, wat vir Nedbank deelneem, doen
padwedloop nou voltyds en oefen dikwels in
Frankryk, waar sy veld- en staproetes in die
Alpe aandurf. Sy sê sy mik om in die New
York Marathon haar beste tyd van 2 uur 37
minute in die marathon te verbeter.

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

Eenstopdiens Ure 06:00 - 20:00
Skoon
vóór die langpad!
toilette

Yolandé’s Interieur
• Binnehuise versiering • Maak van gordyne
• Stoffering • Huishoudelike versierings
• Kelly’s View Wassery ook tot jou diens

Spesialiseer in
vervoer van
varsprodukte en
kunsmis asook
•Gratis kwotasies •Puik diens! ander kommoditeite

30 jaar ervaring in ontwerp en maak

VAN NIEKERKSHOF

Yolandé Hough 082 620 8382

DF Malherbelaan 20
Estoire, Bloemfontein

of besoek ons op Facebook Curtain Workshop BFN

Andre’s Drankwinkel

Jaco
082 416 8037

admin@tatetransport.co.za
jaco@tatetransport.co.za

www.tatetransport.co.za

Pet

Hotel

- Skoonheidsalon vir honde
& katte.
- Was en sny, dip
ontwurming & versorging
van naels.
- Vervoer van troeteldiere
landswyd

Elbé van Niekerk

www.vanniekerkshof.co.za

Volledig bevoorraad
met alle lyne @
beste pryse!

082 573 3333 | 051 433 1831

Vir inteken op DitsemBlits d.m.v. PayFast is
dit maklik en vinnig - letterlik net die druk van
'n paar knoppies en dan is jy ingeteken @
slegs R240 per jaar.

TEELBULLE TE KOOP

082 454 2338

Kantoor
081 782 7989

Chris Potgieter | 072 116 6004
naby Havengabrug

Skandeer
hier vir
1-minuut
inteken

DitsemBlits as elektroniese nuuspakket bestaan
uit daaglikse Nuushooftrekke en 'n weeklikse
Nuusbulletin - alles gefokus op nuus wat
saakmaak vir die Afrikaner van vandag, veral in die
kritieke tye waarin ons leef.

MARKLEIERS IN KOMMERSIËLE VERKOELING EN
TOERUSTING VIR SPYSENIERING

OR Tambostr. 186 (voorheen Kerkstr.)
Oranjesig | Bloemfontein
051 030 0072 (ure) 082 553 7072 (na-ure)
info@novaice.co.za

www.nova-refrigeration.co.za

Eenstop vir
vanaf supermark
tot die huisbewoner
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