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Die waarheid
omtrent die 
groot leuen
■ Johann Dannhauser
Die groot leuen in Suid-Afrika vandag is dat die blanke en in 
besonder die Afrikaner verantwoordelik is vir die ellende 
waarin swartmense verkeer. Daar word in die media nasionaal 
en internasionaal daarop gehamer dat blankes in SA met hul 
destydse sg. “apartheid” mense van kleur verskriklik verontreg 
het en hul grond gesteel het en dat dit die hoofredes is waarom 
swartmense grotendeels  steeds “veragter” is.

Voor in die koor sing die staatshoof pres. Jacob Zuma met “Ek 
vat my masjiengeweer” en saam met die ANC en die EFF 
moedig hy swartmense aan om hul “gesteelde grond” sonder 
vergoeding terug te vat om sodoende “ekonomiese vryheid” te 
verwesenlik. Vir hierdie en ander doelwitte word die skroewe 
d.m.v. o.a. swart ekonomiese bemagtigingswetgewing en 
sportkwotas voortdurend skerper aangedraai.

Sedert die vroegste tye indien jy iemand as vyand wil  
bykom, dan laat jy hom deur disinformasie brandmerk as die 
sondebok vir alles wat verkeerd loop. Eva het dit met Adam 
gedoen, Kain met Abel, Saul met Dawid, die Sanhedrin met 
Jesus, Hitler met die Jode, ens. Dit is presies wat die ANC / EFF 
en hul meelopers vandag t.o.v. die blanke in SA doen.

Teenoor hierdie groot leuen staan die ware prentjie – 'n 
prentjie wat in die hoofstroom media sover as moontlik 
onderdruk word, maar wat tog telkens soos 'n kurkprop na die 
oppervlakte skiet. Die geskiedkundige feite wat in enige 
algemene en betroubare literatuur nageslaan kan word, dui 

opsommend puntsgewys op die volgende: 
Ÿ Toe die eerste Europeërs in 1652 aan die suidpunt van 

Afrika 'n halfwegstasie kom stig het vir skeepsverkeer 
tussen Europa en Asië, het die inheemse mense van Afrika 
nog nie geweet van die wiel nie, het hulle oor geen 
geskrewe taal beskik nie en het hulle nog geen struktuur 
meer as 'n enkelverdieping kon bou nie. Op daardie 
stadium was dit reeds 1 974 jaar sedert Ptolemy I die 
manjifieke biblioteek van Alexandria gebou het.

Ÿ Jan van Riebeeck – en voor hom die eerste kruisplanters 
uit Europa – was verteenwoordigend van 'n ontwikkelde 
beskawing wat die Christelike Evangelie gedra het en kon 
lees, bereken en bou.

Ÿ Geen inheemse Afrikaan in Suider-Afrika is ooit deur Jan 
van Riebeeck en die Bataafse bewind in slawerny geplaas 
nie. Slawe is vanaf Madagaskar, Batavia, Ceylon en Oos-
Afrika ingevoer. Die eerste keer dat trekboere vanaf die 
Kaap die Goeie Hoop met mense met 'n swart velkleur in 
aanraking gekom het, was in ongeveer 1770 met die 
Xhosas in die Amatolavalleie. Slawerny in die 
Kaapkolonie is op 1 Desember 1834 afgeskaf – twee jaar 
voor die begin van die Groot Trek.

Ÿ Op daardie stadium het die Voortrekkers geen kennis 
gedra van die Zoeloe, Tswana, Sotho, Venda, ens. nie. 
Hulle was wel in oorlog met die Xhosas en dit is hoekom 

hulle die binneland ingetrek het – in onbewoonde gebied 
in en in gevalle waar hulle later swart stamme teengekom, 
het hulle grond geruil vir beeste en geld.

Ÿ Sover dit spesifiek die Zoeloes aangaan, het hulle nie as  
volk bestaan voor die tyd van Shaka nie. Hy is omstreeks 
1787 gebore en het later met besondere krygsvernuf, 
geweld en moord 'n aantal klein stamme in die 
Zoeloevolk verenig, wat dus tot stand gekom het 
ongeveer 167 jaar ná die aankoms van Jan van Riebeeck 
in die Kaap. Die interaksie tussen die Voortrekkers en die 
Zoeloes is geskiedenis wat vir sigself spreek.

Ÿ Nog meer oor die Zoeloes: Shaka het hulle geleer van die 
lang werpspies en die kort steekspies en van die militêre 
formasie van die beeshorings waarmee omsingeling en 
knypbeweging uitgevoer is. Die Zoeloes het dit gebruik 
om 'n skrikbewind onder ander swart stamme in suidelike 
Afrika te voer, bekend as die Mfecane – of die begin 
daarvan – 'n moordtog wat uiteindelik tot die uitwissing 
van tussen 1 en 2 miljoen swartmense gelei het. In die 
proses is geen kos en klere uitgedeel, geen hospitale 
gebou en geen behuisingskema aangepak nie.

Ÿ Die Afrikanervolk, oftewel die Boer soos dit mettertyd 

Vandalisering van CR Swart standbeeld op UV-kampus bring geen 
konstruktiewe resultate nie. Foto: gettyimages.com
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genoem is ,  is  met  hul  Nederlandse 
voorvaders, soos aangevul deur Duitse 
immigrante, Franse Hugenote en Britse 
setlaars, 'n volk wat inheems uit die 
bodem van Afrika gegroei en ontwikkel 
het. Hulle was dus nooit koloniste nie.

Ÿ Afrikaans wat as hul taal ontstaan het, het 
m e t t e r t y d  m e t  s y  g r a m m a t i k a , 
woordeskat en uitdrukkingsvermoë 
ontwikkel tot 'n taal van wêreldgehalte. 
As sulks staan dit ver uit bokant enige 
ander inheemse taal op die vasteland van 
Afrika.

Ÿ In die vorm van die Vrystaatse en Zuid-
Afrikaanse Boererepublieke het die 
Afrikaner die eerste twee suksesvolle 
onafhanklike state op die vasteland 
gevestig.

Ÿ As begenadigde draers van die Evangelie, 
het die Afrikaner die leiding geneem om 
wet en orde te vestig, mense te versorg, 
voedsel te produseer, minerale te ontgin 
en  regeringstrukture te vestig – soveel so 
dat uiteindelik die eerste en enigste 
moderne en geïndustrialiseerde staat op 
hierdie vasteland tot stand gekom het.

Ÿ Die geskiedenis van Suid-Afrika kan nie 
beoordeel word sonder om die bedenklike 
rol van imperiale en koloniale Brittanje in 
berekening te bring nie – vanaf die 
Republiek van Natalia, tot die diefstal van 

Kimberley deur die betrokke Keate-
uitspraak, die omverwerping van die twee 
Boererepublieke ter wille van die 
Witwatersrandse goud, ens.

Ÿ Ná die verpletterende Anglo-Boere-
oorlog het die Afrikaner nie bakhand 
gestaan vir ekonomiese bemagtiging en 
regstellende aksie nie en ook nie geroof, 
geplunder en gemoor om kos te kry nie. 
Nee, die Afrikaner het met geloof en 
klipharde werk homself aan sy eie 
skoenrieme opgetrek en uiteindelik 'n 
l e e f w y s e  e n  k u l t u u r  g e v e s t i g 
vergelykbaar met die beste.

Ÿ Die beleid wat die Afrikaner eintlik op die 
tafel geplaas het, was afsonderlike 
ontwikkkeling, wat in skrille kontras is 
met “apartheid”. Laasgenoemde is 
negatief ,  maar deur afsonderlike 
ontwikkeling soos gepostuleer deur dr. 
HF Verwoerd, is aan swart volke gegee 
presies dit wat die Afrikaner vir homself 
gegun het – eie grondgebied, eie 
r ege r ings t ruk tu re  komplee t  me t 
infrastruktuur en Parlementsgeboue en 
staatkundige onafhanklikheid. Daarvan 
het die destydse Transkei, Ciskei, 
Bophuthatswana en Venda getuig. Met 
die sluipmoord op dr. Verwoerd in 1966 
het hierdie beleid tragies ontspoor, maar 
dat die bal nie deur hierdie swart volke na 

volle konsekwensie gedra is nie, is vir 
hulle om te verantwoord.

Dit is teen hierdie agtergrond dat uit 
regdenkende Afrikanergeledere vandag die 
volgende gesê word:

Ÿ Ons het volle reg om in ons vaderland 
eersteklas burgers te wees.

Ÿ Ons het by niemand niks gesteel nie, veral 
nie grond nie en daarom is daar geen onus 
op ons om enige iets “terug te gee” nie.

Ÿ Ons verdien nie om aan SEB, regstellende 
a k s i e ,  k w o t a s  e n  e n i g e  a n d e r 
diskriminasie blootgestel te word nie.

Ÿ Ons is trots op ons identiteit en op ons 
reusebydrae in Suid-Afrika. Ons het foute 
gemaak, maar watter volk het nie? Daar is 
nietemin niks in ons verlede wat 'n 
albatros om ons nekke regverdig nie.

Ÿ Ons erken die bydrae en rol van die 
swartmens en die mense van kleur in die 
opbou van SA die afgelope bykans twee 
eeue, maar hierdie bydrae en rol moet in 
perspektief gesien en beoordeel word. Dit 
moet nie verdraai of vals voorgestel word 
nie.

Ÿ Ons is nie verantwoordelik vir die gemors 
waarin SA vanaf 1994 tot huidig 
“bestuur” is nie.

Ÿ Ons sê swartmense kan nie bevoordeel 
word deur bloot van blankes te “vat” nie. 
Swartmense gaan nie bevorder word deur 

openbare i tems van andere  soos 
standbeelde en kultuurikone af te breek 
nie. Die sleutel lê in die skepping van eie 
ikone wat die toets van die tyd kan 
deurstaan.

Ÿ Die Afrikaner / Boer is 'n volk in eie reg en 
ons wil nie onbepaald deur getalstirannie 
gedomineer word nie. Ons streef 
derhalwe na volle selfbeskikking.

Dít is die waarheid omtrent die Afrikaner in 
die Suid-Afrika van vandag.

Vooruitspruitend hieruit kom die volgende 
drieledige vraag na vore:

Ÿ Gaan die Afrikaner opstaan en sy 
regmatige plek in sy vaderland inneem en 
vir homself onder nuwe omstandighede 'n 
toekoms uitbeitel?

Ÿ Gaan die Afrikaner deur medelandgenote 
en deur die regering gegun word om ten 
volle en sonder diskriminasie sy bydrae 
tot die verdere ontwikkeling van SA te 
maak?

Ÿ Gaan te midde van huidige stormagtige 
internasionale gebeure buite SA die 
mense van hierdie land die geleentheid en 
tyd hê om sy interne sake binne die 
raamwerk van wet en orde en die 
bestaande beskaafde staatsvorm uit te 
sorteer en aan te beweeg na 'n stabiele 
land wat konstruktief bydra tot 'n beter 
wêreldorde?
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In mediaverklarings rig AfriForum 
veral twee waarskuwings insake 
toekomstige skoolstrukturerings. 
Die eerste gaan oor die gesag van 
skoolbeheerliggame en word 
daarop gewys dat die Dept. van 
Onderwys beplan om binnekort  ŉ 
wysigingswetsontwerp te publiseer 
waarin hulle skoolbeheerliggame 
van huidige belangrike seggenskap 
wil ontneem. 

D i t  s o u  m e e b r i n g  d a t 
skoolbeheerliggame nie meer 
besluite mag neem oor aspekte soos 
toelatingsbeleid, taalbeleid en 
beheerliggaamaanstellings nie. Die 
departement sal ook daarop kan 
aandring dat ŉ skool meer as een 
onderrigtaal het. AfriForum sê 
hulle is voorstaanders daarvan dat 
ouers  inspraak moet  hê oor 
aanstellings, taalbeleid, toelating 
en klasgroottes.

In die tweede waarskuwing word 
ŉ dringende beroep gedoen op 
ouers om hul kinders betyds by die 
skool van hul keuse in te skryf vir 
2017. Volgens AfriForum was daar 
vanjaar reeds duisende kinders wat 
nie plekke in skole gekry het nie 
weens laat aansoeke en dit dwing 
skole om meer kinders in te neem as 
wat hulle kan akkommodeer. 

Dit veroorsaak gevolglik dat daar 
tot 58 leerlinge per klas is. Talle 
skole hou nou reeds hul ope dae en 
ouers behoort voorbereid na 'n ope 

dag te gaan en moet die nodige 
dokumentasie hê om hul kinders 
daar en dan in te skryf.  Ouers moet 
dit ook oorweeg om hul kinders by 
meer as een skool te registreer ten 
einde teleurstelling vir 2017 te 
voorkom. 

Laat inskrywings kan meebring 
dat kinders volgens provinsiale 
departemente van onderwys se 
keuse in ŉ skool geplaas word en dit 
kan ook moedertaalonderrig in die 
g e d r a n g  b r i n g .  V i r  m e e r 
besonderhede, kan Carien Bloem 
b y  0 8 2  3 3 2  5 0 5 1  o f 
carien@afriforum.co.za gekontak 
word. 

Inmiddels het Chris Klopper, 
uitvoerende hoof van die SA 
Onderwysersunie (SAOU), op 'n 
onlangse spitsberaad van die SA 
Akademie vir Wetenskap en Kuns, 
daarop gewys dat daar vandag 355 
minder Afrikaanse skole in die land 
is, ten spyte daarvan dat die 
slaagsyfer in verlede jaar se 
n a s i o n a l e  s e n i o r 
sertifikaateksamen vir Afrikaanse 
skole op 93,4% gestaan het, in 
vergelyking met die res van die land 
se 70,7% slaagsyfer. 

 In 2010 was daar altesaam 2 371 
Afrikaanse skole in die openbare 
s k o l e s t e l s e l  t e e n o o r  2  0 1 6 
Afrikaanse skole vandag. Daar is 
altesaam 24 136 skole landswyd.

Waarskuwings 
oor skole 

■ Redaksie

U beeld ons trotsU beeld ons trotsU beeld ons trots

Massa duplisering van dvd’s / cd’s 

Goed gevestigde video, tv 
en fotografie produksiehuis,
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Bloemfontein vir u gerief

Tegnologies en kundig gevorderd
om aan u vereistes te voldoen
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Deel van die 
DIY Depot Groep

The Towers
Langenhovenpark
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thetowers1@diydepot.co.za

www.diydepot.co.za
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Die Christelike Onderwyskongres, 
aangebied deur die Vereniging vir 
Christelike Hoër Onderwys (VCHO) 
op 3 en 4 Maart 2016 te Pretoria, het 
kritieke tendense aan die lig gestel, 
terwyl belangwekkende besluite 
geneem is. 

In die eerste plek is bevestig dat 
Christelike Onderwys midde in die 
huidige hoofstroom humanistiese 
sekulêre onderwysbeleid in SA steeds 
springlewendig is. In talle staatskole 
word Christelike onderwys bedryf, 
terwyl 'n nuwe generasie Christelike 
privaatskole funksioneer. Handhawing 
van Christelike onderwys oor drie en 'n 
halwe eeue was egter geen maklike 
saak nie en word 'n opdraande stryd 
steeds gevoer.

Op die afgelope kongres is die 
kritieke rol van die Christelik-
b e l y d e n d e  o n d e r w y s e r  s t e r k 
beklemtoon.  Hierdie belydenis 
behoort die onderwyser dag na dag 
voor die vraag te stel: Wat is die 
implikasies van Christus se beslag op 
my lewe?

Die onderwysfilosofie toon egter 
duidelik groot “gletserskeure”. Dit 
moet as radikaal bestempel word, 
aangesien dit ŉ algehele skeiding 
tussen geloof en wete tot gevolg het. 

Die kenmerke van hierdie nuwe 
tydperk is o.m. die opkoms van 
radikalisme, fundamentalisme en 
religieuse fanatisme. Dit is te wyte aan 
die vakuum wat gelaat word a.g.v. ŉ 
onderwysfilosofiese verskuiwing weg 
van die Christelike beskouing.

D a a r e n t e e n  h o u  b e l a n g r i k e 
kenmerke van Christelike onderwys 
die volgende in: Skrifgebondenheid, ŉ 
Chr i s t e l ike  onderwysfilosofie , 
C h r i s t e l i k e  o p v o e d i n g s -
/ople idingsdoel  en Chris te l ike 
vakonderrig. 

Voorts is op die kongres die gesin as 
kultuurgemeenskap in die kleine 
bek lemtoon .  Taa l ,  gewoontes , 
tradisies, ens., vorm alles deel hiervan.  

D a a r  i s  o o k  b e v i n d  d a t  d i e 
geleidelike aftakeling van die vak 
Lewensoriëntering soos in die NVK 
voorgeskryf, 'n wesentlike bedreiging 
inhou. Wié God vir die kind is, hoe 
sy/haar identiteit en selfbeeld oor 
opklimmende grade heen vernietig 
word en die uiters verwarrende 
lewensbeskouing wat uiteindelik as 
gevolg hiervan gevorm word, is in 
gedrang. Implisiet word die kind van 
die wesenlike begrippe van Christelike 
identiteit beroof en uiteindelik van 
geloof self.

ŉ Uiters belangrike verwikkeling uit 
die kongres is dat kennis geneem is van 
die stigting van ŉ onafhanklike 
onderwysliggaam, bekend as die 
Instituut vir Privaat Onderwys (IPO). 
Dit is gebore uit die nood wat ontstaan 
het om die Christelike alternatief 
sonder inmenging van buite te kan 
bedryf en behels die daarstelling van ŉ 
v o l l e d i g e  o n a f h a n k l i k e 
onderwysstelsel op alle vlakke van 
onderwys. 

Die IPO sal inklusief wees, is op 
Christelike waardes geskoei en sal 
streef na 'n standaard van uitnemende 
onderwys. Dit sal ŉ eie onafhanklike 
k u r r i k u l u m  d a a r s t e l  w a t  m e t 
differensiasie rekening hou. Dit sal 
voorts sy eie eksaminering behartig as 
ŉ  ins t i tuut  vir  waardegedrewe 
onderwys.  

Die stigting van die IPO het reeds die 
n o d i g e  b i n n e l a n d s e  s o w e l  a s 
buitelandse akkreditasie en erkenning 
ontvang. Dit sal as ŉ maatskappy 
sonder winsoogmerk funksioneer.

E n i g e  n a v r a e  o o r  d i e 
Onderwyskongres kan gerig word aan 
Hugo Hayes by tel 051-525 2341/2267 
o f  0 7 6  8 1 7  6 2 6 9  o f  b y 
hugo@vcho.co.za.

Christelike Onderwyskongres: 
Belangwekkende besluite
■ Hugo Hayes, VCHO Bloemfontein

Inkopie-ervaring sonder weerga

Winkels wat uitstaan

■ Redaksie

As die nuutste winkelkompleks in 
Bloemfontein, bied The Towers in 
Langenhovenpark met sy treffende 
voorkoms, gemaklike uitleg en rustige 
omgewing 'n inkopie-ervaring van sy 
eie. 
Wat veral gerieflik omtrent The Towers 
is, is dat die uitleg en parkeerruimtes so 
is dat klante tot naby die winkel(s) van 
hul keuse kan ry en parkeer.
In hierdie fokus sê die volgende vier 
winkels in The Towers wat omtrent hulle 
spesiaal is en wat hulle laat uitstaan, ook 
t.o.v. opposisie elders in die stad:
Ÿ DIY Depot: Moderne eenstop-

v e r s k a f f e r  v a n  h a r d e w a r e , 

boumateriale en verf
Ÿ Body Fuel Express: Byderwetse 

verskaffer van 'n verskeidenheid 
nie-alkoholiese koeldranke en 
vrugtesappe

Ÿ Montagu Dried Fruit: Unieke 
droëvrugte, biltong en gesonde 
lekkernye – met 'n onweerstaanbare 
spesiale aanbod hierdie maand!

Ÿ Pizzaz: Uitstekende waarde-vir-
geld pizzas – gehalte en prys in 'n 
klas van hul eie.

Besoek gerus hierdie markleiers in The 
Towers geleë op die westelike punt van 
Du Plessisrylaan op die grens tussen 
Langenhovenpark en Spitskop.

Ongeag uiteenlopende politieke 
sienings, is met die huidige SA 
grondwetlike bedeling gevoel dat 
een van die hoekstene van die 
demokratiese bestel is 'n betroubare 
stemstelsel o.l.v. die Onafhanklike 
Verkiesingskommissie (OVK).
Saam met  d ie  grondwet ,  ' n 
onafhanklike en onpartydige 
regbank, word 'n betroubare en 
vertroulike stemstelsel hier te lande 
en internasionaal beskou as die 
pilare van 'n demokratiese bestel 
waarop SA trots kan wees.
Nou in  d ie  aanloop to t  d ie 
vyfjaarlikse plaaslike verkiesings 
op 3 Augustus 2016 kom met die 
proses van kieserregistrasie 
ontstellende berigte na vore oor die 
toestand van die registrasierol. Dit 
bring die kernaspek van 'n vrye en 
regverdige verkiesing in die 
gedrang.
Hoe gebeur dit bv. dat iemand wat 
m e t  d i e  v o r i g e 
registrasiegeleentheid gaan seker 
maak het sy besonderhede is reg, 
die afgelope naweek toe hy weer 
gaan doodseker maak het moes 
vind dat hy nou volgens die OVK 
geen adres het nie? Of 'n gesin van 
drie wat destyds saam geregistreer 

het, het twee verskillende adresse, 
beide hopeloos verkeerd, terwyl die 
derde adresloos is? 
Volgens die OVK is daar fout met 
die adresse van 16 miljoen Suid-
Afrikaners. Hoe kon so 'n chaos 
ontwikkel het terwyl die wet sedert 
2003 bepaal dat kiesers se adresse 
op die kieslys moet wees – en dit 
boonop die korrekte adresse? 
D i e  O V K  h e t  i n t u s s e n  d i e 
adreskwessie na die Grondwethof 
geneem en uitspraak word op 9 Mei 
verwag.
Die OVK is, soos die Openbare 
Beskermer, 'n Hoofstuk 9-instelling 
van die Grondwet, artikel 190 (1) 
(b) waarvan vereis dat die OVK 
moet verseker dat verkiesings vry 
en regverdig verloop. Hoelik sal die 
O V K  h i e r d i e  m a n d a a t  e n 
verantwoordelikheid tot die letter 
nakom. Die alternatief sou wees 'n 
debakel wat die land op hierdie 
stadium nie kan bekostig nie.
Inmiddels word stemgeregtigdes 
aangeraai om dubbel en dwars te 
verseker hul name en adresse is 
korrek op die  kieserslys  en 
desnoods ook die politieke partye 
van hul keuse in hierdie verband te 
kontak.

Plaaslike verkiesings: 
Vrae oor kieserslyste
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Die beskawing is altyd afhanklik van paaie. 
Sonder hierdie stuk infrastruktuur kan geen 
ekonomie floreer nie.

Die Romeine het dit geweet, daarom het 
hulle hul pragtige hoofweë gebou. Oor hierdie 
paaie het nie net voetgangers, ruiters, waens en 
strydwaens getrek nie, maar saam daarmee al 
die geestesgoedere van die beskawing. 

Padmaak is 'n eenvoudige, harde werk. Dis 
ook 'n edel werk, dis diens. Die tyd toe 
Afrikaners “pad gemaak” het vir 'n halfkroon 'n 
dag, lê vlak in ons geskiedenis.

Die Romeine het hul paaie met klippe 
geplavei. Baie later sou McAdam kom met sy 
gruispaaie. Vandag ry ons sonder veel 
waardering op die lieflikste teerpaaie deur die 
land. 

Die koms van God se koninkryk is afhanklik 
van padmakers. Met die optrede van die profeet 
Jesaja was daar reeds 'n besef van die belang 
van paaie (Jes. 40:3-4). Hy  hoor 'n opdrag in 
verband met die grootpad wat in die woestyn / 
wildernis gemaak moet word vir die Here. Die 
dale moes opgevul word en elke berg en heuwel 
moes gelyk gemaak word.

Uiteindelik lees ons van Johannes die Doper. 
Sagaria se lofsang by sy geboorte maak 
melding van hom as die een wat voor die 
aangesig van die Here uitgaan om Sy weë reg te 
maak.

Mense wat vir God werk - alle mense wat 
hulself Christene noem - is mense wat pikke en 
grawe moet kan hanteer. Hulle is mense wat 
purper verruil vir kameelhare en koningskos 
v i r  d ie  s lawedieet  van spr inkane en 
wildeheuning. Hulle val op deur eenvoud van 
lewenstyl.

Johannes was nie die lig nie; hy móés van die 
Lig getuig. Hy wys voortdurend weg van 
homself na “die Lam”. 

Dit lyk nie vir my of daar aan Christene die 
keuse gelaat word om padmakers te wees of nie 
te wees nie. 

Deur van die Lig te getuig, word ons 
padmakers van God in die wêreld, die wêreld 
van ander mense se harte. Menseharte is soms 
vol rotsblokke, wild, 'n woestyn. 

Vir die padmaak het God mense nodig. Hy 
gee vir hulle nie stootskrapers, kruiptrekkers en 
dinamiet nie. Hy gee vir hulle woorde van die 
Heilige Gees en dade om die woorde te 
bevestig. 

D i s  n i e  ' n  w e r k  w a t  a l t y d  m e t 
fluweelhandskoene en diplomasie gedoen kan 
word nie. Johannes moes ook konfronteer oor 
die sonde. Dit het hom sy kop gekos. 

Ook vandag kan ons nie sonder 'n pad 
klaarkom nie. God ook nie. Hy gebruik ouers 
om pad te maak in kinders se harte - Loïs en 
Eunise ten opsigte van Timoteus; werkgewer 
teenoor werknemer  - Filemon teenoor 
Onesimus; reisigers op pad teenoor mekaar - 
die barmhartige Samaritaan teenoor 'n 
vreemdeling; ens. 

God delegeer baie werk aan mense, padmaak 
onder andere. Maar daar is één werk wat Syne 
bly: Wedergeboorte! Ek kan die pad berei, maar 
dan staan ek terug vir die koning om die 
grootpad te betree; ek word onopsigtelik en trek 
die gordyn.

Gehoorsaamheid is kompensasie genoeg. 
Dat grootpaaie gesluit kan word, dis ook nie my 
saak nie.

Ek moet altyd net padmaak!

Padmakers van God

stilword

■ Herder

redaksionele 
kommentaar

Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle 
moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; 
want dit is die wet en die profete.

- Matt 7:12

Die jongste rondom Sirië bied 'n ewe 
v e r s t o m m e n d e  b l i k  o p  h o e  h u i d i g e 
internasionale gebeure inderwaarheid werk. 

Eenvoudig en kortliks gestel kom dit daarop 
neer dat Westerse intelligensie-agentskappe, by 
name die CIA, die Britse MI5 en die Franse, 
saamgewerk het om pres. Bashar al-Assad van 
Sirië as 'n stabiele faktor in die Midde-Ooste tot 
'n val te probeer bring – soos wat hulle met 
Ghadaffi van Libië en andere gedoen het. Assad 
het egter verbete vasgeskop en gevolglik verval 
Sirië in 'n bloedige burgeroorlog met militêre 
opposisiegroepe, wat in effek niks anders is as 
militante Moslem-terroriste nie. Hulle word 
deur die Weste as “goeie” terroristegroepe 
gekategoriseer en dus steunwaardig met 
wapentuig en militêre logistiek. 

Terselfdertyd word die ekstremistiese 
terroristiese ISIL Moslemstaat in 'n deel van 
Sirië en Irak gevestig en pleeg hulle onmenslike 
wreedhede. ISIL word deur Turkye, 'n NAVO-
bondgenoot, gesteun, o.a. d.m.v. 'n reuse 
olietoevoerroete na Turkye en vandaar na die res 
van die wêreld. Dit verskaf grootliks die 
finansiering aan ISIL vir hul terroristestryd. 

Dit is in hierdie scenario dat Rusland onder 
pres. Vladimir Putin ingegryp het met 
grootskaalse militêre lugaanvalle en deur 
aanhoudende bombardering is die ISIL-
toevoerroetes grootliks vernietig. Sodoende is 
ISIL feitlik verslaan en die oorlog in Sirië 
geswaai in die guns van Assad. 

Die Weste, veral die VSA, probeer paniekerig 
'n “skietstilstand” in Sirië beding d.m.v. 

samesprekings in Europa wat ten doel het om 'n 
algemene verkiesing in Sirië te hou waarin 
Assad nie die paal sou haal nie. Of die Weste met 
hierdie oogmerk gaan slaag, is op hierdie 
stadium 'n ope vraag.

Wat ook opsienbarend aan die lig gekom het, 
is dat in die Siriese stad Mosul, wat onder beheer 
van ISIL was, die Universiteit van Mosul 
gebruik is om navorsing te doen om basiese 
kernbomme te vervaardig. Satellietfotos toon 
d a t  h o e w e l  d i e  A m e r i k a n e r s  M o s u l 
gebombardeer het, die Universiteit van Mosul 
altyd ongeskonde gestaan het. Met die Russiese 
lugaanvalle is die universiteit egter effektief 
geneutraliseer.  

Intussen sit die Koerde op die ander grens van 
Turkye hul eeuelange stryd om onafhanklikheid 
binne 'n eie land onverpoosd voort. Aanvalle 
deur Koerde, met hul sterk Christen-inslag, op 
die Moslem-beheerde Turkye word deur 
laasgenoemde met meedoënlose wreedheid 
beantwoord soos bv. die summiere vernietiging 
van die stad Cirze. 

Die jongste is dat Rusland besluit het om 
militêr grootliks uit Sirië te onttrek, maar sê dat 
hulle binne 'n kwessie van ure weer kan 
terugkeer. Inmiddels blyk dit dat wat oorgebly 
het van ISIL, oorskuif na die kwesbare Tunisië 
en dat aldaar 'n ekstremistiese Moslem-front 
geopen word. 

Die huidige gebeure in Sirië is dus tans die   
nr. 1 kookpot in die wêreld – en 'n opsienbare 
aanduiding van hoe die internasionale winde in 
werklikheid waai.

■ Johann Dannhauser

Jongste rondom Sirië

Gordels vas res van die jaar
Indien 'n mens kyk na die verslegtende sosio-
ekonomiese situasie in Suid-Afrika, die 
wankelende regeringstruktuur en in die 
buiteland die Moslem-aanslag op die 
gevestigde internasionale orde, dan wil dit 
voorkom asof Afrikaners in die land nie kan 
verwag om net “normaal” met hul lewens aan 
te gaan nie.

Dit gesê, dan is daar een ding waarvoor ons 
moeg is en dit is om oor negatiewe nuus te 
berig. Wanneer ons oor slegte nuus berig, 
probeer Ditsem Nuus dit altyd so doen dat 
met wat aan die lig gebring word, daar 
beoordeel kan word hoe die slegte nuus 
aangespreek word en positief omgedraai kan 
word.

Hoe dit ookal sy, daar is deesdae min goeie 
n u u s  v a n u i t  S A e n  m o e t  ' n  m e n s 
onwillekeurig let op die woorde van Winston 
Churchill: “When going through hell, keep 
going.” Ons glo daar wag 'n beter bedeling, 
terwyl ons nooit maar nooit aan vrees mag 
toegee nie of 'n vreespsigose enigsins 
bevorder nie.

Dit bring ons terug by die punt wat ons 
eintlik wil maak: Daar is dinge in SA en in die 
wêreld om ons wat ons moet noop om 
voorbereid te wees vir die pad vorentoe 
gedurende die res van 2016. Sulke dinge is 
die volgende:

Ÿ D i e  Z u m a - g e l e i d e  r e g e r i n g  – 
wankelend – sal moet uitkristalliseer.

Ÿ Daar is 'n ontevrede, werklose en 
honger massa swartmense in die land 
w a t  o p  e e n  o f  a n d e r  m a n i e r 
geakkommodeer sal moet word.

Ÿ Daar is 'n verbete aanslag teen die 
blanke in die land – openlik en bedek – 
en die Afrikaner moet wakker en paraat 
daarvoor wees.

Ÿ Die plaaslike verkiesing op 3 Augustus 
is 'n brug wat oorgesteek moet word.

Ÿ Die vervolging van Christene in die 
wêreld neem vinnig toe en wie is 
Christene in hierdie land om te verwag 
dat hulle onbepaald gaan vryspring?

Wat staan die Afrikaner te doen? Ons kan 
kortliks die volgende aanstip:

Ÿ Gebedsgroepe stig, ook saam met 
gelowige landgenote van ander kulture 
en groepsidentiteite. Slegs God kan 
red, maar Hy kán. Daar is uitkoms 
d.m.v. verootmoediging, vas en gebed.

Ÿ Wakker wees en kritieke inligting deel, 
terwyl spesifiek vrees uitgedryf word. 
Daarmee saam is saamstaan en 
samewerking sleutelfaktore.

Ÿ Praktiese paraatheid nastreef. Groot 
sukses word bv. behaal deur die 
AfriForum buurtwagstelsel. Fisiese 
b e w a p e n i n g ,  b e v e i l i g i n g  e n 
weerbaarheid is noodsaaklik.

Dit lyk net dat die slagspreuk vir die res van 
die jaar is: Gordels vas!

Die doel van die KMMC is om die lewens van mans te verander deur hul te herenig met God Die doel van die KMMC is om die lewens van mans te verander deur hul te herenig met God 
en Hom te verheerlik en hulle sodoende in staat te stel om terug te keer na hul huise en hul en Hom te verheerlik en hulle sodoende in staat te stel om terug te keer na hul huise en hul 
gesinne en bure lief te hê soos hulle nog nooit vantevore gedoen het nie.gesinne en bure lief te hê soos hulle nog nooit vantevore gedoen het nie.

Die doel van die KMMC is om die lewens van mans te verander deur hul te herenig met God 
en Hom te verheerlik en hulle sodoende in staat te stel om terug te keer na hul huise en hul 
gesinne en bure lief te hê soos hulle nog nooit vantevore gedoen het nie.
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Die 

van die 

Bo-Karoo

CrAzY Store 

KomloerieKomloerie
LG 421 liter 

energiebesparende
yskas/vrieskas 

@ R12 500

Hisense A+ 720 liter yskas
en vrieskas @ R16 499

Ovaal kaserol + staander @ R599
Bella 7.1l koordlose ketel
  Was R799 Nou @ R599
Whizza kerwer @ R199 Saffierstraat 87 | Orania

Sel: 082 441 8813
komloerie@gmail.com

Hisense 7KG energiebesparende
voorlaaier wasmasjien 

@ R3 999

• Motor�etsritte • Kajakvaarte • Vlotvaarte 
• Gyrokoptervlugte • Waterski • Swembad • Trap�etse

Restaurant, Spa, 
Hotel & Venue 

- alles by een oord! 

Luukse eenhede 
met rivieruitsig 

053 207 0016 | 072 567 4329 | navrae@oraniahotel.co.za | www.oraniahotel.co.za

Geniet ook 

Orania
onder die soeklig

Die jaarlikse Orania Karnaval gaan 
gepaard met die Kaalvoetkonsert, 
vernoem na die dames wat dit 13 
j a a r  g e l e d e  a s  ' n 
pioniersfondsinsamelingsprojek 
begin het. So bv. is een van die 
p r o j e k t e  w a a r v o o r  f o n d s e 
a a n g e w e n d  i s ,  d i e 
onlangsvoltooide unieke trap-
mosaïek in die dorp.

Die program van die konsert is 
totaal inheems en verteenwoordig 
die beste plaaslike talent i.t.v. 
v e r s k i l l e n d e  g e n r e s  v a n 
kunsoptredes. Van speenoud tot 
witgrys neem daaraan deel en dit is 
nie 'n sommerso program nie – die 
program word professioneel 
saamgestel rondom 'n jaartema, die 
verskillende items word fyn gekeur 
en die deelnemers word deeglik 
afgerig en ingeoefen.

Vanjaar met die kwarteeuviering 
van Orania was die tema van die 
Kaalvoetkonsert Die Klein Reus se 
droom word waar en is altesaam 25 
oorspronklike produksies van 
bekende kunstenaars deur plaaslike 
talent d.m.v. mimiek innoverend en 
passievol vertolk. Dit het bv. 
ingesluit Hippie Haai van Jak de 
Priester, Enkeling van Die Heuwels 
Fantasties, Wat geld nie kan koop 
nie van Bobby van Jaarsveld, Die 
Roepstem  van Nagligte, Die 
Küfstein-lied van Gé Korsten, ens.

Die samesteller en regisseur van 
die program vanjaar was Lida 
Strydom, bygestaan deur Zetwee 
Hattingh en Tom de Nysschen.

Wat aard en gehalte betref, is die 
Kaalvoetkonsert uniek in die land.

Vir meer besonderhede, skakel 
(053) 207 0063.  

Kaalvoetkonsert: 
Iets besonders
■ Johann Dannhauser

Fl ip  Buys ,  voo r s i t t e r  van  d i e 
Solidariteit Beweging, het op 8 April 
2016 Oraniërs op Orania toegespreek 
oor Groeirisiko's vir Orania.
Hy het o.a. Oraniërs uitgedaag om die 
dorp se groei te versnel en dit uit te bou 
as 'n mededingende alternatief vir 
emigrasie. Dit geheim is om te fokus op 
die faktore binne hul beheer, soos bv. 
die verbetering van die estetika van die 
dorp. Hy het gesê te veel mense trek 
verby Orania na die Wes-Kaap of vlieg 
oor Orania na Australië.

Buys het ook gesê hy is “baie 
bekommerd” dat  opstande teen 
dienslewering in swart woongebiede 
kan oorspoel na oorwegend blanke 

woongebiede, omdat oproermakers 
reken dat hulle sodoende hul griewe 
sterker onder die soeklig kan bring. 
Hierdie moontlikheid kan groei, omdat 
die huidige verval van munisipale 
dienste waarskynlik gaan voortduur.  
Dit kan meebring dat Orania moet 
voorberei  om skiel ik  'n  groter 
toes t roming  van  Afr ikaners  t e 
akkommodeer.

Buys het met verwysing na die 
geweldsmisdaad in die land, die 
Israelse kenner Martin van Creveld 
aangehaal, wat waarsku dat die grens 
tussen misdaad en terreur in lande soos 
Suid-Afrika begin vervaag. In ander 
dele van die wêreld het dit in die ergste 

gevalle selfs op 'n burgeroorlog 
uitgeloop, het Buys gesê. 

In antwoord op 'n vraag het Buys 
gesê dat Orania binne die raamwerk 
van die Grondwet in 'n stad kan 
ontwikkel, wat op die langtermyn in 
terme van artikel 235 uiteindelik 
volwaardige selfbeskikking kan 
verwerf. In die praktyk sal die vlak van 
politieke erkenning en selfstandigheid 
regstreeks afhang van die vlak van 
praktiese en ekonomiese ontwikkeling 
en groei in inwonertal. Daar sal ook 
deu r lopend  me t  d i e  owerhede 
onderhandel moet word vir groter 
selfstandigheid en erkenning.

Flip Buys praat met Orania
■ Johann Dannhauser

Van die persone 
teenwoordig by die 
aanbieding van Flip Buys
op Orania op 8 April 2016,
was van links, Yolanda Nel,
Jaco Kleynhans, Melanie 
Buys, Willem van As en 
Flip Buys.

Foto: Ditsem Nuus

S   T   I   G   T   I   N   G
Vir ‘n Afrikanervolkstaat ook in die Noord-Kaap

Ou Karooplaas | Orania
(053) 004 0036

inligting@hartlandstigting.net

die Bo-Karoo
NETWERK

 Tel: 053 004 0036 | 
koopkrag@koopnetsa.co.za

Registreer jou besigheid
by Koopnet die enigste 
Afrikaanse handelsnetwerk
wat virAfrikaner-entrepreneurs werk 

053 207 0228 of info@orionhw.co.za
 Tracey of Dawie Oop Maandag tot Saterdag  

Orania (langs OK)

••• BoumaterialeBoumaterialeBoumateriale
••• GereedskapGereedskapGereedskap
••• VerfVerfVerf
••• Sny van glas volgensSny van glas volgensSny van glas volgens

 u  spesifikasie u  spesifikasie u  spesifikasie
••• Gas asook hervullingsGas asook hervullingsGas asook hervullings
••• TuinbenodigdhedeTuinbenodigdhedeTuinbenodigdhede
••• LandboutoerustingLandboutoerustingLandboutoerusting

Alle boere, bouers Alle boere, bouers Alle boere, bouers 
en doen-dit-self en doen-dit-self en doen-dit-self 

mense, kom stel u mense, kom stel u mense, kom stel u 
behoeftes en ons behoeftes en ons behoeftes en ons 
het dit of kry dit het dit of kry dit het dit of kry dit 

teen die teen die teen die 
beste pryse!beste pryse!beste pryse!
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Ÿ Die GWK Farm Foods fabriek opgerig teen 'n koste 
van R400 miljoen is pas te Modderrivier langs die 
N12 ingewy. Die indrukwekkende gebouekompleks 
sluit in nuwe silo's, 'n meule, 'n noedel- en 'n 
koekiefabriek. Die kompleks is daarop ingestel om 
g r o o t s k a a l s e  w a a r d e t o e v o e g i n g  t o t 
landbouprodukte uit die streek te doen. As 
afsetgebied is kontrakte beding met Spar, Game, 
Makro en Pick n Pay. Die kompleks is ook voorsien 
van sy  e ie  kragtoevoer,  watersuiwer ing, 
vullisverwydering, rioolaanleg en brandbestryding. 
Die  aanleg  i s  in  s taa t  om sowat  25  ton 
koekmeelblom, 1,3 ton koekies en 1 ton noedels per 
uur te verwerk.

Ÿ By Groblershoop is die ACWA Power Solafrica 
Bokpoort Sonkragaanleg pas in werking gestel 

nadat dit opgerig is teen 'n koste van sowat R5 
miljard. Die aanleg is in staat om 50 MW krag te 
produseer, genoeg om sowat 200 000 huishoudings 
van elektrisiteit te voorsien. Die Bokpoort aanleg 
word bestempel as een van die drie bestes van sy 
soort ter wêreld.

Ÿ By Noupoort is 'n windkragplaas met 35 
windtorings tans in 'n proses van aanbou en sal na 
verwagting teen die middel van vanjaar reeds 
elektrisiteit aan die nasionale netwerk verskaf. Die 
oprigtingskoste van die aanleg beloop sowat R1,9 
miljard. Wanneer die lem van 'n windtoring regop 
staan, is die hoogte van die toring sowat 154 meter. 
Na verwagting sal die aanleg sowat 80 MW opwek, 
voldoende om ongeveer 70 000 huishoudings van 
krag te voorsien.

Nuusbrokkies uit

■ Redaksie

die Bo-Karoo
Britstown

Colesberg

Kraankuil

Phillipstown

De Aar

PhilippolisPetrusville

Trompsburg

Luckhoff

Dewetsdorp

Koffi efontein

Petrusburg

BloemfonteinKimberley
Boshof

Hopetown

Strydenburg

Vanderkloof

Orania

Fokus 
op dieBo-Karoo Altyd

polsend!



Gratis 
advertensiebyvoordele

Vir meer besonderhede, 
skakel 082 773 2150 of 

ditsemvrystaat@ditsem.net. 

Ditsem Nuus bied innoverende gratis byvoordele vir 
adverteerders wat 'n reeks advertensies in die koerant 

neem vir 4 x of 8 x of 12 x plasings. 

Hierdie voordele sluit o.m. in een maand gratis 
banieradvertensie op die weeklikse elektroniese 
nuusbrief DitsemBlits vir elke drie maande wat in 
die koerant geadverteer word, asook 'n gratis 
nuusflits op dieselfde basis in die DitsemBlits. 

Adverteerders wat 'n advertensiegrootte van 
halfblad of volblad neem, kwalifiseer vir gratis 
redaksioneel, asook gratis banieradvertensies 
en nuusflitse op DitsemBlits. 

Hierdie byvoordele is enig van hul soort vir 
die gedrukte media in sentraal SA en 
verhoog die slaankrag van advertering in 
Ditsem Nuus op unieke wyse. 
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Die vraag kan gevra word wat regtig tans 
plaasvind in Europa met die massale instroming 
van immigrante uit die Midde-Ooste, Noord-
Afrika en sommige Asiatiese lande? Dit is egter 
dus hierdie immigrante - die oorgrote deel 
militante Moslems - wat vir Europa dalk 
potensieël 'n groter probleem skep as wat 
Kommunisme of selfs die twee Wêreldoorloë 
veroorsaak het. Behalwe vir die brutale 
bedreiging van hierdie Moslem-bedreiging in 
die land van die internasionale geldmag met hul 
strewe na wêreldoorheersing en die skynbare 
weerloosheid van 'n gesekulariseerde Wes-
Europa ,   i s  d i t  d ie  bevorder ing  van 
mensehandel wat met hierdie migrasie 
gepaardgaan, wat uiterse kommer wek. Vir 'n 
ware prentjie van wat tans regtig in Europa 
aangaan, kan gerus gekyk word na die kort 
videogreep by
  .www.youtube.com/embed/44vzMNG2fZc

 Dit blyk dat 'n grootskaalse poging deur 'n 
maatskappy onderweg is om ontginningsregte 
op talle plase in die Vrystaat en KZN te bekom – 
skynbaar sonder die medewete van die eienaars. 
Op 17 Maart 2016 het woedende boere uit 'n 
vergadering op Heilbron gestap en gesê hulle 
sal hul bes doen om eksplorasiewerk in die 
streek te stop. Hulle is gesteun deur 'n groep 
omgewingsaktiviste van KZN wat spesiaal na 
die Vrystaat gereis het om die vergadering by te 
woon. Die boere het aan JC Pretorius van SLR 
Consulting, wat 'n omgewingsimpakstudie in 
opdrag van Rhino Oil and Gas Exploration SA 
doen, gesê hulle het geen kennis van die 
vergadering gekry nie, maar hy het gesê die 
vergadering is in verskeie streekkoerante, 
a sook  by  ondernemings  in  He i lb ron 
geadverteer. Daar was ook 'n kennisgewing in 
die Staatskoerant en Vrystaat Landbou (VL) is 
per epos ingelig. Die betrokke gebied in die 
Vrystaat sluit in plase in die distrikte van 
Kroonstad, Heilbron, Frankfort, Edenville en 
Oranjeville, asook 'n groot opvangsgebied van 
water vir verskeie riviere. 

Groot omstredenheid omhul die sogenaamde 
Wetsontwerp op die Voorkoming en Bestryding 
van Haatmisdade en Haatspraak wat reeds 
opgestel is en binnekort aan die kabinet 
voorgelê sal word. Verwarring heers oor wat as 
rassisme en haatspraak gedefinieer kan word, 
terwyl die voorgenome instelling van tronkstraf 
v i r  oor t reding van die  wetgewing 'n 
kommunistiese inslag aan die wetsontwerp 
verleen. In blanke geledere word gemeen dat 
die wetsontwerp primêr gemik is deur 'n 
subjektiewe regering op blankes en dat die 
wetsontwerp basies ten doel het om swart 
mense te beskerm teen enige negatiewe 
kommentaar of kritiek. Daar word voorts 
gevoel dat die gesindheid tussen rasse moet 
spruit uit die harte van mense en dat dit iets is 
wat nie deur wetgewing afgedwing kan word 
nie. 

Studies van Geopende Deure toon dat in 2015 
meer as 7 100 Christene reg oor die wêreld 
doodgemaak is vir hul geloof – 'n styging van 
bykans 3 000 oftewel ongeveer 50% vanaf die 
vorige jaar. Hierdie syfer sluit Noord-Korea, 
Sirië en Irak uit, waar geen akkurate rekords 
bestaan nie. In 2015 is 2406 Christelike kerke 
aangeval of beskadig, wat dubbeld soveel is in 
vergelyking met die syfer vir 2014. In die 
noorde van Nigerië is vanaf 2000 tot 2014 meer 
as 13 000 Christelike kerke van afstand gedoen, 
gesluit, vernietig en / of verbrand. In die noorde 
van Nigerië het bykans 12 000 Christene sedert 
2006 met hul lewens vir hul geloof geboet.    

Te midde van die kook en borrel op die 
kampus van die Universiteit van Stellenbosch 
(US) waar die stof nie wil gaan lê ná die 
gewelddadige botsings tussen die aktivistiese 
groep Open Stellenbosch, die EFF en die aktivis 
Johan Pienaar aan die een kant en pro-
Afrikaanse studente met AfriForum Jeug aan 
die voorpunt aan die ander kant nie, het die 
a f g e l o p e  t y d  d r i e  v e r k r a g t i n g s  v a n 
damesstudente op die kampus plaasgevind. In 
Februarie is 'n damesstudent buite die 
dameskoshuis Harmonie na bewering verkrag, 
maar niemand is nog in verband daarmee in 
hegtenis geneem nie. Kort daarna is 'n klaagster 
wat by vriende in die Eendrag-manskoshuis 
gekuier het, deur 'n mansstudent na sy kamer 
geneem en verkrag. Die beskuldigde is deur die 
universiteitsowerheid gevra om die kampus te 
ver laat .  Sopas is  'n  inwoner  van die 
dameskoshuis Heemstede in 'n nabygeleë 
parkeerterrein in 'n motor verkrag. Die 32-
jarige man wat in verband daarmee aangekeer 
is, blyk nie 'n ingeskrewe student te wees nie.

K o r t  n a d a t  d i e  i n t e r n a s i o n a l e 
landboumaatskappy Syngenta 'n oorname-
aanbod van sy konkurrent Monsanto, gebaseer 
in die VSA, van die hand gewys het, het die 
Chinese ChemChina met 'n aanbod van $43,8 
miljard geslaag. Dit is minder as die aanbod van 
Monsanto van sowat $47 miljard en is die 
grootste bedrag wat 'n Chinese maatskappy nog 
vir 'n buitelandse bate betaal het. Syngenta se 
hoofkantoor sal steeeds in Basel, Switserland, 
bly. ChemChina is Cina se grootste chemiese 
maatskappy en het verlede jaar $41,2 miljard in 
150 lande gegenereer. Dit het ook onlangs die 
Italiaanse motorbandvervaardiger Pirelli en die 
Duitse masjienvervaardiger KraussMaffei 
oorgekoop.

Op die DSTV-kanale is onses insiens die 
kanaal wat internasionale nuus uit die mees 
geloofwaardige hoek aanbied, Russian 
Television oftewel RT, wat 24/7 in Engels 
beeldsend. Kyk gerus en oordeel self. 

■ Pogings vir ontginningsregte op talle plase

■ Skerp styging in vervolging van 
Christene wêreldwyd

■ Wat regtig plaasvind in Europa

■ Chinese koop Syngenta

■ TV-kanaal: RT

■ Omstredenheid oor voorgestelde
Haatspraakwet

■ Verkragtings op Matie-kampus

Karoosig vir 
Afgetredenes
 wen prys
Lukas Taljaard (voorsitter van die direksie van 
Karoosig Behuising vir Afgetredenes op Orania) 
oorhandig die Orania Karnaval 2016 sertifikaat vir 
beste stalletjie in die Kategorie: Voedsel aan Mariska 
Boshoff (matrone van Karoosig). Hiermee het Karoosig 
Behuising vir Afgetredenes R500 prysgeld losgeslaan. 
Saam met die opbrengs van hul Karnavalstalletjie het 
hulle ongeveer R8 700 ingesamel - genoeg om 'n 
noodtrollie aan te skaf om sodoende beter mediese 
sorg aan inwoners te verskaf.  

Foto: Retha Everson

Groot omstredenheid omhul die sogenaamde 
Wetsontwerp op die Voorkoming en Bestryding 
van Haatmisdade en Haatspraak wat reeds 
opgestel is en binnekort aan die kabinet 
voorgelê sal word. Verwarring heers oor wat as 
rassisme en haatspraak gedefinieer kan word, 
terwyl die voorgenome instelling van tronkstraf 
v i r  oor t reding van die  wetgewing 'n 
kommunistiese inslag aan die wetsontwerp 
verleen.

In blanke geledere word gemeen dat die 
wetsontwerp primêr gemik is  deur 'n 
subjektiewe regering op blankes en dat die 
wetsontwerp basies ten doel het om swart 

mense te beskerm teen enige negatiewe 
kommentaar of kritiek. Daar word voorts 
gevoel dat die gesindheid tussen rasse moet 
spruit uit die harte van mense en dat dit iets is 
wat nie deur wetgewing afgedwing kan word 
nie. 

Voorts is die mening toegedaan dat die 
regering wat tans die een na die ander wet ter 
b e v o r d e r i n g  v a n  s w a r t  e k o n o m i e s e 
bemagtiging en regstelling deurvoer en toepas 
en wat duidelik anti-blank rassisties is, dubbele 
standaarde toepas met 'n wetsontwerp wat sg. 
op haatspraak gemik is en dit nogal met 
tronkstraf wil afdwing.

Groot omstredenheid oor 
voorgestelde Haatspraakwet  
■ Redaksie

http://www.youtube.com/embed/44vzMNG2fZc
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Spesialis hardloopwinkelSpesialis hardloopwinkelSpesialis hardloopwinkel
Runners Emporium as winkel wat spesialiseer in 
skoene, kleredrag en toerusting vir die verskillende 
vorme van die hardloopsport - padwedloop, 
landloop en terreinwedlope - het pas in die Pretty 
Gardens Leefstylsentrum geopen. Al die beproefde 
handelsmerke soos New Balance, Asics, Brooks, 
Saucony, Salomon, Mizuno, Adidas, ens, word 
aangebied.

Wat Runners Emporium egter uniek maak, is dat 
die eienaar, Claus Kempen, 'n deurwinterde pad- en 
terreinwedloper is, terwyl die bestuurder van die 
winkel die bekende afrigter en oud-atleet, Rufus 
Botha, is. Dit beteken dat by die winkel eerstehandse 
en die beste advies is nie net m.b.t skoene en ander 
t o e r u s t i n g  i s  n i e ,  m a a r  o o k  w a t  b e t r e f 
oefenprogramme, wedloopbeplanning, voeding, 
ens.

Claus het die Comrades al 11 keer en die Twee 
Oseane 10 keer suksesvol voltooi, wat beteken hy 
het sy permanente nommers in albei hierdie die 
wêreldbekende ultramarathons verwerf. Daarby het 
hy talle standardmarathons  (42,2 km) en van die 
veeleisendste rowwe terreinwedlope ("trail runs") in 
die land op sy kerfstok.

Die resumé van Rufus is ewe indrukwekkend - hy 

het reeds op ouderdom 4 jaar sy eerste landloop 
gehardloop en in 1969 was hy die jongste atleet (7 
jaar) wat die moordende Harrismith Bergwedloop 
(15 km) voltooi het. Hy het verskeie wêreldrekords 
in verskillende ouderdomsgroepe opgestel. In 1987 
het hy begin om langasems af te rig en het tot dusver 
27 atlete (multisportsoorte ingesluit) gebrei wat 
Suid-Afrika op internasionale vlak verteenwoordig  
het.

Een hiervan is Louzanne Coetzee wat onlangs die 
eerste volkome blinde vroue-atleet in die wêreld 
geword het om die 5 000 m in onder 20 minute af te 
lê. Sy het met haar gids Khothatso Mokone die 
vorige wêreldrekord, 16 jaar gelede opgestel is, met 
bykans 50 sekondes verpletter. Louzanne tree as 
"ambassadeur" vir Runners Emporium op.

Runners Emporium is dus nie net 'n spesialis 
hardloop winkel nie met die produkte wat aangebied 
word nie, maar ook wat betref uitsonderlikke diens 
en advies.

Ten slotte sê Claus en Rufus die pryse van Runners 
Emporium is uiters mededingend. 

Hulle nooi ook alle bestaande en voornemende 
hardlopers uit om die winkel te besoek en met hulle 
te gesels. www.runnersemporium.co.za

Pretty Gardens Lifestyle Sentrum Langenhovenpark Bloemfontein

Louzanne Coetzee 
wêreldrekordhouer en 
“ambassadeur” vir 
Runners Emporium.

Foto: kovsielife.ufs.ac.za

Rufus Botha (bestuurder) en Claus Kempen
(eienaar van Runners Emporium).

Rufus 072 629 1546  
Claus 082 555 9746 

claus@runnersemporium.co.za

Winkel van Runners Emporium.
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Die rampspoedige deelname van die Protea-
krieketspan aan die afgelope T20 Wêreld-
kampioenskappe in Indië, het die kollig weer geplaas 
op die toekoms van SA krieket op nasionale en 
internasionale vlak. Daarmee het die Proteas 
aansienlik teruggesak op die wêreldranglyste nadat 
hulle in die voorafgaande 12 maande ook in die 
eendag- en meerdaagse kodes van die spel bloedneus 
gekry het.

Waar lê die fout? Daar word tans beskik oor 
briljante spelers wat individueel van die beste in die 
wêreld is, soos AB de Viliers, Hashim Amla, Faf du 
Plessis, Dale Steyn, ens., maar in spanverband word 
telkens teen spanne soos Australië, Engeland, Indië 
en in die jongste tyd ook Wes-Indië in die hek 
geduik.

In antwoord op vrae soos hierdie kan die oë maar 
net gedraai word na die afrigting en bestuur van die 
Proteas. Russel Domingo as hoofafrigter het geen 
rekord van uitnemendheid as òf speler in sy jonger 

dae, of as afrigter op eersterangse vlak nie. As 
hoofafrigter van die Proteas skitter hy in sy 
afwesigheid om sinvolle kommentaar te lewer 
tydens die wel en weë van die span.

Heyneke Meyer moes sy goed vat en loop as 
afrigter van die Springbokke omdat hy nie die eerste 
prys huis toe kon bring nie, maar Domingo word 
verdra ondanks die en laagtepunt na die ander. Is dit 
sy velkleur wat die verskil maak?

Hoekom het die hoogs suksesvolle Gary Kirsten 
as afrigter van die Proteas destyds skielik en ontydig 
bedank? Hoekom het Allan Donald as boulafrigter 
van die Proteas bedank? Sy opvolger Charl 
Langeveldt kom duidelik nie die mas op nie, 
andersins sou die Proteas nie die afgelope 12 maande 
ver meer as 100 kritieke ekstras afgestaan het nie.

Hoekom weier Graeme Smith om by die afrigting 
van die Proteas betrokke te raak?

Dit is vrae soos hierdie wat die vraag te berde 
bring: Quo vadis, Proteas?

Quo vadis Proteas?
■ Sportredaksie

Pas is aangekondig dat Allister Coetzee die nuwe 
afrigter van die Springbokspan is, met Johann van 
Graan as die voorspelerafrigter en Mzwandile Stick as 
die agterlynafrigter.

Die res van die afrigtingspan is: Spanbestuurder Ian 
Schwartz; spandokter dr. Jerome Mampane / dr. 
Conrad von Hagen; kondisioneringsafrigter dr. 
Warren Adams; fisioterapeute Vivian Verwant en 
Tanu Pillay; logistieke bestuurder JJ Fredericks; 
m e d i a b e s t u u r d e r  R a y a a n  A d r i a a n s e ;  e n 
skakelbestuurder Annelee Murray.

Coetzee sal wat betref kwotas sy werk vir hom 
uitgeknip hê, want SARU het bepaal dat 'n teiken van 
34% verteenwoordiging van gekleurde spelers geld 
vir die drie toetse teen Ierland in Junie vanjaar, asook 
vir die Rugbykampioenskap. Dit beteken dat 
minstens agt spelers in elke 23-tal gekleurd moet 
wees. Coetzee is egter bekend dat hy streng by die 
beginsel van verdienste hou en of hy dít en die kwotas 
bymekaar kan uitbring, is sy uitdaging.

Allister Coetzee 
■ Sportredaksie

Nuwe Bokafrigter

Allister Coetzee

Foto: www.sarugbymag.co.za


