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Van die redakteur

Demokrasie is die wapen wat
die vergryping van vandag se
bestel moontlik gemaak het.
Nog belangriker, dit was ‘n ma-
nier om die huidige gieriges
aan bewind te kry sonder die
verlies wat oorlog bring. As
daar ’n oorlog was, sou daar
minder wees om te buit. Maar
die ANC se steunpilare (Brit-
tanje en die CIA) het ook ge-
weet geen swart mag in Afrika
het oor die vermoë beskik om
’n fisiese oorlog teen die Boer
te wen nie. Daarom is hulle ge-
lei om ’n sielkundige oorlog,
gepaardgaande met intimida-
sie, geweld en chaos, te voer
omdat dit nog oral in Afrika
geslaag het. Dit word steeds
vandag teen die Westerse blan- 
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ke gebruik, en werk steeds soos ’n
feetjie se towerstaf. Hulle moet ons 
net eers by die onderhandelingsta-
fel kry, dan loop hulle weg soos
Dingaan as oorwinnaar.
Nog altyd in die verlede moes die
blanke van sy heerskappy afstand
doen nadat hy verlei is om by die
onderhandelingstafel aan te sit. En
selfs nadat hy alles prysgegee het,
gaan hy daar weg, hoog in sy nop-
pies en onder die waan dat dit vir
hom ten beste afgeloop het.
Is dit nie dalk die rede waarom sy
Skepper hom verbied om kompro-
mieë aan te gaan nie, omdat Hy ken 
reeds die uitslag ken nie?
En op dieselfde wyse as wat die
swartes bo in Midde-Afrika,
Noord- en Suid-Rhodesië Afrika
die blanke tuistes sónder ’n oortjie
ingepalm het, het hulle dit ook hier
gedoen.
Die Jode en Palestyne het vandag
dieselfde tipe konflik as waarmee
ons nog al die jare sit. En dit was
skokkend om te sien hoe die Jode
na afloop van “Operasie Pro tec tive
Edge”, en nadat die dodetal bekend 
gemaak is (2 100 Palestyne teenoor 
66 Is raeli’s), hulle as die oorwinnar 
oor die Palestyne verklaar het. Die
Westersterling wat die Jood aanbid 
as God se uitverkore volk, was
heeltemal gelukkig en tevrede
daarmee, en dit pla hom ook nie in
die minste nie dat hierdie IsraHel
se pre mier, Satanyau, van die mees
modernste oorlogstuig gebruik het
teen ’n handjievol kinders en klip-
gooiers. Ook kan dit die wêreldme- 
dia nie skeel nie; hulle beskou die
Palestye se onmenslike lyding as
selftoegediende pyniging, en hulle

boodskap aan die Palestyne was
eenparig: “Onderhandel met die
Jode en julle ellende sal eindig.” 
Is dit nie ook die boodskap wat
dieselfde me dia aan ons oorgedra
het nie. En tóé het ons ellende eers
be gin!
Dit is waarom dit vir die Jood en sy 
reënboograsse so belangrik is om
die blanke aan te vat waar hy op sy
kwesbaarste is — daar om die on-
derhandelingstafel; want dis daar
waar dié wat niks van waarde het
nie, valse beloftes as ruilmiddel
aanbied. Op die oorlogsveld bete-
ken beloftes en voornemens niks
nie. Daarom demokrasie.
Wat an ders is demokrasie as
“voortdurende” onderhandeling?
Die swakkeling by die tafel (en dis
statisties bewys) is die een wat
skaamteloos lieg en bedrieg in ruil
vir ’n mandaat. Hoe intelligenter
die gemiddelde bur ger, hoe moei-
lik er vir die regeerders om hulle
sonder weerstand te plun der. Dus,
hoe laer die intelligensie, hoe gro-
ter die getalle, hoe groter die oor-
win ning. Dis dan ook waarom daar
altyd aangedring word op een-
mens-een-stem. Die swarte weet
hy het net één verkiesing nodig en
die oorwinnig is vir altyd syne —
ja, “totdat Je sus kom”, as dit moet,
soos Zuma ons reeds verseker het.
De Klerk het geweet dis wat gaan
gebeur, maar hy het by die volk
verbygekyk na die swaar geldsak
in Ju das se klou; sy lippe afgelek en 
sónder om eers ’n wind te breek,
die volk én hul bates weggegee!
Opvoeding en kennis is die demo-
kraat se grootste vyand; daarom is
dit altyd die eerste vrug in ’n volk
se batemandjie waarvan onslae ge-
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raak moet word. Die imbisiele
onderdaan word ingespan om sy
opvoedingstyd te verkwis deur te
te staak, te protesteer en te ver-
woes. Dat hy ook self deel daaraan
het dat al die ander vrugte wat daar
nog in die mandjie is, ook uitge-
smyt word, besef hy nie eens nie.
Hy is doodgelukkig om te bok-
spring en geraas te maak, want op-
voeding is ’n witman-euwel wat
werk vereis; en waarom moet daar
gewerk word as jy met ’n bedelbak
in die hand gebore is?
Om te verseker dat hierdie “eu-
wel” nie vatplek kry in sy dorp- en
stadshole nie, word stokkies ge-
draai, skole in puin gelê, boeke ver- 
brand en onderwysers geteister.
Brittanje, die CIA, die kerke en
liberale elite het hulle voorberei vir 
’n tipiese Afrika-demokrasie, maar 
met dié groot verskil: hier was daar
baie meer buit as in enige ander
pre-koloniale Afrikaland.
In verslae soos dié wat Thabo
Mbeki onlangs vrygestel het dat
miljarde rand op duistere maniere
landuit verdwyn het, kry ons is ’n
goeie bewys dat die belanghebben- 
des se investering in demokrasie
hoogs betalend is. Die groei van
die Suid-Afrikaanse skuldlas van
ongeveer 4,313% in 10 jaar is nog
so ’n voorbeeld. ’n Skuldlas waar-
by net die wêreldbanke en ’n ver-
skeidenheid ander organisasies
baat gevind het, want hierdie leen-
ooreenkomste het altyd streng
wanbetalingsboetes. Daarom baat
die Joodse geldmag by sy swart
debiteur se onstabiliteit. Onstabi-
liteit wat wanbetaling veroorsaak
is ’n winsgewende bedryf. Die
wanbetaling van premies pas hier-

die leners goed omdat hul as deel
van die leenooreenkoms nou be-
slag kan lê op byvoorbeeld mine-
raalregte sonder vrees van enige
teenkanting. Die apartheidsrege-
ring se stabiliteit en gesonde fi-
nansies het sy mense en nié die
Jode nie, tot voordeel gesterk en
was daarom ’n euwel waarvan ont-
slae geraak moes word.
Die apartheidsregering het geweet
sy Skepper sou hom nooit ’n oor-
win ning by die onderhandelingsta-
fel gun nie, want Hyself onderhan-
del nie. Daarom het ons nooit in die
verlede sulke ooreenkomste ge-
maak nie.
Eksodus 34:12-16 “Neem jou in
ag dat jy geen verbond sluit met die
inwoner van die land waarin jy
kom nie; sodat hy nie miskien ’n
strik by jou word nie. 13 Maar hulle 
altare moet julle omgooi en hulle
klippilare verbrysel en hulle heili-
ge boomstamme afkap. 14 Want jy
mag jou nie neerbuig voor ’n ander
god nie; want die HERE se Naam is 
Jaloers — ’n jaloerse God is Hy. 15
Sluit tog nie ’n verbond met die
inwoner van die land nie! As hulle
agter hulle gode aan hoereer en aan
hulle gode of fer, sal hy jou uitnooi,
en jy sal van sy of fer eet; 16 en jy
sal van sy dogters neem vir jou
seuns, en sy dogters sal agter hulle
gode aan hoereer en jou seuns agter 
hulle gode aan laat hoereer”.
Maar ten spyte van hierdie ver-
maning, het die vrymesselaar, Piet
retief, met Dingaan loop onderhan- 
del en met sy lewe daarvoor betaal.
FW se dag van afrekening staan
voor sy deur — en wie weet, die
Tweede Dingaan is dalk sy laks-
man. Het hy dan nie al klaar van sy
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stoel af opgespring, ’n skril fluit
gegee en bo die rumoer herhaalde
male uitgeroep nie: Gryp hulle
“Bambe” en maak dood die towe-
naars “bulalani abatagati...!" 
In So weto het Dingaan sy onder-
dane verseker hy sal 16 Desember
nie vergeet nie.
’n Artikel in die eens verbode The
Af ri can Com mu nist, ’n publikasie
van die SA Kommunistiese Party,
dui ook daarop dat 16 Desember
vir die SAKP en die ANC ook ’n
besondere betekenis inhou. 
Nie net is dit die amptelike helde-
dag van die ANC en ook die da tum
waarop Umkhonto we Sizwe (MK), 
sy militêre vleuel, in 1961 gestig is
nie, die Slag van Bloedrivier self
het ook ’n simboliese betekenis vir
die ANC. 
Die ANC noem die veldslag egter
nie die Slag van Bloedrivier nie,
maar verwys daarna as die Slag van 
i’Ncome. i’Ncome beteken Bloed-
rivier in Zoeloe. Die Voortrekkers
het die rivier ná die geveg tot
Bloedrivier herdoop. 
“Daar is talle lesse wat uit die Slag
van i’Ncome geleer kan word,’’
skryf ene ‘kameraad Mzala’ in die
artikel. Volgens hom kan die
belangrikheid van die da tum ge-
sien word in die feit dat die stigters
van MK die da tum gekies het vir
die be gin van die gewapende stryd. 
“Die dooies van i’Ncome het
opgestaan onder die nuwe banier
van Umkhonto we Sizwe,’’ skryf
Mzala. Hy sê die veldslag in 1838
is in herinnering daaraan dat “die
regeerders van Suid-Afrika hul
huidige posisies aan verowerings
te danke het’’. 
Hy sê voorts die Regering sal nie

die posisies prysgee totdat (die
ANC/SAKP) die kuns van oorwin-
ning bemeester en die nederlae van
1838 omgekeer (gewreek) het nie.
Wat Bloedrivier betref, het ons
self ook ’n boodskap gekry:
Prediker 5:3-6 “As jy ’n gelofte
aan God gedoen het, stel nie uit om
dit te betaal nie, want daar is geen
welgevalle in dwase nie. Betaal
wat jy belowe. 4 Dit is beter dat jy
nie belowe nie as dat jy belowe en
nie betaal nie. 5 Laat jou mond nie
toe om op jou liggaam ’n sonde-
skuld te laai nie, en sê nie voor die
gesant van God: Dit was ’n vergis-
sing nie. Waarom moet God toor-
nig word oor jou stem en die werk
van jou hande verwoes? 6 Want
soos daar baie drome is, so is daar
ook nietige woorde in menigte,
maar vrees God!”
Die wanbetaling van ons geloftes
en ons veragting van God, is die re-
de waarom ons volk die juk van
hierdie demokrasie moet dra. De-
mokrasie is die manier waarop ons
volk in ’n moderne ballingskap ge-
stuur is deur ons eie toedoen. Die
rede waarom demokrasie gebruik
was vir ons vernietiging, staan ook
opgeteken in die Handleiding wat
Hy ons gegee het.
Matteus 7:13 “Gaan in deur die
nou poort, want breed is die poort
en wyd is die pad wat na die verderf 
lei, en daar is baie wat daardeur in-
gaan. 14 Want die poort is nou en
die pad is smal wat na die lewe lei,
en daar is min wat dit vind”.
Toets nie ’n leier aan sy populari-
teit by die meerderheid nie. Toets
hom aan sy kennis van die Woord
en sy onbuigsaamheid in sy be gin-
sels. Toets hom aan die vrug wat hy 
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dra.
Matteus 7:15 “Maar pas op vir die
valse profete wat in skaapsklere na
julle kom en van binne roofsugtige
wolwe is. 16 Aan hulle vrugte sal
julle hulle ken. ’n Mens pluk tog
nie druiwe van dorings of vye van
distels nie! 17 So dra elke goeie
boom goeie vrugte; maar ’n slegte
boom dra slegte vrugte.18 ’n Goeie 
boom kan geen slegte vrugte dra
nie, en ’n slegte boom ook geen
goeie vrugte nie. 19 Elke boom wat 
nie goeie vrugte dra nie, word
uitgekap en in die vuur gegooi. 20
So sal julle hulle dan aan hul vrugte 
ken”.
Pasop vir die organisasies en ver-
teenwoordigers wat sê hulle het ’n
mandaat van jou gekry om weer
met die vyand te gaan onderhandel. 
Dit terwyl slegs ’n handjievol daar- 
voor te vinde is. Met onderhande-
linge het ons nog net slegte vrugte
gepluk. En ons omstandighede
gaan nog baie versleg.
Nou is dit tyd terug te gaan waar-
vandaan ons gekom het. Maar eers
sal ons as verlore kind moet ons
erken ons verlang daarna om ons
mae te vul met die peule wat die
varke eet, want niemand het dit nog 
aan hom gegee nie. 
Dan vra dit vir opstaan en om-
draai, omdraai en die pad terug te
vat Huis toe; want daar wag ’n
Vader met die beste kleed, ’n ring
en skoene vir ons seer, stukkende
voete.

Die duiwel se beskermlinge 

In die Suid-Afrika is die blanke

liberale Af ri kaner die duiwel se be- 
skermling.
Marcus Tullius Cicero het gesê:
“’n Volk kan sy gekke oorleef en
selfs die ambisieuse, maar hy kan
nie verraad in die binnekringe
oorleef nie. ’n Vyand by die poorte
is minder gedug, want hy is bekend
en hy dra sy vaandel openlik. Maar
die verraaier beweeg vrylik tussen
hulle binne die poort, sy sluwe
fluisteringe ruis deur die stegies en
word in die regering self gehoor.
Want die verraaier kom nie voor as
’n verraaier nie, hy praat op manie-
re wat bekend is aan die slagoffers
en hy het dieselfde gesig as hulle,
asook hulle argumente. Hy spreek
tot die laagste bodem wat diep in
die harte van alle mense lê. Hy ver-
rot die siel van ’n volk, hy werk in
die geheim en ongesien in die nag
om die pilare van die stad te onder-
myn, hy besmet die politieke lig-
gaam sodat dit nie langer weer-
stand kan bied nie. ’n Mens kan ’n
moordenaar minder vrees.”
Die liberale “Af ri kaner” is ’n term
wat geassosieer kan word met die
verhewe vernietiging van Suid-Af- 
rika en die huidige blanke volks-
moord van die konserwatiewe
Boer vandag. Hier sal u ’n idee kry
van wie agter die ruggraatlose ver-
raaiers sit. Baie blanke konserwa-
tiewes word vandag aangeval deur
bose magte van oorsee. Die meeste
mense het geen idee wat die werk-
like situasie is nie omdat hulle
slegs die vlase pro pa ganda in die
Zionistiesbeheerde koerante en
hulle “nodig-om-te-weet” ponie-
koerante lees.
Ongeveer elke tweede dag word ’n 
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blanke in Suid-Afrika wreed ver-
moor, ongeag sy of haar nasiona-
liteit. Dit is ’n gegewe feit omdat
White Na tion elke maand noukeu-
rig statistiek daarvan hou en onge-
lukkig presies niks daaraan doen
nie. Ten minste twee blankes word
elke dag wreed aangerand deur
swartes. Die motiewe vir hierdie
wrede aanrandings op hoofsaaklik
blanke oumense en boere is soms
verbysterend, aangesien niks ge-
steel word nie en soms so min as ’n
selfoon.
Alhoewel daar groot protes is on-
der hoofsaaklik konserwatiewe
blankes en baie internasionale pro-
Boer aktiviste en organisasie, bly
die kommunistiese ANC re gime
steeds volstruispolitiek speel en
verkies om die pleidooi te ignoreer. 
As hulle gekonfronteer word met
die kwessie, dan gebruik hulle die
krag van blatante ontkenning en
skryf dit af as “gewone misdaad”.
Selfs die polisie wat die saak on-
dersoek torring met die sake, ver-
nietig bewyse, is stadig om te
reageer of kook die statistieke.
Daar is ses hoofskuldiges en me-
dewerkers in die Suid-Afrikaanse
blanke volksmoord:
1 Die Joodse korporatiewe be-
heerders in Britanje en Amerika.
2 Liberale Af ri kaner-organisasies
en unies in SA wat deur Wêreld
korporatiewe liggame beheer
word.
3 SA korporatiewe beheerde kom- 
munistiese ANC re gime
4 Suid-Afrikaanse Broederbond-
beheerde me dia
5 Hoofsaaklik blanke Engelsspre-
kende liberaliste en kunstenaars
6 Die meerderheid Afrikaanse

sang ers en kunstenaars
Hierdie groepe dra almal by en
werk mee om hulle dosis gif by te
voeg by die reeds dodelike skemer- 
drankie in SA wat gelei het tot meer 
as 70 000 blankes wat wreedaardig
vermoor is en Boerenasionalisme
wat uitgewis moet word uit die
geskiedenis.
Die hoofsaaklik linkse Suid-Afri-
kaanse me dia het veral ’n groot
aandeel in die demonisering en be-
spot ting van blankes per se. Die
mag van globaliste en oorlogsto-
kers lê nie by die regse vleuel nie,
maar in die linkse vleuel bv. in
Facebook, Twit ter en me dia- uit-
voerkanale wat hulleself “liberaal”
noem.
Liberale blanke mans en vroue
word voorlopers deur die korpora-
tiewe magte gebruik om konserwa- 
tiewe blanke aktiviste in die me dia
en op die sosiale netwerk aan te val
in ’n poging om hulle te keer om
die wêreld in te lig oor die ware
onreg teen konserwatiewe blankes
in Suid-Afrika. Sosiale netwerke in 
Suid-Afrika soos veral Facebook
staar onder beheer van die Broe-
derbond-lobaliste en werk saam
met die ANC re gime om SA te
beheer.
Konserwatiewe Facebook profie-
le word gesluit met bietjie meer as
valse verskonings soos “Sekuri-
teitsredes”. Facebook SA neem ook 
deel aan die blanke volksmoord
omdat hulle profiele sluit wat fo-
to’s wys van wreedaardige aan-
valle op blanke Afrikaansspreken-
des. MAAR in teenstelling daar-
mee, laat hulle miljoene foto’s wat
ISIS blootstel met beelde van lig-
game waarvan die koppe afgekap
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is, teregstellings, ens. Hierdie li-
berale gemors wil vrye spraak “be-
heer” op alle webtuistes vir hulle
valse Demoonkratiese pro pa ganda
om die Internet te dom i neer.
Wat die Afrikaanse sang ers en
kunstenaars betref, die meeste van
die sang ers, maak al vir baie jare
letterlike duisende rand uit die sak-
ke van hierdie selfde blankes op
wie hulle nou so gerieflik hulle rug
draai. Nie EEN Afrikaanse sang er
van die verlede of die hede, het die
ordentlikheid om op te staan en by
Bridges en Hofmeyer aan te sluit in 
hulle stryd teen die liberale aanslag 
teen hulle volk, hulle erfenis, hulle
taal en hulle geskiedenis nie. Hulle
het ook nog nooit ’n dooie sent
gegee aan projekte wat probeer om
armlastiges volksgenote in blanke
kinderhuise of  plakkerskampe nie. 
Want as hulle borge, organiseer-
ders en kontrakhouers dit hoor,
word die kraantjies toegedraai.
Mam mon het te diep in hulle harte
ingekruip om hulle nog te bekom-
mer oor ’n blanke kind of ’n plak-
kerskampbewoner, maar skop ’n
groot bohaai op as die stem gesing
word. Hulle bly in duur veilig-
heidskomplekse en huise in spog-
buurtes soos Blaauwberg en daar
storm hulle by die Lasarusse in die
poort verby vir nog ’n opname van
“Ek het jou lief...”
’n Goeie voorbeeld van hierdie
blanke blêrende misdadigers is die
liberale sang er, Anton Goosen met
sy liedjie “Wit Kaffers van Afri-
ka”. Hierdie armsalige, ontspoor-
de, afgeleefde liberalis en “has
been” verwys daarin na blankes as
die wit kaffers van Afrika.
Hy is maar een van die skynhei-

lige, tweegesig kapitalistiese tjan-
kers en veragtelike verraaiers on-
der al die ander raasbekke wat
geldmaak deur hulle geblêr aan die
“wit kaffers” te verkoop. En dan
het hy, sy medelawaaimakers en
instansies soos Solidariteit en Afri- 
fo rum nog die vermetelheid om
hulle by die ANC en me dia te skaar
wat teen elkeen vloek wat nog trots
is op sy blanke herkoms as Boer, sy
volkstradisies, sy Gelofte, sy
volkslied en dit in ere behou.
Maar as jy jou nie (soos hulle) met
die swartnerf se herkoms, tradisies
en afgodslied aan voorvadergees
Nkosi kan vereenselwig nie, word
jy gebrandmerk as ’n rassis!
Sommige van die leë raasblikke is
so verwaand dat hulle openlik ver-
kondig hulle sal nooit weer ’n Afri-
kaanse liedjie sing nie.
Hierop wil ons uitroep: Haleluja!
Afrikaanssprekendes sal hopelik
alle opnames van hierdie miskrui-
ers in hulle besit na die naaste
kleinhuisie toe verban.
Dit sluit ook die sogenaamde
Christelike geesvangers en trane-
troebadoers in wat aan die stertkant 
van die munt “Gos pel” hyg (om
bekend te raak en CD’s te verkoop)
en aan die kopkant “pol i ties kor-
rek”-flikflooi in harmonie met die
kommunistiese aanslag teen mede
taalgenote. 
Hoe het Sa tan nie hierdie gesplete
tong-"Prys die Heer en maak jou
beursie oop", opportuniste in ’n
kapitalistiese spel vasgetrek nie?
Om die beurt skree-snik hulle lof-
liedere tot ’n onbekende god en
word die massamoord op mede-
Christene doodgeskree met lofsan-
ge aan die barbaar.
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Dieselfde geld vir die sogenaamde 
Afrikaanse pastore en dominees
wat indrukwekkende gekleurde
Facebook-tuistes het met Je sus-
prentjies en kan-nie-in-jou-mond-
smelt-nie heilige woorde om die
hout en klip afgod waarbinne hulle
Sondag na Sondag buig om hom
gedienstig te wees; want die stom-
me verdwaalde lidmaat moet weet
hoe Je sus (wat hulle nie ken nie)
gevolg moet word, maar hulle soek
nog self die pad.
Ook die Christelike radiostasies of 
denominasies stuur projek na pro-
jek van stapel om agtergeblewe ar-
mes (wat blankes natuurlik uit-
sluit) te help. Maar nog nooit is
soveel as ’n enkele sent vir ’n
blanke weeshuis of -plakkerskamp
opgevorder nie.
Die woord Boer het ’n vloek-
woord in sy eie land geword deur
die Brise me dia, kriminele Britse
infiltreerders, me dia pro pa ganda
en die kommunistiese ANC se
rassistiesgebaseerde wette. Dus,
selfs die Babiloniese “kerk” hou
die hand terug wanneer dit kom by
hulp aan verarmde blankes, aan-
gesien dit onmiddellik hulle “goeie 
naam” by die ANC sal swartsmeer
as hulle hul aan enige blanke saak
sou koppel!
Die Suid-Afrikaanse “Christeli-
ke” broederskap het verander in ’n
Babiloniese “pol i ties korrekte”
versameling lafhartige skynheili-
ges, leuenaars en “demokratiese”
bedrieërs. Hulle almal vorm ’n
voorspel tot die uiteindelike uit-
wissing van blankes in Suid-Afri-
ka. Volksmoord per se is nie net die 
fisiese uitwissing van ’n ras nie,
maar ook die uitwissing van hulle

kultuur, taal, geskiedenis en oorle-
wing as ’n ras in die eeue wat kom.
Dit sluit ook in die weiering of
uitsluiting van enige humanitêre
hulp.
Al hierdie spelers soos hierbo ge-
noem, vorm deel van die blanke
volksmoord, en iro nies genoeg, dit
is nie die groot korporasies en
kommuniste alleen wat verant-
woordelik is vir die uitwissing van
die Af ri kaner nie, maar die blanke
liberaliste van beide Af ri kaans en
Engelse plat forms – kerke en men-
seregte organisasies – wat ’n groot
deel form van die afdwing van ’n
diaboliese aanslag op ons as volk.
Danksy die hoofsaaklik Brits/-
Joodse korporatiewe beheerde rep- 
tielmedia, het die blanke Boer die
muishond van die wêreld geword
wat vir alles wat ander nasies en
volke verkeerd doen, geblameer
moet word. Die blanke volksmoord 
is nie net ’n afgesonderde plaaslike
saak nie, maar hierdie bose same-
swering strek reeds dwarsoor die
aarde. Die Boer word reeds van sy
geboortedag af deur die internasio-
nale wêreld gehaat en verag en dit
sal nooit verander nie.
Maar aan die einde van die dag
moet jy die geldlyn volg om dit te
kan begryp. Geen veragtelike kor-
poratiewe oorlogstoker of oligarg
wil hê die blanke Boer moet ooit
weer in Suid-Afrika regeer nie. Die 
Jood het baie seker gemaak dat sy
pad na die minerale rykdomme oop 
is en sonder struikelblokke vir ’n
baie lang tyd vorentoe. Volksna-
sionalisme spel net gevaar uit vir
die plun der ing en dit is die rede
waarom hulle seker maak dat die
ANC in beheer bly deur bedrog.

8



Dit is nie die Boer wat die pro-
bleem veroorsaak nie, maar sy
vermoë om die globalistiese Jood
se plun der ing van ons oorvloedige
bronne te stuit ,is besig om ’n groot
probleem te word vir die korpo-
ratiewe boewe. Dit is die rede
waarom veral die Boer onder al die
volke van die wêreld ten alle koste
vir ewig onderdruk en uitgewis
MOET word volgens die kapitalis-
tiese reëlboek.
NOOIT mag ’n volgende Ver-
woerd weer in die pad staan van die 
Joods/Britse “loan sharking” of die 
stroop van ons minerale nie.

’n Omsendbrief

Op my lessenaar het ’n ANC
omsendbrief te lande gekom, wat
ek vry hieronder vertaal het.
Wanneer na die omstandighede in
Suid-Afrika gekyk word, is dit
interessant om dit aan die hand van
die ANC re gime se omsendbrief
no. 213-6 van Junie 1993 te meet. 
Die betrokke omsendbrief het vier
punte uitgewys onder die opskrif:
“The succes story: Our strug gle for 
lib er a tion”. 
Die eerste item noem dat die
deurlopende bewapende bedrei-
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Links: Dit is waarvoor die kiesers Ja
gestem het:

1 Veilige toekoms vir ons en ons
kinders

2 Vreedsame naasbestaan en gelyk-
waardige geleenthede

3 Ordelike hervorming en redelik-
heid

4 Beskerming van groepsbelang
deur eie besluitneming

5 Bevordering van gemeenskaplike
belange deur samewerking

6 Sterk en doelgerigte leierskap
7 Eendragtige, weerbare

Suid-Afrika
8 Ekonomiese, politieke en maat-

skaplike stabiliteit
9 Handhawing van ordelike regering en standaarde

10 Veiligheid, vryheid en voorspoed deur geregtigheid.
Alles piekfyn in ’n raam en op teen die muur.

Hoeveel hiervan het u vir u Ja-stem gekry? En gaan u weer glo wat
hulle sê?
Die tyd van die politici, leuens en leë beloftes is verby. Die stembus sal
nooit weer ’n oplossibng wees nie.



ging wat uit die geweld voortge-
kom het die “ruggraatlose wit re -
gime” gedwing het tot onderhan-
deling en ’n sogenaamde vrede
(“so-called peace”).
Die tweede item wys uit dat die
sielkundige oorlog deur die kerke
gedra is om ’n skuldgevoel by die
blankes te vestig wat uitgeloop het
op ’n oorwinning oor Christene.
Die derde item prys die sukses wat
die massa-aksie behaal het om die
land se ekonomie te verwoes en die 
paniek wat dit onder die ryk blanke
klas geskep het dat hulle hulle
groot rykdomme kan verloor. 
En die vierde item verwys na die
opstand in swart onderwys wat
veroorsaak dat die “wit re gime” nie 
aan al die onderwys-eise (“de -
mands”) wat gestel word, kan vol-
doen nie.
Hulle gevolgtrekking is dat die
vier aksies De Klerk en sy re gime
magteloos gemaak het en hulle hul
selfvertroue ontneem het. Hulle rig 
ook die waarskuwing: “Be care ful
not to up set the farm ers too much
be fore we gain con trol over the
SAP and SADF”.
Die omsendbrief eindig met sewe
beloftes aan die ANC ondersteu-
ners:1. Sur plus grond sal tussen
ondersteuners verdeel word. 2. Al-
le poste in die staatsdiens sal met
“com rades” vervang word. 3. Vei-
ligheidsmagte sal omskep word en
met “com rades” beman word om
swartes te beskerm.Blankes was
vir 350 jaar beskerm en hulle sal
voortaan tweedeklas burgerskap
ervaar (“let them ex pe ri ence to be
sec ond class cit i zens”.) 4. Geen
ammunisie sal vir wit setlaars
(“white set tlers”) beskikbaar wees

nie. 5. Gesondheidsinstansies sal
verafrikaniseer word en wittes sal
maksimaal betaal as hulle bydrae
vir hulle “lib er ated broth ers”. 6.
Sommige wit skole sal toegelaat
word omdat blankes hulle laaste
sent sal betaal vir hulle kinders se
opvoeding en dit sal meer geld vir
die swartes beskikbaar stel, en 7.
Pensioenfondse en verseke-
ringsmaatskappye wat miljarde oor 
die jare ingesamel het se fondse sal
getap word (“will be at our dispo-
sal”) vir onderwys van die “com -
rades” in die komende jare.
As daar na die voorafgaande ge-
kyk word, kan waargeneem word
dat sommige aksies nog voltooi
moet word, terwyl ander weer
verder gevorder het as wat in die
vooruitsig gestel is — Jan
Niemand.

23 Sep tem ber 2015

JADE HELM staan vir Joint As sis -
tance for De vel op ment and Ex e cu -
tion Home land Erad i ca tion of
Lo cal Mil i tants. ’n Groot mondvol.
Trace Gallagher van Amerika sê
hieroor: Tussen Julie en Sep tem ber 
doen die Green Be rets en Navy
Speial Seals Ops van die lugmag en 
vloot realistiese opleidings-oefe-
ninge dwarsoor die Suidweste van
Amerika. Die weermag sê hierdie
is noodsaaklike vaardighede waar
dit kom by ’n altyd veranderende
bedreiging, maar die skyfieverto-
ning van die opleidings-oefeninge
sê Texas sal gesimuleer word as
vyandige gebied. Die “oefeing” sal
tot 15 Sep tem ber duur. ’n Be-
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langrike deel van die oefeninge is
dat troepe onopgemerk tussen die
burgerlikes moet kan optree.
Hierdie operasie het te doen met
wat die regerings oor die hele wê-
reld al vir 20 jaar lank voor
voorberei – die koms van Nibiru.
Hulle moet ook verhoed dat die
gewone mense die elite se bunk ers
bereik soos wat gebeur het in die
fliek 2012. Sep tem ber 2015 blyk ’n 
baie belangrike maand te wees.
Die Joodse Nuwejaar val op 13
Sep tem ber 2015. Dit beëindig ook
die huidige Shemittah of Sabbats-
jaar, en is iets wat 3 000 jaar te-
ruggaan tot by Sinaï. Elke She-
mittah gee presiese da tums waarop
dinge gaan gebeur in die komende
sewe jaar. Die nuwe Shemittah sal
almal raak soos altyd, en hoewel
dit “die vrymaak van skuld”
beteken, geskied hierdie
“vrymaak” nie op die manier
waarop mense dink dit sal nie.
In die verlede het die volgende aan 
die be gin van elke Shemittah
gebeur:
1966 – finansiële krisis, die mark
val 20%
1973 – olie-skok ontwrigting,
mark val met 30%
1980 – ’n kwaai resessie be gin
1987 – die aandelemark tuimel
1994 – die verbandmark stort in
duie
2001 – aandelemark stort in duie
2008 – aandelemark val weer
2015 – ’n mega-ineenstorting
word verwag.
Die jubileejaar of jubeljaar be gin
op 23 Sep tem ber 2015 en dit vind
elke 49 jaar plaas. Dit is die se-
wende jaar van ’n Shemittah en die
laaste sewende jaar van sewe si-

klusse van sewe jaar elk.
Daar was 40 jubeljare sedert die
Messias opgevaar het na die hemel
en 40 is ’n betekenisvolle getal in
die Bybel:
Mo ses was 40 jaar lank in Egipte;
Die Israeliete het 40 jaar lank deur
die woestyn getrek; Mo ses was vir
40 dae lank op die berg; Dit het 40
dae lank gereën met die Sond-
vloed; Dawid het 40 jaar lank as
koning regeer; Jona was 40 dae
lank in Ninevé; die Messias was 40
dae lank in die wildernis voordat
Hy versoek is; Hy was ook 40 dae
lank saam met sy dissipels ná sy
opstanding.
Maar daar is ook ander tekens dat
die Wederkoms naby is en dat ons
die einde van ’n tydperk op aarde
nader. Die sewende duisend jaar,
die Duisenjaar Vrederyk, is op
hande en daar is tekens daarvan,
ook aan die hemelruim.
Maansverduistering kom voor
wanneer die aarde tussen die son en 
maan deurbeweeg. As sommige
van die son se strale om die aarde
buig, word die maan rooi tydens
die verduistering en dit staan be-
kend as ’n Bloedmaan. As 4 agter-
eenvolgende maanverduisteringe
almal totale verduisteringe is, word 
dit ’n tetrad (viertal) genoem.
So ’n tetrad van bloedmane kom
voor tussen 2014 en 2015:
15/4/2014 – tydens Pasga;
10/8/2014 – tydens die Fees van die 
Tabernakels (Sukkot); dan ’n
verdonkerde son op 20/3/2015;
4/4/2015 – weereens tydens Pasga;
13/9/2015 – die Joodse Nuwejaar;
28/9/2015 – dan weer tydens die
Fees van die Tabernakels.
Joël 2:31 sê dat die son sal donker
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word en maan soos bloed voor die
groot en verskriklike dag van God.
Sep tem ber 2015 doem voor ons
op. Die New Age okkultiste glo dis
die “Jaar van Lig”. Die hoofstroom
me dia se voorspellingsprogram
waarsku ons oor 23 Sep tem ber
2015, maar niemand kan enige
feite noem nie. Die naaste wat
daaraan gekom is, was die Franse
min is ter van buitelandse sake, Fa-
bius, wat saam met die Ameri-
kaanse sekretaris van verdediging,
John Kerry, op ’n verhoog verskyn
en aangekondig het dat “klimaat
chaos” oor 500 dae (24 Sep tem ber
2015) sal be gin. Kerry het dit be-

vestig. Wat hierdie chaos behels, is
nie gesê nie, maar uit Fabius se
aankondiging kon afgelei word dat
dit moontlik verband hou met die
naderende Nibiru.
Nog iets wat rondom die 23ste
Sep tem ber gebeur, is dat die Pous
die VSA gaan besoek en die kon-
gres gaan toespreek. Hy het ook
gesê dat dit nou tyd is dat die Nuwe
Wêreldorde ingestel moet word,
iets waarop daar al lank gewag
word deur die korrupte elite.
Wat min mense egter weet, is dat
daar by die Vatikaan se sterrewag
op Mount Gra ham in Tuscon, Ari-
zona, ’n ruimte-teleskoop is met
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die naam Lu ci fer. Die Vatikaan
deel ruimte daarop met ander we-
tenskaplikes. Hieroor het die mon-
nik Malachi Mar tin gesê: “Die
hoogste vlak van die Vatikaanre-
gering weet wat naderkom aan die
aarde en dit sal van die grootste
belang wees in die komende jare.”
So was daar in 1917 naby die
dorpie Fatima in Por tu gal drie
kinders aan wie die Maagd Maria
op die 13de van ses opeenvolgende 
maande verskyn het en aan hulle
geprofeteer het wat in die toekoms
gaan gebeur. Die laaste profesie, so 
word gesê, het die pous van
destyds laat verbleek en hy het dit
laat verseël sodat niemand sal weet
wat daarin staan nie. Gaan hulle dit
nou bekend maak, noudat Nibiru
op die toneel is?
Maar hoekom is die naam Lu ci fer
aan die teleskoop gegee en hoekom 
is die Pous heeltemal tevrede
daarmee?
Pous Johannes Paulus II het jare
later, volgens sekere bronne, selfs
geglo dit is te danke aan dié “Lady
of Fatima”, soos sy bekend geword
het, dat hy ’n sluipmoordaanslag
oorleef het.
Ons verstaan nie meer Latyn nie
en dus weet die Katolieke nie wat
daar gesing word deur die priesters
nie. Tydens die Vatikaan se Paas-
diens, het die priester die volgende
gesing: “Ek sê: O Lu ci fer, wat
nooit sal ondergaan, Christus is u
Seun wat teruggekom het uit die
Hel, laat skyn sy vredeslig oor die
mensdom. Leef nou en regeer vir
ewig en ewig.” U het reg gelees.
Die Katolieke Kerk aanbid Lu ci fer
of Sa tan of Belhar.
Wat het dit alles met die 23ste Sep -

tem ber hierdie jaar te doen? Dalk
meer as wat ons dink!.
Dwarsoor die wêreld het regerings 
koorsagtig gereed gemaak om
hulle ondergrondse bunk ers gebou
te kry en ook volgemaak met alles
wat hulle sal nodig kry. Dit is egter
net vir die korrupte elite en hulle
handperde. Elke land het ook sy
interneringskampe soos wat ons
ook het, ons het verskeie onder-
grondse bunk ers waarvan een in
die Kaap en een by Copperton in
die berge is. Dus, die elite is al vir
twintig jaar lank besig om onder
ons neuse hulleself te beveilig.
Hierdie teleskoop van die Vati-
kaan, Lu ci fer, het ook die voor-
werp opgespoor wat besig is om
nader aan die aarde te beweeg  en
wat ongekende natuurrampe gaan
meebring. Maar voordat hy op-
daag, wil die regerings ’n ander
stelsel in plek hê, een waaroor die
Antichris en die valse profeet gaan
regeer. Mense wat nie wil saam-
werk nie, sal eenvoudig verdwyn.
En die sogenaamde ruimtewe-
sens? Waar pas hulle in? Sover ’n
mens kan vasstel is daar reeds met
hulle kontak gemaak, maar hulle
kom nie uit die buitenste ruim nie.
Hulle kom van onder die aarde.
Pous Fran cis beywer hom om
mense voor te berei daarop om
hierdie vreemde wesens te aan-
vaar. Die Katolieke Kerk is selfs
bereid om hulle te doop!
In April 2015 het die Pen ta gon ’n
verdere $700 miljoen aan ’n ver-
dedigingsfirma, Raytheon, goed-
gekeur om toerusting te installeer
in die bunker by Chey enne Moun -
tain.
En terwyl die res van die bevol-
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king se aandag weggelei word met
realiteitsprogramme, poniekoeran- 
te en sport, het die korrupte elite
die belastinggeld gebruik om ’n
paar ondergrondse bunk ers vol te
maak met alles wat ’n mens sal
nodig hê om te oorleef.
Soos wat die korrupte elite, hulle
verraaiersvriende en liberale ge-
sinne in hulle bunk ers ingaan, sal
ons, wat vir dit alles moes betaal,
buite gelos word om dit waarvan
hulle wegvlug, te ondervind. Lees
Openbaring 6 as u wil weet waar-
van hulle wegvlug.

Waterprobleme

’n Groot droogte wag op ons hier-
die somer en wa ter gaan ’n ernstige 
probleem word – so ook kos. Ons
land se waterbronne kan nie die
hoeveelheid mense dra wat nou
hier saamgedrom is nie en daar is
skynbaar nie genoeg geld om wa-
tersuiweringsaanlegte in stand te
hou nie. Ons voorland is dus nie net 
hongersnood nie, maar ook peste
wat gaan uitbreek.
Mense skakel ons vanoor die hele
Transvaal en Vrystaat, en onlangs
ook Na tal, om ons te vertel in
watter toestand hulle watervoor-
siening is. Dis duidelik dat die on-
dergrondse wa ter ook reeds besoe-
del is, want mense kla dat hulle
boorgatwater vuil is en sleg ruik.
Nellie Opperman van Brits sê
hulle wa ter is baie vuil. Hulle stort,
want die gaatjies in die stortkop
hou die groter deeltjies vuil darem
terug. Die wa ter is net te vuil om in
te bad, sê sy.

Sy het ’n kous oor haar kraan
getrek om die vuil deeltjies terug te
hou, maar die wa ter was steeds
vuil. Dit help ook nie om by die
munisipaliteit te gaan kla nie, want
ons ken mos hierdie swartes se
houding. Sy sê as jy wil kla, moet jy 
in ’n lang tou staan en wag omdat
hulle “te besig” is. Intussen kan jy
hulle hoor lag en gesels en eet. Na
drie ure kom hulle uiteindelik uit
en vra: “Wat soek jy?”
En daarna doen hulle niks aan die
probleem nie.
Die dorp het al weke lank wa-
terprobleme. Eers het die wa ter
normaal gelyk, maar dit het vrot
gesmaak en sleg geruik. Volgens
Chris Stapelberg het ’n mens erger
geruik ná jou bad of stort as voor
dit. Nou stink die wa ter nie meer
nie, maar dis swart. 
Brits het vuil wa ter, maar plekke
soos Elandsrus het glad nie wa ter
nie. Op Witbank het die suurwater
van die myne deur die grond na bo
gesypel waar dit kristalle gevorm
het.
Die goeie ding wat hieruit voort-
kom, is dat die swartes die hardste
geslaan gaan word met hierdie vuil
wa ter. Blankes het nog die ver-
stand om te weet dat skoon wa ter
nodig is om te drink, maar die
swartes gee nie om om hulle was-
goed, tande en lywe in dieselfde
wa ter te was nie en dan gebruik
hulle dit nog as ’n toi let ook.
En om die sout behoorlik in te
vryf, het Sarita Henning, ’n se nior
ingenieur by Medupi-kragstasie, in 
’n lesing voor die Nasionale Ramp- 
bestuur Adviesforum verlede week 
o.m. die volgende gesê oor die hag- 
like klimaatvooruitsigte vir Suider
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Afrika: Die huidige El Niño-pa-
troon, het sy gesê. is reeds goed
gevestig oor ’n groot gebied van
die sentrale en en oostelike dele
van die Stille Oseaan. Hierdie
weerstelsel word gewoonlik geas-
sosieer met hittegolwe en droog-
tes; en die toestand sal nog vir ’n
baie lang tyd dwarsoor die land
voortduur. El Niño-patrone was
reeds maande lank sigbaar as die
aanvang van ’n grootskaalse ramp
met geen vooruitsigte op reën nie.
Henning vra dan vir drastiese
rampbestuuroptrede deur alle
staatsinstansies. Verder het sy dit
ook beklemtoon dat provinsiale
rampbestuursentrums oor die land
erg bekommerd is oor die lae vlak
van ons damme en dat almal nou
reeds die bietjie wa ter wat ons nog
het, spaarsaam moet gebruik en nie
te wag totdat waterbeperkinge in-
gestel word nie.
Lanbou-unies het gewaarsku dat
hierdie droogte so erg kan wees dat
ontsaglike misoeste verwag kan
word indien boere in KwaZulu-
Na tal, die Vrystaat, Limpopo en
Noordwes in die komende seisoen
sonneblomme, mielies en sojabone 
aanplant. Na verwagting kan ook
duisende stuks vee vrek. Behalwe
dat daar hierdie seisoen feitlik geen 
mielieoeste sal wees nie, bestaan
daar ook nie meer infrastrukture by 
ons hawens om mielies in te voer
nie. Ander mielieproduserende
lande sal net so erg deur die El
Niño-patroon geraak word — hulle 
sal dus nie kan help nie. Agri-SA
het boere reeds aangeraai om glad
nie in die komende seisoen te plant
nie. Volgens Henning gaan ons ‘n
tydperk tegemoet wat nie net die

inwoners van die land gaan raak
nie, maar ook ons hele netwerk van
infrastrukture.

Liberalisme

Die liberaliste was altyd in die
verlede in die minderheid gewees.
Hulle is uitgeskel en daar is op
hulle neergesien en hulle was ge-
woonlik nie in goeie geselskap
toegelaat nie. Vandag slaan hulle
die kitaar en dis verbysterend hoe-
veel van ons eie mense die wysheid 
ontbreek om hulle te sien vir wat
hulle werklik is.
Deur die liberaliste se toedoen leef 
ons vandag in ’n baie onverdraag-
same wêreld. Voor hulle met hulle
dinge in alle erns be gin het, was
daar vrede en het die rasse mekaar
verdra, maar dit het vandag veran-
der in ’n volskaalse haat- en ge-
weldsituasie. Toe daar nog vryheid
van spraak was, was dit moeilik vir
die liberaliste om hulle verwronge
idees op die mensdom af te dwing,
maar dit het ook verander. Die
blanke is gemuilband terwyl die
swarte mag sê en doen net wat hy
wil.
Afgetrede Weermaggeneraal,
Wesley Clark, voormalige Opper-
bevelhebber van die Geallieerde
Magte van Europa vir NAVO, be-
pleit dat “radikale” en “dislojale”
Amerikaners bymekaargemaak
moet word en in ’n internerings-
kampe geplaas moet word vir die
“duur van die oorlog teen ter-
rorisme”. Dit sal ’n lewenslange
vonnis beteken vir mense wat geen
misdaad gepleeg het nie en dit is
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hoe ver die Amerikaners al bereid
is om te gaan om van die konser-
watiewes ontslae te raak.
Die Bush-administrasie het des-
tyds gesê dat die oorlog teen ter-
rorisme vir meer as een geslag sal
duur. Die Obama-admistrasie het
gesê dit sal vir ten minste nog ’n
dekade of twee voortduur – dus 20
jaar tronkstraf sonder parool.
Clark het sy siening as volg ver-
dedig: “As iemand in die Tweede
Wêreldoorlog Nazi-Duitsland ge-
steun het ten koste van die VSA,
het ons nie gesê dis vryheid van
spraak nie, ons het hom in ’n kamp
gesit. Hulle was oorlogsgevange-
nes.”
Die verskil is dat die Tweede Wê-
reldoorlog verklaar is onder Ar-
tikel 1, Seksie 8, Klousule II van
die Amerikaanse Konstitusie ter-
wyl die oorlog teen terrorisme on-
verklaar is en dus onwettig.
Die oorlog teen terrorisme in
Amerika sleep steeds voort. Mil-
joene Amerikaners en vreemde-
linge, baie van hulle onskuldig aan
enige misdaad, word gevang en in
die tronk gegooi. Privaatheid is be-
sig om te verbrokkel, kommunika-
sies word gemonitor en daar word
vinnig op mense wat van die
regering verskil, toegeslaan. 
Die hoofteikens van die oorlog
teen terreur is steeds die Mos lems
en Arabiere, maar dit is ook nou
duidelik dat dit ook baie ander
Amerikaners verstrik het. Daar is
geen einde in sig nie.
Massa internering van amptelike
vyande is gelykstaande aan Nazi
Duitsland en Sta lin se Sowjetunie,
en is nou “op die tafel” en word
openlik bespreek. Intussen haal die 

agterdogwekkende aanvalle en
FBI georkestreerde terreur same-
swerings steeds die hoofopskrifte
van die koerante.
En hier by ons? Ons het ook
Fema-kampe, of interneringskam-
pe soos wat dit eintlik maar is.
Of hulle dit gaan regkry om die-
selfde drakoniese wette as in die
VSA in te stel, sal net die tyd ons
leer.

Malema se plan

’n Jong man genaamd Jul ius vertel
’n interessante storie aan swart
Suid-Afrikaners. Hy vertel dat as
hulle vir hom stem sal hy die myne
en die banke nasionaliseer en die
rykdom van die volk/nasie onder
die armes verdeel. Dis ’n eien-
aardige idee, gegewe dat ’n bank ’n 
pri vate onderneming is. Dit is
dieselfde as om te sê dat jy ’n klein
spaza-winkeltjie gestig het, en be-
stuur, wat beteken dat jy nou ryker
as die arm mense rondom jou is. Jy
is dus onder verpligting om die
winste van jou besigheid aan hulle
te gee. Die enigste verskil is skaal
wat jy gebruik. Wanneer jy met
miljarde werk, lyk dit minder ver-
keerd om die geld vir jouself te vat.
Maar laat ons vir die oomblik ver-
geet dat die benaming vir iemand
wat geld waartoe hulle geen reg het
nie, neem, bankrower is. Laat ons
vir ’n oomblik aanvaar dat dit die
regte ding is om te doen en veron-
derstel dat die massas wat kwaad is
en wat sy manier van dink onder-
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steun om hul eie sin te kry; vir Jul -
ius die mag gee.
Nou ja, Jul ius se ondersteuners
noem hulleself Ekonomiese Vry-
heidsvegters, wat vreemd is, omdat 
hulle geen planne het om onderrig
te vermeerder nie; mense te leer om 
selfonderhoudende entrepreurs te
wees, of nuwe sakegroei aan te
moedig nie. Inderdaad, hulle enig-
ste plan is om van ander te vat. Die
EFF is vir ’n kort tydjie gelukkig;
Jul ius het die banke en myne gena-
sionaliseer en nou kan hy al die
geld plun der wat die armes ryk
maak. HOERA!!! Laat ons veron-
derstel dat hy aan die be gin nie
alles vir homself vat nie. Dit is ’n
baie groot veronderstelling, veral
as mens in ag neem hoe korrup ons
swart regeringsleiers is. Hulle het
dit reggekry het om R40 miljoen se
openbare fondse in die afgelope
boekjaar tussen stoofneus en oor-
skulp te “verloor?”
Ag, maar ek is daar seker van dat
Jul ius nie sal steel nie – hy is nie
daar vir die mag nie; hy wil net die
armes help. Dus – wat gebeur nou?
Jul ius plun der al die rykdom van
die banke en die myne. Al staan 4
miljoen voorheen-benadeelde men- 
se dan almal in ’n lang ry, elkeen
met Tupperhouers, en Jul ius staan
voor die lang tou mense en sê:
“Gra tis geld vir jou; gra tis geld vir
jou, gra tis geld vir jou...”  
Kom ons sê dit gebeur so, en
veertig-miljoen mense ontvang al
hulle gra tis geld van die banke en
myne. Wat dan?  
Wel, meubels en klerasie, en soos
die menslike natuur maar is, sal

sommige dit op partytjies blaas en
suip totdat alles weg is. ’n Week
later is alles weg! Alles! Ag, nou ja, 
so what? ’n Paar mense het min-
stens ’n paar ditjies en datjies ge-
koop. Maar hokaai – daar is iets
wat hulle vergeet het – die banke en 
myne in die agtergrond het alles ten 
gronde gegaan. Jy wil ’n kar koop?
Jammer, jy kan nie. Wil jy huis
bou? ’n Besigheid be gin? Vir ’n
universiteitsgraad betaal?  Dieself-
de storie. Jammer – jy kan nie –
daar is nie banke nie. Die opsie van
finansiering bestaan nie meer nie.
O, en deur die ekonomie te drei-
neer het die myne ook inmekaar
geval. Suid-Afrika is gebroke. Sal
ons deur die gemors kan ploeter?
Die antwoord is NEE, en hier is die
rede waarom: Onthou julle al daar-
die lieflike geld wat deur die on-
heilige, kapitalistiese banke weg-
gesteek was? Wel, dit is so dat al
daardie geld aan ander fam i lies en
sakeondernemings behoort het.
Hulle is ook nou bankrot, dus is
daar geen liefdadigheid meer van
die rykes bekombaar nie. Hulle is
ook uitgevee! Met een enkele slag
het ons Vryheidsvegters ’n hele
volk inmekaar laat sak. Suid-Af-
rika is tot niet.
Watter alternatief is daar dus? Ons
het mak ers nodig – nie wegnemers
nie. Geen volk op aarde kan ryk
word deur van homself weg te
neem nie. As te veel nemers van die 
mak ers neem, dan pak die mak ers
op en verlaat die land. Dus die ant-
woord is – Suid-Afrika het MAK -
ERS nodig. Ons benodig opvoe-
ding/onderrig wat entrepeneurs
vervaardig, sowel as klein sake
ondernemings. Ons benodig mense 
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wat skep, maak, groei, ontwikkel,
produseer en tot die totale welsyn
van Suid-Afrika bydra. Toe Ko rea
hulle rykdom wou laat groei, het
hulle motorondernemings en elek-
troniese vervaardigers gestig om
die wêreldmark oor te neem. Maat-
skappye soos Samsung en Kia is
besig om die wêreld te oorwin. Die
enigste denkwyse in S.A. rondom
ekonomiese groei blyk te wees:
NEEM VAN ANDER. Wil jy ’n
ware Ekonomiese Vryheidsvegter
wees? Wat is jou plan om selfon-
derhoudende mense te ontwikkel?
Skep ’n volk van omgekrapte ne-
mers en jy skep ’n draaikolk, ’n
spiraal wat vernietig.

’n Sprankie hoop

Don ald Trump is besig om opgang
te maak in die presidentsverkiesing 
volgende jaar. Hy val die libera-
listiese siening aan en word as ver
regs beskou. Hy is op die oomblik
onder die topkandidate.
Hy sê oor Meksiko: “Hulle vat ons
werk. Hulle vat ons vervaardiging.
Hulle vat ons geld. Hulle maak ons
by die grens dood. Ons sal ons land
terugvat.”
Trump se steun staan op 11%
volgens RealClearPolitics.com se
landswye meningsopname, maar
USA To day stel dit op 17%. Wash -
ing ton Post stel dit op 57%.
USA To day sê die mense kla oor
ekonomiese ongelykheid
(62.10%), immigrasie (60.50%),
Obamacare (60.40%) en die ont-
plooing van troepe om teen ISIS te
veg (58.50%)

Konserwatiewe stem mers wat vir
hom is, is 66% en dié teen hom is
24%.

Dagga

Daar word van die mediese Mar i -
juana of Kannabas-olie gesê dat dit
die mees natuurlike en organiese
geneesmiddel vir baie kwale is,
veral alle soorte kanker. Dit dra
sterk helende en anti-oksidanteien- 
skappe. Dit kan ook gebruik word
vir baie neurologiese krankhede en
’n wye verskeidenheid van siektes
en toestande.
Dit kan verder gebruik word vir
neuro-degeneratiewe siektes soos
epilepsie, Alzheimers en Par kin -
son’s siekte.
Daarby word dit gebruik om die
volgende te behandel: artritis, di a -
be tes, leukemie, osteoporose,
slaaploosheid, mi graines, depres-
sie, asma, veeelvuldige skerose
psoriase, gloukoom, hoë bloed-
druk, ens.
Jy kan nie hiermee hallusineer nie.
Char lotte’s Web is ’n siekte wat
vernoem is na ’n dogtertjie in Col o -
rado wat tot 300 epileptiese aan-
valle per dag gekry het. Na sy Mar -
i juana be gin gebruik het, het dit
verminder na 1 aanval per week. Sy 
eet dit in kos en is nou basies
gesond. Sy kan loop en praat soos
’n normale kind.
Rick Simkpson’s Oil word gemaak
van die White Widow, ’n treksel
van Mar i juana; en kenners meen
dat dit die sterkste is wat op aarde
gekry kan word.
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Verootmoedigingsdag
24 Sep tem ber 2015 

Dit be gin om 11h00 en duur tot 14h00 (2 uur)

Die plek is Jim Fouché Hoërskool saal in Bloemfontein 

Die GPS is -29.128563,26.175257 of 1 Wilde-als st. Gar de nia Park
(1) Draai af van N1 in Wal ter Sisulu(Haldon weg) na die stad (2) Draai
regs by eerste afrit, Van Schalkwyk st
(3) Van Schalkwyk word Wilde-als st . Jim Fouché is by T aansluiting 

Toegang is gra tis (donasies is welkom) 
Die vergadering word opgedeel in oudstes, ouderlinge, volkversorgers 
en volksverteenwoordigers. 
Dit is ’n vasdag waarvan daar geen etes gedurende die dag sal wees
nie. 
Die rede vir die vergadering is sodat ons as volk VADER se ingryping
te vra. 
Die Verootmoedigingsvergadering gaan 100% oor gebede tot
VADER en opdragte van die oudstes aan die ouderlinge en
volkversorgers. Daar gaan nie lesings of leringe gedoen word nie, want
die tyd gaan dit nie toelaat nie. 

Graag rig ek wel ’n versoek aan almal wat ’n verootmoedigingsgebed
wil plaas in die boekie wat uitgedeel gaan word in die “Volks
Verootmoediging vergadering boekie”. Hou asb die gebed kort en
saaklik dat ek soveel as moontlik gebede daarin kan plaas. Sit ook u
kontakbesonderhede by u gebed indien van die volk u wil nader.

Daar sal vir die oudstes wat ’n
behoefte het tot vervoerkoste ’n
reistoelaag wees.

Kontak Georg du Preez by 072
1876 076 / e-pos:

 gjdupreez@vodamail.co.za



Reënbooghaat

Die aanslag teen die Christene
word by die dag feller. Dis weer
soos in die tyd van Nero toe die
Christene vervolg is, maar vandag
word dit op ’n ander manier ge-
doen.
Die nuutste is: Jy moet koek bak
vir gays, maar nie vir Christene nie.
Jack Phillips van Kolorado in die
VSA het ’n bekende en gewilde
bakkery gehad waar hy uitsonder-
like troukoeke verkoop het. Meeste 
daarvan was op bestelling. Sy bak-
kery se naam was dan ook Mas ter -
piece Cake Shop.
Twee homo’s het by die bakkery
ingestap met die versoek dat hy vir
hulle ’n troukoek moet bak vir hul-
le huweliksdag. Phillips is ’n man
wat glo in die huwelik tussen ver-
skillende geslagte en het heel or-
dentlik geweier.
Die twee gays was aangespoor
deur die onlangse boelie taktiek
van die radikale homoseksuele ak-
tiviste en het regstappe teen hom

geneem. As gevolg daarvan is mnr.
Phillips gevonnis om “sensitiwi-
teits opleiding” heropvoedings-
klasse by te woon, is gedreig met
boetes en is gedwing om op te hou
troukoeke bak.
Die staatsappélhof in Kolorado het 
mnr Phillips gestroop van sy reg tot 
godsdiensvryheid. Hy kan nie meer 
sy godsdiensoortuiging uitleef nie.
Dieselfde agentskap wat mnr
Phillips geteiken het – die Col o -
rado’s Civil Rights Di vi sion – het
bepaal dat dit heeltemal wettig vir
’n bakkery is om diens aan ’n
Chris ten wat Bybelversies op hulle
Koeke wil geskryf hê, te weier. In
Den ver was daar ’n hoofopskrif in
’n plaaslike koerant: “Den ver’s
Acuzar Bak ery wins right to re -
fuse” diens aan pro-Chris ten gesin- 
ne.
In Or e gon is Chtistelike besig-
heidseienaars spesifiek geteiken
deur staatsburokrate en is gedwing
om meer as $130,000 aan die twee
homo’s te betaal vir “emosionele
stres” vir hulle geloof in ’n normale 
huwelik tussen ’n man en vrou.
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