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In 'n tyd waarin in Suid-Afrika sentimente, 
retoriek en aksies teen die Afrikaner 
ongekende vlakke bereik – trouens dit wil 
voorkom of 'n onverklaarde burgeroorlog teen 
die Afrikaner deur die regering en bondgenote 
gevoer word – het die FAK sopas aangedui dat 
dit oor tyd 100 nuwe Afrikanermonumente 
landswyd gaan oprig. Dit is beslis 'n sterk 
uitwaartse stap ter bevestiging van die 
volkskap van die Afrikaner,  van die 
inheemsheid van die Afrikaner in die land en 
van die feit dat SA die enigste vaderland van 
die Afrikaner is.

In 'n mediaverklaring sê die FAK: “Die lys 
van Afrikanerbouers, met bewese en 
uitnemende prestasies, is baie lank. Dit is 
bouers wie se nalatenskap die toets van tyd 
deurstaan het en positiewe vrugte dra. Daarom 
gaan die die FAK 100 nuwe Afrikaner-
monumente bou waarmee ons aan die vergete 
bouers van ons verlede die erkenning wil gee 
wat hulle toekom.

“Dit word beplan om die monumente oor die 
volgende paar jaar op te rig. Vanjaar fokus ons 
veral op die Anglo-Boere-oorlog vanweë die 
120ste herdenking van die uitbreek van die 
oorlog en is pas die Penkopmonument op die 
terrein naby Parys onthul ter nagedagtenis van 
sowat 2 400 seuns tussen die ouderdomme 6 
en 16 jaar wat aan die oorlog deelgeneem het 
en gely het, talle waarvan ten koste van die 
hoogste tol. 

Die volgende monument wat onthul word, is 
by Irene konsentrasiekamp op 12 Oktober 
vanjaar. Volgende jaar gaan ons 'n monument 
vir Afrikanerdogters oprig, langs die 
Penkopbeeld by Parys.  Ons beplan ook 
monumente vir ons Afrikaner-sporthelde, -
sakemanne, -digters, ens.  

 “Teen die plan van die FAK word 

teenkanting uit sekere oorde ervaar, aan die 
wortel waarvan lê die verwagting dat 
Afrikaners hulle taal, geskiedenis, kultuur en 
t r a d i s i e s  m o e t  o n d e r w e r p  a a n  d i e 
meedoënlose rassetransformasie wat op die 
samelewing afgedwing word. Vir die 
uniekheid van kultuurgemeenskappe en hulle 
verhale is daar in die inklusiwiteitsbeskouing 
geen plek nie. 

“Selfs al skep die Grondwet ruimte vir 
diversiteit en kulturele identiteit, irriteer dit 
die eksponente van onverdraagsame 
inklusiwiteit grensloos. Hierdie onverdraag-
saamheid is egter voorspelbaar, want 
daarvolgens moet geskiedenis slegs beoordeel 
word aan die hand van 'apartheid', want anders 
kan rassetransformasie nie geregverdig word 
nie.

“Afrikaners durf nie trots wees op die 
prestasies van hulle voorouers nie, word 
geredeneer, want 'apartheid' het dan al die 
goeie bouwerk en uitnemende prestasies van 
die verlede tot niks gemaak. Afrikaners mag 
nie kinders van konsentrasiekampe vereer 
sonder 'n rits polities korrekte voorwaardes 
nie.

Wanneer argumente opdroog, word die 
holruggeryde cliché dat Afrikaners na 
'apartheid' terughunker, roekeloos rond-
geslinger. Die slot is altyd dieselfde - wit 
mense word as sondebokke ontmasker en 
Afrikaner-organisasies wat nie gedienstig en 
skuldig die nek onder die juk van die 
meesterverhaal buig nie, word as rassiste 
verdoem. 

“Laat dit vir eens en altyd duidelik gestel 
word: Die FAK glo aan 'n ruimteskeppende en 
medemenslike Suid-Afrika. Inklusiwiteit 
beteken vir die FAK om saam te werk aan sake 
van gemeenskaplike belang en saam te bou 

aan 'n beter toekoms vir al Suid-Afrika se 
kinders. Die FAK weier volstrek om swart 
rassisme met wit rassisme te beantwoord en 
glo dat die meerderheid wit, swart en bruin 
Suid-Afrikaners mekaar nie haat nie. 

Inklusiwiteit beteken vir die FAK dat 
verdraagsame, ontspanne ruimtes geskep 
word waarbinne die veelvoud van kultuur-
gemeenskappe in Suid-Afrika kan floreer. In 
'n verdraagsame verstaan van inklusiwiteit is 
daar vryheid - vryheid om saam te werk en om 
self te doen. Dit is nie nodig om alles vir almal 
te probeer wees nie. 

“Die FAK is ontspanne oor die feit dat daar 
verskillende perspektiewe op die geskiedenis 
is. 'n Verdraagsame inklusiwiteit soek balans 
tussen eenheid en verskeidenheid - balans wat  
bevorderlik is vir sosiale kohesie. 

“Die FAK probeer nie met die bou van nuwe 
Afrikanermonumente iemand 'n punt bewys 
nie, kraak geen kultuurgroepe af nie, probeer 
niemand verneder, of ander se kulturele 
identiteit te misken nie. Niemand word 
gedwing, voorgesê of omgekoop om met die 
Afrikanermonumente te assosieer nie.

“ Die Afrikanermonumente word beplan op 

100 nuwe100 nuwe
Afrikaner-Afrikaner-
monumentemonumente

100 nuwe
Afrikaner-
monumente
■ Redaksie

South Circular Weg 19 | Kimberley

● Huishoudelike en kommersiële lugversorging en verkoeling
● A�oelingsaanlegte: Installering en onderhoud
● Staycold koeldrankyskaste
● Supermark- en slaghuiskabine�e en deli’s
● Koel- en vrieskamers
● Lykshuise

Tel: 053 833 2912 | 053 832 6141

MARKLEIERS IN KOMMERSIËLEMARKLEIERS IN KOMMERSIËLE
VERKOELING EN TOERUSTINGVERKOELING EN TOERUSTING

VIR SPYSENIERINGVIR SPYSENIERING

MARKLEIERS IN KOMMERSIËLE
VERKOELING EN TOERUSTING

VIR SPYSENIERING
Eenstop vir vanaf supermarkEenstop vir vanaf supermark

tot die huisbewonertot die huisbewoner
Eenstop vir vanaf supermark

tot die huisbewoner
www.nova-refrigeration.co.za
info@novaice.co.za 051 030 0072

OR Tambostr. 186 (voorheen Kerkstr.)
Oranjesig | Bloemfontein  

veilige plekke waar dit beskerm, bewaar en 
waardeer kan word. Dit word ook nie gebou 
met staatsgeld of belastinggeld nie, maar 
met die hulp van gewone Afrikaners wat 
vrywillig tot die FAK Geskiedenisfonds 
bydra. 

“Dit is Afrikaners wat sê ons mag trots 
wees op wie ons is en op die bouwerk van 
ons voorouers. Dit is Afrikaners wat nie net 
m o n u m e n t e  b o u  n i e ,  m a a r  o o k 
toekomsgerigte organisasies, besighede, 
skole en 'n nuwe Afrikaanse universiteit 
ontwikkel.”

Om by te dra tot die FAK Geskiedenis-
fonds, besoek  www.fak.org.za/vat-ons-
geskiedenis-terug. 

● Sien ook die artikel op bl. 2 van 
hierdie uitgawe Daarom rig ons die 
monumente op.

Monument Die Penkop, in Junie 2019 deur FAK
opgerig by Parys.                                 Foto: FAK
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redaksionele 
kommentaar  Woord

Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in 
ooreenstemming met die liefde; braak vir julle ’n 
braakland, want dit is tyd om die HERE te soek, totdat 
Hy kom en geregtigheid oor julle laat reën.- Hosea 10:12

stilword

■  Johan Terblanché, Christ Alone Ministries

uit die

Die wêreldbekende prediker Charles 
Spurgeon het aan 'n student gesê: "Maak nie 
saak waar jy in Engeland is nie, jy sal altyd 
'n pad na Londen vind." Hy het voortgegaan 
om te verduidelik dat maak nie saak uit 
watter vers in die Bybel jy preek nie, daar is 
'n pad na Jesus Christus.

Ek wil jou aanmoedig deur hierdie 
illustrasie te gebruik: "Maak nie saak waar 
jy in Engeland is nie, jy sal altyd 'n pad na 
Londen kry." Net so, ongeag waar jy jouself 
bevind, daar  is 'n pad na Jesus. 

Ons is almal in verskillende plekke of in 
verskillende ruimtes. Party van ons het in 
sonde verval of groot foute gemaak. Iemand 
het dalk gesteel, gelieg of geskinder. 

'n Getroude persoon was dalk ontrou aan 
sy of haar gade en het hom of haar dalk 
bedrieg. 'n Ander mag dalk geskei gewees 
het of 'n vrou het 'n aborsie ondergaan. 

Maar ongeag van wat jy gedoen het, 
ongeag van die foute wat jy gemaak het of 
die sonde wat jy gepleeg het, daar is 'n pad 
terug, 'n pad wat lei tot Jesus Christus en die 
ewige lewe. Maar op hierdie pad is daar 'n 
paar stoppe om te maak; 'n paar kruisings 
wat gekruis moet word. 

Die eerste ding wat die Here van ons 

verlang, is om opregte berou te toon. Dan 
wil die Here hê dat ons tot Hom moet kom 
en Jesus Christus as Verlosser moet erken, 
moet bekeer van ons sondes en God se 
genadige vergifnis aanvaar. (Lees 1 
Johannes 1:9 en Handelinge 2:38-39) 

Jy sal ook diegene wat teen jou gesondig 
het, moet vergewe. Jy sal hul moet 
vryspreek. (Kolossense 3:13) En as dit voel 
asof jy dit nie kan doen nie, kan jy die Here 
vra om in te gryp, om jou die krag en moed 
te gee om te doen wat die Here van jou vra.  

Jesus Christus wat was en is en wat kom, is 
nog steeds binne bereik. As ons net bereid is 
om ons sondige weë of sondige natuur neer 
te lê en toelaat dat God in ons kom woon of 
bly. 

Waarom gee jy nie die Here vandag 'n kans 
nie? 

Nou mag sommiges sê: "Ek het reeds my 
lewe aan Jesus gegee!" Vir jou sê ek: "Wel 
gedaan!"

Maar laat ons ons onsself daagliks aan die 
Here oorgee. Moet nooit toelaat dat sonde 'n 
wig vorm tussen die Here en ons of toelaat 
dat sonde ons vrymoedigheid om God te 
nader van ons wegneem nie. Amen.

Vir Afrikaner nou nodig
As ons so rondom ons gadeslaan, hoe ons 
mense wreed uitgemoor word, uitgeskel word, 
geblameer word vir alles wat nog verkeerd 
geloop het, gemarginaliseer word ekonomies 
en maatskaplik, ons kultuur en erfenis verkrag 
word, ens., dan kom ons onvermydelik tot die 
slotsom dat daar tans 'n yslike vakuum vir 
politieke leiding vir spesifiek die Afrikaner 
bestaan. Iemand moet eenvoudig opstaan en 
geloofwaardig namens die Afrikaner sê ons 
gaan ons nie langer so laat moerak nie. 

Om hierdie situasie te beredder, is dit ons 
beskeie mening dat die volgende 10 vereistes 
nagekom behoort te word: 

• Die Afrikaner moet sy volkskap herontdek 
en trots uitleef, sonder diskriminasie teen 
andere.

• As 'n volk ons in massa en individueel 
verootmoedig voor God-Drieënig.

• Te sê ons is trotse Afrikaners, genoeg is 
genoeg en ons gaan ons nie langer met ons 
eie belastinggeld laat vertrap nie.

• Die Afrikaner in groepsverband homself 

ekonomies daadwerklik bemagtig - 'n 
effekt iewe d ig i ta le  markple in  v i r 
Afrikaners geskep word.

• 'n Leierskap – en nie een enkele leier nie - 
uitdruklik verklaar dat selfbeskikking 
ingevolge artikel 235 van die Grondwet 
nagestreef en opgeneem word.

• Fisiese grondgebied geïdentifiseer en 
gedefinieer word, waarop die Afrikaner 
selfbeskikking kan verwesenlik – Orania 
kan as vertrekpunt dien.

• Gekoördineerde en gestruktureerde 
maatskaplike opheffing gedoen word onder 
honderdeduisende Afrikaners wat in 
armoede en swak moraliteit verval het.

• Vir die Afrikaner eie onderwysinstellings 
op skole- en tersiêre vlak ontwikkel word.

• Eie veiligheidstrukture en weerbaarheid  so 
spoedig doenlik ontwikkel word, binne die 
perke van die reg.

• Herverbintenis tot die Gelofte van 
Bloedrivier gedoen word.

Wat sê ons lesers van hierdie mondvol?

In 'n opsienbare verwikkeling het die 
Nederlandse parlement pas 'n mosie aanvaar 
van veroordeling van onteiening van grond 
sonder vergoeding in Suid-Afrika. ŉ 
Meerderheid in die Tweede Kamer in die 
Nederlandse parlement het ten gunste van 
die mosie gestem en daardeur opdrag aan die 
Nederlandse regering gegee om deur 
bilaterale en ander internasionale prosesse 
duidelik standpunt daaroor in te neem.

Die mosie is deur Martijn van Helvert van 
die Christen-Democratisch Appèl (CDA) en 
Kees van der  Staai j ,  le ier  van die 
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), 
ingedien. Volgens Jaco Kleynhans, hoof van 
internasionale skakeling by die Solidariteit 
Beweging, het hulle reeds in Februarie met 
verskeie politici, insluitende Van Helvert en 

Van der Staaij, hieroor vergader.
Die mosie lê klem op die feit dat sowel die 

Internasionale Deklarasie van Menseregte 
as die Afrika-Handves oor Mense- en 
Volkereregte die onteiening van eiendom op 
grond van velkleur verbied. Die mosie wat in 
Februarie verlede jaar in die SA parlement 
aanvaar is, was duidelik ten gunste van 
onteiening op grond van velkleur en oortree 
dus hierdie belangrike handveste.

Volgens Kleynhans gaan die Solidariteit 
Beweging hierdie deurbraak opvolg deur 
verdere internasionalisering van hoogs 
o n r e g m a t i g e  p r a k t y k e  i n  d i e  S A 
samelewing, soos grondgryp, landelike 
veiligheid, e.s.m., aspekte waaraan die 
regering nie aandag gee nie of doelgerig 
bevorder nie.

Hongarye is my land. Dit beteken alles vir 
my en nou wil hulle dit van my en van van 
ons wegneem, alles waarvoor ons geveg 
het. Eers was dit Moskou en nou is dit 
Brussel. Ja, nou is dit die EU en hulle praat 
van verpligte kwotas vir immigrante, oor 
aanvaarding, integrasie, humanitêre 
optrede en as ons nie wil nie, dan sê hulle 
ons is xenofobies. 

Hulle verstaan egter nie. Ons is reeds die 
eenheid en krag in Sentraal-Europa. Ons is 
die ware demokrate. Hongarye sien 'n 
Europese Unie wat nasionale identiteite, 
geskiedenis en godsdienstige erfenis 
respekteer. Ons regering met eerste minister 
Viktor Orbán van die Fidesz Party, aan die 
stuur sedert 2010, wil sterk grense hê wat 

Daar is 'n pad

Daarom rig ons die
monumente op – FAK
■ Omdat Ditsem Nuus hierdie inligting as hoogs relevant vir die Afrikaner van vandag beskou, word
   hierdie verkorte artikel deur die FAK gepubliseer

Vanjaar is die 120ste herdenking van die uitbreek 
van die Anglo-Boereoorlog. Lord Roberts se 
proklamasie van die verskroeide aardebeleid op 16 
Junie 1900 verteenwoordig 'n tragiese wending wat 
vir geslagte daarna Suid-Afrikaanse geskiedenis op 
een of ander wyse sou beïnvloed. Roberts se opdrag 
was duidelik. Plase moet afgebrand en dorpe 
ontruim word. Huise en veestapels moet 
sistematies vernietig word.

Die burgerlike bevolking moet met treintrokke, 
ossewa of per voet na konsentrasie-kampe 
weggevoer  word.  As die  Britte  nie  die 
Boerekrygers in die veld kan oorwin nie, sal hulle 
deur middel van vroue en kinders se lyding hulle 
moed breek en tot oorgawe dwing. 

Die gevolg van die onmenslike beleid was die  
dood van meer as 22 000 kinders. Afrikaners kon na 
die oorlog die heldedade van De la Rey en De Wet 
besing, droogte, winterkoue, armoede en swaarkry 
verduur, die verlies van die Republieke verwerk, 
maar skaars oor die dood van hulle kinders praat. 
Die seer was te diep en te groot. Vir geslagte koester 
Afrikaners die nagedagtenis van hierdie 
konsentrasie-kampkinders

Daar is ook 'n ander verhaal. Die verhaal van 
kinders wat die oorlog oorleef het. Kinders behoort 
in hulle vormingsjare geluk, geborgenheid en 
stabiliteit in ouerhuise en ondersteunende 
gemeenskap te ervaar. Vir die geslag kinders was 
dit nie beskore nie. 

Afrikaners skryf graag oor die oorlog, maar min 
oor die jare na die oorlog. Oor die groot terugkeer. 
Die land het getreur. Die landskappe was op baie 
plekke van horison tot horison tot as verbrand. 
Veekrale was stil. Groot- en kleinwild is uitgeskiet 
deur honger soldate en bittereinders. 

Kerkgeboue verniel. Dorpe en infrastruktuur 
vernietig. Brûe en treinspore opgeblaas. Die winter 
van 1902 was die koudste sedert temperature 
opgeteken is. In die somer het reën weggebly. 'n 
Witwarm droogte het die verskroeide aarde tot 'n 
harde kors drooggebak. 'n Sprinkaanplaag het die 
laaste groen weggevreet.

Dit het maande geneem voor die oorlewendes met 
hulle gesinne herenig is. Sommige is nooit herenig 
nie. In sommige gevalle is die weeskinders 
weggegee aan enige een wat hulle oor die kind wou 
ontferm. 

Was Jan F Celliers se graf in die gras en vallende 
traan al wat vir Afrikaners na 16 Junie 1900 
oorgebly het? Op die oog af, ja, maar wie gedink 
het dit is onmoontlik om die land te herbou, het nie 
rekening gehou met die kinders van die land nie.

Die land het kinders oor dekades geleer van moed 

en deursettingsvermoë. Van selfverdediging en 
bouwerk. Van swaarkry en opstaan. Hulle was 
immers die kleinkinders en agterkleinkinders van 
die Groot Trek-geslag. 

Diegene wat die oorlog oorleef het, het nie in die 
sinkgat van slagofferskap verval nie. Hulle het nie 
bakhand by Milner vir aalmoese gepleit of die 
bedelstaf by koning Edward opgeneem nie. Geloof 
het gehelp dat die meeste van hulle nie in bitterheid 
en haat verval nie. 

Die oorwonne Afrikaners was ook nie slawe van 
die oorwinnaars nie. Dit is waar dat sommige 
Afrikaners na die oorlog hulself tot 'loyal British 
subjects' getransformeer het deur die identiteit, taal 
en idioom van die veroweraars gedwee te 
internaliseer. Verreweg die meeste Afrikaners het 
egter nie hierby ingeval nie. 

Die na-oorlogse geslag was nie slagoffers of 
slawe nie, maar bouers. Brandarm ouers het CNO-
skole in plaasskure, stalle en onder bome gevestig. 
Hulle kinders het verder gebou. Universiteite. 
Skeppende kultuurorganisasies. 

Die kinders het met gedigte, kompetisies en 
toneelstukke die woordeskat van 'n nuwe taal uit 
Afrika ontwikkel. Met sikspense en pennies, 
pannekoekverkopings en konserte het hulle 
monumente gebou. Die Bybel is in Afrikaans 
vertaal en so is in geloof die een baken na die ander 
opgerig. 

Ons moet  vir altyd die kinders wat gesterf het in 
herinnering roep en hulle nagedagtenis eer. 
Terselfdertyd moet die bouwerk van die kinders 
wat oorleef het, ons en ons kinders in ons eie 
gebroke konteks inspireer. Om dié rede het die FAK 
in die historiese herdenkingsjaar op 16 Junie 'n 
Penkopmonument op ons kultuurplaas naby Parys 
opgerig en dienooreenkomstig word verder beplan. 

Dit was aangrypend om te sien hoe die jong 
Voortrekkers van Parys na die onthulling van die 
Penkopmonument dadelik die name en vanne van 
hulle oupagrootjies op die borde begin soek. Hulle 
i s  immers  ook  k inders  van  d ie  l and . 
Toekomsbouers in eie reg. 

■ Redaksie

Venster op HongaryeVenster op HongaryeVenster op Hongarye

■ Hierdie artikel is die eerste in 'n reeks deur 'n vryskutjoernalis in 
Hongarye, Bálint Mészáros (43), wat spesiaal vir Ditsem Nuus in 
Afrikaans skryf. Hy woon in die dorp Nagykanizsa en het besluit 
om Afrikaans te leer – iets wat hy in skryfformaat binne twee 
maande redelik onder die knie gekry het.

 Hierdie is sy eerste aflewering, net so hier en daar geredigeer.

immigrante uit die Midde-Ooste en Afrka 
uithou en ons nasionale kultuur en erfenis 
beskerm. 

Immigrante is meesal Moslems wat nie 
bereid is om aan te pas nie. Islam gebruik 
vaardig die Wes-Europese liberale kultuur 
om na die vasteland 'n godsdiens te bring 
wat nie die individu respekteer nie. Al 
hierdie dinge kan lei tot die konfrontasie 
van Christelike en Moslem-geïnspireerde 
samelewings, 'n herhaling van die botsing 
tussen Oos en Wes.

In die onlangse verkiesings vir die EU 
parlement het Hongarye deur die Fidesz 
Party verteenwoordigers na die EU gestuur 
om te veg teen immigrasiestroom, om die 
veiligheid van Europa weer op te kry, om 
die Europese Christelike kultuur te 
beskerm, en om nasieskap te respekteer. 
Sentraal-Europese leiers verteenwoordig 
saam 62-63 miljoen mense. 

Die Hongaarse volk staan meer verenig 
as ooit tevore. Dit maak pyn vir Brussel en 
die grootmagte wat hom help, maar 
Hongarye is 'n land van eenheid, vrede en 
hoop! Ja, die hoop van 'n Christelike 
Europa!

Land van
eenheid
en hoop

Nederlandse mosie
teen grondgryp

Bálint Mészáros

Voortrekkers by onthulling van die Penkopmonument.
Foto: FAK
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Sterker as ooit
Afrikaans as een van die jongste spruite uit die 
Germaanse taalstal het sy beslag gekry met 
volksvestiging in 1652 aan die Kaap en 
geleidelik vorm aangeneem as unieke 
inheemse Afrikataal. 'n Geskiedkundige stap 
was  toe op 15 Januarie 1875 De Afrikaanse 
Patriot as eerste publikasie in Afrikaans 
gepubliseer is. 

Formeel word die stigting van Afrikaans deur 
agt manne van die Genootskap van Regte 
Afrikaners (GRA) op 14 Augustus 1875 egter 
beskou as die geboortedag van Afrikaans. 
Sedertdien het die taal, ondanks telkense 
imperialistitiese onderdrukking, van krag tot 
krag gegaan en ontwikkel tot 'n volwaardige 
taal in eie reg.

In 1925 is Afrikaans erken as een van die 
amptelike landstale naas Engels. Nog 'n 
sleutelstap was die publisering in 1933 van die 
volledige Bybel in Afrikaans. Op elke 
lewensterrein het Afrikaans met sy woordeskat 
tot ontplooiing gekom as linguïsties 'n taal van 
wêreldgehalte. In 1994 met die nuwe 
grondwetlike bedeling in die land is Afrikaans 
ingesluit as een van die 11 amptelike landstale.

In die huidige bedeling is daar direk en 
indirek egter 'n veldtog teen Afrikaans en ook 
die Afrikaner en staan die taal vandag voor 
nuwe uitdagings, soos bv. om sy status as 
onderrigmedium op skool- en tersiêre vlak te 
behou. 'n Nuwe stryd vir die handhawing en 
uitbou van Afrikaans het kennelik ontbrand. 

Desondanks beleef Afrikaans 'n nuwe 
bloeitydperk i.t.v. gepubliseerde literatuur 
(wetenskaplik sowel as fiksie), rolprente, 
lewende kunste, liedjies en  musiek, ens. 
Trouens, nie een ander taal in die land, afgesien 
v a n  E n g e l s ,  h e t  n a a s t e n b y  d i e 
kultuurproduksie as wat in Afrikaans gelewer 
word nie en staan Afrikaans kop en skouers uit.

Vanjaar op 144 jaar staan Afrikaans kennelik 
sterker as ooit en gaan dit trouens van krag tot 
krag. As tans die huistaal van sowat 7 miljoen 
mense wêreldwyd, kan Afrikaans nie beter 
beskryf word as wat ene Mariaan Burger dit 
soos volg gesê het nie:

Ken jy die taal wat so dans in die Suidland?
Ken jy haar?
Sy dans dwarsoor ons land, want sy is gebore 

uit die aarde van die veelkleurige suide van 
Afrika. 
Sy is perfek vir elke geleentheid, van die 
doodgewone gesprek tot die uitnemendste 
digkuns of vakterme.
Nêrens in die wêreld kan 'n ander jou so 
lekker slegsê, laat huil, of laat lag soos sy nie. 
Nêrens kan jy so opreg bid of vurig vry soos 
met haar nie.
Haar naam is Afrikaans, want sy is ons 
moedertaal.
Sy kry seer as sy deur Engels verdryf word, 
deur haar eie mense misken en verban word. 
Sy ween as haar kinders in skole en 
universiteite haar onderrig geweier word, as 
sy nie as wêreldgehalte beskou word nie.
Dit breek haar hart as sy verwring en 
verengels word, as awesome beter as 
asemrowend word. 
Sy is tot sterwens toe siek as haar eie mense 
haar so minag en verneder.
Gaan ons haar red vir die nageslag of 
begrawe? Die keuse lê by my en jou.
In hierdie fokus vier instansies wat ten nouste 

gemoeid is met die voortgesette bevordering 
van Afrikaans, met 'n knal die 144ste 
verjaarsdagherdenking van  Afrkaans - 144 nie 
uit nie en verder van krag tot krag!

+27 (0) 76 879 8816
+27 (0) 83 258 1342

helena@taaloord.co.za
www.taaloord.co.za

Helena Liebenberg
Taal, geskiedenis en kultuur

Volgens Arnoldus Pannevis (1838-1884) is Afrikaans deur die Voorsienigheid met 
verloop van tyd vir ons voorberei, so dat dit vir ons die middel sal wees om kennis 
te ontvang en mee te deel, en die mense te word wat ons veronderstel is om te 
wees.
Omdat die mitochondriale taal-DNS deur die moeder aan haar kind oorgedra 
word as die onvervreembare erfskat van menswees is dit ook óns geboortereg 
om ons moedertaal, Afrikaans as Voorsienigheidstaal, te besing, te koester en ten 
alle koste te verdedig.
Sonder die lewende en lewegewende stem van ons Taal is ons stom, verlore en 
vergete.

■ Redaksie

Vooruitgang – studente van Akademia ontvang graad.

Foto: Akademia

https://www.afrikanerbond.co.za/
www.afriforum.co.za
www.taaloord.co.za
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Sonkrag boorgatstelselSonkrag boorgatstelselSonkrag boorgatstelsel

Ideaal vir dammetjies en afvalwatertoepassings  

• 0.75KW Motor
• 4 x 300W Hoëspanning Sonpanele
• Pomp lewer ongeveer 3 000 l/u @ 65m.
• Maksimum kop: 93m
• Maksimum volume: 4 800 l/u 

Ing.

Nou slegs

4 x 300W
Hoëspanning

sonpanele

Afvalwater dreineringspompAfvalwater dreineringspompAfvalwater dreineringspomp

• Kan soliede bestanddele hanteer tot op 10mm

• Maks. Vloei: 7 200 liter / uur 

• Dryfskakelaar ingesluit

• 7m maksimum kop

• 220V AC elektroniese pomp 
Ing.

Nou slegs

250W Sonpaneel DC pomp250W Sonpaneel DC pomp250W Sonpaneel DC pomp
Span sonkrag in tot jou voordeel

• Ingesluit by die stel: Motor, Pomp, Beheerkas,

  Sonpanele, vlaksensors 

• Maks. kop: 50m 

• Maks. vloei: 1 200 liter / uur

• 305 Watt sonpaneel ingesluit

Nou slegs

BESOEK ONS FABRIEKSWINKEL IN PRETORIA-OOS

DC/AC Omsetterstelsel met sonpanele en pomp

Ing.

Promosie

Diamantvallei Landgoed, 20 km oos van Pretoria

Sowat 300 uitstallers,Sowat 300 uitstallers,
Afrikaners plesierigAfrikaners plesierig
en baie voete!en baie voete!

Sowat 300 uitstallers,
Afrikaners plesierig
en baie voete!

Die KragDag Ekspo wat jaarliks in Augustus op 
die plaas Diamantvallei oos van Pretoria gehou 
word, met die datum vir vanjaar 8-10 Augustus, 
bied 'n vertoonvenster vir energie- en ander 
selfstandigheidsoplossings oor die same-
lewingspektrum. Dit sluit in entrepreneurskap 
in veelvuldige skakerings, ŉ opvoedkunde sub-
ekspo en 'n volwaardige landbou-ekspo.

Dit alles word saamgevat onder die leuse 
Doen Jou Eie Ding! en staan in die teken van 'n 
vryword-lewe deur volhoubare en self-
standigheidsoplossings gekoppel aan doen-dit-
self planne - alles wat jou terselfdertyd minder 
uitgelewer en afhanklik van 'n staatsbepaalde 
lewe maak. Hierin speel dinge soos hernubare 
en alternatiewe energie ŉ sentrale rol, maar daar 
word ook voorsiening gemaak vir ander aspekte 
wat ŉ lewe van selfbehoud en selfbeskik 
moontlik maak.

By KragDag word oplossings gevind vir die 
uitdagings van energie, water, veiligheid, 
gesondheid, voedselproduksie, opvoedkunde, 
verve, konstruksie en veel meer. Terselfdertyd 
word ŉ platform verskaf waar ondernemers en 
die publiek kan sinergiseer ten einde by nog 
beter konsepte uit te kom.

Die atmosfeer by KragDag is getooi in 'n 
karnavalatmosfeer waarin lekker kuier 
deurentyd hoog op die agenda is.Tydens die 
ekspo is daar in die KragDag Raadsaal ook 
gratis lesings en paneelbesprekings deur 

bekendes en kenners, terwyl op die landbou-
ekspoterrein o.l.v. TLU SA indringend aandag 
gegee word aan die velerlei aspekte van die 
boerderbedryf. Dit sluit 'n slaglamkompetisie 
en die Toyota Afslaers streekskampioenskappe 
in.

Aktiwiteite in die arena sluit in vertonings met 
perde en berede oorlogvoering, veeras-
tentoonstellings, hommeltuigdemonstrasies en 
'n grassnyerresies.

Samevattend kan by die KragDag Ekspo o.m. 
die volgende te wagte wees: 330 self-
standigheidstema uitstallers / 165 landbou-
uitstallers / 30 opvoedkunde-uitstallers / 20 
makerbeweging uitstallings / 50 junior 
entrepreneurs / 'n snuffelmark / massiewe 
verskeidenheid verversings / pretpark en 
vermaak wat enige iets insluit tussen ossewa- 
en helikopterritte.

KragDag is gebore uit ŉ beskeie private 
inisiatief en deur die jare het dit, gekenmerk 
deur Afrikaanse en Afrikanerkultuur, van krag 
tot krag gegroei tot ŉ gebeurtenis wat nie 
misgeloop moet word deur elkeen wat met 
geloof en persoonlike dryfkrag vorentoe wil 
gaan nie. Veral vir die Afrikaner wat toenemend 
uit die hoofstroom ekonomie gemarginaliseer 
word ,  b i ed  KragDag  ŉ  u i tmun tende 
geleentheid om hom- of haarself ten volle uit te 
leef.

Uitstekende franchise-geleenthede
in die sonkragbedryf!

Aangebied deur markleiers in die bedryf Corridor Hill
Witbank
Omgewingsvriendelike sakegeleentheid in 
die snelgroeiendste bedryf in SA - jou  eie 

besigheid in bekostigbare sonkragstelsels

Ons benodig:
Entrepreneurs met integriteit, dryfkrag,
vasbyt, bekwaamheid en lojaliteit
Volledige Openbaarmakingsdokument
beskikbaar op aanvraag

Besoek ook www.gener-8.co.za

Word deel van ‘n wenspan 
kontak Oscar op

(013) 692 5962 of 
enquiry@gener-8.co.za

As franchisor bied ons:
• Deeglike opleiding
• Volle reeks produkte (geisers
  | pompe | panele | kontroleerders
  | omsetters | kragopwekkers |
  UPS | windkragoplossings |
  energiebestuur

• Minimum verpligtinge op franchisees
  (geen winsdeling of minimum
  bestellings nie, lae deposito, ens.)
• 3 x tipes lisensies
• Met omset van R300 000 pm:
  wins van R65 000 -   R80 000
  moontlik  

DIE SLIM MANIER OM NA SONKRAG TE OMSKEP!

GeyserWorx® is ŉ gepatenteerde (No. 2013/06616) produk 
gebaseer op ŉ mikro-prosesseerder wat sonkrag gebruik 
gedurende die dag om huishoudelike sowel as kommersiële 
water te verhit. Dit word gedoen met behulp van Fotovoltaïese 
(FV) panele wat die elektriese lopende koste van die geiser 
stelsel verlaag.

www.geyserworx.co.za
www.hydro-solutions.co.za
www.gener-8.co.za
www.kragdag.co.za
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 Die grootste groep onafhanklike Die grootste groep onafhanklike Die grootste groep onafhanklike

sonkragspesialiste in SA.sonkragspesialiste in SA.sonkragspesialiste in SA.

Besit jou eie ALLSOLAR tak!

•    Unieke onafhanklike groepstruktuur

•    Uitstekende tegniese ondersteuning

•    Geen minimum voorraadvereistes

•    Verskaf die beste handelsmerke

•    Uiters billike aansluitingsfooie

•    Volledige deeglike opleiding

•    Geen tantieme  

Tans 28 takke landwyd.Tans 28 takke landwyd.Tans 28 takke landwyd.

Ons koopkrag verseker beste pryse vir top produkteOns koopkrag verseker beste pryse vir top produkteOns koopkrag verseker beste pryse vir top produkte

www.allsolar.co.za

Sonkragoplossings vir almal!Sonkragoplossings vir almal!Sonkragoplossings vir almal!

SLUIT NOU AAN BY DIE LEIERS IN SONKRAG!SLUIT NOU AAN BY DIE LEIERS IN SONKRAG!SLUIT NOU AAN BY DIE LEIERS IN SONKRAG!

Kontak Div: 082 6455 657

Epos: info@allsolar.co.za

Water- en rioolsuiwering
soos die natuur dit doen

Klipfontein 20, Cullinan

012 732 3007
082 414 4900

www.biosewagesa.co.za

leon@biosewage.co.za

Met ŉ baanrekord wat strek oor bykans twee 
dekades, het Bio Sewage unieke ervaring en 
kundigheid opgebou in die hersirkulering van 
water op natuurvriendelike wyse. Die 
komponente en stelsels wat in hierdie 
verband ontwikkel is, het deeglik bewys dat 
d i e  g e s i r k u l e e r d e  w a t e r  s k o o n , 
omgewingsvriendelik, koste-effektief, 
chemiesvry en reukloos is.

Die geheim van die stelsels van Bio Sewage 
is dat dit die toepassing van natuurlike 
prosesse in tenks behels, eerder as die 
aanwending van duur en ingewikkelde 
pompe en waaiers. Die komponente en 
stelsels funksioneer deur eenvoudige 
meganiese  p rosesse  wat  onderhoud 
vereenvoudig en minimaliseer en wat 
koolstofvoetspoor betekenisvol beperk.

Sodoende sny Bio Sewage konvensionele 
dreineringstelsels en septiese tenks uit en 
instede daarvan prosesseer Bio Sewage 
stelsels grys en swart water in ŉ eindproduk 
laag in opgeloste organiese bestanddele en 
nutriënte soos totale nitrogeen. Dit bring mee 
dat die rioolbehandelingsoplossings voldoen 
aan toepaslike wetlike vereistes vir die 
b e h a n d e l i n g  v a n  a f v a l w a t e r  e n 
rioolsuiwering.

ŉ Uitstaande kenmerk van die oplossings 

van Bio Sewage is dat dit aansienlike 
besparing van die kosbare kommoditeit van 
drinkwater in ŉ waterskaarste land soos SA 
meebring, veral waar dit kom by die 
doeltreffende hersirkulering en herbenutting 
van swart en grys water – water waarvoor 
reeds betaal is.

Afvalwateroplossings wat Bio Sewage 
aanbied, gebruik basies ŉ anaërobiese 
metode om afval af te breek en te prosesseer, 
in kombinasie met sowel anoksiese as 
a ë r o b i e s e  r e a k s i e s  t e n  e i n d e  ŉ 
rouwaterproduk van puik gehalte te lewer. 

Wat rioolbehandeling betref, bied Bio 
Sewage met hul 5 SHIN Technology® ŉ 
reeks oplossings wat doelontwerp kan word 
vir spesifieke behoeftes vir enigiets vanaf 2 
000 liter tot 500 000 liter per dag. Die vier 
fases van die 5 SHIN Technology® behels 
basies die volgende: Pompstasie / Bio-
r e a k t o r t e n k s  /  Ve r h e l d e r i n g s t e n k  / 
Sterilisasietenk.

Vir gedetailleerde inligting oor die 
oplossings wat Bio Sewage bied vir 
kommersiële, nywerheids- of private 
d o e l e i n d e s ,  b e s o e k  d i e  w e b w e r f 
www.biosewagesa.co.za of kontak gerus die 
maatskappy by die besonderhede hieronder.

Mombo, Botswana (20 kubuswater per dag).

Flush&Spray PRO Sasol, N12 (8 kwpd). Moretele Office Park, Hammanskraal (40 kwpd).

Onder: Voorbeelde van Bio Sewage watersuiweringsaanlegte. 

Garden City, Zambië (20 kubuswater per dag).

ASP, gebaseer te Gauteng, vervaardig o.m. 
die volgende reeks rondtes vir die meeste 
kalibers vuurwapens: 

• Handwapen- sowel as geweerrondtes

• ASP selfverdedigingsrondtes

• Enkelmetaal oopbarskoperrondtes (SME)

• Enkelmetaal gekerfde holpuntkoper-
rondtes (SMJHP)

• Albei laasgenoemde is monolities en die 
SME-C tipe beskik oor aluminiumbal tussen 
sy agt “blare”, wat help oopbars wanneer 
deur sagte oppervlaktes gevuur word

• Die SMHJP-C tipe het net ses “blare”, die 
punte waarvan skerp is en nie rond soos die 
meeste ander gekerfde holpunte nie

Wanneer jou lewe afhang van die vermoë van 
‘n koeël om ‘n bedreiging beslissend te stop, 

is slegs die beste goed genoeg 

Spesialiste in vuurwapenrondtes

linkedin.com/pulse/advanced-shooting-products-louise-prinsloo

facebook.com/AdvancedShootingProducts/

Ons verskaf ook sneedhamerperse
en verwante gereedskap (Berdan to
Boxer conversion tools) 
Kan tot 700 doppies per uur omskakel

Kontak: Louise 084 319 4087 | louise@adv-sp.com

www.advsp.co.za

Energie wat jou pas soos ‘n SKOEN

Dis al die pad GROEN

• Sonkragstelsels en -komponente – bekostigbaar
  en volhoubaar
• Songeisers
• Beligting – vanaf straatligte tot gloeilampe
• Gaskomponente – stowe, yskaste, geisers. ens.
•  12V kragvoorsiening vir baie gebruike

Hoewe 225 | Moepelweg
Elandshoek | Rayton

‘n Familiebesigheid wat klein begin het
en nou die volgende verskaf:

Kontak Hendrik Schoeman 083 413 1490 | sonman@live.co.za | Fb | www.sonman.co.za

Uitstallers
by Ekspo
vanjaar
In hierdie fokus op KragDag 2019 
adverteer die volgende uitstallers 
by die ekspo om daarmee te sê, 
e e r s t e n s ,  d a t  h u l l e  g e r u s 
persoonlik by hul stalletjies 
besoek kan word en, tweedens, dat 
hulle ook graag hul produkte en 
d i ens t e  w i l  u i tb re i  na  d i e 
strategiese teikenmark wat deur 
Ditsem Nuus bedien word, nl. 
Bloemfontein, Kimberley, deel 
van die Vrystaat en deel van die 
Noord-Kaap, asook wyd op die 
Internet – alles met middel- en 
h o ë r - i n k o m s t e  A f r i k a a n s -
sprekendes:

• Advanced Shooting Products
• AllSolar Renewable Energy 

Soluttions
• BioSewage Systems
• Gener8 Sustainable Energy 

Solutions
• GeyserWorx
• Hydro Solutions
• Sonman

■ Redaksie

Boer maak ’n plan!
Boer maak ’n plan!
Boer maak ’n plan!

facebook.com/AdvancedShootingProducts/
www.sonman.co.za
www.allsolar.co.za
www.biosewagesa.co.za
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Venster op Orania en Bo-Karoo
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ORANIA

Brandt
062 867 5794

Ou Karooplaas Sentrum

 5Liter

500ml
750ml 

1,5Liter 

Wilhelm 
072 560 0919

 25Liter Gebottelde
water vir die
Bo-Karoo
topgehalte!

BiltongruikersBiltongruikersBiltongruikers
met sjokolade en
gedroogde vrugte

vir die manne vir
vir die manne vir

spesiale geleenthede!
spesiale geleenthede!vir die manne vir

spesiale geleenthede!

Horison Nywerheidskorf
Nywerheidsgebied | Orania

Nicky�s
Hersteldienste

‘

072 503 6757 Nicky Page

Herstel en diens van 
enigiets wat wiele 

en ’n enjin het -

Meganiese
werkswinkel

 Noem dit -
bring dit!

Jonathan en Nicky

OraniaOraniaOrania    

otoringenieurswerkeotoringenieurswerke

  

otoringenieurswerke

alivabotha@gmail.comalivabotha@gmail.comalivabotha@gmail.com

Spesialiseer inSpesialiseer in
presisie-meganikapresisie-meganika
Spesialiseer in
presisie-meganika

Ben Botha en Fanus KugerBen Botha en Fanus Kuger
tot jou dienstot jou diens

Ben Botha en Fanus Kuger
tot jou diens060 610 4953060 610 4953060 610 4953

Horison Nywerheidskorf | Orania

Jeanette en Lynette
tot jou diens

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

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

Saffierstraat 87
Orania-Wes

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

Komsnuffelself!

- komberse, beddegoed en
  selfs verwarmers

- van aas tot stokke - noem dit!

Klawer
Kaste

Orania Motors Kompleks

Orania
082 320 4290

andries.klawerkombuise@gmail.com

› ALLE TIPES KASTE
• Kombuis • Slaapkamer • Studeerkamer 
• Besighede

› ALGEMENE SKRYNWERK 
› BEDIEN ORANIA EN BO-KAROO 
› JARE ERVARING EN 

TOPGEHALTE VAK-
MANSKAP Vir kwaliteitVir kwaliteitVir kwaliteit

‘n Unieke klein Brouery geleë‘n Unieke klein Brouery geleë
in die Afrikaner Hartlandin die Afrikaner Hartland

‘n Unieke klein Brouery geleë
in die Afrikaner Hartland
Kom en ontmoet ons legendesKom en ontmoet ons legendes
Jan, Pietm Koos, Klein Reus,Jan, Pietm Koos, Klein Reus,

Bliksem en Appel-LiefieBliksem en Appel-Liefie

Kom en ontmoet ons legendes
Jan, Pietm Koos, Klein Reus,

Bliksem en Appel-Liefie

Besoek onsBesoek ons
vir die LEKKERSTEvir die LEKKERSTE

bier en kos!bier en kos!

Besoek ons
vir die LEKKERSTE

bier en kos!
Robert 060 965 5311Robert 060 965 5311Robert 060 965 5311

Stokkiesdraai Winkelsentrum | OraniaStokkiesdraai Winkelsentrum | OraniaStokkiesdraai Winkelsentrum | Orania

Volg ons op

Elizabeth 084 225 6669  

Stokkiesdraai Avontuurpark

Troeteldiere teTroeteldiere te
kies en keurkies en keur

Troeteldiere te
kies en keur

Alle benodighedeAlle benodighedeAlle benodighede+++
Kom kyk gerus
na ons nuwe
voorraad!

Ons Hengelafdeling bied
alles vir suksevolle hengel!

TroeteldierTroeteldierTroeteldier

HengelHengelHengel

TroeteldierTroeteldierTroeteldier
enenen

Knelpunte vir
bestemming
van voorkeur
Bestaande reeds 28 jaar as Afrikanertuiste op eie 
grond met eie arbeid, maar bevattende tans slegs 
sowat 1 600 inwoners, is dit duidelik dat Orania 
nog nie betekenisvol deur Afrikaners as 
bestemming van voorkeur  beskou word nie. Dit 
word bevestig deur die groot getal blanke 
Afrikaanssprekendes wat vanaf Gauteng en 
ander noordelike provinsies na veral die Wes-
Kaap en Suid-Kaap migreer.

Voorts is daar, sonder dat presiese getalle 
bekend is, ŉ beduidende stroom blanke 
Afrikaans-sprekende emigrante na bestemmings 
soos Australië, Nieu-Seeland, Kanada, ens. Die 
grootskaalse rassediskriminasie teen blankes in 
die land en onaanvaarbare hoë misdaadvlakke 
bring as't ware ŉ bevolkingsverskuiwing ook 
onder Afrikaners te weeg na veiliger oorde. Dit is 
egter duidelik dat Orania met sy spesifieke etos 
nie uit  hierdie verskuiwing skep soos 
logieserwys verwag sou word nie.

Die velerlei redes hiervoor is feitlik almal 
intern in Orania en kan breedweg o.m. soos volg 
aangestip word:

• Orania is ŉ gestruktureerde gemeenskap en 
nie bloot ŉ toevlugsoord nie en geskied 
vestiging d.m.v. ŉ formele verblyfregproses. 
Dit skep getalsbeperkende filtrering.

Die naskoolse en werkende jeug in Orania 
het 'n inisiatief geloods ter ondersteuning 
van die konsep van Orania en waarin hulle 
o.a. d.m.v. 'n mandaat verklaar dat hulle 
waardeer wat die ouer geslag vir Orania 
gedoen het en dat hulle aansluiting vind by 
die selfbeskikkende strewe van leierskap in 
Orania. Op die foto  lede van JongOrania 
tydens 'n funksie in hierdie verband by die 
kantore van die Orania Beweging, van 
links, Benjamin Boshoff,  Joost Strydom 
(Orania Beweging), Mia Conradie en 
Frans de Klerk jnr.

Foto: Ditsem Nuus 

JongOrania neem inisiatief
• Interne knelpunte soos nog nie plaaslike 

ekonomie van skaal nie, tekort aan behuising, 
tekort aan besigheidsakkommodasie, 
o n s t a b i e l e  a r b e i d s a a n b o d ,  h o ë 
eiendomspryse, ens. werk ook beperkend in.

• Gebrekkige gemeenskapkohesie veroorsaak 
ŉ uitvloei van inwoners wat Orania weer 
verlaat. Hoewel tot soveel as 100 nuwe 
intrekkers per maand voorkom, word dit tot ŉ 
mate weggekalwe deur inwoners wat om 
verskillende redes weer die pad vat.

•  Bemarking van Orania is nie altyd 
teikentreffend nie.

• Die konsep van eie arbeid is nie altyd gewild 
nie.

In geheel gesien, kan egter gesê word dat 
Orania op die volgende gronde ŉ gesonde 
bestemmingsbasis bied:

• Dit is gebaseer op Afrikanervolksidentiteit en 
nie velkleur of rassisme nie.

• Dit berus op fisiese grond wettig en regmatig 
aangekoop vir spesifiek Afrikanerskap.

• As Afrikaner-geregeerd, bied Orania 'n 
veilige opset met lae misdaad.

• Dit bied eersteklas Afrikanerkultuur.
• Orania het reeds deur die jare suksesvol talle 

beste praktyke op die weg van Afrikaner-
selfbeskikking ontwikkel en in plek gestel.

• Daar is aangrensend aan Orania aansienlike 
plaasgrond onder die Orania-vaandel 
beskikbaar vir redelik grootskaalse, 
geordende en beplande bevolkingsvestiging

Oor die algemeen dui die feite daarop dat 
Orania gekom het om te bly – die uitbreiding 
daarvan tot sy logiese konsekwensies is 
waarskynlik ŉ saak van goeie oordeel en 
korrekte tydsberekening.

■ Johann Dannhauser

■ Redaksie

Help die Afrikaner
om homself te help

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

*Boere/maatskappye kan groot
volumes kry @ verlaagde pryse

Nou

oop!

*Gelisensieerd Grootmaat Diesel
verskaffer - Minimum 1500 liter

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

Kontak Nico by
079 482 9107

Boubenodighede | Kabinet & hardeware | Kwekery | Swembad- en troeteldierafdeling | Braaiers | Kaggels 
en bybehore | Gifstowwe | Besproeiing en grassnyers | Verf | Elektriese ware | Loodgieters ware | Glas | 
Gas | Staal | Strukturele hout | Dakplate | Watertenks | Rekenaar- en oudiotoerusting | Staal | Aluminium- 
en houtvensters en -deure | Hand- en kraggereedskap plus bybehore | Borde sny | 3D kombuisontwerp | 
Bou- en dakplanne | Shadeport skadunetdakke | Gordynreëlings | Vloerteëls | Verimark- en Defy-produkte

Boulenings met Real People, Nedbank en Lendcor 

Eenstop vir die Bo-Karoo, meer as net ŉ bouhandelaar

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

Bigger, Bolder, Better -
Buildit

www.buildit.co.za
https://www.facebook.com/Afrique-Water-Orania-1038606332999724/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Grootrivier/
https://www.facebook.com/Troeteldier-En-Hengel-Paradys-204006673800752/
www.facebook.com/komloerie
www.facebook.com/komloerie
https://www.facebook.com/KlawerKaste/
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Venster op Orania en Bo-Karoo

Kom sien ons met jou behoefte
en ons kyk hoe ons kan help!

Van staalverkope tot staalstrukture
in die Orania-streek

N22 Ysterklipstraat, Orania

Hans van Staden
082 774 2829

Whatsapp 061 215 6004
Besoek ons ook op
     Rembrandt Staal

Standard Bank Hopetown

Standard Bank Hopetown

Standard Bank Hopetown

087 237 6800
076 770 2848
orionhardeware

info@orionhw.co.za

www.orionhw.co.za

Algemene hardeware

Verfprodukte

Kraggereedskap

Handgereedskap

Gas - omruil en hervul

H/v Safer- en Diamantstraat • Orania

Ronel & haar span
tot jou diens!

H A R D E W A R E

TOERUSTING | GEREEDSKAP | TUIN

7 - 10 Augustus 2019
met hope spesiale aanbiedinge - 
uitgebreide voorraad teen
verlaagde pryse!

Reuse amptelike opening

WORSMANWORSMANWORSMANDIEDIEDIE

HORISON NYWERHEIDSKORF | ORANIAHORISON NYWERHEIDSKORF | ORANIAHORISON NYWERHEIDSKORF | ORANIA

Vleis met persoonlikh
eid

Vleis met persoonlikh
eid

Vleis met persoonlikh
eid

Kwaliteit soos nêrens nie
Danie - 082 411 9917 enDanie - 082 411 9917 en
Verhona - Verhona - 081 2511 711081 2511 711
tot jou diens!tot jou diens!

Danie - 082 411 9917 en
Verhona - 081 2511 711
tot jou diens!

René van Reenen, wat in 2016 aan Orania CVO 
Skool gematrikuleer het en toe by Tomsk 
Polytechnic Universiteit, Tomsk, Siberië, 
Rusland, vir haar ingenieursgraad ingeskryf het, 
kuier tans tydens die universiteitsvakansie by 
haar ouers, Henk en Tracey van Reenen, op 
Orania.

Sy vertel dat sy op ŉ vroeë ouderdom reeds 
besluit het om tersiêr oorsee te studeer. So het sy 
ná matriek toelating by Tomsk Universiteit gekry, 
waar studiekoste bekostigbaar is, goeie 
lewenskwaliteit is en die onderrig van hoë gehalte 
is.

Sy studeer Elektriese Ingenieurswese, maar 
deur medium Russies en het met die oog daarop 
hierdie moeilike taal met sy anderse alfabet 
sodanig onder die knie gekry dat sy tot dusver al 
haar eksamens goed geslaag het. Sy vertel verder 
dat in Tomsk dit agt maande van die jaar winter is 
– soms tot -30 grade Celsius – maar dat alle 
geboue oor binnehuise verhitting beskik, wat 
normale leefwyse moontlik maak.

Tomsk Polytechnic Universiteit het ongeveer 13 
500 studente, waarvan sowat 28% internasionale 
studente is. Dit is een van agt universiteite in 
Tomsk, maar tel onder die 10 top universiteite in 
Rusland. 

Ons het René verder soos volg uitgevra:
 Hoe gaan dit met jou kursus en waar trek jy 

nou daarmee? Dit gaan baie goed met my 
kursus. Ek het pas my eerste jaar voltooi en bo 
70% vir al my vakke gekry. Ek het nog drie jaar 
van die graadkursus oor.

Watter loopbaan beoog jy en waar? Ek wil 'n 
loopbaan in hernubare energie volg en dit sal vir 
my ideaal wees as ek ná my studies in Orania kan 
vestig. Ek sal egter eers 'internasionale 
werkservaring wil opdoen. Ek wil help om vir 
dorpe soos Orania alternatiewe energie-
voorsiening naas Eskom te skep.

Wat mis jy die meeste van SA - en Orania? 

Siberiese
Oraniër
kuier tuis

Orion en DIY Depot span saam
Met al meer nasionale handelsmerke wat in 
Orania vestig, is die jongste geval Orion 
Hardeware wat ŉ franchise van DIY Depot 
bekom het. Nadat Ronel en Frik Bekker Orion 
Hardeware onlangs oorgekoop het, het hulle 
met die nasionale hardewaregroep DIY Depot 
begin onderhandel oor ŉ franchise ten einde 
hul produkreekse uit te brei en meer 
mededingend te kan aanbied.

Die resultaat was ŉ suksesvolle ooreenkoms 
en vanaf 1 Julie 2019 is Orion Hardeware DIY 
Depot in volle bedryf. Die amptelik opening 

van die uitgebreide en opgegradeerde winkel 
is 7 – 10 Augustus, waartydens ŉ massa 
spesiale aanbiedinge geld.

Ronel sê hulle nooi alle bestaande en 
voornemende klante om hulle veral in hierdie 
tyd te besoek ten einde voordeel te trek uit 
ongekende spesiale aanbiedinge.

DIY Depot het landswyd  ŉ netwerk van 
meer as 140 winkels / franchises en vorm weer 
deel  van die  groter  hardewaregroep 
Legendary Retail Brands. Hul onderliggende 
filosofie is uitnemende klantediens.

Elim nuwe
baadjie
Elim as die enkelkwartiere vir enkellopende 
mans in Orania is besig om 'n nuwe baadjie aan 
te trek, met inwoners wat self ook besig is om 
hand by te sit met skoonmaak en opgradering. 
Op versoek van inwoners van Elim by 'n 
openbare vergadering vir die woonbuurt 
Kleingeluk,  het Projek VatVyf, as instansie vir 
maatskaplike opheffing ook betrokke geraak, 
in oorleg met die eienaarmaatskappy 
Gousblom Ontwikkeling. 

Aans ien l ike  skoonmaakaks ie  i s  a l 
onderneem, terwyl boukundige opgradering 
deur Gousblom gedoen word. Op die foto is 
twee inwoners, Abram Pretorius en Danie 
Swanepoel, besig om  badkamers en toilette 
skoon te spuit. 

■ Redaksie

Daar is 'n lang lys, maar my huis met my gesin 
is verseker heel bo-aan. Dan natuurlik die kos. 
Kos in Rusland is baie anders, omdat mense 
daar nie regtig sout gebruik nie. 

Ek verlang ook om elke dag in Afrikaans te 
kan gesels. In Rusland gebruik ek nou en dan 
Afrikaans as ek kwaad raak en as ek met 
studente van Namibië gesels. Ek mis die 
gemeenskap in Orania, die warm glimlagte en 
vreemdelinge wat vir mekaar waai.

En die minste? Diskriminasie. In Rusland 
word glad nie teen my gediskrimineer oor my 
ouderdom, ras of geslag nie. Ek verlang ook nie 
na die kleinlikhede waaroor mense stry, veral in 
'n klein gemeenskap, nie.

Ek verlang nie daarna om te vrees vir my lewe 
nie en om altyd seker te maak alles is gesluit 
nie. My kampus in Tomsk is uiters veilig, selfs 
vir 'n meisie om saans alleen te stap.

Ek verlang glad nie na die SA winter nie, 
geboue hier is nie so goed verhit en mure en 
vensters nie so geïsoleerd soos in Rusland nie. 
Hier kry ek heeltyd koud en moet dik aangetrek 
bly

'n Slotopmerking? Ek is 'n ongelooflike 
geleentheid gebied danksy my ondersteunende 
ouers. Verder glo ek alles kan realiseer met 
harde werk en deursettingsvermoë.

Ek kan ook Rusland aanbeveel vir ander 
studente wat alternatiewe studie-opsies 
oorweeg. Rusland is besonder koste-effektief 
en ek is graag van hulp indien enige iemand 
vrae het.

Sê vir ons in Russies: Met my gaan dit goed, 
baie dankie:  Со мной все хорошо, спасибо. 
(In ons alfabet: So mnoy vse khorosho, 
spasibo)

SKA kom Noord-Kaap tekort
Met sy nooienstoespraak in die Parlement het 
dr. Wynand Boshoff ook as Noord-Kaapse VF 
Plus leier gefokus op die SKA-teleskoopprojek 
by Carnarvon as wetenskaplike pronkstuk, 
maar wat in moontlike newe-effekte min vir die 
Noord-Kaap as provinsie beteken. Die 
probleem is eerstens dat die SKA met sy 
wetenskaplike kennis slegs werksgeleenthede 
tydens die konstruksiefase in die gebied geskep 
het en dat kennisgebaseerde werksgeleenthede 
uit die projek in universiteitstede en in die 
buiteland geskep word.

Weens die vereiste radiostilte wat die staking 
van alle boerderybedrywighede noodsaak, is 

groot dele produktiewe weiding uit die 
ekonomie onttrek en is daar bv. 16 000 minder 
ooie in die gebied. Ook die wildlewe ly omdat 
in die verlate dele van die omgewing 
waterbronne nie meer deur veeboere onderhou 
word nie.

Intussen het die Minister van Wetenskap en 
Tegnologie in reaksie gesê dat daar meer 
byvoordele was wat uit die SKA-projek 
voortgevloei het, maar nie veel substantiewe 
gegewens verskaf nie. Hy het ook aangedui dat 
meer positiewe aspekte na vore sal kom soos 
die projek verder uitgerol word.

■ Johann Dannhauser

Foto: Ditsem Nuus

■ Johann Dannhauser

René van Reenen.

https://www.facebook.com/dieworsman.orania.1
https://www.facebook.com/EpiliteHandelaars/
https://www.facebook.com/Rembrandt-Staal-1661927217386277/
www.orionhw.co.za
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Andre’s DrankwinkelAndre’s DrankwinkelAndre’s Drankwinkel

Jou EENSTOP

Petrol 93 + 95

Diesel PP50

Rybaandiens

Beste pryse

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

OTM:
Skoon
toilette

Ure 06:00 - 20:00EenstopdiensEenstopdiens
vóór die langpad!vóór die langpad!
Eenstopdiens
vóór die langpad!

DiensstasieDiensstasie
  SupermarkSupermark
Diensstasie
 Supermark &André’s André’s André’s 

Volledig bevoorraadVolledig bevoorraad
met alle lyne @met alle lyne @

beste pryse!beste pryse!

Volledig bevoorraad
met alle lyne @

beste pryse!

Kelly’s View, 5km vanaf Bfn. op N8 na Kby.

• Geskenkwinkel

• Stoffering

• Handwerk

• Snoeperye

Yolandé Hough •  082 620 8382

wes van Bloem!

Juliebedrywigste
sportmaand van die jaar
Julie is die bedrywigste sportmaand 
wêreldwyd en vanjaar is geen uitsondering nie 
- van die hoogtepunte is die volgende:

• Wêreldbeker Krieket: Die Proteas het 
onvoorsiens ŉ rampspoedige deelname 
beleef en slegs drie uit agt wedstryde 
gewen, maar ietwat vergoed deur die 
hoogaan-geskrewe Australië in die laaste 
wedstryd met 10 lopies te geklop het. Die 
toernooi is uiteindelik deur  die gasheer 
Engeland op skouspelagtige wyse gewen 
nadat die epiese eindstryd teen Nieu-
Seeland presies gelykop geëindig het op 
241 lopies elk, maar Engeland meer 
grenshoue geslaan het.

• Wimbledon: Simona Halep (Roemenië)  
buit die enkelspeltitel vir vroue toe sy die 
formidabele Serena Williams (VSA) binne 
56 minute 6-2, 6-2 onder die stof loop. In 
die mansenkels kom Novak Djokovic 
(Serwië) uiteindelik heelbo uit nadet hy die 
gunsteling van die skareRoger Federer 
(Switserland) klop met 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 
13-12 in die langste mansenkelstryd in die 
geskiedenis van Wimbledon.

Ander merkwaardighede by Wimbledon 
vanjaar was die 22-jarige Suid-Afrikaner 
Lloyd Harris wat die ongelukkige loting 
gehad het om in die eerste rondte teen 
Roger Federer te moes speel, maar die 
eerste stel op heldhaftige wyse 3-6 gebuit 
het, waarna hy die aftog moes blaas met 6-
1, 6-2, en 6-2.

Die 15-jarige Cori Gauff (VSA) was die 
jongste speler wat nog vir Wimbledon kon 
kwalifiseer en het in die eerste rondte die 
vyfmalige kampioen Venus Williams (39) 
uitgeskakel. Gauff was nog nie eens gebore 
toe Williams haar eerste Wimbledon titel 
verower het nie en is uiteindelik eers in die 
vierde rondte deur die uiteindelike wenner 
Simona Halep gestuit.

• Wêreldbeker Netbal: Die gemotiveerde 
Proteas (5de op wêreldlys)  onder 
Australiese afrigter Norma Plummer het 
sover aldrie hul wedstryde gewen, 
inslui tende teen Jamaika (2de op 
wêreldlys) 55 – 52. Daar is hoop dat hulle 
by goud gaan uitkom.

•  Afcon 2019 Sokker :  Die  Afr ika 
Nasiesbeker is tans nog in Egipte in volle 
swang, maar Bafana Bafana is, nadat hulle 
Egipte as die gasheerland en een van die 
gunstelinge met hul beste spel in jare 1-0 
uitgeskakel het, deur Nigerië met 2-1 
huistoe te stuur.

• Rugbykampioenskap: Vandeesmaand 
skop die Rugbykampioenskap tussen die 
Bokke All Blacks, Wallabies en die Poemas 
af en sal gesien moet word hoever nuwe 
afrigter Rassie Erasmus en verpligte 
spankwotas kom. 

• Curriebeker: Op die tuisfront begin 
hierdie reeks met nuwe lewe wat daarin 
geblaas word en behoort dit as sulks 'n 
peiling te verskaf van die diepte van SA 
senior rugby.

Legende groet

'n Sportlegende in die ware sin van die woord 
het sopas gegroet met die heengaan van 
beroemde langafstandatleet Jackie Mekler op 
87-jarige ouderdom. Hy het 10 goue medaljes 
in 12 Comrades verower, 5 waarvan as 
wenner – in 1958, 1960, 1963, 1964 en 1968. 

Met sy oorwinning in 1958 het hy 45 minute 
voor die tweede atleet in Pietermaritzburg 
klaargemaak. In 1960 was hy die eerste atleet 
wat die op-wedloop vanaf Durban na 
Pietermaritzburg in minder as 6 uur kon 
voltooi (5:56).

Vroeër in 1954 het Mekler as Springbok 
marathonatleet by die Statebondspele in 
Vancouver, Kanada, silwer verower in die 
tweede plek. Hy was ook op sy dae die 
wêreldrekordhouer oor 30, 40 en 50 myl, 
asook oor 80 km, terwyl hy ook 'n wenner was 
van die bekende Londen-na-Brighton 
wedloop.

As kind is Mekler op 9-jarige ouderdom in 
die Arcadia Kinderhuis in Johannesburg 
geplaas, waar hy soggens vroeg uitgeglip het 
om te gaan draf. Later het hy saam met sy pa 
in ŉ losieshuis gewoon, vanwaar hy op 16-
jarige ouderdom homself as atleet by 
Germiston Callies ingeskryf het.

Vanjaar met die 2019 Comrades is die 
outobiografie van Mekler Running Alone 
bekendgestel en binne drie dae uitverkoop. 
Ander legendes van die padwedloopwêreld 
het Mekler gehuldig as een van die heel 
grootstes i.t.v. sportmanskap, karakter en 
integriteit. Bruce Fordyce het hom bestempel 
as 'n “senior staatsman”, terwyl Allan Robb 
hom beskryf het as 'n “ware heer”en 
“rolmodel”.

PawsPawsPaws

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

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

DieDie

Troete
ldier

Troete
ldier

Super
mark!

Super
mark!

Die

Troete
ldier

Super
mark!

051 447 2930051 447 2930051 447 2930

VAN NIEKERKSHOF
KENNELS

► Pet Hotel
Versorging van diere

DF Malherbelaan 20 • Estoire, Bfn

Elbé van Niekerk
082 573 3333 | 051 433 1831

► Skoonheidsalon
Vir honde en katte

Was/Sny/Dip/Ontwurming/Naels

► Vervoer
Van troeteldiere landswyd

www.vanniekerkshof.co.za

Lloyd Harris.                     Foto: BusisnessLIVE

Cori Gauff.                               Foto: Irish Mirror

Karla Mostert.                                 Foto: Twitter

Jackie Mekler.
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Daaglikse vars nuus
www.ditsem.net
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Twitter: @ditsemnuus
Telegram: t.me/DitsemNuus

Daaglikse elektroniese nuusbrief
DitsemBlits @ R240 per jaar

Adverteer in Ditsem Nuus en bereik
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082 773 2150 | 053 207 0127
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Kontak ons vir jou eie gratis
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