AFRIKANER WEERSTANDSBEWEGING (AWB) & BRANDWAG VAN DIE CHRISTEN BOERVOLK (BCBV)
BELEID VERKLARING EN VISIE, MISSIE EN KERNWAARDES VAN DIE AWB EN DIE BRANDWAG
IN DIE STREWE VAN DIE BOERVOLK / GELOFTE VOLK TEN EINDE SELFBESKIKKING EN SELFREGERING TE BEREIK EN OP SY EIE
GROND GEBIED OOR HOM SELF TE KAN REGEER, MET ‘N EIE TAAL, TRADISIE, KULTUUR EN DIES MEER BEYWER DIE AWB EN DIE
BRANDWAG HOM VIR:
DIE HERWINNING VAN
ONS VRYHEID IN ‘N NUWE
BOEREREPUBLIEK
GEBASEER OP DIE BEGINSELS VIR:
GOD
VOLK
VADERLAND
VISIE:


Primêr om die BOERVOLK te lei na VOLKS VEROOTMOEDIGING waar die volk hom voor GOD en SKEPPER en HEMELSE VADER
moet verootmoedig en sy volks sondes moet bely en terugkeer na die weë van GOD. Dat dit die doelwit van die AWB is om ‘n
regerings bestel te implementeer wat berus op ‘n TEOKRATIESE STELSEL. Dit wil sê: GOD regeer en Hy alleen is in beheer as ons
LEIDSMAN.

MISSIE: Om ‘n toonaangewende en suksesvolle organisasie te wees in:








Hiermee saam om OPLEIDING te verskaf aan ons VOLKSGENOTE deur middel van die AWB se WENKOMMANDO om sodoende die
lede se WEERBAARHEID en PARAATHEID vlakke op te skerp en hulle daardeur gereed te kry om WEERSTAND te bied in geval van
‘n ONREGMATIGE AANVAL op hulle.
Die NOOD KOMMUNIKASIE STELSEL van die BRANDWAG wat reeds bestaan en vanwaar lede ONMIDDELLIK HULP kan ontbied in
die geval van NOOD deur slegs ‘n enkele SMS te stuur en dan HULP te ontbied van verskeie persone.
In geval vanwaar ‘n NOOD SITUASIE sou ontstaan ons VOLKSGENOTE in ‘n LAER SAAMGETREK sal word op ‘n VEILIGE PLEK
vanwaar hulle in VEILIGE OMSTANDIGHEDE WEERSTAND kan bied teen die moontlike AANSLAG wat teen hulle geloods mag word,
wanneer wet en orde verval het.
Dat die AWB oor SPESIALIS EENHEDE beskik om op te tree teen ONWETTIGE PLAAS BESETTERS en sodoende die BESETTERS
met die nodige MAG van die eiendom te VERWYDER en daardeur die LEWENS en EIENDOM van ons VOLKSGENOTE BESKERM.
Die hand gereik word tot SAMEWERKING oor die TOTALE SPEKTRUM heen van enige ander BELANGE GROEPE wat dieselfde
IDEALE en IDEOLOGIEË HANDHAAF en KOESTER in die STREWE tot die BEREIKING van ONS VRYHEIDSIDIAAL.
Oorhoofse RADIO TELEKOMMUNIKASIE NETWERK is reeds LANDWYD geïmplementeer om SKAKELING te bewerkstellig en
KOMMUNIKASIE te VERSEKER tussen die SENIOR LEDE van die UITVOERENDE RAAD van die AWB en die BRANDWAG.
Dat ‘n ADVIESRAAD saamgestel is, en wat bestaan uit KUNDIGE PERSONE oor die totale spektrum heen, om op verskeie
TERREINE van BELANGE heen ADVIES te voorsien ten opsigte van TOEKOMS BESLUITE wat geneem mag word deur die AWB.

KERNWAARDES:



Om ‘n totale VEILIGHEID NETWERK vir die VOLK daar te stel wat u kan lei en beskerm, en ‘n GEWAARBORGDE OPSIE bied tot die
SELFBESKIKKING van die BOERVOLK en die HEERSKAPPY en LEIDING van ons HEMELSE VADER, en teen die mees
BEKOSTIGBARE PRYS moontlik.
Deur AAN te SLUIT en DEEL te word van die AWB en die BRANDWAG en sodoende u LEWE en u EIENDOM te BESKERM, en te
OORLEEF is die GOEDKOOPSTE VERSEKERINGSPOLIS wat u kan uitneem.

Ons doelwit is om deurlopend en om standhoudend ‘n veiligheidsdiens aan ons lede van die VOLK te bied teen die mees bekostigbare bedrag
moontlik betaalbaar.


VIR NAVRAE OF MEER INLIGTING SKAKEL:
o TEL:
018 264 3669
o FAKS
018 264 2516
o E-POS:
awb@telkomsa.net
o POSBUS:
Posbus 274, VENTERSDORP, 2710
o WEB:
www.awb.co.za

MOENIE UITSTEL NIE - MAAK ‘N KEUSE EN RAAK BETROKKE - MAAK ‘N VERSKIL AAN U EIE TOEKOMS EN OOK DIE VAN U MEDE
VOLKSGENOTE

Geagte Volksgenoot
Waar is die dae toe ons kinders kon buite speel en skool
toe stap sonder vrese?
Dit is nie per toeval dat daar ‘n bekommernis in u hart is
oor die toestand in ons land en die vooruitsigte van ons
blanke boere volk nie. Hierdie skrywe is ook nie per
toeval nie. Weet dat u nie die enigste volksgenoot is
met hierdie bekommernis nie.
Ons wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om
u in kennis te stel dat AWB die hedendaagse
bekommernisse van ons mense ter harte neem en oor ‘n
aksie plan beskik om ons volksgenote te kan beskerm
en op te lei om sodoende onsself en ons familie te kan
beskerm in ‘n nood situasie.
Ongelukkig gebeur dit ook soms dat ons volkseie
organisasies verkeerd gepropageer word. Nie alleen
berokken dit skade aan ons openbare beeld nie, ons
mense word ook uitmekaar gedryf. Die hoofdoel
hiervoor is om die volk te mislei en om onmin tussen die
mense te saai om die groot einddoel, naamlik
magteloosheid, te bevorder.
Ons hoor ongelukkig ook nie meer al die werklike nuus
aangaande ons land nie omdat daar sensors bestaan
oor wat ons mag hoor en nie mag hoor nie. Dis heel
moontlik ook die rede vir die onverwagse berig op ‘n laat
stadium van die Leier van ons beweging, die Afrikaner
Weerstands Beweging (AWB), Mnr Eugene
Terre’Blanche, se moord. Dit was vir ons ‘n groot skok,
maar ons het ook ‘n ander doel rondom die spesifieke
gebeure geïdentifiseer, naamlik, dat God ons volk
probeer waarsku om terug te keer na Sy waarhede, weë
en Sy wil. Die drie 7’s in ons simboliek verwys dus na
die Bybelse volmaakte getal en definitief nie na die
neonazi simboliek soos wat die samelewing u graag wil
wysmaak nie.
Die AWB beskik oor vele moontlike oplossings wat die
gevaarlike daaglikse lewe meer leefbaar kan maak. Dit

is u keuse wat u moet neem of u en u gesin wil oorleef
en ‘n pad saam met God en u eie volk wil stap om
sodoende ‘n beter toekoms te skep vir ons nageslagte.
Daar is geen organisasie wat u kan help om te belê in u
lewe nie. Al wat deesdae beskikbaar is, is lewens
versekering (wat u nalaat indien u nie sou oorleef nie).
Die eienaardigste van alles is dat dit lewensversekering
genoem word waar dit eintlik ‘n doods versekering moes
gewees het, want die polis kan tog nie verseker dat u
gaan lewe nie. ‘n Ongeluks polis (as u dalk ‘n ongeluk
het en dalk sou sterf), weereens is dit nie iets wat
verseker dat u gaan lewe nie en dit is juis waaroor die
skrywe gaan. Ons spandeer duisende rande per jaar
aan hierdie polisse en versekering wat ons nie voordeel
gee terwyl ons lewe nie. Onthou as u die paniek
knoppie van u bestaande reaksie groep druk, daag hul
eers na die misdaad gepleeg is op, en staan u nog
steeds n kans om deur hul ook geroof of dalk onskuldig
gearresteer te word.
Die AWB streef om hande te vat met ons volksgenote
om ons lewenstandaarde op te hef en weerstand te bied
met die hulp van ons Hemelse Vader teen die aanslae
wat daagliks teen ons mense se lewens gemaak word.
Die AWB beskik oor ‘n sekuriteit sisteem wat geskep is
om ons mense te beveilig en by te staan in tye van
nood. Dit bestaan uit ‘n SMS sisteem, wat as dit
geaktiveer word, al die mede volksgenote in u area
omtrent die krisis by die spesifieke adres verwittig. Die
Volksgenote binne jou area sal reageer sodra die
boodskap ontvang is, deur so vinnig moontlik by jou
adres te kom en bystand te verleen soos benodig.
Hierdie sisteem het homself al by meer as een
geleentheid suksesvol bewys en reaksietyd van ons
mense is baie vinniger as enige van die land se nood- of
sekuriteitsdienste.
Dit moet nooit uit die oog verloor word dat die AWB
bestaan uit lede wat uit eie vrye wil kies om saam met
die groep te werk om hul volksgenote te beskerm nie.

Maak vandag ‘n keuse om u lewe, die van u
geliefdes en u woonbuurt te beveilig. Daar is
geen onwetlike aspekte aangaande die AWB
nie, inteendeel als word uitgevoer binne die raamwerk
van die wet.
Indien u:
 Belang stel om ‘n lid van die AWB te wees
 Dalk verdere vrae het
 Lidmaatskap vorms benodig
 Inligting of hulp met registrasie benodig
 Inligting omtrent inligtingsessies benodig
Moenie uitstel nie, kontak:






TEL:
FAKS
E-POS:
POSBUS:
WEB:

018 264 3669
018 264 2516
awb@telkomsa.net
Posbus 274, VENTERSDORP, 2710
www.awb.co.za
Raak betrokke!

Namens
Die AWB en die Brandwag van die Christen Boer volk.

