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Ystergarde en Valke

Ystermanne en -vroue
‘n Mag wat groei dag na dag, ‘n trots, ‘n eer geslag tot geslag.
Al wil baie dit nie sê, is dit tog die mag wat hul wil hê.
Opstaan sal ons elke dag, die stryd voer tot in die nageslag.
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Die Oos-Rand staan onder bevel van Brigadier Piet Cilliers. Die gebied is
wydverspreid en sluit in Standerton, Secunda, die hele Vaaldriehoek en die
Oos-Rand van Johannesburg.

Oos-Rand

Hy word bygestaan deur mans- en damesoffisiere en hulle deelname en
aktiwiteite hou sy streek se naam hoog.
 Kerdienste word op gereelde basis in uniform bygewoon.
 Opleidingskampe word op gereelde basis gehou. Een maand ‘n
dagkamp en die daaropvolgende maand ‘n naweekkamp.

So bietjie “leopard crawl” in die lang gras en
dan is daar ook dorings as jy nie mooi kyk nie.

‘n Opgeleide hond ook het ook deelgeneem.
Vroeër die dag het hy getoon hoe ‘n man op
bevel rondgeruk kan word.

Manne vat mekaar met mening aan wanneer
selfverdediging gedoen word.
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Oos-Rand

Voertuig-ontruiming is ook behandel.
Verskeie scenarios is uitgebeeld aan almal.
het deelgeneem.

Brig. Piet Cilliers, bevelvoerder van die
Oos-Rand.

‘n Hele generasie AWB-lede.
Kol. Lenie Clark en haar drie kleinkinders is
betrokke by die jeuggroep.

Die streek beplan ook om binnekort Majubaberg by Volksrust te gaan klim.
Waarlik ‘n op en wakker streek!
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Week 2 van 52: Hardeware lys

BASIESE VOORBEREIDING
52 weke tot paraatheid : Inleidng tot `n noodplan en rampbeplanning.
Die 52 weke tot paraatheid-reeks is 'n uitbreiding tot u
paraatheisvlakke. Hierdie reeks sal jou help om van die begin af 'n
paraatheids- fondament te stig waarop jy en jou gesin kan staatmaak
wanneer onverwagse situasies opduik. Op hierdie 52 weke lang reis,
sal ons elke week voortbou op ons bestaande paraatheid items,
sowel om die fokus op 'n ander paraatheidsvlak te plaas.
Week 1 van 52: Kort termyn noodvoedsel voorraad (Lys 1)
Daar word voorgestel dat elke gesin 'n 2-week-voorsiening van kos
en water vir hul huis moet beplan. Begin 'n voedselvoorraad wat nie 'n
begroting-breker is nie. Deur stadig op te bou aan noodvoorraad , sal
jy nie die finansiële "brand " voel in vergelyking met die aankoop van
alle voorraad nie. Daarom, hou in gedagte vir watter soort
noodgevalle jy beplan, of daar enige familielede met mediese
behoeftes is, hoe lank moet jy jou kosvoorraad hou, ensovoorts. Dit
sal jou help om die beste keuse vir jou familie te maak.
Neem tyd om die voedingswaarde-inligting op die rug van die
voedselbron te lees om te weet van ander oorwegings om aan hul
behoeftes te voorsien. Indien 'n persoon nodig het om hul
opgegaarde kosvoorraad te gebruik, gebruik kos met hoë vitamine,
voedingstowwe en proteïene. Dit sal hul liggaam voed met dit wat
nodig is vir energie en geestelike orde .

Voorraad om aan te koop:
1 liter water per dag vir elke familielid (maar genoeg vir 2 weke en
onthou dat water wat opgegaar is, beter is as `n tekort aan voorraad.)
2 blikke grondboontjiebotter
2 blikkies sap per famili
elid
2 blikkies vleis per familielid
2 blikkies sop of bredie vir elke familielid
3 nie-bederfbare items soos saltine klappers, Graham klappers, ens .
1 blikoopmaker
Permanente merkpen
Ekstra voorrade vir babas of bejaardes - 2 weke die moeite werd
(doeke, wipes, kinders se medikasie, formule, proteïen / kalorie
drankies, voorskrif medikasie, ekstra paar brille).
Vir diegene wat troeteldiere het :
1 groot houer droë kos. Hierdie voorraad moet 2 weke of langer hou.

Welkom by week 2 van ons 52 weke reeks wat fokus op die
vind van koste-effektiewe maniere om jou voor te berei teen
rampe.
Hierdie week gaan ons fokus op die belegging in basiese
hardeware items. Later sal ons addisionele hardeware items
op die lys voeg, maar hierdie week gaan ons fokus om die
fondament te lê .
'n Goeie reël met die beplanning vir noodgevalle is -' n
persoon is net so goed soos sy gereedskap. Goeie kwaliteit
gereedskap is 'n goeie belegging en kan 'n leeftyd hou as dit
goed versorg word. By die aankoop van hardeware items soos
dié in die lys hieronder - lees oor aanlyn-produkte en kliënt
resensies voordat jy aankoop.
Voorraad (PREPS) te koop vir Week 2 :
32- liter vulliskan of - 'n stewige houer om ramp voorrade in te
hou.
Flitslig met alkaliese - batterye of 'n hand - crank flitslig vir elke
lid van die gesin oor die ouderdom van 6 jaar. (Moenie ekstra
batterye vergeet nie). Sorg ook dat in elke voertuig ‘n goeie
flits is.
Batterye in meervoudige groottes.
Swaar tou
Duct tape
Bic aanstekers en vuurhoutjies - in 'n waterdigte houer geberg
Multi- instrument (Multi-tool)
Vir harige vriende, koop 'n leiband, of troeteldier-draer en 'n
ekstra stel ID tags.
Aksies:
1. Sluit jou kinders in by jou paraatheid beplanning. Voed
hulle op met die verskillende tipes van rampe en die gesin se
planne. Gaan webwerwe na vir metodes om jou kinders te leer
wat om te doen in 'n noodgeval.
2. Jy moet jou kind se skool en / of dagsorg vra, oor wat hul
ramp planne is. Hier is 'n paar vrae wat gevra kan word :
Hoe sal jy kommunikeer met 'n kind se familie tydens 'n krisis?
Is daar voldoende kos , water, en voorrade vir 'n ramp?
Is jy gereed met 'n skuiling -in-plek situasie?
As jy moet ontruim, waar gaan jy heen?
3. Bewaar onlangse foto's van elke familielid in geval een van
hulle tydens 'n ramp geskei word van jou. Sit die foto's in 'n
waterdigte of Ziploc-sakkie en plaas dit in jou noodtoerustingsak.
4. Berei 'n persoonlike inligtingskaart vir elke familielid voor.

5. Bespreek as ‘n familie jou noodvergadering plekke, kontakte

Aksies:
Skryf die datum op bederfbare produkte.
Indien moontlik, stel R 200.00 ter syde om te gebruik vir noodgevalle.
Maak 'n ramp-plan en besluit vir watter tipe van rampe jy beplan
(weer, natuurrampe, ekonomiese of persoonlike rampe).
Besluit op 'n buite-area kontakpersoon wat inligting met vriende en
familielede kan koördineer.
Wanneer op die buite-area kontak besluit is, e-pos of bel hulle om die
nuut aangewese noodkontak en telefoonnommers en name van
familielede aan hulle deur te gee.
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en planne. Gee jou kinders die geleentheid om hul gevoelens
uit te druk en om vrae te vra sodat hulle die ramp-plan ten volle
verstaan.
6. Verseker dat die spesiale behoeftes van familie-lede ook in
jou noodplan beplan word.

Week 3 van 52 : Mediese Voorraad ( Lys 1)
Kenners stel voor dat elke huis 'n basiese mediese
voorraad aanskaf wat vodoen aan jou gesin se
behoeftes. Baie van ons het ons regmatige deel van
pleisters en antibiotika salf, maar het jy mediese
voorrade wat dehidrering of bloeding, of diarree kan
stop? In die geval van 'n groot ramp soos 'n orkaan of
aardbewing, of as iemand in die huis beseer is, kan
noodredding-personeel nie altyd betyds by die
beseerde slagoffers kom nie. Daarom, met die nodige
mediese voorrade in die huis kan 'n mens se lewe
gered word as hulle onmiddellike mediese hulp nodig
het.
Hou in gedagte dat die kwaliteit van medisyne kan
verswak en bederf as dit blootgestel word aan
natuurlike elemente soos vog, temperatuurskommelinge en lig. Het jy geweet dat aspirien 'n
neiging het om te begin afbreek wanneer dit
blootgestel word aan 'n effense hoeveelheid vog? Vind
‘n maklike toegang en koel stoorplek in die huis,
verkieslik `n donker area buite die bereik van kinders.
Gaan vervaldatums van tyd tot tyd na om te verseker
dat die medisyne nog steeds goed is om te gebruik.
Die onderstaande lys van items sal dien as 'n
grondslag vir toekomstige mediese voorsiening.

Week 4 van 52 : Kommunikasie
Ons het al 'n " kommunikasie uit" scenario gesien
deur rampe. Een ding wat al hierdie rampe in
gemeen het behalwe die ontwrigting van ons
daaglikse lewens, is dat dit onmiddellik gevolg word
deur 'n byna totale verlies van die vermoë om met
die res van die wêreld te kommunikeer. Krag- en
telefoon-dienste word gestaak; selfoon-diens óf
bestaan nie, of is so dig dat niemand kan deurkom
nie. Met hierdie "kommunikasie uit" situasies ervaar
en besef ons hoe kwesbaar en afhanklik ons is van
die stelsel wat gefaal het.
`n Alternatiewe kommunikasie-toestel op hand
tydens 'n ramp kan help om 'n soort van
kommunikasie te handhaaf, asook om 'n gevoel van
selfstandigheid te behou in moeilike tye. Bekom ten
minste een van die volgende alternatiewe
kommunikasiestelsels :
E pos (as daar 'n bron van krag is)
Amateur radios
CB radios
Bepaal jou behoeftes en pas jou keuse aan by die
toepaslike kommunikasie stelsel.
Hier is 'n paar kriteria vir die opstel van 'n noodkommunikasie stelsel :
Dit moet maklik wees om te bedryf.
Effektiewe afstand bereik.
Beskeie beskerming teen inmenging.
Wees goedkoop (lae aanvanklike koste, lae
onderhoudskoste en geen maandelikse fooie.)
Moet geredelik beskikbaar wees.
PREPS te koop :
Seinfakkels , flikker baken of flikker noodlig.
(Beskikbaar by kampeer-winkels)
Twee- rigting radio
‘n Kompas vir alle lede van die familie bo die
ouderdom van 6 jaar
Battery of opwen hand radio verkieslik 'n NOAA
Weer -radio
Aksie:
Wanneer daar in ‘n omgewing 'n noodgeval dreig, sit
die familie se belangrike dokumente soos
sekuriteitskaart, ID-kaarte van die kinders, 'n bewys
van verblyf, versekering-inligting, mediese rekords,
bank- en rekeninginligting in 'n waterdigte houer vir
bewaring. Doen dieselfde met rekords ten opsigte
van jou troeteldiere, bv, sertifikate, immunisering
rekords en medisyne. Kosbare tyd sal bespaar word
met hierdie voorbereiding reeds afgehandel.

Voorraad om aan te koop: (PREPS)
Teensuurmiddel kombinasies
Aspirien of nie-aspirien pyn verligter
Stoelgang weekmakers
Kleenex
Vroulike higiëne voorrade
Weggooi handdoekies
Band-aids
Antibiotikum salf
Ekstra baba behoeftes (doeke, wipes, fopspene,
bottels, medisyne, ens)
1 week van voorskrif medikasie
Ekstra paar brille (opsioneel)
Aksies:
Koop 'n plaaslike en nasionale kaart om in jou voertuig
te plaas.
Skep 'n ontruimingsroete in geval jy jou dorp moet
ontruim as gevolg van 'n ramp. Merk addisionele
ontsnaproetes op die kaart om op terug te val.
Doen 'n CPR / Noodhulp klas in jou plaaslike area,
Rooi Kruis of by jou plaaslike noodbestuursdienste. Vir
diegene wat kort aan tyd is, kan aanlyn rampvaardighede en opleidingskursusse tuis gedoen word.

.
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Week 5 van 52 : Troeteldiere

Week 6 van 52 : Ontruimingsparaatheid

Ons harige vriende is vir van ons meer as net troeteldiere. Omgee vir hulle
tydens 'n ramp is uiters belangrik. Wanneer ‘n onverwagte storm kom, staar
ons diere angs in die gesig net soos ons. Om te weet hoe jou troeteldier sal
reageer tydens en na 'n storm is die eerste stap in die versekering van hul
veiligheid. Maak seker dat jy jou troeteldier se behoeftes tydens 'n noodgeval
reg het want dit sal hulle help met hierdie ontwrigting in hul daaglikse
roetines. 'n Troeteldier oorlewingsbenodighede (survival kit )en 'n troeteldier
noodhulptas moet beskikbaar wees.
PREPS te koop :
Ekstra harnas, leiband en/of draer, ID-plaatjie met jou kontakbesonderhede,
1-2 week voorsiening van kos vir al die troeteldiere (indien nie reeds gekoop
in week 1), 2-5 liter water vir elke troeteldier.
Noodhulp, huidige inenting- en mediese rekords vir elke dier (kontak u
veearts ) .
2 weke nodige medikasie vir elke dier ( indien van toepassing)
Nota: Gee aandag aan die vervaldatum en roteer medisyne gereeld.
Aksie Items:
1. Besluit of jou troeteldier (e ) na 'n dierehotel, skuilplek by familie of by 'n
ander huis sal gaan bly. Tref betyds reëlings.
2 . As jy nie 'n troeteldier oorlewingskassie (survival kit) aankoop nie, maak
jou eie. Bykomend tot die bogenoemde items, sal jy die volgende benodig :
a. Kat rommel / pan of honde boekies
b . Blikoopmaker
c . Voldoende kos
d . Noodhulp
e . Addisionele voorrade wat nodig is vir waar die dier sal bly.
3. Maak seker dat jou troeteldier se inentings op datum is .
Let wel: Indien troeteldiere nie hul entings op datum het nie, sal troeteldier hotelle hulle nie aanvaar nie.
4. Kry 'n redding waarskuwing plakker. Dit waarsku reddingswerkers dat 'n
troeteldier in die huis is. Maak seker dat dit in ‘n gebied is wat sigbaar is vir
reddingswerkers.
5. Verseker dat ID-plaatjie op datum is en behoorlik vasgemaak is aan jou
troeteldier se kraag. Heg die adres en / of telefoonnommer van jou ontruiing
adres aan ( indien moontlik).
Let wel: As jou troeteldier verlore raak, is sy merker sy kaartjie huis toe.
Maak seker dat y 'n huidige foto van jou troeteldier vir identifikasie
doeleindes nsluit by jou familie nood foto's .
Maak seer jy het 'n veilige troeteldier draer, leiband of harnas vir jou
troeteldier sodat as hy paniekerig raak, nie kan ontsnap nie. Volgende sin
reeds genoem.
.

Hierdie week word gekonsentreer op die ontruimingsaspek van paraatheid. Mense wat kennis het van die
massa-ontruiming vir die orkaan Katrina en orkaan Rita
sal jou vertel dat dit nie pret is nie. Wanneer ons dink
aan ontruiming, dink ons gewoonlik aan die massa-uittog
en ons het dit op televisie gesien met die genoemde
storms. Afhangende van die gebied waarin u woon, is
daar tye wanneer ontruiming meer gelokaliseerd is en
vereis dat jy jou gemeenskap of stad verlaat . Ons hoef
ons nie te bekommer oor die orkaan seisoen nie maar wel
oor ander elemente in ons gebied en land. Soms het ons
net 'n paar minute om ons huis te kan ontruim.
Met `n vooraf-gepakte sak met basiese
oorlewingsbehoeftes in plek , sal die ontruiming-proses
bespoedig word en glad verloop. Die hoofdoel van 'n 72 uur- sak wat toegerus is, is om te oorleef vir ten minste
drie dae. Daarom, hou jou basiese oorlewing-behoeftes in
gedagte: kos, water, skuiling, klere, sanitasie, medikasie
/ voorskrifte. Sorg ook vir ekstra fondse of 'n kredietkaart
met genoeg fondse in vir brandstof en verblyf iindien jy
in geldelike verknorsing beland.
Voorbereiding van 'n sak vir ontruiming neem meer tyd
as wat 'n mens sou dink . Neem oorlewingsbehoeftes in
ag as een ding maar om die voorskrifte, kinders se
spesiale items en persoonlike dokumente bymekaar te
kry, kan frustrerend wees as jy onder tydsbeperking is.
Voorbereiding vir ontruiming sal jou hoofbrekens spaar.
PREPS te koop :
Rugsakke met verskeie kompartemente en sakke vir elke
lid van die gesin.
Waterhouers vir elke familielid.
Watersuiweringstablette.
Voedsel vir drie dae (onthou van voedsel wat liggewig en
hoog in kalorieë is).
Komberse en bivvy vir elke lid van die gesin.
Tent of 'n soort van alternatiewe skuiling
Seisoen toepaslike klere (3 dae).
Vuuraanstekers.
Waterdigte vuurhoutjies en / of BIC aanstekers.
Vol gelaaide selfoon of alternatiewe kommunikasie.
Kaarte van die stad en die staat (as jy nie reeds gekoop
het nie).
‘n Flits vir elke sak met ekstra batterye.
Eetgerei vir elke familielid.
Moenie vergeet om items vir troeteldier-behoeftes te pak
nie. Toevoeging tot 'n paar ander items om in te sluit in
jou ontruiming pakke is noodhulp, higiëne items (
toiletpapier, deodorant , vroulike produkte , sjampoe /
seep) en persoonlike dokumente.

BELANGRIK
BLOEDDRUK: 120/80
BLOEDTELLING: Tussen 150-400
CHOLESTEROL: 5 mmol/L of laer

ALGEHELE GESONDHEID
• Suurlemoensap in glas louwarm water op leë maag elke oggend
(gooi klein bietjie
Cayenne peper
daarin)
BLOEDSUIKER:
3.3
TOT 5.9 mmol/l
•EKG:
’n heel
knoffelhuisie
3
x
per
dag
Moet een laat neem as jy hartprobleme het of oor 40 is
• 1 x 2 liter water met 2 eetl heuning en 1 eetl kaneel, sit in yskas
en drink elke dag
• 1 eetl. Tamatiesous 3 x per dag of 4 blokkies donkersjokolade ‘n
dag (hart)
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Aksie Items:
1. Skep 'n ontruiming plan insluitend 'n noodvergadering.
gebied vir jou familie -lede, verskeie ontruiming roetes, 'n
lys van noodnommers . Met hierdie lys in die hand sal 'n
ontruiming so georganiseerd as moontlik wees.
2 . Plaas ontruiming pakke op ‘n veilige plek naby
mekaar.
3 . Plaas pakke naby 'n nooduitgang of in 'n maklik
bereikbare plek.
4. Bespreek as ‘n familie die ontruimingsplan asook die
protokol en nooduitgange.

Week 7 van 52 : Basiese huis sekerheid
Almal wil glo dat hulle veilig is wanneer hulle die vensters grendel en die deure sluit . Ons het selfs 'n bykomende veilige hupstoot wanneer
ons in 'n duur woonbuurt leef, 'n huis het met 'n alarmstelsel en 'n aktiewe buurtwag-program. In werklikheid kan sekuriteit bykomstighede
die buitekant van jou huis te beskerm maar dit beteken niks as jy nie binne ook beveilig nie. Mense kan nog steeds beroof en aangeval
word deur eenvoudig die deur vir 'n vreemdeling oop te maak of om kwesbare gebiede van hul huis bloot te stel . Ek gaan jou 'n vraag vra:
Het jy al ooit 'n belangrike sleutel onder 'n mat geplaas? Ek vra dit omdat ons almal al `n sleutel onder die mat geplaas het op 'n tyd en die
inbrekers weet van die truuk. Dit is nie my bedoeling om vrees te bevorder nie maar om jou op potensiële gevare te wys. ..........Die
ontwerp van 'n huis verdediging-stelsel wat verskeie sekuriteit-lae insluit, is 'n pro-aktiewe manier om jou huis, familie en besittings te
beskerm. Sekuriteitslae is voorkomende maatreëls sodat inbrekers jou huis heeltemal vermy. Hoe meer lae jy in en om jou huis het, hoe
kleiner die kans dat kriminele jou huis kies as sy / haar volgende teiken. "Laag 1 : Die Buite sekerheids-lae. Hierdie laag bestaan uit die
buitenste omtrek van jou huis, die landskap met sekuriteit kenmerke soos (bv. , spreiligte, bewegingsaanmelders, hekke, deure en slotte).
Loop om jou huis en bepaal waar die kwesbare gebiede is. Maak 'n paar klein aanpassings aan die buitekant van die huis dat dit moeilik
van buite na binne toeganklik is. Deur die aanplant van doringagtige struike en bome rondom die kwesbare en blootgestelde gebiede van
die huis kan die eiendom beveilig word. Een swaar grasperkstoel kan maklik deur 'n venster gegooi word vir maklike toegang. Belê in
verbryselglas (shatter proof) venster film; dit kan 'n oplossing vir hierdie potensiële probleem wees.
Laag 2 : Die Binne laag . Hierdie laag is die binnekant van jou huis. Instaleer ‘n huis alarmstelsel , web kameras , nood protokolle en
noodnommers wat kan help met die binne beveiliging. 'n Persoon wat gereed is teen 'n inbreker of huis indringer is goed toegerus met
kennis van hul huis se sekuriteit funksies, hoe om ander familie-lede na veiligheid te kry en as 'n laaste uitweg, hoe om 'n wapen te
gebruik. Onderrig jou familielede van wat 'n huis inval is en die nood protokolle wat verband hou met dit sodat elkeen weet wat om te
doen indien hierdie situasie voorkom.
Laag 3 : Die Persoonlike laag. Hierdie laag is die mees belangrikste, want dit is gebaseer op al die protokolle , verdedigingsopleiding en
nood planne wat jy reeds gevestig het. Die persoonlike laag is die enigste laag wat jy in die res van die wêreld kan saamneem. Wanneer jy
loop en iemand probeer jou aan te val, sal jy jou verdedigingsopleiding en nood protokolle gebruik om met die aanvalle(s) af te reken.
Oorweeg die inrig van 'n veilige kamer (ruimte) ter voorbereiding van 'n persoonlike laag. Dit kan dit die laaste poging wees om jouself en
jou gesin te verdedig. Hoewel dit 'n persoonlike voorkeur is om 'n geweer te hê, sal verskeie tegnieke om jouself te verdedig verstandig
wees. Leer selfverdediging om jou aanvaller of aanvallers te beheer deur middel van vinnige reaksie tegnieke vir die hele gesin. Daar is
baie verskillende vorme van selfverdedigingskursusse wat beskikbaar is : Krav Maga en Wing Chun is twee gewilde kursusse . Benewens
die gebruik van jou liggaam as 'n wapen, is daar ander wapens wat gebruik kan word om jouself te verdedig soos die volgende:
Pepersproei
Brandblusser
Warm koffie
Lampe
Metaal bofbalkolf
Sout in die oë
Slagtersmes ens.
Voorsorg (PREPS) om aan te koop :
Jou sekuriteit items moet jou persoonlike keuses en begroting pas. Daarom sal ek nie enige aankope voorstel nie. Ek hoop dat jy al 'n paar
voorgestelde verbeterings op jou reeds bestaande huissekuriteit aangeskaf het. Met die toename in misdaad, werkloosheid en verhoogde
voedselpryse, neem huisinbrake toe. Op die heel minste, kan jy hierdie lae koste-items aankoop:
Venster alarmstelsels, kombinasie- of sleutel
slotte vir die agterplaasheinings.
Infrarooi (IR ) spreiligte om die eiendom te verlig (Dit kan beweging - sensor geaktiveer word ) .
Maak seker dat jou deure en slotte versterk word.
Aksies:
1. Skep 'n noodgeval protokol en bespreek dit met jou familie lede. Maak seker dat jy 'n lys van noodnommers en ontsnaproetes insluit.
2 . Skep 'n veilige plek waarheen familie-lede kan onttrek as daar 'n inbraak is. Maak seker dat die veilige kamer 'n telefoonlyn het en as jy
'n geweer in die huis het, maak seker dat dit in die kamer is en dat dit veilig, gesluit en gebêre is sodat kinders nie toegang tot dit kan kry
nie.
3 . Installeer die buitenste voorkomende lae soos die volgende :
Maak seker dat jou deure sterk is . (`n Hol-kern- metaal of soliede houtdeur is die beste.)
As jou deure saamgestel is uit glas, installeer 'n dubbel silinder slot om die krag te versterk.
Installeer 1 -duim grendelslotte op alle buitedeure, installeer slotte aan die buite heinings.
Infrarooi (IR ) spreiligte om die eiendom te verlig.
Sit 'n loergat in die deur.
4 . Installeer binne voorkomende lae soos die volgende:
(Burglar-proof) jou glas patiodeur en anti oplig toestel.
Sit 'n anti -oplig toestel in jou vensters.
Voeg 'n inbraak opsporingstelsel toe.
Plaas verborge web cams strategies in jou huis . Plaas die rekenaar wat die opname van ongemagtigde beweging doen in 'n verborge
plek sodat die misdadigers nie met dit wegloop nie.
Om familielede vir 'n self- verdediging kursus te neem.
As jy 'n geweer het, gaan gereeld na die skietbaan en skiet. Die enigste manier waarop jy 'n akkurate skut sal word, is as jy op 'n
gereelde basis oefen.
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Week 8 van 52: nood-sanitasie
Het jy al ooit gewonder hoe dit sou wees as jou asblik nie elke week leeggemaak word nie? Het jy al gedink hoe jy van dit ontslae sal
raak! Wat sou gebeur met jou dorp se asblikke wat in die son bak vir weke sonder dat iemand opdaag om dit weg te neem?
Die reuk alleen sal 'n nagmerrie wees - dit wil sê, vuil doeke , besmette mediese voorrade, vrot vleis en voedsel. Hierdie tipe van
situasie sal 'n E. coli bakterieë veroorsaak en alles wat jy aanraak aan val. As 'n situasie soos hierdie toegelaat word om te ontstaan,
sal dit 'n potensiaal vir siektes en epidemies word en 'n hele nuwe ramp skep. Niemand wil regtig sanitasie bespreek nie, want dit is 'n
onaangename onderwerp maar dit is een van die belangrikste situasie om op te fokus ter voorbereiding vir 'n ramp. In 'n ramp waar
waterhulpbronne in die gedrang kom, sal mense binne 'n 80 kilometer radius nadelig beïnvloed word deur siekte as net een persoon
sy asblik verkeerd hanteer. Wanneer die asblik nie leeggemaak word nie, moet die inhoud deur u verbrand word of begrawe word;
munisipaliteite kan nie verantwoord vir die besoedeling-risiko van waterbronne op grond van mense wat verkeerdelik hul vullis
begrawe nie; so dit is belangrik om te weet hoe om behoorlik ontslae te raak van jou afvalprodukte.
As jy jouself in 'n situasie plaas waar toiletpapier nie beskikbaar is nie, kan jy jou beroep op 'n meer natuurlike metode om jou
higiënies skoon te maak. Hier is 'n lys van toiletpapier alternatiewe vir 'n noodsituasie.

Toiletpapier Alternatiewe
Blare
Telefoon boeke
Ongebruikte koffie filters
Ou vervalle vadoeke ( nie meer gebruik vir skoonmaak ) .
Bedlinne
Moenie vergeet dat vroue sanitasie items moet stoor vir noodgevalle nie. Voorkoming is die sleutel tot die verspreiding van
aansteeklike siektes, so dit is toepaslik om voorsiening te maak. As water dienste tydens 'n kort termyn nood onderbreek word,
oorweeg hierdie alternatiewe :
Maak die toiletbak skoon en leeg van water. Voer die bak met 'n swaar plastieksak uit.
Wanneer die sak afval in het, voeg 'n klein hoeveelheid van ontsmettingsmiddels en reukweerder by. Bind die sak goed toe en gooi
dit weg. 'n Groot plastiese asblik kan (uitgevoer met 'n swaar sak) gebruik word om die sakke afval te stoor. Sodra afval dienste weer
begin, sal die stad -sanitasie kom en dit verwyder. As sanitasie diens nie begin nie, dan moet jy dit dalk oorweeg om jou afval te
brand of te begrawe.
Langtermyn rampe
Sanitasie in 'n lang termyn ramp vereis dieselfde sanitasie voorrade wat gebruik word in 'n kort termyn ramp, maar met 'n meer
permanente struktuur (bv. 'n latrine ) moet in plek gestel word vir 'n lang termyn gebruik .
Om 'n sanitasie voorraad gereed te kry vir 'n ramp is noodsaaklik vir die behoud van jou familie en bure se gesondheid. Hierdie
benodigdhede pas maklik in 'n emmer, en hulle is bekostigbaar.
Die volgende PREPS om hierdie week aan te koop sal spesifiek aangewend kan word vir 'n sanitasie stel .
PREPS te koop :
Weggooi emmer of draagbare toilet
Toiletpapier (1 rol per familielid vir elke week)
1-2 rolle papier handdoeke
Doeke vir babas
Ekstra baba voorrade (babadoeke , luier uitslagroom, ens )
Rubber handskoene
Sanitasie items vir vroue (ten minste een maand se voorraad)
Vulissakke met sluit bande (dws , om toilette uit te lê of vir 'n draagbare toilet )
Bleikmiddels
Kat rommel sand of absorberende materiaal (dws, houtsaagsels, ens)
Koeksoda ( skakel reuke uit )
Asyn
Graaf
Seep of antibakteriese reiniger (een per familielid )
Aksie Items:
1. Skep 'n sanitasie stel vir jou gesin.
2 . As jy voorberei vir die aankoop van sanitasie benodigdhede hou babas in gedagte, maak seker dat jy verantwoordelik ook is vir
hulle kort - en langtermyn- behoeftes ( sien lys hierbo).
3 . Raak vertroud met verskillende metodes vir die hantering van sanitasie probleme wat tydens kort -en langtermyn- noodgevalle mag
opduik.
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Suid Afrika Brand!

Ons het eers ander pligte wat roep terwyl die land brand!
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Wie sal ooit vergeet?

Gelukwense
Bevorderings
Carletonville/Welverdiend
Hoofkommandant Jaco Botha
Veldkornet Wouter Breed
Veldkornet Jan Grobler
Korporaal Mark Roothman
Korporaal Michael Roothman
Korporaal Maruis Jansen van Rensburg
Korporaal Alida Jansen van Rensburg
Korporaal Seun Myburg
Baie geluk aan die lede ons is trots op
julle.

Gelukwense
Hiermee wil die AWB
Assistent Kommandant – Generaal Chris van Wyk
hartlik geluk wens met sy aanstelling.

Bedankings
Hiermee wil ons graag ook die Leier, offisiere en
lede hartlik bedank vir al julle harde, lojale en
volhoubare werk wat elkeen doen.Sonder al die
opofferings sal ons nie suksesse bereik nie.
11

Sweepslag
Vir lank is ons taal onderdruk, ja vir 20 jaar word hy vertrap!
Deur volksverraaiers, word dit! Wat eens was, weerhou van ons nageslag.
Was dit tog nie die rede vir ons groot oom se nederlaag? Die dag toe hulle hom, in sy woning betrap. Ek weet
dit, dat tussen al sy oomblikke van pyn en smart , kon hy net na hulle kyk en lag.
Ons is ’n klein volk! Maar dink julle rêrig? Ons was hier geplaas vir ander om op ons te trap? Dink julle God
het ons hierheen gestuur, die hardste van alle wit geslagte?
Sodat die Goddeloses ons geskiedenis, die aanslae teen ons boere volk, net onder n mat kan inkrap? Ons is ’n
boerevolk! Gaan ons nou staan en kyk hoe hulle ons toekoms, ja ons kinders afslag?
Ons gebeurtenisse was vasgevang in ’n gedagte? Nee! In woorde getik , met ’n pen vas gekap! Ons taal, ons
geboortereg, ons toekoms en ideale als vasgevang op blaaie, ’n maandelikse omslag. Dis ons manier, om ons
kinders te leer, ons kultuur, ons taal maar bo alles ons Christenskap!
Dankie AWB! Vir die nuusblad, ons toekoms, saamgevat in ’n SWEEPSLAG, ek sien nou Oom Eugene lag.

Gedig deur – Danie Kok

DIE OFFERLAM

Geskryf deur: Bloedrivier(Stephan Ferreira)
Geloftevolk

By Bloedrivier het Hy aan lanterns gehang

Die Woord van God met skadu bedek.
Vir Vryheid en Reg moes ‘n volk begin
trek.
Oor berge en dale, oral vreemde gevare.
Soos ‘n huis op n rots, hul geloof deur die jare.
Moedertrane en bloed, duur paaiemente.
Boerekleuters verdwyn in V
ictoria tente.
Voortbestaan, Vryheid, nie meer britse kneg.
Standvastig, onafhanklik teen einde die geveg.
Hensoppers, volksverraaiers in ons binnekring.
Soos giftige slange ons vertroue ingedring.
Gebreinspoel en bedrieg deur eie volksgenote.
Die Vaderland verkrags onder enkele skote.
Die aanslag op onsBoervolk nog nooit so helder duidelik.
Haatspraak, barbaars dade gebeur daagliks,vrylik.
Asseblief Hemels Vader, laat ons volk se knieebuig.
Trotse voorgeslag geskiedenis kan hiervan getuig.
Staan op Boervolk, in vollewese.
Geen skaamte nodig teen heidense reuse.
God, Almagtige Vader, hoe herstel ons U eer?
Eer Gelofte, Volk, die Vierkleurwapperweer.
Woensdag 20 Februarie 2013
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soos by Golgota vagenael
Hy was in die lampe, die heelnag lang
en selfs die vlam wat lig
In wrede ritse konsentrasiekamp
het Hy die moedertrane afgedroog
en was Hy in die donker dodetent weer die lamp
teen die tentpaal hoog
By Majuba was die son Sy lig
wat oor die slagveld hang
en kon die Boer sekuur die mouser rig
teen die skuinste van die berg se hang
By Golgota, Bloedrivier en Amajuba
het HY vir ons gehang.
Laat nou, o ontrou volk, Sy kruis dra
hoër, hoër as Majuba!
Eugene Ney Terre Blanche

Eugene Ney Terre Blanche

Kopkrapper!!!!!

Liewe Daantjie
Ek skryf die briefie maar stadig omdat ek weet jy kan nie vinnig
lees nie. Ons bly nie meer op dieselfde plek as toe jy weg is nie. Jou
pa het in die koerant gelees dat die meeste ongelukke binne 20
kilometer van die huis af gebeur, toe besluit ons om te trek.

Antwoord op laaste bladsy

Ek kan ongelukkig nie vir jou die adres gee nie want die vorige
familie het die nommers saam gevat, seker sodat hulle nie hulle
adres hoef te verander nie.
Hierdie plekkie is regtig oulik. Hier is selfs 'n wasmasjien, ek is
nog net nie heeltemal seker hoe hy werk nie. Laas week het ek 'n
bondel klere ingesit en die ketting getrek. Ons het nog nie weer die
klere opgespoor nie.
Die weer hierso is ook glad nie sleg nie. Dit het net twee keer
gereen laas week - die eerste keer vir drie dae en die tweede keer vir
vier dae.
Omtrent daai jas wat jy gevra het ons moet vir jou stuur; oom
Frikkie het gesê dit sal te swaar wees in die pos, toe sny ons maar
die knope af
(hulle is in die linker boonste sak van die jas).
Pietie het gister sy sleutels in sy kar toegesluit. Ons het rêrig
bekommerd geraak want dit het hom twee ure gevat om my en jou
pa uit te kry.
Jou suster het vanoggend 'n baba gehad, maar ek het nog nie
uitgevind wat dit is nie, so ek weet nie of jy 'n oom of 'n tannie is
nie. Die baba lyk net soos jou boetie.
Oom Wessels het laas week in 'n vat brandewyn geval. 'n Paar
manne het hom probeer uithaal maar hy het hulle afbaklei en
verdrink. Ons het hom laat veras. Hy het vir drie dae gebrand.
Drie van jou vriende het met 'n bakkie van die brug afgery.
Janneman het bestuur, hy het sy venster afgedraai en na veiligheid
geswem. Jou ander twee vriende het agter-op gesit. Hulle het
verdrink omdat hulle nie die bak se klap kon oopkry nie.
Daar is nie meer nuus nie. Niks anders as die normale
nie.

Twee vaders en twee seuns
gaan skiet eende. Elkeen skiet
'n eend. Tog is net 3 eende
geskiet. Hoe verklaar jy dit?

het gebeur

Jannie: Juffrou sal dit nou nie glo nie, laas
naweek het ons gaan visvang. Ons het 33
babers gevang en Juffrou sal dit nou nie glo
nie, maar nie een was onder 15 kg nie.
Juffrou: Jislaaik Jannie, dit was ’n verskriklike
vangs. Die juffrou wil nou nie vir Jannie in sy
gesig sê hy praat nou regtig nonsens nie. Sy
besluit om dit op ’n diplomatiese manier te
doen. Sy besluit sy gaan ook so ’n wilde storie
vertel en daardeur vir Jannie laat verstaan sy
glo nou glad nie sy stories nie.
Juffrou: Jannie, jy sal my nou nie glo nie maar
daar het net so ’n verskriklike ding die
naweek met my gebeur. Ek en die kinders
loop kortpad deur die veld, en die volgende
oomblik grom daar ’n leeu hier reg langs ons.
Jannie jy sal dit nou nie glo nie, maar die leeu
kom toe aangehardloop en ons sien hy gaan
ons opvreet. Die volgende wat ons sien is die
Jack Russel wat ook hier uit die bos
aangehardloop kom. Jannie jy sal dit nou nie
glo nie, maar die Jack Russel gryp toe sowaar
die leeu en hy verniel vir hom. Hy skud daai
leeu naderhand so woes rond dat jy sommer
hoor hoe die leeu se nek klap. Jannie jy sal dit
nie glo nie, daar lê die leeu toe, heel vrek.
Juffrou: Jannie, glo jy die storie wat ek jou nou
net vertel het?
Waarop Jannie antwoord: Maar natuurlik
juffrou, dit was my Jack Russel.

Liefdetjies,
Jou gunsteling tannie Betsie.
Ns. Ek wou nog vir jou R25 insit maar ek het al klaar die koevert
toegeplak...

HUWELIKSERTIFIKAAT:
'n Soort jaglisensie wat jou tot een bok beperk.
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Die dominee besoek ‘n gevalle lidmaat
wat ernstig siek is.Op die bedkassie staan
‘n halfvol bottel brandewyn.Die dominee
sê teleurgesteld: “Broer, is dit nou al
waarheen jy jou kan wend vir hulp?”
Nee Dominee,’ antwoord hy, ‘in die
hangkas is darem nog ‘n vol bottel.’

Onthou jy nog?

Onthou jy nog?

Net ‘n paar uit die verlede

Laat ons ver terug dink

Advertensies

Respek kan geld nie koop nie, respek kan jy nie afdwing nie,
maar respek kan jy verdien deur jou optrede en hoe jy ander
mense behandel.
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Kos Hoekie !!!!!!!!!
Gebakte kaaskoek met
aarbeie

Heerlike Skenkelpotjie resep

n Heerlike Skenkelpotjie resep, vir 10 tot 12 persone
Gebruik ‘n no. 3 of no. 4 potjie.
- 2 kg lamskenkels
- sout en swartpeper na smaak
- 4 medium uie – opgekerf
- 4 knoffelhuisies – fyn opgekerf
- 2 x 410gm blikkie geskilde, opgesnyde tamaties
- 1 x 410gm blikkie “chick peas”
- 1 x 115gm blikkie tamatiepasta
- 1 groot botterskorsie, geskil en in blokkies gesny (Na
gekerf moet dit ongeveer 800gm weeg)
-'n koppie beesaftreksel opgelos in 250ml warm water
- ½ koppie rooiwyn
- 2 teelepels komyn
- 2 teelepels gemaalde koljander
- 2 eetlepels heuning
- 6 lourierblare
- 3 eetlepels witmeel
- kookolie
Ysterpot
Voeg ‘n bietjie olie in die ysterpot en braai die vleis tot
ligbruin.
Sout en peper die vleis en voeg ongeveer 400ml water
by.
Kook die vleis oor matige kole vir ongeveer 'n uur en 'n
half.
Terwyl jy wag vir die vleis, braai die uie saam met die
komyn en koljander tot dit effe bruin is. (in ‘n dikboom
pan).
Voeg die knoffel by en braai nog 'n bietjie.
Meng stadig die beesaftreksel, tamatiepuree, heuning,
wyn en tamaties in en strooi die meel oor terwyl jy
aanhou roer.
Voeg die lourierblare by en bring tot kookpunt.
Nadat die vleis 'n uur en 'n half gekook het, meng die
inhoud van die pan met die vleis en plaas die “chick
peas” en botterskorsie bo-op die vleis.
Sout die potjie liggies en kook vir nog ongeveer 30
minute.
Roer liggies en bedien.
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LEWER 1 middelslagkaaskoek
Bereiding: 10 minute
Gaarmaaktyd: 15 minute
Verkoeltyd: 2-3 uur
KORS
1 pakkie (200 g) Tennisbeskuitjies, fyn
gemaak
30-45 ml (2-3 e) gesmelte botter of
margarien
VULSEL
1 bakkie (250 g) gladde maaskaas
1 blikkie (385 g) kondensmelk
125 ml (½ k) suurlemoensap of na smaak
250 g aarbeie, gehalveer vir versiersel
Voorverhit die oond tot 180 °C.
1. KORS Meng die Tennisbeskuitjies
en botter en druk vas in ’n
losboompan van 20 cm.
2. VULSEL Meng al die
vulselbestanddele goed saam en
giet in die voorbereide kors.
3. Bak 15 minute. Laat afkoel en
verkoel tot gestol. Versier met
aarbeie.

WENK
Gebruik enige bessies vir versiering, selfs
bevrore. Maak ’n compote deur dit saam met
’n bietjie suiker tot stroperig te kook en skep
op die koek.
Tuisgemaakte kondensmelk
1.25 liter melk [ 2pt] ¼ t koeksoda 500g
suiker [1 lb] ½ t sout. Los alles in die melk
op en kook dit vinnig tot die dikte van
kondensmelk.Wees versigtig vir oorkook.
Roer net as dit wil oorkook anders
versuiker dit wanneer dit koud is. Laat
koud word en gooi in flesse. Dit hou lank
op ‘n koel plek.

Uit die Argief

Brief uit ‘n wit plakkerskamp
My God, My Anker – Ek stap vanoggend weg van die plek waar dit dié slag Sarie se beurt was om haar
kindjie te begrawe, sommer hier in die kamp, op 10 Julie 2010. Sal iemand ooit weet of onthou klein
Jana was ook vir ‘n rukkie, ‘n volle 16 maande, hier op aarde, of beteken dit as jy arm is en jy gaan
sommer dood van koue, dat dit nie saak maak nie en dat die lewe maar net moet aangaan sonder jou,
sonder om jou te mis of om ‘n gat te los? In Sarie se hart het haar kind se dood ‘n gat gelos -vir ewig.
Die winter het ons gevang hierdie jaar. Ag, Here, hoekom is ek hier? Hoekom is my lewe en my kinders
en my hele bestaan opgesom in ‘n vuil, gemufde tent vol uitgooigoed en vrot goed?
Ek leef en oorleef met ander mense se weggooigoed op hierdie godverlate vlaktes waar nie eers ‘n boom of
gras se wortels wil vat nie. Niks wil hier wees nie, niemand moet hier wees nie… Die kamp en sy mense en die
moedeloosheid is besig om my siel lagie vir lagie af te skil tot daar niks van my gaan oorbly nie. Dit maak my
dood, maar op ander maniere as wat honger of siek wees jou dood maak. Dit maak die rede dood ‘n die rede
vir opstaan en die rede vir weer probeer. Dit maak dit net dood. Daar was vandag niks om te eet nie. My maag
het al so gekrimp dat ek net een keer ‘n dag hoef te eet. Ja, om te dink daar was ‘n tyd wat ek maer wou wees.
Ek wonder of dit my maag of my hart is wat pyn, want sien, Here, ék kan nog honger gaan lê, maar ek kan nie
my kinders so sien nie! Dis ‘n pyn wat jou lyf nie kan vat nie! Ek het vanaand net water op die gel-stofie
gekook tot Magrietjie en boetie, Jan, op die ou end aan die slaap geraak het. Hulle het bly wag en mamma
vertrou en nie eers gevra of getwyfel nie. Ek kon nie sê hier’s niks om te eet nie. Die kerk se mense het oor die
naweek die afvalkos gebring wat Checkers uitgooi, maar wat jy nog kan eet – en jy sal dit eet, selfs al stink dit
soos iets wat die varke moet eet. Jy grawe die beste uit vir jou kinders en jy eet dit. Dit het gehou tot gister,
maar vandag was daar niks. Ek probeer, Here, regtig, ek probeer. Ek versamel “scrap metal” en ek pas die
mense se karre op by die Spar en soms kry ek ‘n “tip” of ‘n brood, maar ek vra nie ander mense om agter my te
kyk nie, regtig! Ek sál nie vra nie! Ek kán nie, Here, ek voel ek mág nie! Ek sal eerder iets by iemand vat en u
my laat straf – al is arm wees genoeg van ‘n straf. Ek sal eerder nóg straf vat, maar ek kán nie ‘n ander mens
vir iets vra nie. Asseblief, Here, moet my nooit so arm maak, dat ek moet vra nie. Ek vra net vir u, Here, want
u weet. U móét weet, want u het dan alles gemaak. Of het ék hierdie omstandighede gemaak? Is dit my skuld
dat ek hier is? Is dit iets wat ek gedoen het en nou verdien ek om arm te wees? Miskien nog ek, Here, maar nie
my kinders nie! Hulle het mos nie gevra om hier te wees nie. Hulle het mos nie gekies nie… Hoe maak u
kinders en laat hulle doodgaan van koue … doodgaan omdat hulle nie medisyne kan kry wat die siekte stop
nie? Hoe laat u kinders vanaand honger gaan slaap omdat hulle ma net water het om te kook? Hoekom laat u
toe dat wrede, ryk kinders hulle spot uitspoeg na dit wat ons huis noem? Hulle weet nie wat hulle doen nie!
Hulle weet nie hoe hulle woorde, wrokke en wrakke van ons harte maak nie. Vergewe hulle, Here, want hoe
móét hulle weet? En hoe kán jy, as jy alles het, jou in mense se nood indink of inleef of invoel? Maak my
kinders sterk, Here, want hulle maak my sterk. Ek wil ook opstaan as ek sien hoe hulle elke dag sonder kla of
moeg raak of inkrimp op hulle voete bly en selfs trots bly. Ja, hulle lag nog, hulle hoop nog. Ek wil selfs sê
hulle vertrou nog op my as ma wat maar sal sorg en sal voorsien soos wat u vir my gee om te kan voorsien.
Hulle leef met ‘n verwagting. Hoe kan ek dan opgee? Ek kan mos nie. Nee, solank as wat u my genadig is en
ek vandag oorleef, sal ek maar weer opstaan môre en sal ek veg vir die môre daarna vir my kinders. Ek sal
môre weer my kinders vertel daar kom iets goed hierna, al kan ons dit nog nie sien nie en al kan ons dit nie
eers dink nie, want op ‘n manier glo hulle dit. Al leef ons hier eenkant waar die lewe ons weggegooi het. Al
reën dit weer en muf dit verder en al koop niemand meer my “scrap metal” of “tip” my vir die karre wat ek
oppas nie. Ek kies lewe! Ek kies dit, want dis in my bloed en dit loop deur my are en deur die eeue. En dit loop
deur ons geskiedenis en deur elke uithoek van hierdie land. Dit loop deur my en dit loop ook deur Oom Bertus
wat die kos bring, Sarie wat treur, Liena wat te veel drink, Pieta wat ‘n brandweerman wil word en selfs
Magda wat wag om dood te gaan.
Lewe. En hoop. En geloof. Wees ons genadig, Heer, terwyl ons bewerig en bang die lewe kies.
Jesusliefde!
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Die voordele en nadele van slaggate op
Suid Afrikaanse paaie!!!!!

Onspan in die hitte en geniet ‘n glasie wyn.

Braai ‘n vleisie en hou die drink dingetjie koud

Jy kan ook jou voertuig ‘n
goeie was gee.

Dieremishandeling

Verban Vuurwerke
Dis wat vuurwerke aan ‘n dier doen.Neem
verantwoordelikheid vir jou diere en beskerm
hulle.Staan op teen hierdie dinge en laat jou stem
hoor.Ons mag dit nie verder toelaat nie.Dis ons
plig om daarteen te baklei vir hulle veiligheid.
Begin ‘n tuin
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Binne en buite al is die
water nie so skoon nie

Kakkerlakke

Wenke vir sout gebruike
Besem : om die hare van ‘n besem weer styf te
maak, plaas besem in ‘n oplossing van 1 eetlepel
sout en 4 ½ liter water
Sout : om te verhoed dat sout in soutpot vassit
gooi twee of drie ryskorrels in
Baddens : as jy geel vlekke uit ‘n bad wil
verwyder, moet jy ‘n suurlemoen halveer, sout
daaroor strooi en die vlekke daarmee vryf meng
2 eetlepels kalk, 2 eetlepels sout en ‘n halwe
bottel parrafien om baddens mee skoon te maak
Tandepasta op? Maak jou tande skoon met ‘n
mengsel van sout en bakpoeier
Sokkies : week wit sokkies in soutwater voordat
jy dit was, dit verwyder alle vlekke

* Probeer die volgende vir kakkerlakke: Strooi
Engelse sout, salietakkies of laventelolie op
rakke om kakkerlakke weg te hou.
* Meng versiersuiker en gips so 50/50. Plaas in
houers op die vloer en as alles volgens plan
verloop, dan is jy ontslae van die ou oulike
gediertetjies.
* Gebruik Baygon Green om hulle aanvanklik
bietjie dood te maak. Vir die lang termyn: Meng
in gelyke hoeveelhede gipspoeier en
versiersuiker. Die sit jy sommer in klein
proppies of bakkies orals in jou kaste, by die
wasmasjien ens - alle verskuilde gaaitjies neer
en los dit daar. Hulle kom eet daaraan en dan
versteen hulle magies. Gou-gou sal jy nie meer
gepla wees nie.
* Meng mieliemeel en gips en sit water
langsaan.
* 'n Mens sal nooit werklik van die verpestings
ontslae raak nie. Die groot ding is om die
eiertjies te verwyder as jy hulle sien. 'n Wenk
wat ek al probeer het en werk is: Mens Boraks
en versiersuiker en sit dit in doppies of
proppies op strategiese plekke - veral onder die
wasbak of kas onder die wasbak - hulle hou van
die klammigheid. As hulle op die boraks loop,
klou dit aan hulle pote vas en lek hulle agter die
soetigheid aan, en blykbaar maak die boraks
hulle dood.
* Hulle eet stof, so skaf 'n stofsuier aan en
gebruik dit gereeld om die stof agter kaste,
onder beddens, binne in kaste en al daardie
ander donker hoekies uit te suig. Spuit
Chlopirifos (gif) binne en buite die huis en jy
sien die gedoentes nie weer nie. Gooi gereeld
onverdunde jik in al die wateruitlate, dreine ens.
en sit die prop in en laat oornag staan. Die ander
goed soos die kakkerlak huisies en al die ander
geldmaak foefies werk nie.
* Gooi oral Boraks wat met 'n klein bietjie suiker
gemeng is.

10 Gebruike vir asyn
- Gooi ‘n paar druppels asyn by skoenpolitoer
wat hard geword het, dit maak dit weer sag.
- Verhit ‘n bietjie asyn en week ‘n kwas waarvan
die hare hard geword het daarin. Was na die tyd
met skottelgoedseep. Dit sal so goed soos ‘n
nuwe kwas wees
- Gooi ‘n bietjie asyn in jou olie, dit keer dat vleis
wat in krummels gerol is vasbrand in die pan.
- Om seker te maak jou vis absorbeer nie te veel
olie tydens die braaiproses nie, gooi bietjie asyn
by die olie waarin jy dit braai.
- ‘n Mengsel van asyn en Citrosoda maak ‘n
aangebrande pot maklik silwerskoon
- Wanneer jy uie smoor, gooi bietjie asyn en
suiker by om dit ‘n heerlike reuk en pragtige
ligbruin kleur te gee
- ‘n Mengsel warm water en asyn raak van lastige
miere ontslae
- Maak ‘n aangepakte ketel skoon deur asyn te
kook.
- Verwyder vlekke op jou mat met asyn
- Maak handdoeke wat hard uit die was kom weer
sag deur die handdoeke in warm water met seep
en ‘n handvol sout. Spoel goed uit en gooi
ongeveer een eetlepel asyn by die laaste
uitspoelwater.

Wenke teen miere
Vir hierdie suikermiertjies wat so die kombuis kan oorneem. Strooi net rooipeper op strategiese plekke.
Strooi koeksoda of borax poeier binne kaste en laaie.
Kook korente in kasterolie en plaas in die pad van die miere.
Sit bakkies met koeksoda orals in die huis (veral agter yskas, stoof, onder wasbak, ens
Vir die klein miertjies in die huis smeer kryt wat jy by die vlooimark kry aan.
Strooi VIM of babapoeier maar moenie dit afvee as jy skoonmaak nie.
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Geagte lede en vriende.
u Is welkom om u besighede in die Sweepslag
te adverteer.Die kostes is as volg.
Kwart bladsy grootte
R100-00 per maand ( lede)
R150-00 per maand ( Nie Lede )
Vir meer inligting kan u in verbinding tree
met die AWB Weskaap kantoor by 021 903
4248 of 072 124 9227 of e pos by
admin@awbweskaap.co.za
Adverteer werksgeleenthede of indien jy
opsoek is na werk gratis in die Sweeslag.
Maak asb seker dat inligting soos
kontaknommers, beskrywing van die pos ens
volledige deurgegee word by advertensie.
U Kan die advertensie e-pos na:
admin@awbweskaap.co.za

AWB Hoofkantoor
018 264 3669
Fax: 018 264 2516
AWB Weskaap Kantoor
021 903 4248
admin@awbweskaap.co.za
AWB Natalia
076 531 2797
admin@awbnatalia.co.za

Aangrypende verhale
In die geskiedenis van volke is daar verskeie sake wat telkens
aangrypend beleef word, en in ons volk se kort bestaan, het
die aangrypende verhale van gebeurtenisse miskien ’n groter
invloed op ons algemene denke as wat verwag is.Die verhale
van helde, ’n Wolraad Woltemade, of ’n Japie Greyling, of ’n
Danie Theron, is maar drie van baie honderde volkshelde wat
nimmer in die vergetelheid sal raak.Net soos wat daar
geskiedenis gemaak is toe een vrou die mans aangespoor het
tot aksie toe sy gesê het hulle sal kaalvoet oor die
Drakensberge stap. Net so is daar vandag nog manne en
vroue in ons volk wat besig is om diep spore te trap.Soos wat
dit met volkshelde gaan, is dit selde dat iemand oornag ’n
volksheld word. Gewoonlik is dit die daarop volgende geslagte
wat die dieper betekenis van iemand se optrede besef wat van
hom of haar ’n volksheld maak.Vandag is daar manne en
vroue wat waarskynlik onbewus is daarvan dat hulle nie net
besig is om geskiedenis te maak nie, maar ook ’n daad verrig
wat hulle name verewig as helde van ons volk. Net soos wat
een man die held geword het van ons volk toe hy met sy
gedagtes, sy ywer, en sy deursettingsvermoë die dryfkrag was
om Volkskas tot stand te bring, en daarmee ’n volksheld
geword het, netso is daar weer mense wat dieselfde spoor
trap as oom Bossie van Volkskas. Met ’n dryfveer om deur die
malende liberalisme te swoeg tot by die eindpunt waar
volksvryheid hunkerend wag, kan ons nie anders as om ’n
klompie name aan te teken as stryders vir die volk, maar ook
mense wat nie gehuiwer het om onwrikbaar te bly werk ter
bereiking van ons hoogste ideaal – volksvryheid in ons eie
vaderland.Om deel van daardie heldegroep te word, beteken
dat praat alleen nie die werk gedoen sal kry nie. Daar sal ’n
daad verrig moet word! Die aangrypende verhale uit ons
volk se verlede mag nie al wees wat oorgebly het nie, daar
moet ook nuwe verhale geskryf word met ’n daad wat verrig is.
Mag elke Boere-Afrikaner so besiel word deur die heldedade
van ons voorouers, dat ons ook hierdie keer, met geloof en
hoop en liefde, onbewustelik ’n heldedaad sal verrig om nuwe
dimensie te gee aan die volk se verwagtinge en sy
versugtinge!
Net vir Rekenaar: (Speel op Media-Player
of VLC Speler)
http://192.95.37.216:9986/listen.pls
Net vir BB en I phone en Nokia Radio:
http://192.95.37.216:9986/;listen.mp3

Kan ook op die web-werf luister
by:
www.radioeendrag.co.za

Die tong is magtiger as die swaard. ‘n Wyse
man luister eerder as om te praat.
Antwoord op kopkrapper
‘n seun, pa en oupa

Klap daai sweep tot die
volgende uitgawe!!!!!!
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