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van die Nasionale Vervolgingsgesag Shaun Abrahams,
het nou die onbenydenswaardige taak om te besluit of
die vervolging heringestel moet
word, maar waarskynlik eers na Zuma op
belastingbetalerskoste die Appèlhof en die Grondwethof
genader het. Tog, intussen gaan Zuma by wyse van
spreke reeds begin vonnis uitdien . Indien hy, soos hy
aanvoer onskuldig is, is sy aangewese roete nou om sy
dag in die hof te
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kry, soos hy eens voor gevra het toe dinge teen hom te
oorweldigend gelyk het. Die opsie wat hy meer
waarskynlik sal volg, is om alle regsremedies uit te put
om die kwade dag (vir hom) so lank as moontlik
uitgestel te kry. Abrahams mag die grootste Zumaaanhanger in die land wees, maar of hy na die
afranseling wat Mpse in die hof gekry het, sommer ‟n
soortgelyke besluit sal neem is onwaarskynlik. Die hof
het immers nou riglyne gestel wat gevolg behoort te
word.” Inmiddels het AfriSake in „n mediaverklaring soos
volg opgemerk oor die Grondwethofuitspraak oor
Nkandla: “Suid-Afrikaners sal binne 38 dae presies weet
hoeveel geld pres. Jacob Zuma sal moet opdok vir die
opgradering aan sy Nkandla-woning en dit sal hy binne
45 dae daarna moet betaal om te verhoed dat ‟n lasbrief
uitgereik word om op sy persoonlike bates beslag te lê.”

ZUMA NOU SKAAKMAT
Die uitspraak van die Hooggeregshof in Pretoria ná „n
sewe-jaarlange- regstryd gedryf deur die DA dat die
destydse beslissing om meer as 700 aanklagte van
korrupsie, geldwassery en bedrog teen pres. Jacob
Zuma terug te trek, irrasioneel was en hersien moet
word, het Zuma nou feitlik skaakmat. Dit volg kort op
die rigtinggewende uitspraak van die Grondwethof in
die Nkandla-sage dat Zuma en ook die Parlement die
Grondwet verbreek het en dat Zuma finansieël moet
opdok soos die Openbare Beskermer vroeër
aanbeveel het. Oor die jongste Hooggeregshofuitspraak lewer die aktualiteitspraktisyn Herman
Toerien soos volg kommentaar: “Dié keer kan Zuma
niemand vir die wolwe gooi en self skotvry (in sy eie
oë) daarvan wegstap nie. Een van sy beweerde
lakeie, die hoof
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UIT ’N BOER SE PEN

INHEGTENISNEMING SONDER „n LASBRIEF:

BOERE BLOED

Die hele Suid-Afrika kan vandag geklasifiseer word as n
potensiële misdaad gebied. Bitter min mense bly in areas
wat nie geraak is deur misdaad of waar misdaad nie aan
die orde van die dag is nie. Om met misdaad saam te leef
en dit te probeer beveg, het „n lewenswyse geword vir die
meeste mense in die land. Die polisie is geheel en al nie
opgewasse vir die taak nie. Die probleem is dat hulle nie
hulle wetgewing ken nie of hulle probeer hulle broers
beskerm. Van hulle is net moedswillig of net te lui om te
werk. Die SAP-lede ken nie hulle wette nie, weet nie wat
die definisie is van „n misdaad nie, ook nie die elelmente
van „n misdaad nie en hulle weet ook nie hoe om die wet
toe te pas nie.
Mense wat met die SAPD saam werk moet die volgende
faktore in ag neem wanneer patrollie gery word of
misdaad voorkomingsaksies geloods word. Dit moet onder
die aandag van die SAPD-lede gebring word indien daar
samewerking is.
Wanneer kan jy „n verdagte arresteer? Artikel 40 van die
strafproseswet, wet 51 van 1977 handel oor die
inhegtenisneming sonder „n lasbrief. Artikel 40 (f) van die
wet bepaal dat „n Vredesbeampte iemand sonder „n
lasbrief in hegtenis kan neem: (f) wat by „n plek in die nag
in omstandighede gevind word wat redelik gronde
verskaf om
te vermoed dat so iemand „n misdryf
gepleeg het of op die punt staan om „n misdryf te pleeg.
Met ander woorde as „n persoon
nie „n redelike
verduideliking gee wat hy daar soek nie, kan so „n
persoon gearresteer word en aangehou word tot die
volgende oggend waarop hy dan vrygelaat word.
Volgens Artikel 36 in die grondwet wat handel oor die
beperking van regte word daar gemeld in Artikel 36(1):
Die regte in die handves van regte kan slegs kragtens „n
algemeen geldende regsvoorskrif beperk word in die
mate waarin die beperking redelik en regverdigbaar is in „n
oop en demokratiese samelewing gebaseer op
menswaardigheid, gelykheid en vryheid met inagnemeing
van alle tersaaklike faktore.
Artikel 40 van die strafproseswet, wet 51 van 1977 sê
basies dat al die regte wat „n mens het, beperk kan word
as daar „n wet is wat dit regverdig. Met ander woorde reg
op vryheid word beperk deur Artikel 40 van die
strafproseswet, wet 51 van 1977.
Dit is egter nog steeds nodig om met integriteit te werk te
gaan. Dit is bitter min dat hierdie wet toegepas word as
gevolg van die feit dat die SAPD-lede nie hulle wette ken
nie. Dit is egter nodig om die wet te ken in gebiede waar
misdaad seevier en om kriminele elemente se planne in
die wiele te ry. Indien die wet reg toegepas word kan
misdaad in die betrokke gebiede baie afneem.

Ek kyk na die lug so blou
en dink aan my God so trou
Iewers word daar ‘n Boer vermoor
Asseblief Vader sal U ons gebede dan nie verhoor?
Ons het oral rond gespring
maar geen antwoord kon ons bring
Ons redding lê in U hand
ons erken die swakheid van ons mens verstand
Ons vadere het ons aan U verpand
vir ‘n vrye Boere land
kom help ons asseblief
teen vyand en teen dief
O Vader ek vertrou net in U
maar hoekom is die volk so sku?
Ek sien die Boere bloed
is nou in volle vloed
van baba tot bejaarde boet
hulle ontsien geen Boer van bloed
Sonder ingryping van U krag
wat sal ons nou kan vermag?
Boervolk is dan nou ons naam,
van U is ons naam vandaan.
Ek kan nie wag vir U gloed
wanneer U kom wreek, die Boere bloed.
Digter onbekend.
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SKIETDAG AANGEBIED OP 23 APRIL 2016 DEUR DIE DIAMANTSTREEK

UITSLAE
Beste dame algeheel:
Beste mans algeheel:

Sané van Zyl
S Prinsloo

Beste dame - geweer:
Beste man - geweer:

Zureka Marx
De Wet Marx

Beste dame - pistool:
Beste man - pistool:

Sonia Breytenbach
S Prinsloo

Beste span (1039.8 punte):

S van Ronge
Nico Prinsloo
S Prinsloo
André Greeff

Tweede span (866.6 punte): Koos Hough
Giel Hough
Johan Breytenbach
De Wet Marx

Derde span (804.2 punte):

Pieter Swannepoel
Pierre de Jong
Stephan van Niekerk
Chris van Wyk
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BRITTANJE SE KOVERTE PLAN
“About 2002, two men arrived at our home in the Wilderness. They came to apologize to my husband for being present when his
elimination was discussed. They withdrew, as they did not want to be part of his assassination. A poison was used which was
procured from Russia and put into his tea after his horse ride one morning. His secretary brought him his tea. It manifested as a
stroke, which his brain did not reflect after a scan”.- Barbara Botha.
In sy video-onderhoud met Peter Bruce van die Business Day verklaar Lord Robin Renwick dat hy “nie met PW Botha kon werk
nie” en daarom reeds met FW de Klerk begin praat het nog voordat Botha uit die saal gelig is. Die vraag is nou: waarom op De
Klerk fokus as jy nie reeds wéét dat Botha geëlimineer gaan word nie?
Tydens die sogenaamde apartheidsjare (“apartheid” is „n term wat spesifiek deur die Britse media geskep is om „n
gesentraliseerde kern te skep sodat hulle „n propaganda veldtog vir hulle demonisering van die blanke bewind rondom die term
kon bou) het die Britse geheime diens - MI6-VELE koverte operasies deur hulle sogenaamde. “NGO‟s” op Suid-Afrika geloots deur
veral die PAC om swartes oproerig te maak en skole en klinieke af te brand. MI 6 het opereer in veral swart gebiede om chaos in
die land deur optogte te veroorsaak en so die land onregeerbaar te maak. Harry Oppenheimer was ook „n kern kanaal wat beide
die ANC en PFP gefinansier het om die blanke regering tot „n val te bring. Die sluipmoord op Eugene Terre Blanche word ook
sterk bevraagteken ten opsigte van Britse betrokkenheid om van prominente Afrikaner-leiers ontslae te raak en sodoende die
Afrikanervolk verdeeld te hou en Afrikaner nasionalisme te onderdruk.
Die ANC (asook DA en EFF) word steeds deur Britse geldmagte beheer om VERAL wette en optredes teen blanke Afrikaners te
finansier en uit te voer. BEEE en AA wette word ook deur Brittanje onderskryf teen die blanke Afrikaner om hom TOTAAL uit die
werksmark te forseer en te verarm onder die voorwendsel van “Swart bemagtiging.” Die wet het NIKS met “swart bemagtiging” te
doen nie maar die bedekte doel is primêr om die blanke volk te verarm en te keer dat nuwe blanke besighede en inisiatiewe die lig
sien wat die Britse oorheersing mag benadeel - veral op militêre en politieke weerstandsvlak. Die Suid- Afrikaanse inligtings
kontingente en Suid-Afrikaanse Polisie word hoofsaaklik vir die doel gebruik in samewerking met die regbank. Om die politieke
weerstand te neutraliseer- word pseudo “boere organisasies” en “politieke partye” gestig wat kamma “eg” vir die Afrikaner se strewe
staan maar inderwaarheid „n “weerligafleier” is om Afrikaner nasionalisme verder te verdeel.
Die Britte was een van die groot begunstigdes van die wapenskandaal. Ook het Yskor en ABSA in hul skoot geval. Lakshmi
Mittal, die Indiër wat „n vriend van Tony Blair is, het Yskor gratis verkry en kon daarmee „n wêreldryk in die staalnywerheid
opbou. Voeg daarby BP en Vodacom wat sedertdien deur Vodafone ingepalm is, asook Anglo American en Ou Mutual wat
Londen toe verskuif is. Daar is Britte betrokke by die propaganda teen Afrikaner plaasboere en Brittanje steun radikale
grondhervorming. Afrikaners en blankes moet alle eiendom behalwe miskien voorstedelike huise verloor. Vir die ryker blankes
staan die deur na Australië oop waar die volgende geslag Afrikaners volledig sal verengels, terwyl die armer blankes hier óf
uitgemoor óf geassimileer sal word deur ondertrouery met kleurlinge en swartes.
Net soos wat Brittanje en die VSA op „n stadium Al Kaida ondersteun en opgelei het, steun veral Brittanje steeds die mees radikale
faksies in Suid-Afrika, soos byvoorbeeld Malema. Die Britse media en veral BBC, wat „n blote verlengstuk van die Britse regering
en die Britse geheimediens is, bou Malema as die volgende “Groot Swart Leier“ op, net soos wat Renwick en ander voorheen vir
Mandela gedoen het.
Nou die dag het Malema op Radio 702 gesê dat die EFF gaan “voorberei vir guerilla-oorlogvoering”. Wie gaan die opleiding
daarvoor verskaf, wonder „n mens? Die Britse wapens wat Stuart Round en Muff Anderson die land ingebring het, is nog steeds
iewers beskikbaar om boere en ander blankes mee aan te val. Die ANC het nooit daardie ondergrondse wapens aan die staat en
sy organisasies oorhandig nie.(maar alle blankes moes hulle wapens inhandig!)
Net soos in die Midde-Ooste, sal Brittanje dus die mees radikale faksie in Suid-Afrika ondersteun om chaos te saai en verskrikte
blankes op „n streep te laat emmigreer. Die Rhodesië/Zimbabwe-geval verskaf die scenario wat hier gaan plaasvind. Soos wat
wanorde in Suid-Afrika toeneem, sal meer en meer blankes in elk geval vermoor en verkrag word, wat die gevoel van verskrikking
en terreur sal laat toeneem. Onthou dat “People‟s War” die ANC-SAKP se strategie was waarmee hulle steun van die swart
massas verkry het. Daar is „n baie sterk vermoede dat Julius Malema kort voor die verkiesing twee weke in Brittanje was om sy
opdragte van die Britse hanteerders te gaan ontvang. Wat ons nou mee te doen het is dat Brittanje die ANC, DA EN EFF finansier
deur hulle bankiers om Suid-Afrika stewig onder Britse beheer te plaas.
In die geval van swartes is geweld soos halssnoermoorde gepleeg om die gesag van die ANC oor die land se swartes te vestig.
Geweld teen blankes is bedoel om hulle die skrik op die lyf te jaag, soos wat Mao Zedong gedoen het. Juis op die oomblik word „n
straat in Pretoria na Mao vernoem, wat aan ons sê in hoe „n mate die ANC-SAKP (en die Britte!) van sy tegnieke bewus is. Die
terreur teen SA blankes het nie in 1994 opgehou nie; dit gaan nou bloot voort in nuwe vorme.
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Reeds tydens die Anglo-Boere-oorlog wou Brittanje die Afrikaner geheel en al vernietig en was daar wel „n volksmoordplan op die
tafel. Ook die verkragtings op Boerevroue wat jare lank verswyg is, was deel van Brittanje se plan om Afrikaners as „n volk
en „n mededingende groep in Suid-Afrika geheel en al te elimineer.
Hoe gaan Brittanje baat by „n Malema-oorname en algemene ekonomiese chaos in die land? Soos wat blankes en opgeleide
mense uit die land vlug, sal dit „n vraag na “konsultante” en kundiges skep wat almal ten duurste van Engeland ingevlieg sal word.
Die Britse hulporganisasies soos Oxfam wat oral in Afrika bedrywig is, sal hier voedsel aan die bevolking kom verskaf en sodoende
ook beheer verkry.
Omdat Suid-Afrika „n nywerheidsland is, sal die funksionering van die stelsel steeds tegniese vaardighede vereis wat deur
Engeland verskaf sal word. Ook die myne sal spotgoedkoop van hande verwissel. Te midde van voedseltekorte sal die mynwerkers
nie sulke hoë lone kan vra nie en moontlik kan daar selfs Zimbabwiërs in die SA myne ingespan word om vir „n appel en „n ei te
werk, nes in die ou dae.
In elk geval is die grens tussen Zimbabwe en Suid-Afrika reeds afgeskaf, iets waarvoor die Engelse kerke in Suid-Afrika hulle
doelgerig beywer het. Die Engelse kerke is, afgesien van die BBC en Oxfam, nog „n front organisasie van die Britse
regering. Ons het gesien hoe die Anglikaanse Kerk geld vir die terreurbeweging in Suid-Afrika gewas het. Die prominente rol
wat Desmond Tutu van die Anglikaanse Kerk ook in die propaganda teen plaaslike blankes gespeel het, is voor die hand liggend.
Om die grens tussen Suid-Afrika en Zimbabwe afgeskaf te kry, was „n oogmerk van Brittanje sodat die Suid-Afrikaanse identiteit
verder kon vervaag.
Die tafel is dus gedek vir die tweede revolusie waarmee die blankes uit die land verdryf gaan word sodat Suid-Afrika weer „n
kolonie van Brittanje kan word, met afhanklike, korrupte en hoogs omkoopbare swart politici wat die land regeer. Die probleem
met die blanke teenwoordigheid in die land is dat ons nog steeds die instellings en die ekonomie funksioneel hou, wat ook die ANCbewind minder afhanklik van Brittanje vir hulp en kundigheid maak want hy kry nog steeds „n triljoen rand se belastings elke jaar.
Iets van Verwoerd se ou soewereiniteit het dus oorgebly.
Ander leiers wat die soewereiniteit van hul lande wou verdedig soos Saddam Hoesein en Moeammar Ghaddafi is summier
deur Brittanje en Amerika afgesit en vermoor. Solank as wat die korrupte oligargie wat SA regeer, bereid is om na die Britte se
pype te dans, sal hulle in taamlike weelde mag oorleef. Die probleem is dat die blankes se tyd in Suid-Afrika uitgedien is. Hulle
staan onwetend in die pad van groter Britse beheer oor die land. Daarom sal hulle genadeloos vanuit Suid-Afrika gesuiwer word.
Die propagandawerk daarvoor is reeds deur Engeland gedoen. Dit kom nou net by die uitvoering van die plan.
Daar moet ook net daarop gelet word dat Amerika in groot finansiële probleme was pre-1994…en dat Suid-Afrika se goud
reserwes in die Reserwebank hierdie finansiële probleme deels kon elimineer. Om die rede MOES die Reserwebank eenvoudig
gestroop word om die Amerikaanse ekonomie te help ten KOSTE van die blankes in Suid-Afrika. Daar is beplan om „n totaal van
nagenoeg 3000 TON goud klandistien te steel en te verskeep Amerika toe! Ongelukkig vir die Wall Street Jode het PW Botha in
die pad gestaan en wou nie saamspeel nie. Hy was deels te “patrioties.” Dit is dan die rede hoekom Robin Renwick aan De Klerk
gese het hy “kan nie met PW Botha werk nie “- omrede Botha nie te vinde was vir die duiwelsplan nie. Dit is ook die rede hoekom
Botha moes vermoor word om hom uit die weg te ruim - hy het in die pad van die Joodse bankiers gestaan. In De Klerk het die
Joodse bankiers die PERFEKTE Trojaanse perd gehad….hy was HEELTEMAL te vinde om omgekoop te word as gevolg van sy
noue bande met die Afrikaner Broederbond.
Die liberale pers, veral die ” Vrye Weekblad” wat deur Max Du Preez gedryf was en deur die PFP (Oppenheimer) gefinansier
was, het „n haatveldtog en disinformasie propaganda smeerveldtog teen P.W Botha en “regse” blankes geloots. Pik Botha, het die
NP “in lyn” gehou - hy was „n NWO agent- en Tienie Groenewald sowel as Piet Koornhof ge- “recruit” om saam te speel om
Constant Viljoen en die weermag te ” neutraliseer.” Vele top weermag generaals is onmiddellik hierna deur De Klerk in die pad
gesteek om „n moontlike staatsgreep te verhoed. Die Nasionale Party as geheel - was „n Britse skepping - en TOTAAL op die
Britse salarislys.
Die NP is gestig deur die Britte om blanke nasionaliste te onderdruk en “in toom te hou” deur wetgewing om nog „n Boere oorlog te
verhoed. Om die rede is die twee Boere Republieke dan ook skelm “ingelyf” in die grotere Republiek om enige
weerstandsbeweging in „n afsonderlike staat te voorkom te midde die Britse oorheersings-konglomeraat. Om die rede sit die Britte
agter die ANC weiering dat die Boere weer „n “volkstaat” kry. Die Britte is die grootste euwel en vyand vir die Boere se vryheid. Om
weer vryheid te verkry- sal die Boere weer die Britte en hulle skoothonde DIREK moet konfronteer in „n oorlog, synde GEEN
vordering deur “dialoog” sal gemaak word vir „n onafhanklike Boerestaat behalwe lippetaal en beloftes nie - nie solank Brittanje
onwettige invloed in Suid-Afrika het nie. Die KP is OOK deur Brittanje gestig as “toevlug” vir konserwatiewe blankes om blanke
nasionalisme verder te verdeel vir die wat teen die NP regime gestaan het. Die enigste SUIWER blanke nasionalistiese party was
die van Jaap Marais. Die hele opset voor en na CODESA was „n TOTALE diaboliese sameswering tussen Amerika, Brittanje- en
die Suid-Afrikaanse Nasionale Party.
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Ook het die Suid-Afrikaanse inligtingsdiens onder beheer van Neil Van Heerden – gehelp met die oorgawe na die kommunistiese
ANC bewind toe. Die Helderberg vlug is ook gesabboteer om van Suid-Afrika se top kern fisikuste wat op die vlug was, ontslae te
raak- en Kapt. Dawie Uys is gedwing om die vlug te loods (hy was reeds afgetree en dus ” expendable”) deur hom te dreig om sy
familie skade aan te doen indien hy sou weier. Op JFK lughawe het die CIA reeds die hoogs ontvlambare stof op die vliegtuig
geplant en „n tydskakelaar ingebou om te ontplof oor „n spesifieke plek oor die oseaan wat diep is en hy moeilik sou gevind word,
om alle spore vir lugvaart ondersoekers uit te wis. Cecil Margo- nog „n Jood, is betaal om die ondersoek na die lugramp te doen en
„n bevinding te gee wat die Jode sou pas en geensins „n vinger na of doelbewuste sabbotasie, of „n sameswering wys nie.
Onmiddellik na PW Botha se gedwonge “abdikasie” het De Klerk , Pik Botha (in samewerking met die Amerikaanse minister van
buitelandse sake Chester Crocker, die Britse geheime diens ,die CIA en die ANC- ) – meer as 4 miljard rand se goud onwettig
gesteel en deur CITI bank na Amerika gekannaliseer- en so Suid-Afrika reeds TOE al bankrot gemaak omrede daar geen goud
reserwes oor was om die rand te stu nie.
Die Engelse is steeds HEWIG besig met „n oorlog teen die blanke in Suid-Afrika. Hierdie feit kan toegeskryf word aan die SuidAfrikaans gebore -Brit- Rob Haydn Davis ( Geb. 12 Mei 1948)- Minister van Handel en Nywerheid van die ANC, wat alles in sy
vermoë doen om de laaste blanke uit die werksmark te verdryf en so ekonomies te verarm. Davis het Suid- Afrika in 1979 tot
1990 verlaat omrede sy kommunistiese politieke uitkyk op die lewe. Hy het in Brittanje gaan studeer by onderskeidelik die Rhodes,
South Hampton en Sussex universiteite. Hy is ook „n lid van die Sentrale komitee en die Polut Buro van die Suid- Afrikaanse
Kommunistiese Party. Davis se haat jeens die blanke in Suid-Afrika is glad nie onbekend nie. Davis tree op met „n dubbele
agenda om blankes uit te wis – en mens kan net raai wie gee hom sy opdragte. Koppel hieraan die ANC se volgehoue
druk om die “onteieningswet” deur te forseer om blankes van al hul eiendom te beroof en ons kan sien dat die Britse
uitwissingsplan vir die blanke in Suid-Afrika amper sy volle siklus geloop het. Met meer as 600 000 blankes reeds in
plakkerskampe, meer as 1 miljoen reeds land-uit- en meer wat gaan volg- is die plan van Britse ” suiwering” ten opsigte van
blankes in Suid-Afrika amper voltooi.
Die beste opsie vir die blanke in Suid-Afrika is om GEENSINS in „n politieke party betrokke te raak nie ongeag hoe ” vroom” en
“patrioties” hulle beloftes en “mandate” klink nie maar eerder groepe te stig met persone wat hulle kan vertrou en saamwerk vir „n
gemeenskaplike doel en so „n mikro ekonomie binne in die raamwerk van „n makro ekonomie te stig. Verder moet blankes baie
ernstig begin saamstaan en saamwerk en baie belangrik - twyfelagtige lede en organisasies binne hulle gemeenskappe wat positief
geidentifiseer word as polisie agente en verraaiers - ONMIDDELLIK aan die groot klok hang om so die kanker uit hulle geledere te
verwyder. -Red)

Geagte lede en vriende
Is u ‟n aspirant joernalis?
Wil u graag ‟n artikel vir die Sweepslag skryf?
Wil u kommentaar lewer op iets wat in die Sweepslag geskryf is of op iets in u eie
gebied of selfs op iets wat in die nuus is?
Stuur gerus u artikels en kommentaar aan:
mtb@telkomsa.net
Miskien verskyn jou artikel in die volgende uitgawe!
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KOMMUNIKASIE

1.

(a) Wat is radio kommunikasie?

Radio kommunikasie is die gebruik van ’n tweerigtingradio om met ’n ander persoon wat ook in besit is van ’n tweerigtingradio
met dieselfde frekwensie, deur radio golwe te kommunikeer. Daar is dus geen verbinding tussen hierdie twee persone nie.
Kommunikasie kan ook op verskillende maniere geskied, soos bv. deur spraak of deur morsekode, of dan digitaal. Algemene
gebruik van tweerigtingradio’s is om deur middel van spraak met ander persone te kommunikeer. Dit is ook moontlik vir ander
persone met dieselfde frekwensie om in te skakel en met mekaar te praat. Daar moet egter onthou word dat slegs een persoon op
’n slag kan praat maar dat almal van die ander kan in luister.
Hoe werk dit?
Om dit eenvoudig te stel, omskep of moduleer ’n tweerigtingradio jou stem in ’n elektromagnetiese sein wat dan op ’n spesifieke
frekwensie versend word via ’n antenna wat aan die radio gekoppel is. ’n Ander radio ontvang die sein en sit dit weer om in klank.
Die manier waarop jou stem of die sein omskep word en die manier waarop die sein versend en ontvang word, word bepaal deur
die soort radio wat jy gebruik.
’n Radiosein beweeg óf horisontaal in ’n reguit lyn tussen radio’s óf vertikaal die ruimte in.
Seine wat die ruimte in versend word, kan terug aarde toe gekaats word as dit een van die buite lae van die aarde se ionosfeer tref.
Dit klink eenvoudig, maar…
Hoe vêr en duidelik ’n sein tussen twee of meer radio’s gestuur en ontvang kan word, word deur radiosein-propagasie bepaal.
Nee, dis nie ’n vloekwoord nie, dis bloot die uitdrukking wat gebruik word om te verduidelik hoe radiogolwe van een punt na ’n
ander beweeg.
Jy het geen beheer oor radiosein-propagasie nie want dit word deur spesifieke atmosferiese toestande bepaal. Omdat die toestande
vir radiosein-propagasie feitlik uurliks verander, is goeie radio-kommunikasie net sekere tye moontlik wanneer die toestande
gunstig is vir jóú spesifieke radio en frekwensie.
1.

(b) Doel van kommunikasie:

Om kommunikasie daar te stel tussen leiers, offisiere en lede sodat opdragte baie vinnig en doeltreffend by die ander uit te kry.
Daar sal geen ander tipe kommunikasie in tye van nood wees om te gebruik nie. Radio kommunikasie sal die enigste middel
wees om ander persone te bereik en om jou boodskap oor te dra. Kommunikasie is ook die middel waarmee persone oor lang
afstande met mekaar kan kommunikeer en kan so vêr as enige land oorsee wees. Dit is ook daar om oor kort afstande met mekaar
te kommunikeer, sonder om hierdie persoon of persone te sien.
2.

( a) Noodsaaklikheid van radio kommunikasie!

’n Radio is seker die belangrikste toestel wat jy kan besit; dit kan selfs belangriker wees as noodvoorrade. Al besit jy voedsel en
water en jy beland in die moeilikheid en jy het nie die nodige middele om ander persone te kontak om jou te help nie - het jy niks.
’n Radio is ’n tipe van lewenspolis wat jy vir jou en jou gesin aanskaf. Radio kommunikasie help om vinnig en doeltreffend met
mekaar te kommunikeer en nodige inligting te versprei.
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Die lewe is ‘n slypsteen, daarom kan ons niks verander nie.
Of dit ons gaan wegslyt of poleer, is ons eie keuse van gesindheid.
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APARTHEID KRY WEER DIE SKULD
Hoe kan ons u vertrou meneer Zuma!
“Suid-Afrikaners is fisiologies siek as gevolg van die geweld wat toegepas is op die swart bevolking
deur die meerderheid van die land se wit bevolking gedurende die apartheidsera” het President Jacob
Zuma gesê.
REGTIG!!! Dis nou „n holrug geryde storie wat nie meer werk nie. Die GESKIEDENIS van swart
Afrikaners was nog altyd een van geweld, dood en plunder – en NIE deur wit mense afgedwing of
toegepas nie!
Shake Zulu het gedurende sy 10 jaar bewind, meer as tweemiljoen swart mense in Suid- Afrika alleen
vermoor. Die dood van emigrante wat sy bewind probeer ontsnap het, word nie eers in ag geneem
nie. (Dis mos voorsate van jou of hoe?) Hy het sy soldate met kieries laat doodslaan indien hulle
tekens van swakheid toon. Hy het ook nooit „n vrou gevat of nasate gehad nie omrede hy bang was
dat hulle teen hom sou opstaan. Hy het sy byvroue laat vermoor as hy vermoed het dat hulle swanger
is.
Toe sy ma dood is het hy duisende van sy eie mense laat dood maak sodat hulle families saam met
hom kon treur en rou. Shaka het sy troon behou deur pure vrees, massa teregstellings, martelings en
moord.
Sy broer Dingaan was ook nie veel beter nie. Dingaan het die bewind oorgeneem nadat hy sy broer
vermoor het en sy bewind word gekenmerk deur die slagting van almal wat lojaal was teenoor Shaka.
DIT onder andere, is van die swart op swart geweldstories in die GESKIEDNIS van swart Suid-Afrika.
Gedurende die apartheidsera het dit nie veel beter gegaan nie. Faksie gevegte en tradisionele
gevegte was die hoofoorsaak van geweld en moord onder swart Afrikaners. Gedurende die
apartheidsera van 1948 tot 1994, het die verwagte lewensduur van „n swart mens geklim tot en met
64 jaar wat gelykstaande was met Europeërs. Baba sterftes het afgeneem van 174 tot 55 babas per
een duisend, hoër as in Europa maar aansienlik laer as in die res van Afrika. Die populasie het met
50% gegroei in Suid Afrika.
Dood as gevolg van politiese onrus gedurende apartheid:
21 000 mense is gedood in politieke geweld in Suid-Afrika gedurende apartheid; waarvan 14 000
dood is gedurende die oorgangsperiode vanaf 1990 tot en met 1994. Dit sluit in aksies deur die
weermag geloods waar byvoorbeeld 600 mense dood is by Kasinga in Angola gedurende die oorlog
in 1987. Van die wat dood is, is die meeste 92%, as gevolg van swart op swart geweld, soos interne
stam gevegte en geweld wat gaan oor grondgebied.
Gedurende die periode vanaf Junie 1990 to Julie 1993 is in totaal 8580 (92%) van die 9325
geweldadige sterftes „n direkte gevolg van swart op swart geweld. Soos die media dit genoem het
“black on black – hostel killings”. (Africans killing Africans). “Inkatha freedom party versus ANC killings
and taxi and Turf war Violance”.
Die sekuriteitsmagte was verantwoordelik vir 518 sterftes gedurende die periode. (5.6%) Gedurende
die oorgangsfase is die hoofoorsaak van sterftes nie van die kant van die sekuriteitsmagte of van
regse geweld teen swart mense nie maar uitsluitlik as gevolg van swart op swart, stam konflik tussen
ANC-IFP, bomme geplant deur ANC en PAC lede en die PAC se militante groepe wat bomme in
winkelsentrums geplant het. Daar is ook landmyne op plaaspaaie geplant deur die militante groepe
van die PAC.
In die land word soveel as 18 000 mense per jaar vermoor ….. en dit is die amptelike statistieke. Meer
as 400 000 mense is vermoor in Suid-Afrika onder die ANC regering. Die afgelope 20 jaar was die
mees geweldadige tydperk in die geskiedenis van Suid-Afrika na die dood van Shaka Zulu……. en
NIKS van dit het enige iets te doen met WIT mense of APARTHEID nie…… maar ek reken as jy die
leuen genoeg herhaal dan begin jy die gemors wat uit jou mond kom glo - mnr die Ongeletterde
President!
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DIE LEDE SE SEEPKIS
WENKE EN GEBRUIKE VAN KOEKSODA

MEDIES:


Sinus en hooikoors: Meng 2t sout, 2t koeksoda en 1tl suiker in 500ml louwarm water. Spuit in neusholtes
3 maal per dag. Die sout ontsmet, die koeksoda maak los en die suiker help die slymvliese herstel.



Keelseer: Meng ¾t fyn sout, ¾t koeksoda, ½t dettol, 1 disprin en ¾k water. Gorrel kort-kort. (BAIE GOED)



Aknee en puisies: Smeer pasta gemaak van koeksoda en bietjie water aan.



Braking by honde en katte: Gee ½t (¼t vir katte) koeksoda met bietjie water in.



Bysteek: Maak „n koeksoda pasta en plaas dit op die steekplek . Dit trek die gif uit.



Bloublasie steek: Koeksoda en meat-tenderiser in pasta vorm.



Blaas- nierinfeksie: Meng bietjie koeksoda met warm water en suurlemoensap en drink. Drink soveel
moontlik water deur die dag.



Boude (puisies): Maak 'n mengsel van peroxide en koeksoda, hou so rukkie aan (2-3 minute) en spoel af.
Sit die mengsel weekliks aan.



Doring (pendoring): Maak pasta van koeksoda en vaseline. Plak toe met pleister. Dit trek die doring uit! As
jy in 'n doring getrap het of vir 'n wond wat septies geraak het - meng 1t koeksoda en 1t Zambuksalf. Sit 'n
lekker homp daarvan op die seer en maak toe. Vervang soggens en saans.



Liddoring: Vir liddoring tussen tone, gooi bietjie koeksoda in sokkie vir „n maand.



Gal: Los 1t koeksoda op in ¼k kookwater en drink. Indien nodig herhaal na 'n paar uur. Dit sal die gal
afwerk.



Galstene: Neem 1 glas melk en meng daarin 1t kremetart en 1t koeksoda. Roer goed en drink dadelik alles.
Wag 10 minute en drink dan 'n halwe glas olyfolie. Onthou om dit vroeg in die aand te drink. Drink die
volgende oggend 1 pakkie engelse sout, wag bietjie en drink dan 'n lekker koppie koffie of tee. Hou die
middagete maar lig. Na 3 dae kan jy die proses herhaal.



Hare (haar wax en olie te verwyder): Meng 1 pakkie koeksoda met genoeg sjampoe en vryf in jou nat hare.
Wag 10 minute en spoel uit. Sit haaropknapper op en wag 10 minute en spoel af.



Hare blond te bleik: Suurlemoensap en koeksoda gemeng, sit op hare en sit in son, bleik jou hare.



Hoes en slym: 2 eetlps heuning gemeng met 1e koeksoda - eet dit stadig soos jy nagereg sal eet – dan sal jy
sien hoe borrel daai slym uit. Dis wat baie mense met emfiseem het gebruik!



Katgriep: 1t sout, 1t suiker,1t koeksoda en 1t blue liquid gemeng met 1 liter warm water en laat afkoel. Spuit
kort-kort bietjie in hond se mond, dit werk!



Mantelvliesbreuk: Meng 1t heuning, 2e appelasyn en ½t koeksoda. Neem halfuur voor etes.
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Naarheid: Drink ½t koeksoda en ½t gemmer in „n glas lou water.



Ooginfeksie (Pink Eyes): Maak oplossing van afgekoelde kookwater en koeksoda en gebruik wattetjie om
oog dikwels te dep. Gebruik elke keer „n nuwe wattedepper.



Puisies en swartkoppies: Spoel jou gesig met lou warmwater om porieë oop te maak, neem koeksoda en
vryf dit liggies in, spoel gesig af weer met lou warm water en dan met koue water of suurlemoenwater om
porieë te krimp.



Post nasal drup/Sinus: Meng een liter afgekoelde kookwater, 1t sout en 1t koeksoda. Roer goed en snuif
op, of gooi in „n leë neussproei spuitbottel en spuit in neus soos benodig.



Sere en sproei in mond: Was jou tong met koeksoda en kry interflorakapsules, breek oop en gooi op tong
en sluk.



Sweet voete: Koeksoda in kouse, voordat jy dit aantrek. Gooi sommer in skoene ook. Wanneer jou voete
baie sweet, week jou voete in louwarm water met koeksoda. Droog baie goed af en smeer dan droë
koeksoda aan. As jy dit gereeld doen sal die sweetreuk verdwyn.



Sweetvoet en liggaamsreuke: Vee witasyn, alkohol, appelasyn of koeksoda op areas wat gewoonlik sweet
vir slegte reuke.



Sonbrand: Smeer mengsel van koeksoda en vars melk.



Sooibrand: Koeksoda is ideaal om oormaat suur teen te werk. Drink bietjie koeksoda in water.



Tandetrek (rou wonde): Plaas mespunt koeksoda op tong en spoel dit rond in jou mond met bietjie water.



Taaiheid op kinders se hare (kougom, deeg, gom, ens): Smeer met grondboontjiebotter, koeksoda of
kookolie.



Winderigheid: Meng ½k water, 6e asyn, 2t suiker en 'n 2ml koeksoda. Sodra dit begin bruis moet jy dit
dadelik drink

KONTAK ONS
AWB Hoofkantoor
018 264 3669
Faks: 018 264 2516
mtb@telkomsa.net

AWB Diamantstreek
082 879 5988
Koos Hough

AWB Natalia
082 882 4413
Barney Dreyer

AWB Vrystaat
079 872 5193
Danie Wessels

AWB Pretoria/Noord en Oos-Transvaal
074 239 1503
Pieter Swanepoel

AWB Ooskaap
078 451 5431
Ken Terblanche

AWB Rustenburg
084 250 2150
Jerry Bezuidenhout

AWB Wesrand
083 281 6009
Paul Visage

AWB Weskaap
072 376 6519
Bertie Kruger

AWB Oosrand
071 656 6116
Naomi Cilliers
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KRANSLEGGING - TER NAGEDAGTENIS AAN EUGENE TERRE BLANCHE – 2 APRIL 2016

Ons herdenk weer eens ons gevalle Leier, kameraad, broer, Pa en man se afsterwe op 3 April 2010.
Elke keer as ons rondom die graf staan en ons eer betoon is die hartseer duidelik sigbaar op die wat Eugene
Terre Blanche geken en gevolg het.
22 Mei 2012 is Chris Mahlangu, op die aanklagte van moord en roof skuldig bevind. Sy medepligtige, Patrick
Ndlovu, is van moord vrygespreek, maar op die aanklag van huisbraak skuldig bevind.
Geen uitspraak of skuldigbevinding sou ooit weer die Leeu van die Westransvaal se stem kon terugbring nie.
Ons treur steeds.
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Wyle Kol Lenie Clark – ons eer haar nagedagtenis.
20 Mei 2016 in die ouderdom van 59 jaar het sy die aardse met die ewige verruil.
Haar man is drie jaar tevore oorlede, na n uitgerekte siekbed.
Kol Lenie Clark was n lid van die Afrikaner Weerstandsbeweging vir 27 jaar.
Sy laat twee kinders en kleinkinders agter.
Rus in vrede kameraad.

GOD • VOLK • VADERLAND
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