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Op jou wagbeurt, Jacob Zuma, is skurkagtige
skoothonde soos Richard Mdluli in topposte aangestel.
Jou agente – en hulle is oral – sal seker maak dat Mdluli
nooit agter tralies beland nie, al staar strafregtelike
klagte hom in die gesig.
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Jou gif het die Suid-Afrikaanse Inkomstediens
geïnfekteer. Met jou kwaadwillige vingers het jy die
angel van die Valke getrek.

Rapport sê: “Jy vernietig ons drome”,
Zuma
09 Oktober 2016 00:00

Omdat jy die howe so min respekteer dat jy weier om
jou daar op aanklagte van korrupsie te verdedig, voeg
ons ons stem by dié van die mynbase dat jy moet
bedank, Jacob Zuma.
Omdat jou minister van kommunikasie, Faith
Muthambi, haar handlanger Mosebenzi Zwane stuur
om die SAUK-raad te steun en te paai en te verdedig, al
het hulle met hul besluite oor Hlaudi Motsoeneng
gewys dat hulle bereid is om op die regstaat te trap,
hou ons jou verantwoordelik vir die glybaan na
wetteloosheid waarop hierdie land is, Jacob Zuma.
Op jou wagbeurt as president word selfs regters nie
meer aanspreeklik gehou vir hul vergrype nie, soos
aangetoon deur Nkola Motata, die beskonke regter wat
al byna tien jaar met ’n volle salaris by die huis sit, want
die Regterlike Dienskommissie versuim om sy
dissiplinêre pligte uit te voer en Motata van sy hoë amp
te onthef.
Dit is ’n skande wat die integriteit van die regbank in
die gedrang bring – dalk die een arm van hierdie
regering wat nog by die gemiddelde burger respek
afdwing. Wette word lankal deur jou en jou lakeie
geminag. Jul honende lag is hoorbaar as regslui oor die
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G’n wonder dat die studente lag vir jou pogings om
hulle tot orde te roep nie – jy is self te
gekompromitteer om oor enigiets te moraliseer.
Onder hierdie omstandighede maak jy dit baie moeilik
vir wetsgehoorsame burgers om jou regering se gesag
te respekteer. Jy het gesien wat met e-tol gebeur het –
dit is en bly ’n ramp, al is die beginsel daarvan heel
suiwer – en nou verwag jou minister van handel en
nywerheid dat ons ons moet neerlê by ’n verspotte
drankwet, wat na die patetiese stuiptrekkings lyk van ’n
staat wat niks meer behoorlik beheer nie, en hom
daarom op onbenullighede toespits net om sy eie
mense se weersin nog verder op te jaag.
Julle doen dit, want julle kán.
Jy, Jacob Zuma, vernietig veel meer as jou eie reputasie
– daarvan is lankal niks oor nie, behalwe by dié wat
vreet uit die krip waaroor jy beskik. Jy vernietig die
drome van ’n generasie wat geglo het ons kan uit die as
van apartheid opstaan en iets beters word as wat ons
was. Jy vernietig die morele infrastruktuur waarsonder
selfs die beste paaie na die afgrond lei.
Jy beduiwel deur jou voorbeeld die vertroue van die
jonger generasie in die owerhede, en as alle owerhede
eers geminag word, is ons onderdeur.

Vervolg van bl.1

UIT DIE BOER SE PEN

VERHOUDINGS WORD MET GOM GELAP
Hulle spot mos en sê die eerste ding wat ’n Suid-Afrikaner doen as hy op ’n
nuwe plek kom, is hy stig af. Steek daar nie ’n hoop waarheid in nie?
Soveel gemeenskappe is al in twee geskeur deur twee korrelkoppe wat maar
net nie kon saamstem en om een tafel sit nie. Soveel kerke is al in twee
kante verdeel omdat die een groep agter die dominee of pastoor staan,
terwyl die ander so ver as moontlik wil weghol van hulle af.
Menigmaal is daar geen wenners nie. Inteendeel, die beeld van God en sy
mense ly net skade en daar is gewoonlik ook ’n hoop geld wat in die niet
verdwyn.

Nuutste SAPD misdaad-statistiek

Dit was nie altyd so nie. Reg in die begin het ons mekaar se drumpels deur
gekuier. Ons het saam hard gewerk aan dieselfde drome en saam baie
suksesse behaal. Dit was eintlik erg lekker om so saam om die tafels te kuier
en aan dieselfde droom te werk . Amper soos Paulus vertel van die jong
Christene van Filippense: Julle staan mos soos een man saam agter God se
goeie boodskap met nog presies dieselfde vuur en oortuiging as aan die
begin.

Ditsem Nuus -13 September 2016
Hoewel die nasionale misdaadstatistieke bekendgemaak
deur Minister van Polisie Nathi Nhleko en Nasionale
Polisiekommissaris lt.genl. Khomotso Phahlane oor die
algemeen toon dat die voorkoms van misdaad in die land
gestabiliseer het en in verskillende kategorieë nie veel
toename of afname weerspieël nie, blyk dit tog dat
huisroof met 63% oor die afgelope 10 jaar gestyg het. Die
moordsyfer wys wel slegs ‘n styging van 3,2%, maar dit
verteenwoordig ’n getal van 18 673 mense wat die
afgelope jaar in SA vermoor is. Voorts is voertuigkaping
met ’n styging van 14,3% en roof met verswarende
omstandighede met ’n styging van 2,7% ook
kommerwekkende aspekte. ‘n Brandende vraag is presies
wat is die positiewe impak van die buurtwagstelsel wat
AfriForum wyd in die land in stede en dorpe
geïmplementeer het, op die voorkoms van misdaad en
dus die gevolglike statistieke? Daar bestaan sterk
vermoede dat as dit nie vir die burgerlike AfriForumbuurtwagte was nie, het die statistieke veel anders
daaruit gesien. Nog ‘n vraag is, hoe betroubaar is die
SAPD-statistieke in elk geval, bv. dit verteenwoordig net
aangemelde sake en nie werklike voorvalle nie, bv. in die
geval van aanrandings, verkragtings, straatrooftogte, ens.

So wat het gebeur dat ons die vuur en die oortuiging plek-plek langs die pad
verloor het? Wat is die oorsaak dat ons nie meer saamstaan nie? Hoekom is
die dinge nou anders as toe ons saam begin het? Ek het ’n sterk vermoede
dat daar iemand is wat al sy energie insit om verhoudings aan flarde te
skeur.
Dit is eintlik so voor die hand liggend, maar weet jy dat ’n pyp altyd op die
heel swakste plek bars? ’n Pyp bars nie op die tweede swakste plek nie, nee,
dié plek kom eers volgende aan die beurt. Maak nie saak waar in ’n
ellelange pyp die swakste plek is nie, dit sal altyd eerste daar bars.
Verhoudings is een van die sensitiefste plekke in ons mondering. Dis asof
die duiwel sy bes probeer om, soos ’n bokser oral waar hy gaan, die heeltyd
sy opponent se nier te teiken en mense se verhoudings aan te val. Hy weet
as hy ’n wig kan inkry tussen twee mense, die gevolge gewoonlik
katastrofies is.
Kyk maar om ons op die horison hoeveel lyke daar is van verhoudings wat
aan skerwe lê. Nee, eintlik hoef ons nie so vêr te kyk nie. Kyk sommer hier
om ons. Dis seer. Dis eina! Hoekom lyk dit so?
As jy mooi na die bybelvers gaan kyk, sal jy sien dat ons saam agter God se
boodskap moet staan, maar dit kry ons nie lekker reg nie. Op ons eie gee
ons net die eie-ek kos en wanneer ons dan bymekaarkom, is dit my wil teen
jou wil en die sterkste een wen.
God en sy Woord is die gom wat ons saambind . Sonder die gom trek ons
verhoudings los en val ons uitmekaar. Sukkel jy ook êrens in ’n verhouding?
Lap dit met gom, God se gom. Versterk weer jou band met die mense
rondom jou. Werk met alles in jou aan jou verhoudings! Om oor na te dink.
Hoe lyk jou verhoudings? Waar sukkel dit? Watter rol speel God en sy
Woord daarin?
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Die Terre Blanche’e het weer geskiedenis gemaak.
Bea is op Saterdag 24 September 2016 met haar droomman, Ockert Brits in die huwelik bevestig by Witkrans Safari Lodge
deur Ds Paul van Heerden.
Die pragtige bruid en haar moeder Martie het op ‘n koets, gelei deur die hings Atilla, by die kapel gearriveer.
Die swierige geleentheid is deur hulle familie en naaste vriende bygewoon en almal is dit eens dat dit die geleentheid van
die jaar was.
Die egpaar het bevestig dat hulle in Ventersdorp woonagtig sal bly.
Ons wens die paartjie ‘n wonderlike en geseënde huwelik toe en natuurlik kinders by dosyne!
Kol Jerry Bezuidenhout

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 iets in u eie
gebied of selfs op iets wat in die nuus was?
Stuur gerus u artikels en kommentaar aan:
mtb@telkomsa.net
Miskien verskyn jou artikel in die volgende Sweepslag!
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Afrikaans – My Taal, My Toekoms
Geskryf deur Magdelaide Boshoff, Graad 10, Hoërskool Burgersdorp (Bydrae in ‘n skooldebat oor Afrikaans)
30 Augustus 2016
Dames en here, dit gaan die gevolg wees van ’n ry domino’s wat opgestel is om te val. Ons gaan sit met ’n identiteitskrisis. Gaan ons
wag totdat alles verby is voordat ons besef dat ons die wrede kinderhande moes keer wat die eerste domino in die ry omgestoot het omdat ons nie het nie, het Afrikaans in die werksplek, op tersiêre gebied en in skole ... geval.
Kom ons kyk na die domino’s in die ry. Die eerste domino is klaar omgestoot. Afrikaans is uit in die besigheidswêreld en werkplek.
Wanneer laas was daar ‘n Afrikaanse stem aan die ander kant van die gehoorbuis, toe u Vodacom, Multichoice of die plaaslike
hospitaal geskakel het? Die “grootmenswêreld”, die besigheidswêreld het al lankal verengels.
Naomi Meyer, skrywer van jeugromans en voltydse lid van LitNET se Taalsekretariaat, het ‘n artikel, “Taallandskap en taalpolitieke
karakter”, geskryf vir LitNET oor die sensus van 2011. Sy sê dat Suid-Afrika gekenmerk word deur linguistiese ongelykhede. Engels, wat
toe die 4de grootste taal was, en deur 9.6% van die land se bevolking, oftewel 4,9 miljoen burgers, as eerste taal gebruik word, was die
taal van mag: opvoedkundig, ekonomies, polities en sosiaal. Dit is nou die stert wat die hond swaai!
Ek verstaan dit nie! Die land het tog nie honger gely toe Afrikaans as besigheidstaal gebruik was nie en ek dink die regte mense het
tronk toe gegaan toe dit nog in die howe gebruik is. My oupa, ‘n voormalige dosent aan die Universiteit van Fort Hare, sê dat Afrikaans
‘n unieke inheemse kennissisteem opgebou het met dieselfde innoverende wetenskaplike vermoë as ander Europese lande, maar die
verskil is dat Afrikaans Afrika se probleme verstaan en kan oplos. En nou is hierdie vermoë in die werksplek en besigheidswêreld
prysgegee.
Die volgende domino in die ry is tans besig om erg te wankel, dit bibber en beef en is op die randjie om te tuimel. Ons moet hier keer
dat dit klap. Die taalstryd woed by ons universiteite. Op 3 Desember 2015 skryf Tom McLachlan, lid van die Taalkommissie van die SA
Akademie vir Wetenskap en Kuns, in ’n essay “Oor Afrikaans en die toekoms daarvan”, dat daar net skaduwees oorbly van die histories
Afrikaanse universiteite. Nog net drie bly oor wat voorgee dat hulle ’n wesenlike Afrikaanse aanbod het – Pukke, Kovsies en Maties.
(Niemand weet meer van die bestaan van die voormalige Randse Afrikaanse Universiteit nie en Tukkies het net ’n tikkie Afrikaans wat
gebruik word.)
Nou, agt maande na hierdie artikel, vra ons hoe lank daardie aanbod nog staande gaan bly? As dit nie vir AfriForum se dringende
hofbevele was wat ’n verandering in die taalbeleid by die Universiteit van Stellenbosch en die Universiteit van die Vrystaat tydelik
gekeer het nie, was Afrikaans daar ook al na die maan. Wat my verstand te bowe gaan is hoekom jy jou uitverkore universiteite se
taalbeleid aanvaar as jy inskryf en dan ewe skielik ál die eende op die water met jóú brood wil doodgooi?
’n Mens gaan soek mos na iets wat ten volle aan jou behoeftes voldoen; as jy dit nie kry nie, skep dit vir jouself. Maar nee, in SuidAfrika breek jy eerder iemand anders se goed af, totdat almal ewe ongelukkig is...
Van die laaste domino’s in die ry, is Afrikaanse skole. Adv. Anton Alberts, parlementêre woordvoerder oor basiese onderwys van die VF
Plus, sê in Gauteng is daar net 168 Afrikaanse skole teenoor 1 539 Engels. Net in Gauteng is ’n kwart van Afrikaanse skole sedert 2002
na Engels-medium verander. En soos ’n luislang wikkel die owerhede hulself om die oorblywende Afrikaanse skole. Met elke draai word
hulle gedwing om dubbel- of parallelmediumskole te word en die proses van verengelsing lei na die stadige, martelende dood van
Afrikaans.
Die Franssprekende taalkenner en taalsosioloog, Jean Laponce, waarsku dat ’n tweetalige skool of universiteit bloot die skyn van
taalgelykheid skep. Verder sê hy dat tweetaligheid in ’n opvoedkundige instelling in die praktyk ’n oorgangsproses na taalinlywing is en
uiteindelik na eentaligheid in die wêreldtaal lei.
Voorsitter, dames en here, gaan ons luister na hierdie waarskuwing? Of gaan ons ons taal en toekoms in die hande van wrede
owerheidshande oorgee en toelaat dat hulle ons taal vermoor?
Wat kan ons doen om Afrikaanse se voortbestaan te verseker?
Wees lief vir Afrikaans. Praat jou taal, bid in jou taal, sing in jou taal. Praat Afrikaans. Ons is nie Amerikaners, Britte of Aussies nie.
Afrikaans is uit Afrika, ons tuiste. Afrikaans is die bloed van ons kultuur. Watter een van die land se 11 tale is die beste vir jou? Jou
moedertaal! Jou moedertaal vorm die grein van jou persoonlikheid, dit is die bus na jou toekoms. Moenie dié bus verpas nie!
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Veiligheid by die huis: wenke vir die feestyd

Veiligheid tuis is altyd belangrik. Dis noodsaaklik tydens die feestyd wanneer baie van ons met vakansie gaan. Volg hierdie
wenke om jou huis beter te beveilig.
Wees ’n goeie buurman


Leer ken jou bure. Besoek hulle as jy dit nog nie gedoen het nie. Stel jou voor en ruil kontakbesonderhede uit
sodat julle mekaar kan bel indien nodig.



Goeie bure sien om na mekaar. As jy belowe om ’n ogie oor jou buurman se huis te hou wanneer hulle uitstedig
is, sal hulle hopelik dieselfde vir jou doen.

Beligting


Wanneer jy jou huis verlaat, is dit beter om die binneligte aan te laat as die buiteligte sodat dit lyk asof iemand
tuis is.



Installeer en gebruik infrarooi bewegingsensors op jou eiendom. Dit sal jou dadelik waarsku as daar ’n indringer is
voor daar by jou huis ingebreek word.

Deure en slotte
Maak dit so moeiliker om by jou huis in te breek:


Gebruik swaargewig-slotgrendels van goeie gehalte.



Gebruik ’n swaargewig-binneknop-slotstelsel met ’n slotknip-meganisme.



Gebruik ’n swaargewig vierskroef-slotplaat met drieduim-skroewe wat diep in die houtraam van die deur skroef.



Gebruik ’n 160 °-loergaatjie nie hoër as 1,5 m van die vloer af nie.

Vensters


Beveilig alle bereikbare vensters met ’n primêre of sekondêre blokkering soos diefwering.



Maak seker niemand kan sy arm by ’n oop venster insteek en ’n deur oopsluit nie.

Glasskuifdeure


Gebruik ’n primêre of sekondêre blokkering op alle skuifdeure, aangesien hierdie soort deure min sekuriteit bied.



Hou die slotmeganisme in ’n goeie toestand en maak seker dis gereed om te sluit.

Alarmstelsels


Duidelike inligtingsborde dat jou huis toegerus is met ’n alarmstelsel, is ’n doeltreffende afskrikmiddel.



Alarmstelsels moet behoorlik geïnstalleer en geprogrammeer word en deurentyd goed onderhou word.



Om doeltreffend te wees behoort alarmstelsels ’n harde sirene te hê sodat bure kan weet wat by jou huis
aangaan.

Kluise


Gebruik jou kluis daagliks sodat dit ’n roetine word. Maak seker jy weet hoe dit werk.



Verander die kluis se toegangskode gereeld en vermy maklike kombinasies soos 1234.
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SES-EN-SESTIG POLISIE BEAMPTES AFGEDANK
Na aanleiding van 'n onlangse artikel wat in die Vryburger verskyn het, is dit skokkend om te verneem dat 66 lede van die SAPD
net in die afgelope 6 maande in die Gauteng-provinsie alleen, uit diens ontslaan is weens misdrywe wat verband hou met onder
andere korrupsie, roof, diefstal, poging tot moord, huisbraak, besit van gesteelde voertuie, kaping en ontvoering. Ander
misdrywe sluit in; hulp aan gevangenes om te ontsnap uit aanhouding en selfs verkragting. Dissiplinêre oortredings het
ingesluit, afwesigheid van diens en dies meer.
As hierdie die statistiek blyk te wees van een provinsie in die RSA, wat gaan die som totaal van al 9 provinsies nie beloop nie!
Hierdie lede van die veiligheidsmagte wat die publiek moet beskerm en wet en orde moet handhaaf, lyk nie of hulle bevoeg is
om hulle taak te verrig nie en hulle verantwoordelikheid teenoor die land se burgers na te kom nie. Kenners meen egter dat
hierdie dalk net die punt van die ysberg kan wees en dit boesem geen vertroue in by die publiek wat juis deur die polisie
beskerm moet word teen sodanige misdrywe.
Korrupsie in die land is besig om teen 'n angswekkende tempo toe te neem. Die moontlikheid dat dit gaan stabiliseer of selfs kan
af neem is nul. Ongelukkig word die voorbeeld gestel om korrup te wil wees deur persone in senior poste en selfs die Regering
van die dag. Geen dissipline word meer gehandhaaf nie, die oortreder beskik oor sogenaamde "menseregte" en tug bestaan nie
meer in ons samelewing nie.
Die voorgaande inligting maak dit juis soveel te meer noodsaaklik om by die AWB se Brandwag stelsel aan te sluit, sodat
wanneer 'n lid in nood verkeer en daar alarm gemaak word, hy/sy te hulp gesnel kan word deur 'n kameraad op wie daar ten
minste vertrou kan word.

In ses maande se tyd het die Gautengse polisie 66 polisiebeamptes afgedank.
Dit is blykbaar in ‘n poging om korrupsie uit te roei in die SAPD.
Van die betrokke beamptes, was 42 na bewering betrokke by korrupsie, roof, diefstal, poging tot moord, huisbraak, besit van
gesteelde voertuie, kaping en ontvoering. Ander misdrywe was onder meer om hulp aan gevangenis om te ontsnap en selfs
verkragting.
Verdere oortredings was dissiplinêre sake, soos afwesigheid van diens en insubordinasie.
Kenners reken egter dat hierdie dalk net die punt van die ysberg kan wees, en dit boesem geen vertroue in by die publiek wat
juis deur die polisie beskerm moet word teen sodanige misdrywe.
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ONS DRIE GELOFTES
Van Riebeeck Gelofte - 1654
Bloedrivier Gelofte - 1838
Paardekraal Gelofte - 1880
Uitgereik deur die Nasionale Komitee vir die nakoming van ons Volksgeloftes (NKNV)
Inleiding:
As gelowiges in die God van die Bybel word ons herhaaldelik gewaarsku om ‘n gelofte wat afgelê is, te betaal – en dat by
versuim daarvan, ons onsself die gramskap van die Vader op die hals haal. Die deursnee volksgenoot WEET nie eens dat
ons aan DRIE geloftes gebonde is nie wat nog van om dit (korrek) te verstaan en te onderhou. So ‘n klaaglike toedrag van
sake vereis ‘n uiters dringende besinning en terugkeer na die Woord; des te meer in die haglike omstandighede waarin
ons verkeer (en wat al erger word).
Van Riebeeck Gelofte - afgelê op 6 April 1654:
Die strekking van hierdie Gelofte afgelê presies twee jaar na die aankoms van Van Riebeeck aan die Kaap, is kortliks:
“(Waar...ons) opgelet het dat God die Here alle sake tot vandag toe met vele seëninge, voorspoedig en na wense laat
verloop en laat slaag het, het ons besluit en ook vir die eerste keer begin om hierdie dag, die 6de April, tot eer van God
met danksegging te vier en vir altyd tot 'n vasblywende dank- en biddag in te stel, sodat daarby die weldade van die Here
wat aan ons bewys is, deur ons nakomelinge nooit vergeet mag word nie, maar altyd tot eer van God in gedagtenis en
herinnering gehou sal word.” (eie beklemtoning).
Bloedrivier – 1838:
Ofskoon baie volksgenote wel kennis dra van hierdie gelofte, bestaan daar nogtans by meeste van hulle, ‘n kritiese
misverstand omtrent hul presiese verpligtinge jeens hierdie gelofte. Aangesien die fokus in hierdie omsendskrywe op die
derde Gelofte (Paardekraal) val, word hierin nie verder op die ware aard en strekking van die Bloedrivier Gelofte ingegaan
nie. Kontak egter gerus die NKNV vir verdere besonderhede in die verband. Nalatigheid rondom die Bloedrivier Gelofte is
nie ‘n nuwe tendens nie. Buiten ‘n paar gesinne het die burgers van die ZAR, Oranje- Vrystaat en Natal, nie die Bloedrivier
Geloftedag herdenk nie. Eers in 1864 onder leiding van ds. D.P.M. Huet en ds. F.L. Cachet was daar ‘n oproep dat dit
amptelik binne kerkverband herdenk moes word. Die ZAR het gevolglik in 1865 bepaal dat dit voortaan ‘n openbare
vakansiedag sal wees. Jammerlik genoeg het Geloftedag herdenkings nie voor 1879 werklik op dreef gekom nie i.
Paardekraal – 1880:
Agtergrond:
Op die plaas Paardekraal in die huidige Krugersdorp, was ‘n Volksvergadering gehou gedurende 8 tot 16 Desember 1880.
Dit het plaasgevind teen die agtergrond van die Britse anneksasie van Transvaal (die Zuid-Afrikaansche Republiek)
gedurende 1877 en ons voorouers se weerstand daarteen.
Aanloop:
Hierdie volksvergadering is voorafgegaan deur die Wonderfontein Volksvergadering ‘n jaar vroeër (10 tot 17 Desember
1879) in dieselfde omgewing. By daardie geleentheid is die Bloedrivier Gelofte vir die eerste keer in 41 jaar binne
volksverband herdenk.
Anneksasie:
Toe die ZAR in 1877 geannekseer is, het Paul Kruger (toe nog Adj.-Pres.) besef dat die anneksasie verband hou met die
Natalse Voortrekkers se nalatigheid om die Bloedrivier Gelofte na te kom. Nadat hulle die Republiek Natalia verloor het,
het hulle na Transvaal en Vrystaat getrek, maar nie hulle gelofteverpligtinge daardeur vrygespring nie. Ingevolge Deut.
23:21-23 en Pred. 5:3-5 het dit sonde in hulle geword en is die werke van hulle hande verwoes. Paul Kruger het al die
burgers (ook diegene wat direk na Transvaal getrek het en nie in die Bloedrivier-laer was nie) aangemoedig om die
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Gelofte van Bloedrivier te herdenk. Dit het immers by wyse van ondertrouing onder al die Transvalers, Vrystaters en
Natallers verweef geraak.
‘n Derde Gelofte:
Onder hierdie omstandighede het die ZAR burgers nog ‘n gelofte afgelê en wel op 13 Desember 1880 te Paardekraal. Die
inhoud daarvan is as volg:

Foto – Paardekraal monument.
Let daarop dat die volk elke jaar op 16 Desember te Paardekraal byeen sou kom om beide die 1838 en 1880 geloftes na
te kom, sou dit gebeur dat hulle hul onafhanklikheid weer terugkry.
Die Eerste Vryheidsoorlog:
Die ZAR kommando’s te Paardekraal, herdenk die Gelofte van Bloedrivier op 16 Desember 1880 vir die tweede keer in 42
jaar. In daardie tyd breek die Eerste Vryheidsoorlog teen Brittanje uit.
Die oorlog neem in aanvang toe die Britte op Kmdt. Piet Cronjé se manskappe in Potchefstroom skiet en hulle die vuur
beantwoord. Ons het derhalwe twee Geloftes en twee oorloë wat aan 16 Desember gekoppel is, naamlik Bloedrivier en
Paardekraal. Elf weke na Paardekraal, op 27 Februarie 1881, oorwin die ZAR kommando’s die Britse weermag te
Majubakop. Ons Hemelse Vader het hulle Gelofte aanvaar en die oorwinning besorg. Aan Hom al die eer – Ps.50:14-15.
Aanvanklike herdenking en verbreking van die Paardekraal Gelofte:
Ingevolge die bewoording van die Paardekraal Gelofte moes die herdenking van die 1838 Gelofte jaarliks te Paardekraal
plaasvind. Dit het mettertyd landswyd uitgebrei en het soos volg gebeur:
Na die oorwinning oor Brittanje te Majuba, het die ZAR volgens die Paardekraal Gelofte daardie Desember van 1881, te
Paardekraal vergader om beide die Geloftes na te kom. Die 1882 byeenkoms is afgestel weens ‘n pokke-epidemie in die
Kaap wat die byeenkoms riskant gemaak het, gevolglik het die ZAR die burgers gevra om die herdenking tuis te doen. Dit
was die eerste herdenking wat oor ‘n wyer gebied as net Krugersdorp plaasgevind het. Die 1883 byeenkoms is soos beloof
te Paardekraal gehou. Daartydens het die ZAR om ekonomiese redes besluit dat die jaarlikse herdenking na ‘n vyfjaarlikse
herdenking sou verander. Die verstandhouding was dat die vier herdenkings in die jare tussen in, op tuisfront sou geskied.
Dit het tot gevolg gehad dat bykans elke dorp dwarsoor die (latere) RSA met verloop van tyd een of meer Geloftefees sou
aanbied. Die eensydige verandering aan die bepalings van die Paardekraal Gelofte is Skriftuurlik ontoelaatbaar en het
seker die grootste droefheid oor ons volk gebring – die Anglo-Boereoorlog. (Deut.23:23 Wat oor jou lippe gaan, moet jy
hou en doen soos jy aan die HERE jou God vrywillig beloof het - wat jy met jou mond gespreek het.)
Nadraai van die Paardekraal Gelofte:
Tydens die herdenking van die Bloedrivier Gelofte op 16 Desember 1900 (tydens die Anglo-Boereoorlog) te Nooitgedacht
(Transvaal) wat deur Generaals De la Rey, Beyers en hulle kommando’s gehou is, het hulle na redes vir dié strafgerig
gesoek. Deel daarvan was dat hulle die Geloftes versaak het. Die klipstapeling te Paardekraal as getuie van die Gelofte8

bepaling dat hulle as volk jaarliks te Paardekraal byeen sou kom, het weens die vyfjarige wysiging eintlik irrelevant geraak.
ii
Dieselfde klippe is gedurende die oorlog deur die Engelse verwyder en weggegooi.
Sedertdien is die Paardekraal Gelofte nog nooit eerbiedig nie en ly ons as Volk nog steeds onder die strafgerig
waarvolgens die werke van ons hande vernietig sal word. Ons pad na ellende loop deur Paardekraal weens nalatigheid om
jaarliks as volk dáár byeen te kom. Derhalwe sal ons pad na herstel ook deur Paardekraal loop wanneer ons, as Volk, op
die bepaalde tyd dáár byeen sal kom. Die landswye Geloftefeeste se oorsprong is onlosmaaklik aan die gebeure by
Paardekraal verbind. Mens kan sê dat alle feeskomitees se oorspronge by Paardekraal lê.
Ons as volk en die verskeie Geloftefeeskomitees, het derhalwe net soveel verantwoordelikheid teenoor die
Paardekraal Gelofte as wat hulle teenoor die Bloedrivier Gelofte het!
Baie min mense weet dat die Gelofte van Bloedrivier onlosmaaklik verbind is aan die Paardekraal Gelofte van 1880. Baie
min mense weet enigsins van die bestaan van die Gelofte van Paardekraal en die rol wat dit tot vandag toe binne ons
herdenking van die Gelofte van Bloedrivier speel. Die Wonderfontein broederskapooreenkoms van 1879 is vir baie jare
verkeerdelik as die Paardekraal Gelofte beskou.iii
As Pres. Paul Kruger nie tydens die 1879 en 1880 Volksvergaderings die belangrikheid van die herdenking van die Gelofte
van Bloedrivier onder die Volk se aandag gebring het nie, sou hulle die Eerste Vryheidsoorlog verloor het en sou
Geloftedag waarskynlik nie gewees het wat dit die afgelope 135 jaar was nie. Die Gelofte van Bloedrivier is vir 40 jaar na
die aflegging daarvan nie binne Volksverband eerbiedig nie, gevolglik is Natalia en die ZAR deur anneksasie aan Brittanje
afgestaan (Deut. 23:21-23 en Prediker 5:3-5). Paul Kruger het dit besef en die Volk deur nog ‘n Gelofte opnuut aan die
Gelofte van Bloedrivier gebind, met die gevolg dat hulle Brittanje oorwin het.
MERKWAARDIG! Twee oorloë - beide op dieselfde datum: 16 Desember, op ‘n Sondag, het gepaard gegaan met die
aflegging van ‘n Gelofte aan God Almagtig en is deur Hom aangeneem.
Die Gelofte van Paardekraal het in der waarheid die Gelofte van Bloedrivier in die harte van die Volk geplaas en gemaak
dat dit vandag nog herdenk word. Hierdie Geloftes en die Wonderfontein broederskapooreenkoms het die eens
verdeelde Trekkergemeenskap tot volk saamgesmee. Mag dit weer so gebeur.
Taak van die Geloftefeeskomitees:
Die probleem waarmee ons egter te kampe het en waarvan meeste van ons nie weet nie, is dat elke feeskomitee ook
verplig is om die gebeure rondom die Eerste Vryheidsoorlog met feesgangers te deel en ook feesgangers aan die
Paardekraal Gelofte te bind. Daarbenewens lê die verpligting om as Volk jaarliks by Paardekraal byeen te kom ook op
elkeen van ons se skouers.
Ons pleit teenoor u:
Moenie u plaaslike feeste verwaarloos nie. Kom u verpligting teenoor ons Hemelse Vader na deur as ‘n persoon of ‘n
gesin of afgevaardigde, die jaarlikse Geloftefees te Paardekraal by te woon. Sodanige afgevaardigdes sal u gemeenskap
verteenwoordig en sodoende die volksverpligting nakom. Sodoende sal ons beide Geloftes herdenk en die eer aan ons
Hemelse Vader gee wat Hom toekom. In Ex. 4:29-31 en 1 Sam. 8:4,7 het die oudstes die volk verteenwoordig om voor die
Aangesig van God Almagtig te vergader. Andersins beroof ons Hom van die eer wat Hom toekom soos wat Hy dit in Ps.
50:14-15 vereis; en sal Hy voortgaan om die werke van ons hande te verwoes soos opgeteken is in Deut. 23:21-23 en
Pred. 5:3-5.
Laat die afgevaardigdes ook ‘n klip uit hulle onderskeie omgewings saambring en dit daar as ‘n nuwe klipstapel kom
vestig. Die oorspronklike klipstapel was tydens die Tweede Vryheidsoorlog deur die Britte weggegooi. Die nuwe klipstapel
sal ten doel hê dat die oorspronklike klipstapel wat die burgers van die ZAR op 13 Desember 1880 daar gestapel het, weer
as herstelde getuienis van die bestaande Gelofte tussen ons en die HERE kan dien. Afgevaardigdes is ook welkom om ‘n
oorkonde of geloofsbrief van hulle onderskeie Feeskomitees of Gemeentes saam te bring vir oorhandiging aan die
Paardekraalfeeskomitee. Daardeur sal landswye deelname na vore kom ten einde alle geloftegemeenskappe in kennis te
stel en te betrek by die nakoming van ons Gelofteverpligtinge.
Skrifgedeeltes:
Hiermee die tersaaklike Skrifgedeeltes – aangehaal uit die 1933/53 Afrikaanse Bybel.
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Ps. 50:14-1
14 Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die
Allerhoogste;

15 en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou
uithelp, en jy moet My eer.

Deut. 23:21-23
21 As jy aan die HERE jou God ‘n gelofte doen, moet jy nie
versuim om dit te betaal nie; want die HERE jou God sal dit
sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word.
22 Maar as jy nalaat om te belowe, sal dit geen sonde in
jou wees nie.

23 Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen soos jy aan
die HERE jou God vrywillig beloof het—wat jy met jou mond
gespreek het.

Pred.5:3-5
3 As jy ‘n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te
betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwase nie.
Betaal wat jy belowe.
4 Dit is beter dat jy nie belowe nie as dat jy belowe en nie
betaal nie.

5 Laat jou mond nie toe om op jou liggaam ‘n sondeskuld te
laai nie, en sê nie voor die gesant van God: Dit was ‘n
vergissing nie. Waarom moet God toornig word oor jou
stem en die werk van jou hande verwoes?

Navrae:
Indien u enige verdere navrae het, kontak asseblief die NKNV by onderstaande telefoonnommers. Daar is ook ‘n stel
dokumentêre dvd’s beskikbaar wat al ons Geloftes illustreer en kan by eersgemelde nommer hieronder bestel word
teen R100 plus koerierkoste van R70.
Die eensydige verbreking van die Paardekraal Gelofte tydens die 1883 Volksherdenkingsbyeenkoms, word ook
daarin behandel asook die uitwerking daarvan tot en met vandag. Die outentieke weergawe van die 1838 Gelofte,
soos vervat in die Kaapse koerant –“De Zuid-Afrikaan, Vrydag den 14 Juny 1839”, word ook getoon en breedvoerig
behandel.
Vrede!
Die Nasionale Komitee vir die Nakoming van ons Volksgeloftes
(NKNV)
Flip Swanepoel (082 455 4303)
Jaco Diederiks (082 330 9087)
Doep du Plessis (083 328 8716)
Bennie Kruger
Paul Kruger (082 267 0364)
Steyn van Ronge (082 574 5365)
Cas Cloete (082 414 0819)
Alwyn de Klerk
1

Bailey, Alana: Die Gelofte van 16 Desember 1838: Die herdenking
en betekenis daarvan, 1838 tot 1910.
1
Kistnerã, Wolfram: The 16th of December in the context of
Nationalistic thinking in colonial and apartheid South Africa.
Interpretation of South African history as a source of divine
revelation manifesting God’s relation to his people and his will for
the future of this people .
1
In de tegenwoordigheid van den Almachtigen God, den kenner
aller harten, onder biddend opzien om Zijn genadige hulp en
ontferming, zijn wij, Burgers der Zuid-Afrikaansche Republiek,
plegtig overeengekomen, gelijk wlj blj dezen

veertig jaren waren veertig jaren van smart en lijden. Wij hebben
Natal, den Oranje-Vrijstaat en de ZAfrikaansche [sic] Republiek gesticht, en driemalen heeft de
Engelsche Regeering onze vrijheid vertrapt. En onze vlag, die onze
vaderen met hun bloed en tranen gedoopt hebben, van den grond
gehuld
[neergehaal]. Als door een dief in den nacht is onze vrije Republiek
weggestolen. Wij kunnen en wij mogen dat nie dragen. God wil,
dat de eerbied onzer vaderen en de liefde jegens onze kinderen ons
voorschrijft, het erfpand der vaderen ongeschonden aan onze
kinderen over te leveren. Daarom is het dat wij hier bijeentreden en
dat wij elkander de hand geven, als mannen, broeders, plegtig
belovende, trouw te houden aan ons land en volk en met het oog
op God zamen te werken tot den dood toe, voor de herstelling van
de vrijheid onzer Republiek. Zoo waarlik helpe ons God Almachtig!

overeen[ge]komen, om voor ons en onze kinderen een heilig
verbond op te rigten, hetwelk wij met plegtigen eed bezweren.
Ruim veertig jaren is het geleden, dat onze vaderen de Kaapkolonie
ontvlugt zijn, om een vrij en onafhankelijk volk te worden. Deze
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Ons verken ons land ...Ventersdorp
in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Ventersdorp

Ventersdorp
Ventersdorp se ligging in Noordwes

Koördinate:

26°19′S 26°49′O Koördinate:

Land

26°19′S 26°49′O

Suid-Afrika

Provinsie

Noordwes

Distrik

Dr. Kenneth Kaunda

Munisipaliteit

Ventersdorp

Stigting

1866

Oppervlak[1]
- Dorp

53,88 km² (20,8 vk m)

Bevolking (2011)[1]
- Dorp
- Digtheid

4 204
78/km² (202/myl2)

Rasverdeling (2011)[1]
• Swart

51.4%

• Kleurling

5.5%

• Indiër/Asiër

2.3%

• Blank

40.2%

• Ander

0.5%

Taal (2011)

[1]

• Afrikaans

46.6%

• Tswana

40.5%

• Engels

4.3%

• Xhosa

2.8%
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• Ander

5.8%

Poskode (straat)

2710

Poskode (posbus)

2710

Skakelkode(s)

018

Ventersdorp is 'n dorp in die Noordwesprovinsie, in Suid-Afrika met sowat 4 200 mense. Ventersdorp is 53 km oos
van Coligny en die N14 nasionale pad gaan deur die dorp. Eugène Terre Blanche, stigter van die Afrikaner
Weerstandsbeweging (AWB) is op die dorp gebore.
Inhoud
[versteek]





1 Geskiedenis
2 Distrik
3 Besienswaardighede

Geskiedenis[wysig | wysig bron]

Die NG moederkerk op Ventersdorp.

Ventersdorp is in 1866 as 'n NG gemeente gestig op die plaas Roodepoort en die dorp en gemeente is na die eienaar
vernoem, Johannes Venter. Die plaas was naby die oorsprong van die Schoonspruit.

Distrik[wysig | wysig bron]
Die distrik is 3 550 km2 groot. Die ekonomie draai om bees- en mielieboerdery. Die graansilo's is van die grootste ter
wêreld. Besproeiingswater word van 'n dam in die Rietspruit 10 km suid van die dorp verkry.

Besienswaardighede[wysig | wysig bron]
Daar is twee natuurreservate: Schoonspruit en 'n privaatreservaat, Makokskraal. Die plaaslike museum huisves 'n groot
versameling gewere wat die Boere tydens die Tweede Vryheidsoorlog gebruik het en daar is ook 'n begraafplaas van dié
soldate in die dorp. Daar is ook twee watermeule in Schoonspruit wat dateer uit die 1800's.
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DIE LEDE SE SEEPKIS

WENKE EN GEBRUIKE VAN KOEKSODA (VERVOLG)
VOEDSEL:
•

Aartappelskyfies: Voeg ‘n knippie koeksoda by die olie, dit verhaas die braaiproses.

•

Botter: Wanneer botter pap geword het en daar geen yskas is nie, gooi twee koppies koue water waarin 1t koeksoda
opgelos is op die botter. Laat staan en die botter sal gou weer styf wees.

•

Eier af te dop: Voeg koeksoda by die water waarin eiers gekook word en die dop sal nie vassit as jy dit afdop nie.

•

Jellie vinnig te stol: Gooi 'n klein bietjie koeksoda of suurlemoensap by om jellie vinniger te laat stol.

•

Vye haartjies: Om die haartjies van groenvye te verwyder: Kook die vye totdat dit sag maar nie pap is nie. Gooi dan
oor 50 vye ’n ½t koeksoda met die water waarin die vye gekook is. Laat dit ’n minuut of twee staan. Gooi dan die vye in
koue water. Die haartjies sal nou vanself afval en dit is nie nodig om te skraap nie.

•

Bruismeel: Meng jou eie bruismeel. Sif vier keer saam: 4 x 250ml koekmeel, 30ml kremetart, 15ml koeksoda.

•

Plaasvervanger vir bakpoeier: Maak jou eie bakpoeier: Sif 30ml kremetart, 15ml koeksoda en 15ml mazeina saam.

•

Beesstert: Voeg bietjie asyn of koeksoda by water waarin beestert gekook word. Dit maak dit heerlik sag.

ALGEMEEN:
•

Watervlekke op hout: Skuur met tandepasta, voeg dan koeksoda by. Poleer met sagte lap.

•

Aangebrande pot: Strooi koeksoda op die aangebrande deel. Maak klam met ´n bietjie water. Asyn en koeksoda werk
baie goed. Kook vir 5 minute en laat staan ‘n paar uur.

•

Juwele: Maak juweliersware skoon deur dit oornag te week in ‘n mengsel van koeksoda en asyn. Indien nodig, skrop
liggies met ‘n ou tandeborsel. Dit verwyder alle vuilighede sonder om die stene, goud of silwer te beskadig. NB:
Moenie pêrels oornag week nie - net vir sowat ‘n uur.

•

Wasmasjien (frontloader) skoon te maak: Voeg ‘n koppie wit asyn en koppie koeksoda een keer ‘n maand by ‘n warm
siklus van jou wasmasjien. Gooi die mengsel direk in jou drom. Voeg ‘n ½k asyn en ½k koeksoda by die
versagmiddelbakkie. Laat die wasmasjien op die warm siklus loop om die res van die werk te doen.

•

Wit klere wat gevlek is deur saam met ander klere te was: Gebruik baie warm water. Smeer kledingstuk goed in met
groen koekie sunlight seep. Gooi 4 eetlepel koeksoda en 1 koppie wit asyn in water. Druk kledingstuk onder water. Roer
nou en dan. Week vir drie ure. Jy sal verbaas wees wat haal koeksoda en asyn uit jou klere.

•

Bruinmerke aan ‘n kraag: Maak ´n pasta van asyn en koeksoda en vryf dit aan, laat staan ‘n ruk en was.

•

Was geverfde mure met ’n mengsel van 250ml ammoniak, 125ml wit asyn, 60ml koeksoda en 4 liter warm water.
Spons die mengsel oor die oppervlaktes en spoel af met skoon koue water.
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•

Katte en honde wat op verkeerde plekke piepie: Strooi koeksoda op die urien. Los rukkie en stofsuig soos gewoonlik .
Dit sal ook voorkom dat die dier weer daar urieneer.

•

Kakkerlakke: Meng helfte\helfte koeksoda of versiersuiker met gips of Borax poeier (of Boorsuur wat meer dodeliker is
as Borax) Gooi in ‘n houer soos ‘n ou speserye bottel of babapoeier blik en strooi onder in al jou kaste. Vervang elke 2
maande. Neem 2 weke om te werk maar werk goed en is veilig om te gebruik.

•

Blindings (Blinds): Was blindings met ’n mengsel van 250ml ammoniak, 125ml wit asyn, 60ml koeksoda en 4 liter warm
water. Spons die mengsel oor die oppervlaktes en spoel af met skoon, koue water.

•

Braaksel reuk uit matte: Droë koeksoda wat oorgestrooi word en ‘n ruk gelos word werk goed om reuke te verwyder
.Maak ‘n pasta van koeksoda en water aan. Smeer op area en vee dan met skoon klam lap af. Gooi droë koeksoda oor
die area en laat staan vir ‘n uur en stofsuig dan.

•

Deoderant vlekke op klere: 4 liter louerige water, 1eetlepel koeksoda, ½ koppie asyn en so bietjie meer as `n proppie
dettol. Week omtrent `n uur, gooi alles net so in wasmasjien en was.

•

Drein (slegte reuk): Gooi ½ boks koeksoda in die drein af. Gooi dan ½ koppie wit asyn in en hou ou lappe gereed om
die drein bo toe te druk sodat niks kan uitkom nie. Los die konkoksie vir ongeveer ‘n halfuur in die drein. Gooi dan ‘n
ketel vol kookwater stadig af in die drein.

•

Toilet (verstopte afvoerpype): Om verstopte afvoerpype weer vry te laat vloei. Gooi ‘n ¼ koppie koeksoda in die
uitloop. Gooi ‘n ½ koppie asyn agterna en plaas die prop terug. Wag 15 minute en gooi 4 liter kookwater in.

•

Rioolpyp verstop: Gooi 1 koppie sout, 1 koppie koeksoda en 1 ketel kookwater in 'n rioolpyp wat met vet verstop is .
Die vetterigheid los dadelik op.

•

Fles (suur reuk): Meng koeksoda met kookwater laat en staan vir ‘n dag en spoel dan goed uit. Laat fles ‘n dag lank in
son om droog te word en stoor sonder prop op. Suurlemoensap gemeng met 1 eetlepel koeksoda in louwater. Droog
uit in die son vir ‘n dag lank. Stoor sonder prop op.

•

Grasvlekke op klere: Deurweek die vlek met asyn wat in ‘n skoon spons gedoop is en dep liggies om vlek te laat
loskom. Vir hardnekkige vlekke maak pasta van asyn en koeksoda aan en borsel met ‘n tandeborsel in vlek in. Was dan
soos gewoonlik.

•

Insekmerke op motors: Smeer pasta van koeksoda aan bakwerk om insek merke af te haal.

•

Ketel (om nuwe smaak te verwyder): Koeksoda en asyn gemeng werk. Kook daarna ‘n paar keer met skoon water.

•

Leiklip teëls: Meng 1k asyn, 1k Jik, ½k Domestos en ¼k koeksoda - dit bruis en haal al die vuiligheid af. Teëls: Meng 7k
water,½k koeksoda, ½k ammoniak en ½k asyn.

•

Teëls (“grout” skoonmaakmiddel): 60g koeksoda, 60g Borax, 80ml wit asyn. Meng alles saam tot ‘n pasta. Skrop tussen
teëls in met ’n tandeborsel. Los dit op vir een uur en was dan af.

•

Tupperware: Smeer jou taai of gevlekte Tupperware met ‘n pasta van koeksoda en laat dit oornag staan.

•
•

Vetkryt aan mure: Nat lap in koeksoda gedruk, vryf liggies.
Oond: Meng ½ koppie koeksoda met net genoeg water om ‘n smeerbare pasta te vorm. Smeer oond en glas met pasta,
los aan vir halfuur en vee af met klam lap. Aanpaksels wat agter gebly het kan met ‘n skuurder maklik afgehaal word.

•

Plaveisel en sement: Vir oliekolle op sement, gooi genoeg asyn oor en strooi dan koeksoda oor. Dit sal al die vulles laat
opkook. Spuit af met ‘n tuinslang, of was af.
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•

Stort: Maak stort met koeksoda en asyn skoon. Maak eers seker alles is nat, dan "pak" jy koeksoda met die hand en
vryf dit teen die mure. Spuit dan asyn oor, los vir 20 minute en was af met 'n sponsie. Meng 1k asyn, 1k Jik, ½k
Domestos en ¼k koeksoda - dit bruis dan en haal alles af ..dit werk ook baie goed vir die seepaanpaksel in`n stort.

•

Stortgordyn: Skrop eers met asyn en koeksoda om skoon te kry, gooi daarna asyn in ‘n spuitbottel en spuit gereeld aan.

•

Vlekvrye staal wasbak: Om ‘n vlekvryestaal-wasbak so blink te hou soos die dag toe dit ingesit is, vee gereeld
wasbakke met ’n mengsel van koeksoda en sodawater uit. Gooi ook hierdie mengsel in ’n sproeikannetjie om ander
vlekvryestaal-toestelle daarmee skoon te maak, soos jou ketel of broodrooster. Sproei die oplossing op die toestelle en
vee met ’n klam lap af. (Wees versigtig naby die drade en elemente.)

•

Waspoeier: 250g Boraks, 150g wassoda, 140g Oxyclean (kan weggelaat word) 1 koekie sunlight seep, 180g koeksoda.
Rasper seep fyn, meng met res van bestanddele en hou in emmer of bottel wat dig sluit. Gebruik 1-2 eetlepels per
bondel wasgoed.

•

Wit klere se vlekke uit te haal: Miracle vlekverwyderings middel: Meng 1k Sunlight Liquid, 1k Jik en 7 teelepels
koeksoda op 2 liter warm water. Spuit op vlekke en laat staan ‘n paar minute. Was soos gewoonlik. Vlekke weg!! Meng
4 eetlepels koeksoda met 1k wit asyn en kookwater. Week sokkies vir ten minste 3 ure. Was dan normaal weg..

•

Yskasreuke: n Oop houer koeksoda werk, vervang dit so elke 3 maande. Laat staan ‘n bakkie vanilla en ‘n bakkie met
droë koeksoda vir ‘n paar dae in die vrieskas, hou die yskas toe. Dit vat lank maar dit kom reg! Was die vrieskas of
yskas uit met koeksoda . Vul ‘n paar bakkies met vanilla essens en sit in die yskas saam met ‘n paar stukkies steenkool.
Sprinkel met droë koeksoda en los oornag.
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KONTAK ONS
AWB Hoofkantoor
018 264 3669
Faks: 018 264 2516
mtb@telkomsa.net

AWB Diamantstreek
Kol Johan Breytenbach
083 284 3587

AWB Natalia
082 882 4413
Kol Barney Dreyer

AWB Vrystaat
079 872 5193
Brig Danie Wessels

AWB Pretoria/Noord en Oos-Transvaal
074 239 1503
Kol Pieter Swanepoel
AWB Ooskaap
073 257 6208
Kmdt Willie Geere

AWB Weskaap
072 376 6519
Maj Bertie Kruger

AWB Oosrand
082 298 6557
Gen Piet Cilliers

AWB Wesrand
082 415 4239
H/Kmdt Johan Swanepoel

AWB Rustenburg
084 250 2150
Kol Jerry Bezuidenhout

AWB Kalahari
072 997 0583
H/Kmdt Kobus Botes

AWB Vaaldriehoek
082 299 4803
Kmdt Dawid Jacobs
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VEROOTMOEDIGING ELKE AAND OM 21h00.

GOD • VOLK • VADERLAND
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