
Die program was net so stampvol soos die saal. Daar was sang-
solo's, voordragte, 'n mini-toneelopvoering en 'n klaviersolo. En dit
alles deur kinders tussen die ouderdom van vyf en sestien jaar. 

Dan was daar die grootmense wat ook aan die beurt moes kom.
Die Tokkelaars, 'n professionele akoestiese snaarorkes, het 'n ver-
toning gelewer en ook die samesang begelei. Aan dié samesang
sessies het die gehoor met oorgawe deelgeneem. Mnr. Mornay
Jansen, penningmeester van die ANB, het gaste aangenaam verras
met sy puik bas-bariton stem tydens sy uitvoering van 'n paar
liedere. Maar dit was veral toe hy die aand se verrigtinge ná die
gaskunstenaar afgesluit het met Koos du Plessis se "Gebed", dat hy
die gaste hoendervleis laat kry het in meelewing.  
Vir afwisseling op die program was daar die twee manne wat die

gehoor laat skater het met ligter vermaak. Mnr. Johan Grobler,
dagbestuurslid van die ANB, het ook verras toe hy as komediant en
storieverteller ontpop het. En dan was daar die seremoniemeester,
mnr. Braam Olivier, wat die gaste telkens laat skater het met sy
kwinkslae en grappe. Hy het egter 'n groot aandeel in die sukses
van die aand gehad met sy professionele optrede.

Na 'n pouse, waartydens gaste kon weglê aan heerlike eetgoed en
'n koppie tee of koffie geniet, het die gaskunstenaar aan die beurt
gekom. Die professionele sangeres, Liza Foster, het gesorg vir heer-
like ligte vermaak met 'n aantal Afrikaanse luisterliedjies en 'n keur-
spel of twee. Tydens Liza se program het sy ook 'n duet gesing saam
met die tienjarige Henko Olivier, tot groot vermaak van die gaste.
Henko het baie moed aan die dag gelê vir hierdie poging en almal
het saamgestem dat hy baie potensiaal met sy jong sangstem het. 

Die sukses van hierdie koffiehuiskonsert, wat deur die ANB-
dames van Verwoerdburg gereël is, voorspel groot dinge vir 5 No-
vember as die ANB sy eerste verjaardag vier. 'n Spogdinee word
beplan vir dié geleentheid, wat sal saamval met die ANB se laaste
hoofbestuursvergadering van die jaar.

Vroeër dieselfde dag van die koffiehuiskonsert het die ANB sy

derde suksesvolle hoofbestuursvergadering ook in Verwoerdburg
gehou.  Onder voorsitterskap van mnr. Willie van der Grijp is 'n vol
en belangrike agenda aangepak. Hoofbestuurslede kon hoor hoe
die beweging steeds groei en hoe die ANB se finansies stelselmatig
versterk. Meer debietorders is egter steeds nodig vir stabiliteit en
beplanning, asook uitbouing van die Nuusbrief. Vir die eerste keer
is ook  baie aandag geskenk aan aktuele sake en realiteite rondom
die uitdaging waarvoor Afrikanernasionaliste vandag in Suid-Afri-
ka staan. Veiligheid bly hier 'n belangrike saak.
Mnr. Hendrik de Wet, ondervoorsitter van die ANB, het  die ver-

gadering afgesluit met 'n toespraak waarmee hy die teenwoordiges
oudergewoonte op sy besonder intense wyse begeester het. Mnr.
De Wet het ANB-lede herinner waar ons vandaan kom en waar-
heen ons op pad is. Hy het hoofbestuurslede op 'n voëlvlug geneem
oor die gebeure in die voorafgaande maande tot op daardie dag
byna 'n jaar gelede, wat hy soos volg opgesom het: "Alhoewel daar
boekdele geskryf kan word oor die gebeure  wat aanleiding gegee
het tot die stigting van die ANB, was die uiteinde 'n verslae en ver-
stote handjievol ware Bittereinders op die sypaadjie voor 'n stad-
saal. Verstoot en uitgedryf. Sonder om onsself te verhef tot dit wat
ons miskien probeer wees, naamlik ware Bittereinders, het ons
daardie dag onbewustelik Jaap Marais se toets van ware Afrika-
nernasionalisme geslaag. Hoe dikwels het hy ons nie geleer dat
ware Afrikanernasionalisme oor die jare heen die skeppingsdrang
is wat tot stand moet bring, dit wat ons vandag het. En as ons
bestek opneem van wat ons vandag het, kan ons met trots voor die
wêreld staan, want ons het in besit geneem die kosbaarste kleinood
van ons Volk -- naamlik ons geloof in ons God!"

Nadat mnr. De Wet weer die haglike toestand in ons vaderland be-
spreek het, het hy die noodsaak van ons stryd beklemtoon. Hierin
word die woorde van die digter vir ons 'n wekroep as hy sê: "Nee, soet
is die stryd vir die stryder, want hy het die Roepstem gehoor. Maar die
man wat sy deelname weier, is die man wat sy Nasie vermoor!"    
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ANB HOU REUSE KOFFIEHUISKONSERT IN VERWOERDBURG

DIE ANB se eerste groot sosiale funksie was in pas met alles wat dié beweging tot dusver aangepak het --
dit was 'n reuse sukses en het alle verwagtinge oortref! Byna 140 Afrikanernasionaliste, oud en jonk, het
die saal van vroegaand af begin volpak in afwagting vir dié heuglike gebeurtenis.



Grondsake: Ons is nou openlik op die Zimbabwe-pad
Die afgelope maand het die ANC-regime aangekondig dat die
beginsel van vrywillige koper en -verkoper geskrap gaan word ten
opsigte van grondeise in Suid-Afrika.

Hierdie verwikkeling bewys twee baie belangrike beginsels.
Eerstens is dit weer 'n bewys dat die kommunistiese ANC-regime
in die posisie sit om te maak en breek soos hulle luskry en dat die
massas geen "wetlike" verweer hierteen het binne die raamwerk
van die huidige staatsbestel nie. Hulle het die nodige tweederde
meerderheid. As hulle dus besluit om 'n wet te maak waardeur
hulle Blankes se grond kan steel onder die dekmantel van nasio-
nalisering en met die verskoning van "regstelling van foute uit die
verlede", is daar niks wat hulle kan keer nie. Die Witman is
magteloos. Dit kan inderdaad as 'n feit aanvaar word dat nasio-
nalisering van landbou- en ander grond in privaatbesit in die toe-
koms 'n realiteit sal word.

Plaasbesettings en intimidasie soos dit sedert 2000 in Zimbabwe
gebeur het, sal hier by ons die logiese gevolg wees van hierdie nuwe
verwikkeling. 
Die tweede beginsel wat hier uitgewys word is die sinloosheid van

onderhandelings met die kommuniste. Na al die versekerings en
"waarborge" wat daar oor grond in Suid-Afrika gegee is, soos dat
boere wat onteien word markverwante vergoeding sal kry, kom die
kommunistiese ANC nou en verander eenvoudig die reëls van die
spel. Dit bewys weer die groot volksleier van die Afrikaner, Jaap
Marais, se woorde toe hy gewaarsku het: "Die man wat instem om
met die kommunis te onderhandel, het klaar verloor." Afrikaner-
nasionaliste se standpunt staan steeds sterk: Dié land is óns land en
ons skuld die Swartman nie 'n enkele duim van ons grond nie!

Nóg ANC wette om Blankes se grond te roof
Intussen het Thoko Didiza, minister van Landbou en Grondsake se
planne om wetgewing só te verander dat buitelanders nie meer hier
mag grond besit nie, ook bekend geword. Daar moet bietjie dieper
gekyk word na die stellings oor "grondbesit deur rykes" wat die
afgelope tyd in die ANC se nuusbrief, ANC Today, gemaak is. 

Daar word melding gemaak dat Suid Afrika 'n aktiewe mark vir
grond het wat geleenthede bied vir grondhervorming en dat saam-
gewerk moet word met grondloses, grondeienaars en ander rolspe-
lers om sistematiese behoeftes vir elke gebied te bepaal. Ook dat
met grondeienaars onderhandel moet word om genoeg geskikte
grond beskikbaar te stel teen 'n bekostigbare prys. En dan word gesê
"waar onderhandelings nie vlot nie, moet onteiening ingespan word
ingevolge die voorskrifte van die Grondwet en wetgewing oor
grond hervorming". Dan kom die voorstel dat buitelanders grond
by die regering vir 99 jaar kan huur.

Nana Zenani, Didiza se woordvoerder, beweer dat die Departe-
ment van Landbou en Grondsake deur samesprekings wat teen die
einde van die jaar gehou sal word grondpryse meer bekostigbaar vir
landsburgers sal maak. Die vermelding van "die hoeveelheid grond
wat rykes, insluitende Suid-Afrikaners, besit" is op geen ander van
toepassing as op Blankes, en in besonder op die Afrikaner grondbe-
sitters nie.

Die klem van die aksie word op buitelandse grondbesitters gelê,
terwyl die beoogde wysiging van die wet ten doel het om ook die
sogenaamde "ryk" blanke burgers in die algemeen van hulle grond

te beroof, en wanneer dit in staatsbesit is sal dit aan uitlanders van
hul keuse verhuur kan word. 

Wie is Luyt se jong nuwe leier?
Een van die grootste verrassings van die afgelope tyd in die Suid-
Afrikaanse politiek, was die aankondiging dat dr. Louis Luyt se
party, die Federale Alliansie, gaan herleef. 
Dr. Luyt het hierdie party gestig kort na sy onderonsie met Nelson

Mandela in die hooggeregshof in Pretoria oor die destydse omstre-
de kommissie van ondersoek na rugbysake. Dié ondersoek was
uiteindelik die begin van die einde vir Luyt as rugbyadministrateur.
Luyt het ander Afrikanerpolitici van ruggraadloosheid beskuldig en
toe sy eie party gestig om die ANC aan te vat. Uiteindelik kon die
FAgenoeg stemme kry vir twee verteenwoordigers in die nasionale
parlement en in die provinsiale regering van die PWV (Gauteng). 

Later het die FA deel geword van die Demokratiese Alliansie
(DA), saam met die NP en die DP. Dié party het binne hierdie
alliansie feitlik verdwyn.
Nou wil die FAop hul eie terugkeer na die speelveld van die kom-

muniste se plaaslike verkiesing wat later vanjaar of vroeg in vol-
gende jaar gaan plaasvind. Luyt het aan die media gesê dat sy party
ongelukkig is met die verloop van sake binne die DA. Hy beweer
dat sy ondersteuners 'n onafhanklike stem in die kommuniste se
raadsale wil hê. Maar in dieselfde asem meld Luyt ook dat hyself
nie werklik meer enige toekoms het in die politiek nie. Volgens hom
is 'n "vars jong leier" reeds geïdentifiseer om die leisels oor te neem
en die stryd binne die strukture voort te sit namens gefrustreerde
ondersteuners van die FA.
Hierdie uitlatings prikkel die belangstelling van enige nuuskierige

politiek waarnemer. Luyt se verskoning vir die skielike herlewing
van die FA klink 'n bietjie vreemd en maak nie werklik sin nie.
Inteendeel, as 'n mens eerlik moet wees, is dit duidelik dat hierdie
verwikkeling 'n baie interessante kinkel in die Afrikanerpolitiek kan
bring in die volgende paar maande.
Luyt se geskiedenis getuig daarvan dat hy in die verlede al gebruik

is om obskure politieke agendas te laat vlot. Is hierdie 'n herhaling
van die geskiedenis? Is dit nie dalk die manier waarop bedenklike
figure in Afrikanergeledere die laaste trappie tot by die partypoli-
tieke arena gaan voltooi nie? Om aan verkiesings deel te neem het
'n mens immers 'n partyorganisasie en strukture nodig. 

Kom ons vra die vraag maar reguit: Is die herlewing van die FA
dalk die voertuig waarmee sekere groeperinge in Afrikanergeledere
vanuit 'n gekamoefleerde basis waar hulle tans nog op die "taal- en
kultuurakker" woel, die plaaslike verkiesings van 2005/2006 gaan
betree? Ons wag in spanning op die bekendmaking van die naam
van Luyt se "vars jong leier"... 

Jacob Zuma en die toekoms
DIE sage rondom die gewese adjunk-president van die ANC en van
Suid-Afrika, Jacob Zuma, is stadig maar seker besig om 'n deur-
slaggewende politieke faktor te word. Sedert die vorige verskyning
van hierdie nuusbrief, waarin daar bespiegel is oor Zuma se toe-
koms, het sake vir hom op die oog af drasties versleg. Hy is deur
Mbeki as adjunk-president afgedank en daarmee het hy byna al sy
voorregte as senior parlementslid verloor. Tog blyk dit of die einde
van Zuma nog lank nie in sig is nie.
Die wyse waarop Zuma massa-steun kry vanuit die geledere links

van die ANC, die hofsaak teen hom wat moet volg en die persoon-
likhede na aan hom wat die afgelope tyd met polisie-optredes ont-
masker is, dra alles by tot 'n baie ingewikkelde katnes wat dalk in
die toekoms verrassende wendings kan veroorsaak ten opsigte van
Zuma se heil. Hierdie saak sal in die volgende uitgawe van hierdie
nuusbrief volledig en in detail bespreek word in 'n agtergrond-
artikel. Moet dit nie misloop nie.                                               
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Wat is Sensitiwiteitsopleiding?
Die benaming "sensitiwiteitsopleiding" is die verbloeming van dit
wat bekend staan as "Brainwashing". Die oorsprong daarvan lê by
die psigologiese bevindings van Pavlov, 'n Russiese sielkundige.
Hy was nie self 'n kommunis nie en het lank voor die kommu-
nistiese oorname in Rusland eksperimente met diere gemaak en
ontdek dat die instinkte by diere tweesoortig is -- dié waarmee die
dier gebore is en die ander wat deur die mens gekondisioneer is. 
Pavlov se eksperimente met honde is alom bekend. Hy het byvoor-
beeld 'n bak met kos voor 'n hond gesit en 'n sekere kleur lig
aangeskakel, dit opgevolg met 'n leë bak, maar 'n ander kleur lig
aangeskakel. Hierdie prosedure het hy vir 'n geruime tyd toegepas.
Daarna het hy die leë bak voor die hond neergesit, maar die lig
aangeskakel wat altyd aangeskakel word wanneer die bak vol kos
is. Die hond het toe net soveel speeksel afgeskei asof die bak vol
kos is. Daarna het hy die bak vol kos voor die hond neer gesit en
die verkeerde lig aangeskakel, toe weier die hond om te eet. Nadat
hy 'n paar keer eers die regte lig en dan weer die verkeerde lig
aangeskakel het, het die hond neuroties geraak en  in menslike
terme, waansinnig begin blaf.

Toe die kommunistiese hiërargie in Moskou nie daarin slaag om
burgerlikes vrywillige navolgers van die kommunistiese ideologie
te maak nie, is daar begin om Pavlov se eksperimente op mense toe
te pas. Gebaseer op Pavlov se bevindings met die hond, is die
Russiese bevolking gekondisioneer om vrywillig die kommunis-
tiese ideologie na te volg. 

Edward Hunter, skrywer van die boek "Brainwashing: The story
of the men who defied it", het tydens 'n konsultasie met die VSA se
Huis van Verteenwoordigers se Komitee vir nie-Amerikaanse
Bedrywighede in 1958 sensitiwiteitsopleiding soos volg beskryf: 
"A more exact term in the military lexicon would be ‘mind attack.’
We are accustomed to such terms as infantry attack, naval attack,
air attack. Mind attack simply recognizes a new dimension to the
kinds of war used against armies on the field or against peaceful
populations... Brainwashing consists of two processes, a softening
up and an indoctrination proces. Each of these is formed out of a
set of different elements... hunger, fatigue, tenseness, threats, vio-
lence... .drugs and hypnotism".
Dr. Harlan McNutt 'n psigiater en direkteur van die Washingtonse

Pierce County Gesondheids Departement, verklaar in die Aubum
Globe News (14/2/1971) onder die opskrif "Intermediate school
members told Sensitivity training can be dangerous, psychiatrist
warns" dat "..more than one instance of adults going into some type
of sensitivity training, in full possesion of their faculties, and co-
ming out, are in some way damaged. It is confrontation, in which
able people tear each other apart".

"ISSUES IN TRAINING" 'n handleiding van die "National Trai-
ning Laboratories and National Education Association" (VSA)
noem hierdie proses "Human Relations Training", wat behels dwin-
gende oorredingswerk waarmee die denke hervorm word, "...the
process is to unfreeze the person's stable equilibrium, ...to change
it through identification with new attitude and internalization of the
new attitudes. Then refreeze the changed attitudes into the rest of
the personality". 

Rusland was waarskynlik die proefkonyn 
van die Joodse geldmag

Na 30 jaar van kommunistiese bewind in Rusland, is daarin geslaag
om die perfekte gekondisioneerde gemeenskap te skep wat vrywil-
lig die orde wat deur die owerhede geskep is, sou navolg. Aanvank-
lik is kinders met geweld van die ouers weggeneem om in 'n be-
paalde rigting onderrig te word waar die invloed van ouers geen rol
kan speel nie. So is daar 'n geslag geskep, wat hulle nageslag sal
opvoed volgens die norm waartoe hulle gekondisioneer is. Byna
soos 'n miernes waar miere elkeen sonder afwyking die koningin
behaag.
Hierdie strategie is ook in al die voormalige kommunistiese lande

met groot sukses gevolg. 
Die Russe was waarskynlik die aanvanklike proefkonyne om
Pavlov se bevindings op mense toe te pas. Indien dit sou slaag, sou
dit later deur die Joodse geldmag oor die wêreld heen toegepas kon
word. Na die Tweede Wêreldoorlog was die toepassing daarvan in
China, Korea, Honkong en Asië tot in die woude van die Malayas
reeds in volle swang en is begin om dit ook in die VSA en ander
Westerse lande toe te pas. 

Die New York Times publiseer op 6 Januarie 1957 'n artikel met
die tema "new troop indoctrination program, based on the Code of
Honor that President Eisenhower proclaimed on August 17, 1955".
Daar is bevind dat patriotisme by die VSA soldate in die twee jaar
daarna afgeneem het, "...Discipline among Americans was almost
non-existent, ...Americans collaborated with the Communists in
some way, either as informers or propagandists.. Never before in
history had so many Americans gone to the aid of the enemy than
during the Korean war".
In Suid Afrika skryf prof. AD Pont in die CKAse Junie 1973 pub-

likasie nr. 7: "In die jongste tyd het die bekendmaking van sekere
gebeure en praktyke van die Wilgespruit Fellowship Centre die
hele praktyk en begrip 'sensitivity training' of ook genoem 'T-group
training' baie sterk onder die aandag gebring ...Uit die bestudering
van 'sensitivity training' is dit duidelik dat tydens so 'n kursus
meeste mense se opvattings, insigte, norme en gedragspatrone
verander kan word en dat deur sorgvuldige manipulasies van die
kant van die ‘trainer’ enige gedagte, ideologie of waardesisteem
aan die meeste mense oorgedra kan word". 

Nasionalisme moet vervang word met 'n 
nuwe wêreldorde van eenheid

Die hele program van sensitiwiteitsopleiding is daarop gemik om
eerstens soos Edward Hunter dit stel: "…to befog the brain so a
person can be seduced into acceptance of what otherwise would be
abhorrent to him. He loses touch with reality. Facts and fancy whirl
around and change places... However, in order to prevent people to
recognizing the inherent evils ....pretend that it is only another
name for something already very familiar and of unquestioned
respect, such as education or reform". Tweedens het dit ten doel
om die natuurlike en ingebore instink van vertroue in die mensdom
te vernietig. Daar word gekonsentreer op die man, vrou, verloofde,
vader, moeder, familie, vriende, onderwyser, predikant, volksgenote
en owerhede wat jou op die een of ander tyd in die steek gelaat het.
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SENSITIWITEITSOPLEIDING
Kommunistiese Hervorming van die Denke 

Gedurende die sestiger- en vroeë sewentigerjare van die vorige eeu is ons samelewing uit talle behoudende
oorde gewaarsku teen wat genoem word "Sensitivity Training". Vandag word dit algemeen toegepas op alle
terreine van die samelewing, selfs deur sommige individue en instansies wat daarteen gewaarsku het.
WILLIE VAN DE GRIJP, voorsitter van die ANB, het hierdie saak van nader beskou en gee in hierdie
artikel 'n opsomming van dié gevaarlike kommunistiese strategie.

(Vervolg op bl. 4)



Die gedagte word gekweek dat almal dieselfde is en voorkeur vir
die eie in 'n gemeenskap nie van enige betekenis is nie, maar dat
alles wat bestaan een is. Verder word die mens geindoktrineer om
te glo dat daar in werklikheid geen grense is nie en die werklikheid
een beginpunt het. Goed en kwaad sal dus nie teenoor mekaar staan
nie, daarom moet God en Satan dan ook een en dieselfde wese
wees. Niks kan sleg of boos wees nie, daarom ook geen duiwel,
geen bose geeste, geen hel, geen anti-Chris nie. Die mens moet glo
dat daar geen Skepper is wat eenkant staan nie.
Grense tussen rasse, verskeidenheid van kulture, godsdienste, poli-
tieke partye en alles wat tot skeiding lei is verkeerd en boos. Niks
behoort aan iemand nie, niemand bereik iets of presteer nie, nie-
mand is beter, slegter, mooier, leliker, slimmer of dommer as 'n
ander nie. Die illusie word geskep dat liefde en haat nie werk-
likheid is nie, maar dat die werklikheid universeel sonder enige
bande is, so ook die huwelik. 
Alles is aan alles verbonde -- 'n heelal wat een geheel is, 'n nuwe
wêreldorde van eenheid moet geskep word. 

Onderwys word hervorm
Sensitiwiteitsopleiding het tot gevolg dat o.a. aanvaar word dat
onderwys sillabusse verouderd is. Die VN se "United Nations Edu-
cational Scientific and Cultural Organisation" (UNESCO) het in
1973 sy bloudruk vir "lifelong learning" gepubliseer. Dié meester-
plan van UNESCO het voorskrifte behels om teen die jaar 2000 'n
globale eenvormige onderwys stelsel gevestig te kry. 'n Parallel kan
getrek word met die Soviet onderwys sisteem wat deur die kom-
munistiese regimes toegepas is om die ideale 'Soviet mens' te skep.  

In 1985 het Ronald Reagan, voormalige president van die VSA,
reeds die Amerikaanse bevolking tot hierdie kommunistiese leer-
stelling verbind, "...President Reagan and Soviet President Gor-
bachev signed the U.S.-USSR Education Agreement. It put Ameri-
can technology into the hands of Communist strategists and, in
return, gave us all the psyco-social strategies used in Communist
nations to indoctrinate Soviet children with Communist ideology
and to monitor compliance for the rest of their lives". (Brain-
washing 2 by Edward Hunter) 

In Brave New Schools sê Berit Kjos: " 'education reform' has
turned our education system upside down. Our master plan came
from UNESCO, …the global education system -- the massive edu-
cation program signed into law by President Clinton in 1994".

So was daar ook in Suid-Afrika die United States South African
Leadership Exchange Program (USSALEP) met soortgelyke doel-
witte. 

Die einddoel van die meesterplan 
Berit Kjos haal ook uitlatings aan van voorstanders van hierdie
internasionale onderwys stelsel: 

Al Gore -- "... major goal.. organize a worldwide education pro-
gram.. In the process, we should actively search for ways to pro-
mote a new way of thinking about the current relationship between
human civilization and the earth".

Harold Drummon -- "The basic goal of education is change --
human change...".   

Professor John Goodlad -- "...Enlightened social engineering is
required to face situations that demand global action now... Parents
and the general public must be reached also, otherwise, children
and youth enrolled in globally oriented programs may find them-
selves in conflict with values assumed in the home.. ".

Philip van der Velde -- "...unless a new faith... overcomes the old

ideologies and creates planetary synthesis, world government is
doomed.... Nation-states have outlived their usefulness, and a new
world order is necessary if we are to live in harmony with each
other... The task of reordering our traditional values and institu-
tions should be one of the major educational objectives of our
schools...".

Uit voorafgaande is dit dus duidelik dat die einddoel van hierdie
meesterplan die Joodse geldmag se plan is om die mensdom bur-
gers van 'n een wêreldstaat te maak. Om dit te kan bereik moet daar
'n eenvormige lewens- en wêreldbeskouing by al wat mens is
gevestig word. 

'n Universele god

Die sukses van hierdie "global education system" hang dus ten
nouste saam met die oortuiging dat daar 'n universele god is. 

Volke se lewens- en wêreldbeskouing is ingeweef met geloofs-
oortuigings. Die grondslag vir hierdie geloofsoortuigings word
deur die ouer gelê. Soos by die Afrikanervolk die gebruik was,
word dit gedoen deur inspraak by die kerk, skool of ander tersiêre
instellings.
Hierdie soort gebruike is 'n bedreiging vir die suksesvolle toepas-

sing van die "global education system" en word van regerings
vereis om ouer inspraak by enige skool of ander tersiêre instelling
by wyse van wetgewing verbode te maak, of tot die minimum te
beperk. So doende word nie net die skolier aan hierdie stelsel onder-
werp nie, maar ook verseker dat die toekomstige ouer, opvoeder,
leermeester, dosent en teoloog gekondisioneer sal wees om volgens
kommunistiese standaarde die ideale wêreldburger te wees.

Die jaar 2000 as doelwit

Alhoewel UNESCO se doelwit was om die "lifelong learning"
meesterplan wêreldwyd geïmplementeer te kry teen die jaar 2000,
kon dié doelwit weens godsdienstige struikelblokke en 'n tekort aan
opgeleide "leerders" (onderwysers) nie oral realiseer nie. Veral
vanuit Christelike gemeenskappe het daar besware teen "uitkoms
gebaseerde onderwys" gekom. 

Ten spyte van teenkanting en besware is daar weinig regerings
met die uitsondering van enkele Moslem state, wat nie UNESCO
se "outcomes based system" as leerplan aanvaar en besig is om dit
te implementeer nie.  Daar is egter skole in die VSA wat van
"OBE" afstap.

Waar hierdie praktyke in 1973 nog net by sentrums soos die
Wilgespruit Fellowship Centre in Suid Afrika beoefen is, word dit
vandag algemeen in staat- en privaat skole toegepas. Daar word
selfs gepoog om CVO skole te verplig om hierdie leerplan toe te
pas. By kultuurorganisasies soos die ATKV se jeugsaamtrekke
word veelrassige sensitiwiteitsopleiding toegepas. Wat betreurens-
waardig is, is dat min Christene weet waarom dit gaan. Waarskyn-
lik is die rede hiervoor teoloë en evangeliste wat nie meer uit oor-
tuiging die Woord van God verkondig, of onkundig is en daarom
ook nie lidmate waarsku teen dié aanslag nie. 

Aanslag op ons kinders

Berit Kjos skryf "....if someone had told me that globalist educators
were determined to mold our children into a compliant workforce
for a New World Order by year 2000, I wouldn't have believed
them. If a friend had warned me that political leaders would use our
schools to transform the world into a "global village" held 
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SENSITIWITEITSOPLEIDING
Kommunistiese Hervorming van die Denke (vervolg)

(Vervolg op bl. 7)



Axis of deceit, 'n boek deur Andrew Wilkie, handel oor hoe die VSA,
VK en Australiese regerings betrokke inligting verdraai, skeefgetrek
en gefabriseer het om ‘n saak vir oorlog teen Irak uit te maak. Wilkie
was ‘n senior intelligensie agent van die Australiese Office of
National Assessments (ONA) en was voorheen ‘n luitenant-kolonel
in die Australiese Weermag. Hy het by die ONA op aspekte van
Kosovo, terrorisme, wapens van massavernietiging (WMV) en
grensbeskerming gewerk. Wilkie het uiteindelik oor die regering se
bedrog rondom die redes vir die Irakoorlog bedank en sodoende die
gramskap van die Australiese regering op sy hals gehaal.
Hierdie boek is van uiterste belang vir enigiemand wat belangstel in

gebeure op die internasionale front en veral in die kontroversiële
Irakoorlog. Wilkie verduidelik in sy voorwoord dat die rede vir sy
boek die Eerste Minister, John Howard, se uitnodiging aan hom is,
om getuienis voor te lê oor die regering se misinterpretasie van intel-
ligensie sonder om geklassifiseerde inligting te ontbloot! Wilkie stel
dit dan ook dat dit ‘n dom stelling van Howard was, want hy (Wilkie)
besit nie kopieë van dokumente oor die betrokke hoogs sensitiewe
inligting nie en dat sodanige inligting sover moontlik beskerm moet
word om nie intelligensiebronne op die spel te plaas nie. Die boek lê
dus nie intelligensiedokumentasie as bewysvoering voor nie, maar
gee Wilkie se eerstehandse getuienis oor die saak weer. Wilkie het vir
die Groenes teen Howard in die verkiesing gestaan en sy politieke
sentimente lê dus aan die linkerkant van die politieke spektrum.
Hierin lê waarskynlik die boek se grootste tekortkoming deurdat hy
politici slegs beoordeel in terme van bepaalde omstandighede en hy
sien dus nie die magte agter die skerms raak nie. 

Nieteenstaande dit slaag Wilkie skitterend om sy getuienis sinvol
saam met openbare uitsprake te voeg. Hy skep deurgaans die indruk
dat hy hoë eise aan openbare instansies en persone se integriteit stel
en dat die waarheid by hom voorrang geniet. 
Reeds vroeg in die boek verklaar Wilkie dat “..the war had little to

do with weapons of mass destruction (WMD), and almost nothing to
do with al Qaida. ...waging an unjutified war on the basis of a pre-
posterous lie”. Onder die opskrif An Unnecessary War word die
onderliggende redes vir die oorlog uitgewys. Die ONA was volgens
Wilkie bewus dat daar komplekse en gemengde redes -- strategies
sowel as binnelands -- vir die VSA se inval van Irak was. Olie was
maar een daarvan. Irak het blykbaar die tweede grootste bekende
olievelde en groot dele van die land is nog nie geprospekteer nie.
Wolfowitz, een van Bush se senior amptenare en raadgewers,  het
gesê dat Irak “floats on a sea of oil” toe die nodigheid om met ge-
weld, eerder as deur diplomatieke wyse, die Irak aangeleentheid op
te los ter sprake gekom het. Wilkie verklaar dat olie en die beheer oor
die verspreiding daarvan, Saddam se ware internasionale krag was en
nie die beweerde wapens wat hy sou besit het nie.  Wilkie toon ook
aan hoe die VSA teenstrydig met VN resolusies opgetree het.
Volgens Wilkie was daar egter nog ‘n groter kwessie as olie naam-

lik “the US’s determination to safeguard and enhance its global ide-
ological, economic and military hegemony. This is the big one: the
grand strategy of the US to reign supreme permanently, as espoused
...and articulated bluntly ...by the Bush administration in The
National Security Strategy of the United States of America. In this
quest, Iraq was as much a demostration as a consequence -- an
almost theatrical performance against a country consequent enough
for people to notice, for reasons alarming enough for people to care,
on terms lopsided enough to guarantee a crushing demostration of
US military muscle. Or at least that was the idea”.

‘n Betekenisvolle onderliggende rede vir die Irakoorlog was die
VSA se konsiderasie vir Israel se sekuriteit. Israel se hoof opponent
sou uitgeskakel word, hy sou al die sekuriteitsvoordele met vergrote

en meer permanente VSA militêre teenwoordigheid verkry, en
moontlik ‘n deel van Irak se olie en watervoorrade bekom. Volgens
Wilkie was dit ‘n goeie transaksie, veral in lig van die skrale moont-
likheid dat Irak enige gevaarlike wapens gehad het of dat dit weer die
misielaanvalle van 1991 kon herhaal. Hierdie aspek is waarskynlik
waaroor die oorlog werklik gegaan het, maar Wilkie maak onge-
lukkig net in een paragraaf ‘n verwysing daarna. 

Wilkie maak ook geen melding van die invloed van die Joodse
geldbaronne se pro-Israel drukgroep in die VSA nie. Dit is Israel en
hierdie geldmagnate in die VSAwat die meeste voordeel uit die oor-
log kan verkry. Bush, Blair en Howard is geensins weerhou om ‘n
skrikveldtog te loods oor die “War on Terror” deur die feit dat Irak
omtrent geen vermoë gehad het om ‘n bedreiging oor sy grense te
kan wees nie. Volgens Wilkie was die geheime wapens en die verbin-
tenisse met terroriste suiwer onsin, want Saddam kon nie eers aan-
sienlike dele in Irak beheer nie. 
Die boek toon verder hoe 9/11 deur die Bush administrasie vir hulle

eie ideologiese redes gebruik is. Hy beskryf die “War on Terror" soos
volg: "A war with no end, no boundaries and no rules”. Hy haal
pers-onderhoude aan waar Bush gesê het dat dit van die staanspoor
oor Irak gegaan het en om die regime te verander.  
Wilkie begin sy hoofstuk The Big Lie met die volgende toepaslike

aanhaling van Ernest Hemingway, wat in 'n paar woorde ontsettend
baie verduidelik: “The first panacea for a mismanaged nation is
inflation of the currency; the second is war. Both bring a temporary
prosperity; both bring a permanent ruin. But both are the refuge of
political and economic opportunists”. 

Die aanspraak deur Bush en sy handlangers dat die wêreld ‘n
veiliger plek sou wees na die oorlog, word deur Wilkie weerlê. Die
Madridbom het gewys dat dit nie die geval is nie en dat verdere risiko
van terroriste aanvalle na die oorlog groter geword het. (Die Londen-
bomme is ‘n bevestiging van Wilkie se siening).  
Die laaste twee hoofstukke (Silencing Dissent en Epilogue) handel

oor Wilkie se persoonlike ervaring van die gebeure na sy bedanking
by die ONA. Hy beskryf hoe hy die eerste keer aan sy eie veiligheid
gedink het na die dood van dr David Kelly, die Britse kenner van
wapens van massavernietiging. Wilkie beskryf hoe die Australiese
regering na sy bedanking hom eers afgemaak het as iemand wat nie
kennis oor die aangeleentheid het nie, ongeag dat dit sy werksveld
was. Later is hy selfs as onstabiel voorgestel weens huweliksprob-
leme wat hy op daardie tydstip ondervind het. Sekere van sy intelli-
gensie bepalings is buite verband geruk en belaglik voorgestel.

Daar is al gesê dat die skokkendste nie die gevolge van politieke
aksies is nie, maar die beplanning daarvan. Axis of Deceit beskryf
weereens hoe gewetenloos en gedetermineerd ‘n oorlog beplan en tot
uitvoer gebring word. Dit is waarskynlik tot op datum die omvat-
tendste feitelike ontleding oor redes vir die Irakoorlog, alhoewel die
laaste woord nog lank nie daaroor gespreek is nie. Die paar vals note
in die boek kan oorgesien word en aan die linkse dampkring waarin
Wilkie beweeg toegeskryf word. Wilkie se soeke na waarheid sal by
enige Volksnasionalis wat ook die stroom van smaadredes moes
beleef, byval vind.

Daar is ook hoofstukke in hierdie boek wat handel oor lewe in die
intelligensiediens en die werkswyse van intelligensie dienste. Die
hoofstukke is spannend geskryf sonder om melodramaties te wees.
Dit gee werklike insae in die intelligensie wêreld wat natuurlik ‘n
teenstelling met Hollywood se weergawes daarvan is.

Axis of deceit is deur Black Inc. Agenda gepubliseer en uitgegee
deur Schwartz Publishing, Level 5, 289 Flinders Lane, Melbourne,
Victoria, 3000, Australia. E-Pos: enquiries@blackincbooks.com. Die
ISBN nommer is 0 9750769 22.                                                 
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Axis of deceit deur Andrew Wilkie
‘n Boekbespreking deur Petrus van Rensburg



Bandeloosheid
Suid-Afrika is besig om te wankel onder alle vorme van sosiale
euwels. Dit wissel van Nigeriese dwelmhandel tot die verkragting
van babas as kuur vir VIGS. Muti-moorde en geloof in die Tokke-
los is in die 21e eeu steeds dood normaal en die Minister van Ge-
sondheid, bepleit gelykstelling tussen toordokters en huisdokters.
Dít terwyl die land daagliks sy reputasie as wêreld-misdaadmek-
ka gestand doen en die staat die burgery glad nie meer kan be-
skerm teen geweld en roof nie. Die blote idee dat 'n "Handves van
Waardes" hierdie probleme kan oplos, is sigself 'n teken van die
tyd en 'n aanduiding van hoe weerloos en desperaat die staat eint-
lik staan voor hierdie sosiale tydbom.  

In Suid-Afrika het relativisme, die siening dat reg en verkeerd
relatief tot 'n persoon se persoonlike sienings is, gevolg op die
Menseregte Handves. Relativisme het weer anargie veroorsaak soos
dit die grense tussen reg en verkeerd vervaag het. Hierdie anargie
wil die ANC probeer  bind met die Handves van Waardes. Hulle wil
dus die Handves van Menseregte se resultate besweer met die
Handves van Waardes, wat beswaarlik meer onsinnig kan wees.
Ons volk het by verre die meeste verloor soos die gemors toege-

neem het. Die relativisme het geregtigheid so omgedop, dat primi-
tiewe kriminele nie net oor die Boerevolk regeer nie, maar hom
ook nou gaan voorskryf wat "moreel" is.  Op hierdie laagtepunt is
ons skole, media en kerke boonop die eiendom van die wêreld en
vandaar, word ons gebombardeer met allerlei verwarrende en
ondermynende boodskappe. 

Nou is die waardestelsels van al die groepe in die land, ook die
Boerevolk, al so afgetakel dat die regeerders meen dat almal nou
gereed is vir die mensgemaakte Handves van Waardes. 

Nasiebou
Nasiebou, die "nuwe nasionalisme" is rasvermenging. Dit word
beplan dat 'n Handves van Waardes 'n middel sal wees "…for nation-
building as it becomes a nationally recognised document of common
values for South Africans that will cut across racial, economic and
other division.". Dit moet dus rasgrense verder vernietig. 

Nasiebou strek nie net oor rasgrense nie maar natuurlik oor ge-
loofsgrense ook: "The Bill of Morals can also be based on biblical
values (or values of all religious traditions) such as giving charity
and acting with compassion". 
Die Waarde-Handves sal dus nasionale geestelike riglyne wees, die

onderhouding waarvan, die ideaal van 'n raslose, gelooflose grys
massa, of "nasie", sal bevorder. Die Handves sal "…articulate a moral
vision that can unify, uplift and inspire us to build a great society". 

Voorstanders
Die Handves word eerstens deur die National Religious Leaders
Forum (NRLF) voorgestel, 'n inter geloofsgroep van leiers uit die
Baha'i, Boeddhisme, Hinduisme, Islam, Judaïsme en sg. Christe-
like denominasies. Hulle adviseer die ANC hoe om geloofsge-
meenskappe in te skakel en -span vir die agenda van nasiebou. 
Verder word die Handves vanuit die Joodse wêreld gepropageer

soos op 3 April 2005 tydens die inhuldiging van die nuwe Hoof
Rabbi, Warren Goldstein, wat 'n doktorsgraad verwerf het met as
tema die toepaslikheid van die Joodse Wet (Talmoedisme) op
menseregte en moderne staatsreg.

In die gehoor by die geleentheid in die Sandton Sinagoge was
onder andere regters, die Minister van Onderwys, die NRLF en
Thabo Mbeki wat Goldstein heelhartig hierin ondersteun het. Dit
toon weereens die teikengroepe naamlik howe, geloofsgemeen-
skappe, skole, en regering.

Aanwending
Tydens die nuwe Hoof Rabbi se toespraak, het hy gemeld dat so 'n
Handves berus op die Talmoediese beginsel van Tikkun Olam, of-
tewel "genees die wereld". Dit moet gedoen word deur die beginsels
van "geregtigheid, meegevoel en vrede", wat probleme soos voed-
seltekort, dakloosheid, ongeletterdheid en verdrukking sal oplos. 
In praktiese terme kan dit beteken dat die Handves uitgebrei kan

word na meer materiële gebare van "nasiebou". Dit kan vertolk
word om dié wat het te forseer om te gee aan dié wat nie het nie,
as synde hul "morele plig tot nasiebou". 

Dis opmerklik dat daar ook uit blanke geledere stemme opgaan
wat bogenoemde ingesteldheid verwoord. So onlangs soos 24
April 2005 hoor ons Fanie Cloete van Stellenbosch Universiteit
die volgende sê: "Die kern van die morele en religieuse transfor-
masie in Suid-Afrika behoort regstellende aksie te wees in die
vorm van onder meer konkrete reparasies op godsdiens-, morele,
politieke, kultuur-, maatskaplike, finansiële en ekonomiese terrein.
Hiersonder sal Afrikaners ander nooit kan oortuig van hul bona
fide-spyt oor wat gebeur het nie, en sal werklike versoening ver-
traag of verhinder word." 

Is die Waarde Handves dalk 'n middel om "konkrete reparasies"
te forseer as synde "die kern van morele transformasie"? Die ANC
word sterk gekritiseer vir sy onvervulde beloftes ten opsigte van
dienslewering, behuising, "eradication of poverty" ens. Die ANC
Religious Commission sê die volgende: "The ANC is committed to
solve the sin of poverty. It seeks jobs, food, houses, water, electric-
ity, schooling, for all".  Armoede is dus 'n sonde en die Handves
van Waardes kan 'n metode wees om diegene wat volgens hul
mening daardie sonde van armoede hier gepleeg/veroorsaak het,
te straf met "konkrete reparasies" en terselfdertyd die ANC se
sosiale verpligtinge as regeerder op ander te plaas.

Daar is geen amptelike tugmaatreëls sover bekend nie, maar 'n
mens mag redeneer dat dit ten minste riglyne van ingesteldheid tot
nasiebou sal afdwing ("greet warmly, speak gently and behave in
a courteous manner") en ten meeste 'n mate van regsplig sal skep
tot die onderhouding van die "have-nots". In lg. geval is die vraag
wat gevra sal word, waar beweerde oortreding plaasgevind het, of
die individu sy morele verpligting teenoor die agtergeblewene
nagekom het al dan nie. Dit kan absurditeite  veroorsaak soos dat
'n bedelaar 'n welaf persoon kan verkla weens versuim om aan
hom geld te gee, die verpligte inneem van straatkinders  of selfs
aanneming van Vigs wesies. 

Die Handves sal volgens die NRLF na voltooiing deur die ver-
skillende geloofsgemeenskappe uitgedra word. Die NRLF rede-
neer as volg: "According to the Human Sciences Research Coun-
cil's surveys almost 80% of the people of South Africa trust their
religious communities -- the highest total of all institutions sur-
veyed; they have the largest developed networks spreading into all
the corners of South Africa, and they offer more than just adminis-
trative programme support -- they are essential in the formation of 
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HANDVES VAN WAARDES
'n Handves van Waardes (Bill of Morals), aanvullend tot die Handves van Regte, word vir Suid-Afrika beplan.
Hoewel die inhoud nog nie bekendgemaak is nie, kan met redelike sekerheid aangeneem word dat dit 'n
waardestelsel sal omvat, toepaslik op almal in Suid-Afrika, wat ten eerste die nasionale gees van bande-
loosheid moet bekamp, en tweedens die agenda van "nasiebou" moet bevorder. DAWIE BUITENDACHT
het die saak van nader beskou.

(Vervolg op bl. 7)



together with cords of pantheistic oneness and a computerized sur-
veillance system, I might have laughed. How could our elected re-
presentatives agree to something so outlandish? That could never
happen in America. This was the land of the free! After all, we have
our constititution. No one can take your rights -- or your children-
from us!   

“Ten years later.... .know that our schools were changing. The
more I researched, the more alarmed I became. The foundational
goals of education had turned upside down not only in my commu-
nity, but across the country and around the world. Socialization -
the ‘right’ attitudes, beliefs, and behaviour -- had replaced acade-
mics as the main outcome of education. The minds of children were
being molded through the latest techniques in behavioural pshy-
cology.
“President Clinton's massive education law, Goals 2000, was first

drafted by Education Secretary Lamar Alexander during the Bush
Administration and introduced to the public in 1991... are essen-
tially the same ‘outcomes based’system...its  functions and propos-
als have been transfered into private, non-govermental groups...
merged with the Department of Labor... Department of Health and
Human Services. ..the strategies for molding the global work force
stress mental and emotional ‘health’, not factual learning".

Sensitiwiteitsopleiding kan as 'n psigologiese oorlogvoering be-
skryf word. Die liggaam word nie gedood nie, maar daar word op
die brein (verstand) gekonsentreer. Die oorwinning lê in die ver-
owering van die denke. Hoe jonger die slagoffer, hoe minder die
teenstand. 
Dit blyk dat die bevordering van voorskoolse onderrig by kleuter-

skole en die sogenaamde instelling van die graad 0 klassies gedoen
word om die kind van die ouer weg te kry om hom op die jongs
moontlike leeftyd te kan beïnvloed.   

Die ouer word beïnvloed met vermanings soos "kinders moet in

groep verband opgevoed word om eendag in die samelewing te kan
inpas" óf "kinders wat nie in 'n kleuterskool was nie pas moeilik
aan wanneer hy skool toe moet gaan". Daar is nog baie ander redes
wat aangevoer word om ouers tot so 'n stap te beweeg.

Feit is dat die kind op staatskool, kollege, tegnikon, kweekskool
of universiteit, uitgelewer is aan 'n kommunistiese opvoedingspro-
gram wat in stryd is met die Woord van God. Die klem val nie op
die feitelike kennis nie. Ook nie op die emosies, vordering of
prestasies van die enkeling nie, maar op dié van die groep. 
Uitkoms gebaseerde onderwys is daarop ingestel om die mens vry

te maak van individuele verstandelike ontwikkeling en hom terug
te voer na 'n leefwyse waarin geen kennis van God of die Bybel
nodig is nie. Die mens se denke en emosies moet hervorm word om
weer terug te keer na die natuurlike instinktiewe, impulsiewe en
sintuiglike handeling. 

Hieruit blyk dit dat die 'geskepte' wêreld burger die slaaf van die
Joodse- en ander geldmag wêreld heersers sal wees. 

Dit is nie moontlik om 'n opsomming van UNESCO se wêreld-
wye onderwysprogram op 'n paar bladsye te doen nie. Met die lees
van voorafgaande is  dit duidelik dat die ANC regime reeds hierdie
program in Suid-Afrika geïmplementeer het. Die voortdurende
wetsaanpassings met betrekking tot onderwyssillabusse en ouer
inspraak op bestuursliggame van staatskole word gedoen om alle
struikelblokke uit die weg te ruim, wat hierdie kommunistiese doel-
wit sal vertraag.

Die nuutste aanslag word vir volgende jaar beplan, wanneer
"FET" of te wel "National Curriculum for Further Education and
Training" vanaf graad 10 ingestel word. "Life Orientation" is een
van die belangrikste kenmerke daarvan.
Afrikanernasionaliste moet nie vergeet dat Jesus gesê het "...laat

die kindertjies na My toe kom... verhinder hulle nie...". Derhalwe is
tuis- of volkseie onderrig die aangewese weg om te volg.         
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values and value-systems in our broader society". Dis 'n taktiek wat
skynbaar goeie resultate lewer want op 21 Oktober 2003 spreek
hulle, hul tevredenheid uit oor vooruitgang gemaak in die skep van
"getransformeerde individue".

Naasteliefde
Die Bybel word voortdurend vanuit wêreldse kringe teen die blanke
gebruik om hom te verswak. Begrippe soos "naasteliefde, versoe-
ning en vryheid", word omskep in moderne toorspreuke wat vanaf
gekaapte preekstoele, koerantblaaie en klaskamers uitgespreek
word om ons volk te bedwelm. Die swakkes onder ons het die
indruk dat dit Christelik en moreel is om die wêreld te gehoorsaam
en dat daar  grense aan die vyand se slinksheid is. Vir diesulkes, sal
die Waarde Handves "heilig genoeg" wees. Die Handves sal ook
baie duidelik opgestel word om die beeld van "heilig genoeg" te
projekteer: "The Bill of Morals can also be based on biblical values
(or values of all religious traditions) such as giving charity and act-
ing with compassion". Die Handves van Waardes sal dus interge-
loof beginsels in wetlike vorm wees, "heilig genoeg", om dié wat
"blind genoeg" is, saam te sleur na ras- en geloofsvermenging.

Die Skrif
Openbaring 13:12: "… en hy maak dat die aarde en die wat daar-
op woon, die eerste dier aanbid…". Mandela stel bogenoemde
soos volg: "… the ANC recognises that social transformation cannot
be separated from spiritual transformation…" en elders "The trans-
formation of our country requires the greatest possible cooperation

between religions and political bodies, critically and wisely serving
our people together. Neither political nor religious objectives can be
achieved in isolation. They are held in a creative tension with com-
mon commitments. We are partners in the building of our society". 

Die ANB doen 'n ernstige beroep op die volk om verootmoedi-
gend erns te maak met die Skrif dat hulle staande kan bly en weer-
stand kan bied.                                                                       

Sensitiwiteitsopleiding
Kommunistiese Hervorming van die Denke (vervolg)

Handves van waardes (vervolg)

VOLKSBRANDWAG
Oorlewing- & Paraatheidskampe

Bespreek nou reeds vir die bywoning van een van die volgende
twee kampe, wat nog in hierdie jaar (2005) aangebied word:

Geskiedeniskamp: 23 Sept. tot 27 Sept.
Somerkamp:  5 Des. tot 10 Des.

Vir meer besonderhede, kontak die volgende persone:
Rencia de Villiers jnr. of snr., Posbus 166, Alma, 0512. 

E-pos: fanievorster@telkomsa.net
Tel. (014) 721 0007 Sel. 072 445 4835 of 082 324 8637

Willie van der Grijp, Posbus 50 Tarentaalrant, 0859
Tel. (015) 307 1614 Faks. 086 616 1073

Sel. 082 532 9656 E-pos: djb@telkomsa.net
In donker tye soos nou, is die bywoning van hierdie

kampe ‘n noodsaaklikheid vir oud en jonk!
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige
van die ANB Dagbestuurslede.
 Willie van der Grijp (Voorsitter) -  Tel (082) 532 9656
 Hendrik de Wet (Ondervoorsitter)  - Tel (048) 885-9039
 Mornay Jansen (Penningmeester) - Tel (051) 446-2513
 Jannie Brink (Sekretaris)         - Tel (011) 787-7895

- Faks (011) 787-8312
 Johann Grobler (Addisionele lid) - Tel (014) 763-3920

Rig alle korrespondensie aan:
Die Sekretaris

Afrikaner Nasionalistiese Beweging
Posbus 293, Ferndale, 2160
e-pos:  brintek@hixnet.co.za

DONASIES
Donasies is baie welkom en kan inbetaal word in die ANB
se bankrekening.

Eerste Nasionale Bank 
Rekeningnommer: 6207 397 999 3

Brandwagtak Bloemfontein  
(Takkode 23 05 34)

ANB se koffiehuiskonsert in beeld

Nóg ‘n deel van die gehoor in die stampvol saal tydens die ANB se koffiehuiskonsert op 20 Augustus 2005.

Die tienjarige Henko Olivier (links) het getoon dat hy ‘n moedige
man is toe hy ‘n duet saam met die gaskunstenares, 

Liza Foster gesing het. Liza het later die gaste vermaak met ‘n
aantal gewilde ligte Afrikaanse liedjies.

Mnr. Mornay Jansen, penningmeester van die ANB, het gaste op
die konsert verras met sy puik bas-bariton stem toe hy ‘n aantal
liedere gesing het. Hier is hy in aksie met die samesang, saam
met Dup Martins (links) en Andrew Gradwell (middel) van “Die

Tokkelaars”, ‘n akoestiese snaarorkes wat ook tydens die konsert
‘n paar nommers gespeel het.

VIDEO EN 
BANDOPNAMES 

van ANB sprekers op 
ANB Stigtingsdag,

Hoofbestuurvergaderings,
Openbare vergaderings en
ander geleenthede te koop.

Skakel 072 593 0491 vir meer 
besonderhede. Winste ten

bate van die ANB.

Sommige van die kinders wat deel was van die 
program met sang, voordragte en ‘n klaviersolo. 

ANB dagbestuurslid
Johann Grobler het

die gehoor laat skater
met sy humoristiese

vertellings en grappe.


