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INLEIDING
In hierdie uitgawe wil ons graag berig oor die konstruktiewe denke en optrede van korpse in
hierdie buitengewone inperkingstyd.

BOODSKAP VAN DIE PRESIDENT
Die RRB-landsberaad, Maart 2020, is nog baie vars in ons almal se geheue.
Beraadgangers was baie goed gemotiveerd en geïnspireerd om na die Landsberaad by hul
korpse en plaaslike gemeenskappe 'n verskil in ons samelewing en ons trotse Afrikaanse kultuur
te maak.
Binne veertien dae na afloop van die Landsberaad, is die inperkingsregulasies weens die
COVID-19-pandemie aangekondig. Nie net het die RRB feitlik tot stilstand gekom nie, maar
ongelukkig ook die land in totaliteit, op bykans alle terreine.
My opregte dank aan RRB-korpse wat in die tyd aksies loods, deur betrokke te raak by
geskiedkundige terreine en selfs lede werf. Bethlehem, Jakaranda en Newcastle stel werklik ‘n
baie mooi en besondere voorbeeld vir ‘n ieder en elk.
Verskeie RRB-korpse het ook geldelik bydraes gelewer tot die Voortrekkermonument (VTM ),
met die krisis wat by hul ontstaan het die jaar.
Baie dankie, jul betrokkenheid en bereidwilligheid tot dit wat vir ons kosbaar is, gaan nie
ongesiens verby nie.
Dit is met trots dat kennis geneem word van die dankbaarheid en opgewondenheid van die VTM
en Bloedriviermuseum oor die onderskeie bydrae en betrokkenheid van Jakaranda en
Newcastle korpse.
Die blootstelling wat hier verkry word, spreek boekdele.
Johan Roos (President) Cilliers de Kock (Vise-President)
Henk Kraaij (Gauteng/Mpumalanga) Jaun de Heer (Natal) David Fensham (Noordwes/Limpopo)
Neil Schreuder (Oos-Kaap) Pieter vd Merwe (Vrystaat/Noord-Kaap) Werner Visagie (Wes-Kaap)
Danie Eichstädt (Sekretariaat)

In vennootskap met die
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Vriende, Februarie 2018, het Cyril Ramaphosa president geword van die Republiek van SuidAfrika. Werklik 'n gebeurtenis waarna ons almal baie uitgesien het – vol hoop en verwagting dat
die nuwe president ons land vorentoe sou neem en lei. Samewerking en versoening sou te alle
tye bevorder word ten einde begrip en wedersydse respek te bevorder. Korrupsie, wanadministrasie, misdaad en bedrog, het ons geglo, sou spoedig iets van die verlede wees. Ons
verwagtinge was baie hoog en ons was inderdaad baie hoopvol dat 'n totale nuwe era in ons
land sou aanbreek.
Bogenoemde hoop was seker dood normaal aangesien ons gesien en ervaar het waartoe die
regering in staat was onder die vorige president, Jacob Zuma. Jammer om te berig: Groot was
ons Afrikaners en baie ander se teleurstelling en verontwaardiging met dit wat ons die afgelope
twee en 'n halwe jaar onder die bewind van president Cyril Ramaphosa ervaar het.
Die RRB het na afloop van die Landsberaad 'n persverklaring uitgereik waarin ons dit duidelik en
ondubbelsinnig gestel het dat ons Afrikaners hier is om te bly. Die versoek was ook dat die
regering die nasie moet lei en inspireer om 'n beter toekoms saam te bou.
Weereens het die regering van die dag geensins ag geslaan op goed bedoelde versoeke wat tot
almal se voordeel in die RSA sou lei nie, maar eerder voortgegaan om samewerking en
versoening verder die afgrond in te dryf.
Met die koms van COVID-19, het die regering 'n gulde geleentheid deur hul vingers laat glip om
versoening binne die RSA te bevorder, en deelname aan sake van die dag, deur almal
gesamentlik in Suid-Afrika aan te pak en te beplan. 'n Duidelike bewys hiervan is die feit dat die
regering slegs bereid was om byvoorbeeld 'n reddingsboei te gooi aan klein swartsake, glad nie
aan klein witsake nie. Verskeie ander voorbeelde – óók op die ekonomiese terrein –
kan genoem word. Ons almal is bewus van die tendense.
Graag wil ek die volgende met julle deel:
Suid-Afrika het die eer en voorreg gehad om oor die jare verskeie werklike groot leiers te lewer.
Een van hulle, dr. Anton Rupert, wat volgens my sy tydgenote ver vooruit was, deel in sy boek,
"ANTON RUPERT", geskryf deur Ebbe Dommisse in samewerking met Willie Esterhuyse, dat
die bekende ds. J.D. Kestell, alombekend as vader Kestell, 'n deurslaggewende invloed op sy
lewe uitgeoefen het. Dr. Rupert was besiel met die kerkleier en kommando-predikant van die
"Tweede Vryheidsoorlog" se boodskappe aan hom, en het dit altyd met hom saam geneem.
Boodskappe soos:
1) 'n Volk red homself.
2) Ons moet ons oog hou op die ander, omdat ons bloed van mekaar se bloed is. Ons behoort
aan mekaar – ons die klein Boerevolk hier in Suid-Afrika, en dit dryf ons om toe te snel tot
hulp van ons broers en susters wat in nood is, om hulle te help om hulleself te help.
3) Ons moet onsself aan ons eie skoenveters uit die modder lig.
4) Ek leef nie in die verlede of in die hede nie, maar in die toekoms.
Kommentaar uit verskillende bevolkingsgroepe in Suid-Afrika is gedurende die tyd waarin ons
leef, aan die orde van die dag. Wat uit die kommentare duidelik na vore kom, is dat baie van
ons, nie net Afrikaanssprekendes, of Engelssprekendes nie, maar baie ander gematigdes
mekaar se sienings deel en respekteer. Dit is werklik vir my baie bemoedigend en verskaf
vertroue vir die toekoms.
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Ons kan dalk net eendag vir president Cyril Ramaphosa bedank vir die wyse waarop hy SuidAfrika regeer, veral nou tydens COVID-19. Moontlik, net moontlik, word alle gematigdes in
Suid-Afrika deur die regering se optrede, uiteindelik saamgesnoer en saamgebind, tot voordeel
van almal in Suid-Afrika.
Sterkte en voorspoed.

Rapportryergroete

Johan Roos
President – Rapportryerbeweging
072 6218 129

VOORTREKKERMONUMENT HULPFONDS
Die RRB het R10 000 bewillig om, in hierdie moeilike tyd vir toerisme, die VTM te hulp te kom
met noodsaaklike lopende uitgawes. Korpse het ook bygedra sodat ŉ totaal van R46 740
oorbetaal kon word. Verdere bydraes sal verwelkom word.

BYBELVASVRA
Die Bybelvasvra Projekspan en die Rapportryerraad het besluit dat Die Bybelvasvra nie hierdie
jaar sal plaasvind nie. Die projekspan is egter besig om te werk aan ŉ opwindende nuwe
inisiatief met die oog op die toekoms.

KORPSNUUS
Bethlehem
• Die korpsbestuur vergader elke maand om te bepaal op welke maniere uitvoering gegee kan
word aan die jaarprogram te midde van die inperkingsmaatreëls.
• Korpslede met handvaardighede het allerhande items gemaak wat verkoop is en het daarmee
R3 180 ingesamel en aan die VTM Hulpfonds oorbetaal.

Rummycup stelle en botteloopmakers

Braairoosters
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Laaigrafie vir kleuters

Miniatuur velskoentjies

• As deel van die korps se fondsinsamelingspogings het hulle ŉ slagbees aangeskaf en die vleis
by een van die korpslede se huis verwerk in hoofsaaklik maalvleis en intern verkoop aan lede.
Die wins het R4 143.20 beloop. Geen ernstige ongevalle!!

5

Danie Eichstädt, Helena Kriel, Hennie Venter, Dawie Kriel, Pieter Bosman, Ben Jacobs, Eben von Well

• Enkele korpslede het die groot taak aangepak om die ossewa-gedenkteken teen ŉ randjie in
die dorp op te knap en te verf.

Rapportryer Pieter Bosman aan die werk!

Die voltooide taak!
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• Die jaarlikse Vrouedag-ontbyt is op 10 Augustus 2020 met groot entoesiasme by ‘n plaaslike
hotel geniet. Lede en gades is uitgehonger vir die samesyn. Die dames het elkeen ŉ
geskenkie ontvang.

Voor: Jacques en Mossie Fourie, At en Martie Kruger
Middel: Pieter en Annemie Bosman,
Agter: Ben Jacobs en Alana

Eben von Well oorhandig ŉ geskenkie aan
sy geskenk van die Here (Sarie) (Spreuke 19:14).

Bloemfontein Oranje
• Skenking van R1 000 gemaak aan die VTM Hulpfonds.

Magaliesburg
• Die korps hou hulle vergaderings deur middel van die Zoom-funksie.
• Die jaarlikse ouboet-naweek is afgestel vir hierdie jaar, maar hulle beplan om dit te vervang
met ŉ pa-en-seun kamp vir lede en vriende sodra omstandighede dit toelaat.
• Skenking van R1 000 gemaak aan die VTM Hulpfonds.

Newcastle
• Die korps vergader gereeld op gepaste wyse.
• Die korpsbestuur het ŉ welwillendheidsbesoek gebring aan die bestuur van Bloedrivier met die
oog op die opknapping van die saal by Bloedrivier.
• Kospakkies word ook aan behoeftiges uitgedeel.

Rapportryers P.C. de Heer, Franco Kriek, Fanus Bergh, Leon Nel, Jamie vd Merwe en Dawi Viljoen.
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Pretoria Jakaranda
• Hierdie korps laat hulle deur niks stuit nie - selfs nie inperking nie!
• Die korps het nog ŉ nuwe lid ingehuldig.
• Dra R14 500 by tot die VTM Hulpfonds en instrumenteel om tien 5000 liter watertenks aan
die VTM te skenk ten einde te help met water- en elektrisiteitbesparing.
• Die korps het die gemeenskap gemobiliseer vir skenkings en tot dusver ongeveer 50 ton
groente en mielie-meel uitgedeel sedert die begin van die grendeltydperk. Hulle begroot
R10,000 tot R15,000 per maand vir hierdie projek. Klere en komberse word ook ingesamel en
versprei saam met die groente en meel by skole en blanke plakkers-kampe. Die werklike nood
word beklemtoon wanneer trane van dankbaarheid loop by die ontvangs van hierdie gawes!

Rapportryer Deon Barnardo
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Rapportryers Cilliers de Kock, Pieter Smit, Deon Barnardo, Jaco de Klerk,
Henk Kraaij en Lizelle Oosthuizen van Spreading the Love

Riebeeckstad Koppie-Alleen
• Skenking van R150 gemaak aan die VTM Hulpfonds. Daar kom sekerlik nog!

Rustenburg Boekenhout
• Skenking van R15 000 gemaak aan die VTM Hulpfonds.

Vereeniging
• Die korps het hulle “Dapperknaap-naweek aangebied en dit het in ŉ artikel van die tydskrif
“Wildland” verskyn.
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• Die korpslede hou op allerhande maniere elektronies met mekaar kontak, bv. met verjaardae,
ens.
• Skenking van R2 000 gemaak aan die VTM Hulpfonds.

Rapportryergroete!
Danie Eichstädt
Sekretaris

