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Sanral het plan
met berugte
Kbykruisings
Werk saam met AfriForum vir veiligheid
Charné Kemp
Kimberley. – Drie verkeerskruisings
om die stad, waar talle mense al hul
lewe in ongelukke verloor het, gaan
deur die Suid-Afrikaanse Nasionale
Padagentskap (Sanral) en die provinsiale regering met verkeersirkels en
straatligte beveilig word.
Dit volg op ’n aankondiging dat AfriForum, in samewerking met Sanral,
flikkerende waarskuwingsligte op

kruisings van die N12- en R31-roete
gaan aanbring.
Vusi Mona, Sanral-kommunikasiebestuurder, sê in ’n verklaring die agentskap is baie ernstig oor padveiligheid
op die R31-roete en daarom oorweeg
hy volhoubare oplossings.
“Ons het drie gevaarlike kruisings
op die R31-roete. Dit is die gedeeltes
waar die R31-pad met die N12-, die N8en die R357-roetes kruis. Verskeie
mense is al by die kruisings dood.

Sanral beplan om die kruising van die R31 en N12roete met ’n verkeersirkel en
straatligte te beveilig.
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Wico Swanepoel, AfriForum se
Noord-Kaapse woordvoerder, sê AfriForum gaan ook bydra deur 96 flikkerende aluminiumligte, wat met sonkrag werk, aan te bring.
“Ons glo die groot oorsake is te hoë
spoed, die versuim van motoriste om
die kruisings versigtig te benader en
stoptekens wat verontagsaam word,”
sê Mona.
“Die verbeterings by die drie kruisings sal die padveiligheid aansienlik
verbeter, en verkeersirkels sal bestuurders kalmer maak.
“Ons glo die aanbring van straatligte sal ook tot veiliger omstandighede
bydra.”
Twee van die kruisings word gesamentlik deur Sanral en die provinsiale
regering bestuur. Die provinsiale regering bestuur die kruising van die R31en R357-roetes.
“Dit is belangrik dat die opknappingswerk tegelykertyd gedoen word.
Die provinsiale regering het reeds ingestem om tot die projek by te dra.
“Die aanvanklike navorsing is voltooi. Ons is in die proses om die kontrak vir die ingenieursdienste toe te
ken. Ons verwelkom alle voorstelle om
die kruisings te beveilig,” sê Mona.

Twee met dagga om hul lywe aangekeer
Alet van der Walt
Die polisie in Hoopstad het hier in
’n roetineondersoek twee mans wat
elk glo byna 20 kg dagga om hul lywe vasgebind het, vasgetrek.
Kol. Koos van der Merwe, die

groepbevelvoerder van Bultfontein,
het gesê ’n mens kon nie eintlik sien
die mans het soveel dagga om hul lywe nie. Dit was na bewering in swart
sakke om hul lywe vasgeplak met
kleeflint. Hulle het by die HoopstadWesselsbron-kruising gestaan.

Die twee mans is albei in hul
vroeë 30’s en sal binnekort in die
hof verskyn.
Van der Merwe sê die polisie het
hul optredes verskerp en sal geen
steen onaangeroer laat om misdaad
oor die feestyd te bestry nie.

Voorslagboere bekroon
Die nasionale bees en skaapboer van die jaar is op ’n spoggeleentheid by Leopards & Lace in Bloemfontein aangewys.
Hulle is Nelius van der Westhuizen (links) van die Juriesfonteinboerdery wat met stoet en kommersiële merino’s naby
Loxton in die NoordKaap boer, en Kleinjan Gasekoma (middel) wat met stoetbraunvieh en kommersiële beeste naby
Reivilo in Noordwes boer. Saam met hulle is Gasekoma se mentor, Cois Harman (regs), van die plaas Welverdiend in die
distrik Zeerust.
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Afrikaans nie ’n taal wat ander
uitsluit, sê hoof van Afrikanerbond
Charné Kemp
Kimberley. – Afrikaans is
nie ’n taal wat ander tale
uitsluit nie en behoort ook
nie aan universiteite uitgesluit te word nie, sê Jaco
Schoeman, voorsitter van
die Afrikanerbond.
Hy het Maandagaand op
’n byeenkoms van die Afrikanerbond hier gesê Afrikaans kan nie in die spervuur geplaas word nie.
Hy het wanopvattings uit
die weg probeer ruim.
Dit volg op ’n debat oor
Afrikaans as akademiese
voertaal aan die Universiteit Stellenbosch (US), Universiteit van die Vrystaat
(UV) en die Noordwes-Universiteit (NWU) se Potchefstroom-kampus.
“Diegene wat verengelsing voorstaan, se standpunte is op wanopvattings
gegrond wat die taal stigmatiseer. Oordrewe politieke korrektheid gaan Afrikaans baie skade aanrig.
“Afrikaans kan die poor-

te van Suid-Afrika en Afrika ontsluit. Afrikaans is ’n
wetenskap-, onderrig-, sake-, kultuur-, akademiese,
skryf- en regeringstaal. Dit
is die taal waarin ons dig,
skryf, sing, bid en droom.”
As Afrikaans aan universiteite afgeskaal word, gaan
dieselfde aan skole gebeur.
In die laaste dekades is
hard gewerk om Afrikaans
se beeld as taal van die onderdrukker af te skud. Die
fokus was op Afrikaans as
saambindende taal.
“Afrikaans is nie uitsluitend nie. Die vraag is hoekom nie-Afrikaanssprekende studente na ’n universiteit gaan waar Afrikaans
die grondslag is. Afrikaanssprekendes kan tog nie
Afrikaanse onderrig aan
die Harvard-universiteit
verwag nie. Die Universiteit van Kaapstad (UK) is
daarop ingestel dat voornemende studente Engels
magtig is.
“Die grootste onreg wat
’n mens ’n taal kan aan-

doen, is om sy sprekers die
geleentheid te misgun om
opleiding en onderrig daarin te ontvang.”
Die bevordering van Afrikaans is nie ’n wit agenda
nie.
“Ons steun juis op sensussyfers om die teendeel
te probeer bewys. Die verengelsing van universiteite
is ’n miskenning van die
taaldemografie.”
Die Wes-Kaap-demografie
toon aan 49,6% van die inwoners is Afrikaanssprekend, van wie die meeste
inwoners bruin is. Daarteenoor is sowat 24,7% van
hulle Xhosa- en sowat
20,2% Engelssprekend.
“Die Wes-Kaap kan uit
dié demografiese syfers vir
’n Afrikaanse universiteit
argumenteer. Volgens die
2011-sensus het Suid-Afrika
’n bevolking van sowat
51,7 miljoen inwoners van
wie sowat 6,8 miljoen Afrikaans praat. Dit is 13,5%
van die bevolking.”
Suid-Afrika het 25 uni-

versiteite met 36 kampusse.
“As Suid-Afrikaanse universiteite werklik oortuig
van ’n model vir taaldiversiteit was, sou die samestelling anders gelyk het.”
Daar sou byvoorbeeld ses
Zoeloe-, vier Xhosa-, drie
Afrikaanse, twee Engelse,
twee Sepedi-, twee Tswana-,
een Sesotho-, een Xitsongaen een ander universiteit
gewees het.
Luidens die Gerwel-verslag, wat in 2001 deur dr.
Jakes Gerwel opgestel is,
moes die regering twee universiteite aanwys wat Afrikaans as wetenskap- en
voertaal sou bevorder. Dit
het nie gebeur nie.
“Indien dit uitgevoer is,
het ons nie vandag die taaldilemma gehad nie. Daar is
geen sprake van ’n ryk
taalverskeidenheid nie. Ons
stuur af op verengelsing,
wat ’n ramp vir al die
landstale sal wees.”
Afrikaans kan nie vir sogenaamde inklusiwiteit opgeoffer word nie.

NoordKaap gou verklaar Leerling in
laerskool
tot droogterampgebied
Charné Kemp

Hy sê die departement betrek die betrokke belanghebbendes en landbou-inKimberley. – Die Noord-Kaap gaan na
stansies om die droogtehulp onder boere
verwagting teen die einde van die week
in nood te versprei.
as ’n droogterampgebied verklaar word.
“Amptenare werk ook saam met die
Die nasionale tesourie
verskillende munisipaliteite.
sal dan moontlik bykoHulle doen opnames oor veldmende geld aan die proen weidingstoestande. Ons
vinsiale departement verneem foto’s uit ’n hommeltuig
skaf om veeboere in die
om presiese inligting te verprovinsie by te staan.
kry. Dit help om vroegtydig
Norman Shushu, Noordvoorspellings te doen en vinnig
Kaapse LUR vir landbou
op te tree.”
en grondhervorming, het
Die munisipale gebiede HanMaandag aangekondig sy
tam, Karoo-Hoogland en Frandepartement gaan voer
ces Baard is reeds tot rampgeNorman Shushu,
van sowat R14,6 miljoen
biede verklaar.
NoordKaapse LUR vir
bykomend aan veeboere
“Ons hou toestande in die
landbou en
in droogtegeteisterde gemunisipale distrikte Pixley Ka
grondhervorming.
biede verskaf.
Seme, ZF Mgcawu en John
Foto: EMILE HENDRICKS Taolo Gaetsewe fyn dop.
Dit is benewens die sowat R7 miljoen wat hy
“Sou dit binnekort goed in
reeds in Oktober beskikbaar gestel het.
die gebiede reën, sal ons nie nog geld be“Sodra die premier die provinsie as ’n
skikbaar hoef te stel nie.”
rampgebied verklaar, sal die tesourie
Boere wat deur die droogte geraak
met ons vergader oor bykomende geld
word, moet hulle vir droogtehulp regiswat hy moontlik kan voorsien.
treer. Dié boere kan dan veevoer by ge“Ons ondersteun kleinboere en groot
registreerde landbou-ondernemings gaan
kommersiële boere. Ons wil die nadelige
kry. Shushu sê hulle deel nie geld aan
gevolge van die droogte op hul veekudboere uit nie, maar verskaf eerder voer
des en voedselsekerheid verminder.”
aan benadeelde boere.

Pa, seun verskyn wel in hof

X1QP4AAX-VB241115

Welkom. – Twee mans wat hier in hegtenis geneem en vrygelaat is nadat ’n daggakwekery in hul huis gevind is, gaan
nou wel in die hof verskyn.
Volksblad het vroeër die maand berig
oor twee mans, ’n pa en seun, wat in
Jasonsweg, Riebeeckstad, deur die polisie in hegtenis geneem is.
Die polisie het op ’n wenk gereageer
en op ’n daggakwekery in die huis afge-

kom. Die twee mans het in ’n verklaring
skuld beken, maar ’n aanklaer in die
Welkomse landdroshof het glo versuim
om die saak op die hofrol te plaas, het
Volksblad vertroulik verneem.
Kapt Stephen Thakeng het aan Volksblad bevestig ’n lasbrief is nou vir die
mans se inhegtenisneming uitgereik en
hulle sal binnekort in die hof verskyn.
– Alet van der Walt

met dagga
betrap

Elsje Waldeck
’n Leerling aan die Laerskool
Sand du Plessis in Bloemfontein
is met dagga by die skool betrap.
Volgens Howard Ndaba,
woordvoerder van die departement van onderwys, het die
skool die dagga Donderdag by
die gr. 7-kind gekry en sy ouers
gekontak.
Die polisie is glo ook gevra
om die saak te ondersoek.
“Die polisie sal in sy ondersoek probeer vasstel waar die
kind die dagga in die hande gekry het en wat hy daarmee wou
doen.”
Jaco van der Merwe, skoolhoof, sê in dié stadium kan hy
nie namens die skool kommentaar lewer nie omdat die polisie
die saak ondersoek.
Kapt. Chaka Marope, polisiewoordvoerder, sê egter geen
klag is by die polisie ingedien
nie en ’n ondersoek is nie aan
die gang nie.
“Die leerling is nie geskors
nie omdat hy nou eksamen
skryf.
“Hy skryf daagliks net eksamen en gaan dan huis toe,” sê
Van der Merwe.
Ndaba het bevestig dat die
seun wel eksamen skryf, maar
hy kan niks sê oor ’n tugverhoor nie.
Dit is die eerste keer in vyf
jaar dat so ’n voorval by ’n laerskool plaasvind.

