
 

 

VVK Nuusbrief – terugvoer: DIE VVK SE INTERNASIONALE SENDING 

 

Geen stryd – veral in die moderne ineengeskakelde wêreld – kan in isolasie gevoer 

word nie. Skakeling, ook op internasionale vlak, met geesgenote en hulle organisasies 

is noodsaaklik: Die interaksie van soortgelyke elemente wat in kombinasie met mekaar 

opereer, produseer ‘n gesamentlike eindeffek wat groter is as die som van die 

individuele groepe se bydraes. 

Al meer groeperinge wat werk vir die behoud van die Westerse beskawing en -volke, 

besef dit. Die onbeheerste, katastrofiese invloei van Derde Wêreld-elemente in 

Europa, het die idee van internasionale skakeling ‘n groot hupstoot gegee. Die stryd 

om Duitsland vir die Duitsers te behou; Swede vir die Swede; Nederland vir die 

Nederlanders, ensovoorts, is in wese dieselfde stryd as ons volk se stryd vir ons eie 

staat.  

In die afgelope maande was die VVK-kantoor besoek deur ‘n Sweedse 

navorser/joernalis wat hom jare lank reeds vir ons volk se stryd beywer - Jonas 

Nilsson. Mnr. Nilsson het ‘n kopie van Paul Kruger se boek (Memorandum van die 

Volksraad aan die internasionale gemeenskap) ontvang, waarop hy ‘n onderhoud met 

Paul gevoer het wat internasionaal wyd versprei en baie goed ontvang is.  

Die volgende stap was ‘n uitnodiging aan Paul Kruger om Jonas se konferensie “Boer 

Project – the way forward” op 12 Augustus 2018 in Stockholm, Swede by te woon en 

‘n voorlegging aldaar te doen ten opsigte van die VVK/Volksraad inisiatief.  

Paul was deur sy eggenote van die VVK-kantoor (Chantal) vergesel wat gesorg het 

vir elektroniese kommunikasie en allerlei administratiewe take tydens die sending. 

Drie ander sprekers uit Suid-Afrika (waaronder Carel Boshoff en Mariandra Heunis) 

het ook opgetree en voorleggings vanuit hulle perspektiewe gelewer.  

Die konferensie was bygewoon deur ‘n groot groep ondersteuners van ons volk – 

hoofsaaklik Swede, maar ook individue uit Noorweë, die VSA, ensovoorts. Hulle is 

deeglik ingelig oor die situasie in Suid-Afrika en in besonder oor die inisiatiewe 

waarmee die onderskeie sprekers besig is. Die gevolg was dat hegte bande gesmee 

is.  

Paul Kruger het benadruk dat Westerse geesgenote regoor die wêreld nie kan 

bekostig om die stryd te probeer voortsit sonder internasionale skakeling en -



koördinering nie. Hy het voorgestel dat ‘n nie-winsgewende multi-nasionale korporasie 

opgerig word wat as platvorm kan dien vir wedersydse hulpverlening, soos dit van tyd 

tot tyd benodig- en verleen kan word; vir die versameling van soveel moontlike 

navorsing, -hulpbronne, en die optimale aanwending daarvan; die vermyding van 

onnodige duplikasie; die opbou van ‘n wedersydse morele steun-basis en die 

maksimale uitbuiting van geleenthede soos- en wanneer hulle in die internasionale 

arena opduik.  

Terwyl Paul en Chantal in Europa was, het hy die geleentheid benut om ook in 

Duitsland by die AfD-party (Älternative für Deutschland) aan te doen soos voorheen 

berig is. Mnr. Michael Lechner, verbonde aan die kantoor van die AfD se woordvoerder 

oor buitelandse sake (dr. Anton Friesen) het genoem dat die AfD in proses is om ‘n 

debat oor die volksmoord op ons mense aan te vra in die “Bundestag” (Duitse 

Parlement). Dr. Friesen het onlangs ook ‘n vraag in die Bundestag aan die relevante 

minister gevra; naamlik of ons volk kwalifiseer vir vlugteling-status in Duitsland en die 

regte wat daaraan verbonde is (byvoorbeeld asiel). Die antwoord was dat die Duitse 

Regering ons mense nie in sodanige kategorie plaas nie. Dit laat hulle flanke oop vir 

aanvalle op hulle asiel-politiek rakende ander groepe uit die Derde Wêreld. Die AfD 

neem gevolglik nou hulle kampanje ten gunste van ons volk ‘n stap verder; deur die 

debat rakende ons situasie aan te vra in die Bundestag.  

Mnr. Lechner ontvang namens die AfD eersdaags ook ‘n kopie van Paul se boek; en 

hy het aangedui dat dit die Party waardevolle agtergrond-inligting sal gee vir hulle 

bemoeienis met ons volk se omstandighede. Dit hou verder in dat goeie betrekkinge 

tussen die VVK/Volksraad inisiatief enersyds en die AfD as sterkste konserwatiewe 

party in Duitsland andersyds, gevestig word.  

Die somtotaal van ons belewenisse in Europa is dat daar ‘n groot groep mense is wat 

duisende kilometers van ons af woon; met ‘n groter belangstelling in ons 

omstandighede en ‘n groter offervaardigheid en eensgesindheid in hierdie verband as 

wat in ons eie geledere aangetref word. Ons hoop van harte dat hierdie situasie vir 

ons mense ‘n rigtingwysing sal wees om hande uit te steek en saam te begin WERK 

om ons uit die penarie te kry waarin ons is.  

Die volgende internasionale geleentheid aangaande ons volk se situasie sal ‘n 

demonstrasie wees wat plaasvind DV op 15 September 2018 in Den Haag, Nederland. 

As opvolg vir die pas-afgelope konferensie in Stockholm, reël mnr. Jonas Nilsson tans 

‘n bekendstellingsgeleentheid van ‘n dokumentêre film wat hy gemaak het; om plaas 

te vind DV op 30 Augustus 2018 in Pretoria. Verdere inligting sal binnekort in hierdie 

verband gedeel word.  

Dit is duidelik uit voorgaande asook uit die algemene politieke situasie in Suid-Afrika 

(veral sedert die onlangse verwikkelinge rondom onteiening sonder vergoeding) dat 

ons polities met die rug teen die muur in die laaste loopgraaf is, maar ook dat ons 

omstandighede internasionaal bekend word en toenemend reaksie en steun uitlok. 

Ons doen dus ‘n beroep op elkeen van u om skouer aan die wiel te sit sodat die 

Volksraadverkiesing van 23 en 24 November 2018 - en die belangrike werk wat op ‘n 

nuwe Volksraad wag - maksimaal suksesvol deurgevoer sal word. Moenie wag dat 

“hulle” die verantwoordelikheid daarvoor neem nie. JY is die VVK! 



 

Mariandra Heunis, Jonas Nilsson, Gustav Kasselstrand (leier van die Sweedse 

konserwatiewe party), Henri Le Riche, Paul Kruger & Carel Boshoff. 

 

Vraetyd ten tyde van die konferensie in Swede op 12 Augustus 2018. 

 

 



  

Bywoners van die konferensie.  

 

Mnr. Michael Lechner van die Duitse konserwatiewe party en Paul Kruger in Berlyn.  



 

Paul Kruger voor die Reichstag-gebou in Berlyn.  

 


