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Ons leefruimte

Suid Afrikaners in die algemeen en Afrikaners spesifiek staan tans waarskynlik voor een van die grootste 

lewensbepalende uitdagings sedert die tweede vryheidsoorlog van 1899.

Ná 1994 is Afrikaners doodgewoon gereduseer tot 'n minderheid in Suid Afrika, met 'n meerderheid wat le�erlik 

in totaliteit oor ons lewens besluit. Alles dui daarop dat die ANC regering die “struggle” voortsit met staatsmag en 

dat groot dele van die staat verval. Ons grondliggende belange, waaronder die Afrikaanse taal, skole en 

universiteite, ly onherstelbare skade terwyl rassewetgewing ons reeds in die werkplek, besigheid en sport 

bedreig.

Die realiteit en 'n hele aantal opmerkings soos “Ek maak my kinders groot om die land te verlaat en daar is tog 

geen toekoms meer hier nie” noodsaak ons om na 'n volgende rat oor te skakel met 'n bydrae wat bestaande 

inisia�ewe en projekte ondersteun maar dit selfs nog verder neem. Ons het reeds te veel familie, vriende en 

kundigheid verloor aan emigrasie.

Jou voetspore lê nog onvoltooid
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Afrikanerspore lê diep in die Suid-Afrikaanse geskiedenis getrap en kan nooit uit die verlede gewis word nie. 

Alhoewel 'n mosaïek van patrone, is die nalatenskap van hierdie spore vandag nog te sien in die vorm van 

vertalings van Die Bybel in Afrikaans en inheemse tale, geboue, pad- en brug netwerke, tegnologie, die splitsing 

van die atoom, die eerste hartoorplan�ng in die wȇreld en vele meer. Die Afrikaner het tot dusver 'n groot 

bydrae gelewer om van Suid-Afrika 'n gerekende land te maak en ons nog steeds 'n toekomsrol te speel.

Migrasie eerder as emigrasie, ons spore lȇ onvoltooid

Die meeste van ons sal waarskynlik vir die afsienbare toekoms woon en werk waar 

ons tans verkeer omdat die omgewing bekend is, ons sosiale strukture daar 

geves�g is en omdat dit is waar ons brood en bo�er verdien.

Om hierin te kan slaag is die bestaan van 'n gemeenskaplike droom, ondersteun 

deur goed gestruktueerde instellings soos ons kerke, burgerlike instellings, 

kultuurorganisasies en poli�eke partye wat effek�ef funksioneer 'n vereiste.  

Dit is egter nie al wat ons moet doen nie.

Migrasie eerder as emigrasie verseker die veiligheid van 'n kultuurgemeenskap

Afrikaners wat grondwetlik voorsiende ruimte wil hê om eenhonderd persent 

Afrikaners te wees, sodat hulle ook een honderdpersent Suid-Afrikaners kan wees 

om 'n bydrae te kan lewer tot 'n welvarende Suider Afrika kan 'n bydrae lewer van 

oral oor om hierdie reeds groeiende ideaal verder te laat gedy.

Ons moet op 'n dringende basis toegang tot die ekonomie verkry deur bestaande 

ondernemings uit te bou en nuwe ondernemings op te rig en dan veral binne 'n 

geografiese gebied.

Afrikaners emigreer hoofsaaklik na die buiteland in navolging van ekonomiese 

geleenthede. As alterna�ef moet migrasie na nuwe geleenthede binne ons 

landsgrense eerder as emigrasie na die buiteland oorweeg word. Emigrasie 

verdeel en ontwrig gesinne en families, verswak ons voetspoor en dra by tot die 

onafwendbare verlies aan erfenis en iden�teit.

Wat staan ons te doen?
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Om weer soos in die geskiedenis 'n nuwe Ferale Volksbeleggings, 'n nuwe SANLAM, 'n nuwe Volkskas en 'n nuwe 

“Klein sake ontwikkelingskoöperasie” op te rig waarin elke deelnemer 'n belang kan hȇ in die welvaartskepping 

van ons mense.

 "'n Volk red homself" was die wekroep wat wyle Vader Kestell laat in die der�gerjare tot die 

Afrikaanssprekendes gerig het. Hierdie wekroep is gebore uit die nood van die Afrikaner, 

voorspruitende uit droogtes en die depressie-jare.

Federale Volksbeleggings Beperk op 8 Julie 1940 geregistreer.

SAKENET is 'n spesialis instelling wat pasgemaakte oplossings bied, 

sektorale kundigheid, mentorskap, sake-en woon persele asook 

ander waardetoegevoegde dienste tot die bevordering van klein 

–en medium groo�e ondernemings wat volhoubare ekonomiese 

geleenthede en leefruimte sal skep vir sy aangewese teikenmark in 

die Noord-wes kaap.

Die oprig�ng van die Sakenet Koȍperasie bedoel om ondermeer die 

ekonomiese groeiplan van Orania te ondersteun en om ook die 

ekonomie in die onmiddelike en groter omgewing van die 

aangewese ontwikkelingsgebied te s�muleer tot voordeel van die 

lede en sy teikengroep.

SAKENET is uniek  geposioneer met  ons missie, visie en 

waardestelsel, korpora�ewe netwerk en inlig�ng, winsbejag, 

gereelde aandeelhouers kommunikasie, toegang tot inlig�ng, 

SAKENET kliënte manifes, sakeplanne, opleiding, eenstop 

groeisentrum, mentorskap en konsultasiesentrum, inlig�ng-en 

kennis kern, eiendom, wenke en blogs, skakels en hulpbronne, 

nuusbrief, SAKENET ondernemingsindeks asook 'n mediakamer.

SAKENET lede dra by tot die oprig�ng en uitbreiding van klein-medium ondernemings en 

verkry deur middel van hul aandeelhouding 'n belang in die totale spektrum van 

sakebedrywighede in die koȍperasie.

Hoe lewer ek ‘n bydra?
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Voltooi die aansoek om lidmaatskap.

Vir so min as R1000 per aandeel, met 'n vereiste minimum van 12 

aandele verkry lede 'n belang in SAKENET Koȍperasie Bpk wat met 

sy unieke posisionering 'n bydrae lewer tot die heropbou van 'n 

selfstandige Afrikaner ekonomie. Ons wil graag sien dat ons jeug 

binnelands geleenthede gebied word eerder  as  om 

noodgedwonge na die buiteland te emigreer.

Aandeelhouding kan ook oor 'n tydperk van 12 maande teen 

ooreengekome paaiemente opgeneem word. 'n Verpligte jaarfooi 

per lid van R1200 per jaar of in paaiemente is betaalbaar.

Stuur die voltooide aansoekvorm en betalingsbewys na 

inlig�ng@sakenet.co.za of kontak SAKENET by 060 813 1897

Hoe word ek ‘n lid?

[e] inligting@sakenet.co.za   -   [t] +27 60 813 1897

facebook.com/SAKENETkooperasie -   twitter.com/SAKENETkooperasie
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