Nieuwsoverzicht:
onze
beroepspolitiekers zijn echte
gangsters.
Ook al zit de PS niet meer in de
regering, de huidige regering bakt er ook
niets van. Integendeel!
Onze redacteur
Lucky9 schrijft:
De kracht van verandering die de NVA
beweerde te bezitten leidde alleen tot de
verstolling van de al lang bestaande
misbruiken.
Niet alleen werden de geldtransfers van
Vlaanderen naar Brussel en Wallonië in de
diepvries gezet, maar ook de uitbuiting
en uitpersing van de nog werkende actieve
Vlaming werd niet afgebouwd maar verbeten
voortgezet door een asociale regering die
alleen maar nieuwe belastingen bedacht en
oplegde.
Bovendien voert deze Belgische regering,
net
zoals
de
Vlaamse,
een
struisvogelpolitiek tegenover de invasie

van mohammedaanse geweldenaars die ze
combineert met een sinterklaaspolitiek
ten voordele van alles en iedereen die
niet Vlaams en autochtoon is, maar wel
corrupt zoals Hillary Clinton, bruin
zoals de totaal onopgeleide achterlijke
invallers die alleen ons systeem van
sociale zekerheid nog verder komen
vernielen en de Mohammedanen die dat
doctrinair en guerilla-gewijs ook manu
militari van plan zijn.
De koran lezen? Olà dat is te veel
gevraagd voor onze gestresseerde politici
die zo druk bezig zijn ons te beliegen en
te bedriegen terwijl ze hun eigen zakken
rijkelijk vullen. Zoals onder andere H.
Von Rampuy weet je nog wel?
Tot overmaat van ramp zitten er nog
altijd tjeven in de regering wiens rol
enerzijds stiekem is -de enige opdracht
van just is just Geens, is het misdrijf
van oplichting gepleegd door de Arcopar
directie te laten verjaren- en anderzijds
ronduit
openlijk
socialistisch
of
communistisch zoals Kris Peeters die net

zoals in de winst op verkoop van aandelen
op de beurs wel de winsten wil belasten
maar de verliezen niet wil compenseren.
Deze
gangster
wil
brutaalweg
een
vermogensbelasting laten heffen op al
eindeloos belaste inkomsten in afwachting
van
de
finale
slachtpartij
die
erfenisrechten in feite zijn. Minister
Van Overtveldt past hierboven een gewone
oplichterstruc toe. Kijk daar ‘een
vogeltje’ roept hij opdat we niet zouden
kijken naar de krokodil die klaar staat
om toe te happen. Benieuwd wat het
nepotistenzoontje De Croo uit Brakel
hierover gaat zeggen.
Intussen klagen ‘chefs’ de industriële
voeding in (CD&V?) rusthuizen aan. Ze
zeggen het onverbloemd: “Sommige dingen
lijken meer op gekleurd water”. In onze
Vlaamse rusthuizen moeten koks dus
‘gezonde’ maaltijden bereiden voor 3 euro
per dag en per oudere. Dat is in een
maand van 31 dagen 97 euro. De gemiddelde
factuur voor een kamertje in een rusthuis
bedraagt modaal 1600 à 1750 euro. Waar

blijft al dat geld en dus het verschil
van minimum 1500 euro plakken?

De vermogensbelasting ligt nu echt
op tafel zo zegt de tjeef Peeters.
Onze redacteur Gaius schrijft:
Van recht, billijkheid, gelijkberechtiging en
rechtvaardigheid heeft Kris Peeters blijkbaar nog
nooit gehoord. Daar veegt hij zijn voeten, edele
delen of een ander lichaamsdeel aan. Het
gelijkheidsprincipe zou bij zijn misdadig voorstel
(om de NVA te plagen laat ons duidelijk zijn) op
schandalige wijze worden geschonden.
Tegelijkertijd belanden er steeds meer autochtone
en dus blanke Vlamingen onder de armoedegrens en
die worden obligaat arrogant en misprijzend
behandeld door een overheid die de kinderen van
ouderen in afwachting van de belasting op
erfenissen, bij voorbaat verplicht om bij te
springen, zelfs in de gezondheidszorg van hun
ouders die daar zelf een leven lang de nodige
centen voor opgehoest hebben.
Onze beroepspolitiekers vallen de zwakkere ouderen
aan en willen die beroven. Voor elke KMO die nog
slaagt mislukken er drie en zijn de ondernemers
bijna al hun centen kwijt. Mits een leven keihard
werken slagen enkele getalenteerden er in de
torenhoge fiscale roofbouw van de overheid te

overleven. En juist déze getalenteerden zijn het
doelwit om een vermindering van inkomstenbelasting
voor de vennootschappen te compenseren met de
heffing van een soort proactief erfenisrecht
alvorens deze mensen echt dood zijn. Of hoe een
beschaving zich zelf laat vermoorden door totaal
onbekwame misdadige politiekers!
Intussen gaat er massaal geld naar gesubsidieerde
moskeeën, de Clinton foundation CHAI, … leefgeld
voor illegalen en … gezondheidszorg voor
jihadistische invallers die zichzelf vluchtelingen
noemen maar massaal onze vrouwen verkrachten en
onze gemeenschap opzadelen met een gigantische
factuur om onze veiligheid nog te garanderen wat
niet eens meer mogelijk is bij gebrek aan degelijk
werkende justitie en corrupte linkse rechters die
menen goedmens te mogen spelen op kosten van alle
anderen die wel productief zijn en écht werken.
De gulle subsidieherder van de doctrinair
gewelddadige islam, minister-president Geert
Bourgeois, ontkent wel dat er geld betaald werd
aan
de
Clinton
foundation
voor
een
“topontmoeting”, maar kan er niet meer onderuit
dat hij onmiskenbaar geld versmoste aan dezelfde
Clinton Foundation zogezegd om het Hillary en haar
kompanen te laten versmossen in Mozambiek.
De corrupte Bourgeois wou invloed kopen bij de
Clinton-gang. In vergelijking was ‘boerke Naas’
voorwaar een genie!

Het houdt niet op schrijft onze redacteur A
Griffon op faceboek:
Wanneer een gastheer alsmaar meer parasieten
krijgt, er niets ondernomen wordt tegen hun
vermenigvuldiging, dan moet de gastheer steeds
meer en harder werken om de parasieten te
voeden. Als de gastheer de parasieten doodt of
verdrijft met een drastisch insecticide, of
ontwormingsmiddel dan sterft hij aan zijn
‘goedheid. Wie weet waarom de Italianen en wij
straks moeten werken tot hun 75ste?
Hoe lang nog tot we doodgaan?
En wij die in de veronderstelling waren dat we
zelf voor ons eigen pensioen hadden afgedragen
via de meer dan 75% hoge belastingen. Is er al
een socialistische zak veroordeeld voor het
verdwijnen of de luchtbel van het Zilverfonds;
de diefstal van het ARCOPAR geld door de
criminele tsjeven?
Het zal doorgaan tot jullie dit stoppen! Echt
stoppen !
Hier amper 3 € per dag voor de voeding van onze
bejaarden in de zorgcentra.
Iemand heeft met zulke schenkingen (aan Hillary
Clinton) een duister er perfide doel. Wie zouden
dat zijn? Komt er een parlementaire vraag; een
onderzoek naar het versmossen/misbruiken van ons
geld?
De Schandaard van Vlaanderen doet alsof er alleen
in Italië wantoestanden bestaan maar verzwijgt de

wantoestanden in Vlaanderen, waar de maffia de
hele politieke kaste ook in haar macht heeft. Nee,
erger nog, waar de beroepspolitiekers zelf
geëvolueerd zijn tot maffiosi.
Onze redacteur Stradi scheef hieromtrent het
volgende:
Naïviteit is een dure sport. Wie denkt dat de
gebeurtenissen vandaag de dag toeval zijn, moet
zich dringend eens afdrogen achter de oren, want
toeval bestaat niet. Oekraïne, ISIS, Gaza,
massa-immigratie, het maakt allemaal deel uit
van één groot masterplan, dat zo perfide is dat
goeie mensen zich niet eens durven voorstellen
dat iets of iemand zo kwaadaardig kan zijn:
“In de Grote Leugen is er altijd een zekere
kracht van geloofwaardigheid, omdat de brede
massa’s van een natie altijd gemakkelijker te
corrumperen vallen in de diepere lagen van hun
emotionele natuur dan dat bij vol bewustzijn en
vrijwilligheid mogelijk zou zijn. En dus vallen
zij, door de primitieve eenvoud van hun
denkpatronen, gemakkelijker ten prooi aan de
Grote Leugen dan aan de kleine leugen.”
Weet u uit welk boek dit citaat komt? Uit Mein
Kampf, van Hitler. Staat in mijn boekenkast.
Niet dat ik een nazi ben – natuurlijk niet, maar
om gebeurtenissen te begrijpen gaat ge toch
uitspraken in de hedendaagse context bekijken.
Maar …. het is een onmiskenbaar feit dat al

generaties lang ons geld misbruikt wordt voor
hersenspoeling en indoctrinatie van de bevolking.
278 miljoen euro per jaar alleen al voor de VRT
alias Onnodige, Onvlaamse, Openbare Omroep. Niet
dat het elders anders of beter zou zijn. Voor het
jaar 2016 kreeg TV-zender ARTE van de Franse staat
zo maar eventjes 264 miljoen euro toegestopt. Deze
subsidie is het viervoudige van wat TF1 ontvangt.
De Frans-Duitse zender wordt amper bekeken, maar
is wel pro EU, multicultureel en progressief. De
belastingbetaler mag dus opdraven voor propaganda
waar hij/zij niet achterstaat.
Maar let wel, Frankrijk telt 967 procent meer
inwoners als Vlaanderen en toch geeft Vlaanderen 5
procent méér uit aan propaganda en dus aan
hersenspoeling en zuivere indoctrinatie als
Frankrijk. Nog altijd. Ook onder de zogenaamd
“centrumrechtse” regering Michel onder het
goedkeurend oog van Bourgeois, De Wever, Jambon,
Francken en andere NVA-excellenties.
Wanneer gaan die de politieke gangsters en
maffioso counteren? Het is immers duidelijk dat de
kostprijs
van
een
hersenspoelende
indoctrinatiemachine tussen de 260 en de 280
miljoen euro bedraagt. Eerlijk gezegd wij vrezen
dat pogingen van NVA om onze oudere autochtone
bevolking te beschermen niet meer zullen zijn als
een scheet in een fles. Water naar de zee dragen.
Dat begrijpt U wellicht als omschrijving beter in
deze warme nazomer.

Eigenlijk zou er een stichting moeten
komen die als doel heeft politiek
gangsterisme te bestrijden en streng te
laten bestraffen.

