Zo gaat het goed, zo gaat het
beter. Alweer een kilometer.
Omdat ze niet meer binnen raken via de Balkanroute bvb, worden
de kansenparels binnengevlogen. Met wat geluk vinden ze dank
zij expliciet seksisme en hun langere lijmstok een seut die
zich door hen laat bezwangeren. In een Berlijns park, net als
in het Maximiliaanpark hier in Brussel, lopen er beslist
meerdere vaginamutsen-seuten rond die zo al meermaals aan hun
trekken konden komen. Via hen is een verblijfsvergunning in
kortere tijd te regelen, want ze kennen de weg als
ervaringsdeskundigen.
De besmettelijke ziektes die ze meebrengen zijn geen fabeltje.
Waarom zou anders het veiligheidspersoneel allemaal worden
uitgerust met mondmaskers en handschoenen?
Wat gaan we er aan doen ??
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Allemaal vrouwen en kinderen en zielige
klimaatminderjarigen.
De invasiebegeleiders dragen, zeer verstandig, beschermende
maskers om niet besmet te worden door deze apothekers,
laboratoriumassistenten en neurochirurgen. Na landing worden

deze dragers van in Europa reeds lang uitgeroeide ziektes op
de bevolking losgelaten om de inheemsen aus zu radieren.

Die endlösung voor het blanke ras ist da.
Sommige deugdrammers interesseert dat niet, want: “Huidskleur
is letterlijk het meest oppervlakkige argument van het
maatschappelijke debat, and no good has ever come of it.”

Zelfs Francken is geen oplossing zo blijkt uit officiële
cijfers van de aantallen. Dan nog geen rekening gehouden met
de illegalen. Men heeft er geen flauw benul van hoeveel het er
zijn, waar ze zich allemaal bevinden. Waar ze van leven dat

zult u toch wel kunnen vermoeden, hoop ik?
‘Het beleid van de regering van Francken : op 30 november van
dit jaar al meer asielaanvragen (18.088) dan in heel 2016
(18.710). In heel 2017 mogen meer dan 12.679 asielzoekers hier
blijven als vluchteling (meer dan 9.989) of subsidiair
beschermde (meer dan 2.690). Daar komt later dan nog eens de
gezinshereniging bij. Die Soedanezen van Theo : een detail in
vergelijking daarmee. Linksen zouden Francken in feite moeten
feliciteren…’

