Berber show.
Bij de Vlaamse Truuten maatschappij, kortweg VTM genoemd, werd
ons gisteren in het 7uur journaal door Katrien Moerkerke kond
gedaan dat de Marok-Belg Choco Mocasin, organisator van het
jaarlijkse pokkenfestival op de kievit heide, tegen een
verlies van meer dan 200.000 euro opkeek toen er twee jaar
geleden een tornado over de weide raasde en zowat alles tegen
de grond kwakte. Een vijftal festivalgangers lieten er toen
het leven bij .
We weten nog best hoe de procureur en de burgemeester van
Hasselt er als de kippen bij waren om de Choco in bescherming
te nemen en dat het gebeuren een geval van overmacht was. Nu
laat de Choco man via de zender weten welk persoonlijk
financieel verlies hij geleden heeft na deze storm.
Waarom hij daar nu mee afkomt is mij een raadsel. Was hij
onvoldoende verzekerd en wil hij de sukkelaar spelen? Zoekt
hij subsidies los te peuteren om zijn verlies te compenseren
of hangen er nog rechtszaken in de rekken tegen hem? Feit is
hier dat de Marokman zeker geen bordje couscous minder zal
moeten eten, want een doorlichting van zijn hebben en houden
(ooit nog uitvoerig belicht door wijlen heer Ray) liet aan
duidelijkheid niets te wensen over.
Deze schapeneter zat en zit nog steeds goed in de wol! Een
echte graaisos die het klappen van de zweep kent. Een sluwe
uitgekookte berber die zich goed en wel in het linkse nest
heeft “genesteld”. Die 200.OOO euri verlies (als het waar is!)
nu uitvergroten is pure show door de Choco en wordt gretig
meegespeeld door de mannekens van de VTM. Vrienden onder
mekaar niwaar!
Vergeten we ook vooral niet dat Choco Mocasin een zitje heeft
in het vlaamse parlement als verkozene bij de sossenklodders.
Een mandaat dat hem maandelijks een flinke duit oplevert waar

hij geen poot hoeft voor te verzetten. De keren dat deze
Marok- Belg aanwezig is gedurende één parlementair jaar zijn
op de vingers van één hand te tellen. Desalniettemin wordt
zijn pree elke maand keurig èn op tijd gestort.
Sossen en poen…niet te doen!

