Brevet van onbekwaamheid.

De obese en dus ongezonde minister van volksgezondheid, tot
voor kort een goede Belgenmop.

De minister van volksgezondheid is verantwoordelijk voor, nou
ja, de volksgezondheid meenden we te weten. Maar dat was
buiten Maggie De Block gerekend. Toen de Corona epidemie nog
volop woedde in China slaagde zij er in het virus te
importeren door besmette landgenoten per vliegtuig te
repatriëren. Dat alleen al getuigt van een haast misdadige
onbekwaamheid.

Nu het virus ook in onze contreien is opgedoken dank zij de
helpende hand van deze ongezonde vrouw blijkt dat er
nauwelijks nog mondmaskers beschikbaar zijn in onze
ziekenhuizen. De minister bleef dus in gebreke het verplegend
en medisch geschoold personeel van het land te beschermen door
tijdig een voorraad mondmaskers te bestellen. Ziekenhuizen
bwah nee, niet nodig of vergeten. Wat wel kon voor federaal
agentschap voor opvang van zogenaamde asielzoekers/kansparels,
“Fedasil”.

35.100.000 mondmaskers voor fedasil en 0 voor de Belgische
ziekenhuizen.

En zelfs die 35.100.000 blijken nu niet te kunnen geleverd
worden wegens fraude vanwege een Turkse aanbesteder. De
spilfiguur in de fraude van de mondmaskers blijkt ene Mahmut
Öz uit Temse te zijn, die in 2014 nog op de Oost-Vlaamse
Kamerlijst van Open VLD stond. Dit is geen Belgenmop meer. Dit
is het bewijs van totale onbekwaamheid van een erg ongezonde
vrouw die nu nog eens voor een half jaar volmacht heeft
gekregen om de epidemie van het Corona virus het hoofd te
bieden. Begrijpe wie begrijpen kan!

Eerst het virus importeren om voor radio en TV fiere
verklaringen te kunnen afleggen en dan nalaten als
verantwoordelijke minister te zorgen dat er voldoende
mondmaskers zijn om artsen en verpleegkundigen te beschermen.
Je moet het maar doen. Een paar weken geleden zei Maggie De
Block nog: “We kunnen dit aan”. Zo een beetje “Wir schaffen
das” en we weten hoe dàt afgelopen is.

Deze minister verdient een brevet van onbekwaamheid en zou op
staande voet ontslagen moeten worden. Maar nee hoor. De
traditionele partijen, het paleis van koning Philippe en
minderheidsregering van de rabiate Vlamingenhaatster Sophie
Wilmès willen echter geen verkiezingen omdat de arrogante
bende misdadigers aan de macht zou weggestemd worden. De
regering Wilmès bestaat uitsluitend uit ondemocratische
misdadigers die zich vastklampen aan de macht.

