De terreur neemt toe. Uw
kinderen zijn de grootste
slachtoffers.
Allerhande verschillende gebeurtenissen (Faits divers in het
Frans) in de rand van het nieuws, dat u niet op VRT of VTM
zult horen of zien. Het is een dagelijkse terreur geworden
voor onze kinderen. De recente moorden en onthoofdingen in
Frankrijk hebben veel meer geïmporteerde ‘gasten’ aangezet om
dit terreurgedrag te volgen, dan dat er gederadicaliseerd
raken. Hoe cynisch toch het pact dat naar Marrakesh werd
genoemd en waarvaan er nu in de Europese dictatoriale junta
een vervolg wordt gebreid.

Als u of uw kinderen nog niet aan de beurt waren: die zal dan
nog wel komen.

En welke politieke schuldigen moeten we daarvoor danken? Denk
er aan als u nog eens mag gaan stemmen. Al is het geen
zekerheid meer dat u dat nog vrij zal mogen, en of het dan nog
wel wat zal uithalen.

Omdat de link naar de bron geen duidelijke kijk geeft in
WordPress waarin Nageltjes is opgemaakt kopieer en plak ik het
betreffende artikel integraal onder de link
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Twee weken na de racistische vernedering van de 16-jarige
tiener Beau in Puurs, en een week nadat een Vlaamse tiener
door een Marokkaan van de trap werd gegooid in het station van
Kortrijk, werd gisteren in Geel een Vlaams meisje door een
bende allochtonen vernederd, gedwongen te knielen, en beroofd.
Ze moet het hoesje van haar GSM die in haar achterzak steekt
afgeven, om te laten zien of er geen geld inzit. De schokkende
beelden werden door haar moeder op Facebook gezet.
https://video.wordpress.com/embed/Kh3Tw1HJ?preloadContent=meta
data&hd=1

De moeder geeft volgende nog brave boodschap mee:

‘Er kunnen problemen tussen jongeren zijn en mijn dochter is
niet heilig , dat is niemand . Maar heeft wel nog respect voor
anderen . Dit is er gebeurd met mijn dochter gisteren in geel
aan het station . De camerabeelden worden opgezocht . !!! STOP
ER MEE !!!
. Niet stoer doen voor anderen of je laten op
jutten . Je kwetst het zelfbeeld van je slachtoffers daarmee ,
er zijn andere OPLOSSINGEN in plaats van te Vernederen
(
een slag in het gezicht en op uw knieën of moet ik helpen ) en
Dreigen
( zit er geld in u GSM hoesje , laat eens zien
, morgen breng je geld naar mij of er gebeurd iets erg met u )

en maar lachen .MOET ER DAN IETS ERG GEBEUREN ? (niet door
jullie maar anders )

. Hoe zouden jullie je dan voelen als

je het te horen zou krijgen , DENK DAAR MAAR EENS OVER NA .
!!! STOP PESTEN en VERNEDERINGEN !!!. Met dank aan de persoon
die mij dit filmpje heeft doorgestuurd
respect de gezichten onkenbaar gemaakt’

. Heb uit

In de reacties is er niet alleen lof voor de moeder. ‘
Respect? Ik had die smerige smoelen toch herkenbaar gelaten.’
Elders valt te lezen: ‘Mocht dat mijn dochter zijn, dan zou er
bloed vloeien.’

De golf van aanvallen op Vlaamse kinderen en jongeren (Puurs,
Kortrijk, Geel) toont aan dat allochtonen zich straffeloos
voelen, omdat ze het ook zijn. In Puurs is iedereen alweer
vrij, in Kortrijk werd de dader nog geen 24 uur vastgehouden.

UPDATE: Op grote schaal wordt nu door de leugenpers beweerd
dat de aanvallende jongeren géén allochtonen zouden geweest
zijn. We hebben de beeldopname nog eens goed beluisterd, en we
hebben – zonder enige bewerking van het geluid – het
beeldfragment van zowat 5 minuut 25 seconden tot 5 minuut 60
seconden voor u vijf keer achter elkaar geplakt. Het woord dat
u wel degelijk heel herkenbaar hoort is ‘WOLLAH’. Dat is een
Arabisch woord dat door allochtonen constant gebruikt wordt.
Wie
houdt
men
hier
voor
de
gek?
https://video.wordpress.com/embed/Uja9c7eH?preloadContent=meta
data&hd=1

