Ramadantamtamboemboem
Het politiesyndicaat verklapt dat er richtlijnen door de
overheid werden gegeven om niet op te treden in het geval van
rellen.

En voor de echte belgen gelden natuurlijk wel de wetten van
het belgische volk. Iedereen gelijk voor de wet? Vergeet het
maar !

Afspraak in het stemhokje? Wees gerust !

“De afgelopen
plaatsgevonden
gebruiken het
openbare weg te
controles om de

tijd hebben in Brussel talrijke rellen
die in stilte zijn overgeslagen. ‘Jongeren’
voorwendsel van de Ramadan om zich op de
verzamelen en de politie uit te dagen tijdens
sociale afstand te respecteren.

De politiebond VSOA sprak onlangs over dit onderwerp en
betreurt het dat de lokale autoriteiten hen vragen niet op te
treden bij een rel.

Deze bendes proberen de macht over te nemen in de straten van
de hoofdstad en profiteren van een gevoel van straffeloosheid
dankzij de steun van bepaalde gekozen functionarissen en het
bevel aan de politie om niet tussenbeide te komen in geval van
strijd.

‘We moeten de dingen zeggen zoals ze zijn: onze controle wordt

tegengehouden door bepaalde politici die de kant van de bendes
van jongeren kiezen door onze acties in twijfel te trekken.
(…) Dit is een zeer ernstig probleem dat snel uit de hand zal
lopen als er niets aan wordt gedaan om het te verhelpen. ”
legt Vincent Houssin uit, van de vakbond VSOA.”

Ramadan: un syndicat de police dénonce les consignes des
autorités de ne pas intervenir en cas d’émeutes

Agenten worden door allochtoon uitschot (‘jongeren’ genoemd)
belaagd en geslagen tijdens een arrestatie. Merk ook op hoe
vrijwel niemand de voorgeschreven afstand houdt. Het is er
zelfs een samenscholing. Horen we ook een paar keer allah uh
akhbar roepen op de achtergrond. Ja, we weten het: het zijn
weer allemaal brave moslims die door de ramadamtamtam weer
agressief worden, en ’s avonds in groepjes naar de iftars
trekken alwaar de Coronawetgeving aan hun sandaal wordt
gelapt, en er hier of daar een in Brabant ‘verdwenen’ schaap
of lam op tafel wordt getoverd. Niemand die die samenscholing
en die overtredingen/corona-iftar-feestjes durft aan te
pakken. Ze kennen de wetten beter dan welke belg ook, en ze
hebben zeer activistische pro deo advocaten. Dat is natuurlijk
een ander sprookje dan dat van de ‘zeven geiten’ van Goedele
Liekens alwaar Merel-geit en haar vrienden geitenn er niet zo
goedkoop van af zullen komen. Het filmpje werd verspreid door
de politievakbond VSOA zelf, want ze zijn het beu dat
geminimaliseer door politici- islamapologeten als Pascal Smet
(sp.a) en Benjamin Dalle (CD&V), en de laakbare laffe aanpak
door justitie van het tuig. Video voor de veiligheid
gedownload en verspreid zodat het nooit zal verloren gaan, ook
al verwijderen ze die morgen van FB. ☠️

Hier nog een filmpje over je- weet-wel-‘jongeren’ die dingen
mogen die niet gestraft worden. Het is duidelijk dat politiek
en justitie een complot tegen ons en de politie hebben
gesmeed. In dit onland worden criminelen vrij gelaten in
plaats van opgesloten. Als u dit niet verandert wonen wij
straks achter tralies in ons huis in plaats van zij. Het is
maar waarvoor u kiest. Straks, in het stemhokje.

Een betere toekomst voor
‘jongeren’ dankzij lessen in
toverij.
Ja, duivels, djinns, bezetenheid, uitdrijvingen en andere
religieuze onzin, daar moeten de islamitische jongeren in
onderricht worden want dat is de toekomst voor onze hoog
technologische kennismaatschappij. Ermee gaan onze begrotingen
een overschot halen en onze schatkist gevuld worden volgens de
stad Vilvoorde en het belgische koningshuis. Dat gaat pas
verbinden. Tenzij….. ze die toverij tegen ons gebruiken
natuurlijk.

Peter Velle “Ish Ait Hamou. ‘Bekende Vlaming’, zelfverklaarde
bruggenbouwer,
auteur,
danser,
programmamaker,
stadsambassadeur van Vilvoorde, veelgevraagde gast in TVprogramma’s zoals Terzake en De Afspraak.” Peter Velle8
februari om 17:37

Islamitische vzw 1001 Schakels, die moslimjongeren
indoctrineert met lezingen over onder meer duiveluitdrijving
(roqya, djinn, bezetenheid), wordt gefinancierd door Hans
Bonte en zijn stad Vilvoorde en ‘bekende Vlaming’ Ish Ait

Hamou. Ook het Belgisch koningshuis steunt de vzw.

De vis rot eerst aan de kop.
Omdat……
Hoe fout het hier loopt, met dank aan de minister van
samenleven en zijn voorgangers en tutti quanti, kun je zien in
de eerste aflevering van Danny Op Straat duikt Danny in de
wereld van drillrap. Deze serie is vanaf donderdag 6 februari
wekelijks om 21:10 te zien op NPO2.

Omdat dit geen verbindende journalistiek is, omdat iedereen
die dit aanklaagt meteen behoort tot de nazi’s in de
Reichstag. Omdat we het op bevel moesten ‘schaffen’ en
weinigen slechts weerstand boden uit angst voor de
Securitate/de Stasi en instellingen als Unia.

Omdat de immigratie, ons pensioen, onze sociale zekerheid en
onze economie moesten redden, zo werd gezegd en zomaar
geloofd?

Omdat het allemaal maar faits divers waren, er slecht enkele
handgranaten, enkele handgranaten en kogelinslagen waren, er
slecht enkele salafisten en IS strijders gaat die terreur
brengen en de rest ‘braaf’ is?

Omdat u nog gelooft dat justitie en politie dit wel zullen
kunnen aanpakken?

Omdat ……

Massa mensen bidt op straat ter ere van overleden ‘salafist’

En zeg nu eerlijk, hebben het zwijgen, de onverschilligheid,
de angst, geholpen om dit te voorkomen?

Heeft u zich niet vergist wanneer u niet aan de kant van het
verzet stond? Heeft u nu geen spijt dat u mordicus vertrouwen
bleef hebben in de zachte aanpak, het pappen en nathouden, het
omkopen met geld en hulp opdat ze braaf en rustig zouden
blijven? Gaat u nu drastisch anders durven stemmen of het
leven van iedereen, ook het uwe, verder en
onherroepelijk verkloten in het stemhokje?

wellicht

“Zachte heelmeesters maken stinkende wonden” werd ooit met
afkeer en boegeroep door naïeve mensen ontvangen. Maar zoveel
jaren later moet men Filip Dewinter wel gelijk geven.

Het aantal etterende wonden is ondertussen niet meer te
tellen! En de vraag rijst of de patiënt nog valt te redden .

