Iemand zwarte olifanten met
sneakers
van
Jimmy
Choo
gezien?
Fout !! Het is niet de stad Brussel die de geplunderde
handelaars vergoedt.

Het

zijn

vooral

de

blanke

racistische

Vlaamse

belastingbetalers die de handelaars zullen vergoeden, want
Brussel heeft geen geld, enkel schulden. En zo lopen er nu
onrechtstreeks, dank zij ons belastinggeld een hoop negers
rond met dure merkkledij en schoenen van Jimmy Choo en
anderen. Toch makkelijk voor de politie om die er in Matonge
uit te pikken? Oh ja, ik was het vergeten, dat zou raciaal
profileren heten, en weer aanleiding kunnen zijn tot rellen,
plunderingen en vernielingen die wij mogen betalen. Laten we
maar doen alsof we de zwarte olifant niet gezien hebben?

Iemand een zwarte olifant gezien met deze schoenen en
eventueel een zonnebril?
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200622_04998185

Stad
Brussel
vergoedt
geplunderde handelaars
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De betoging van 7 juni liep na afloop uit de hand. Foto:
BELGAIMAGE
Op de gemeenteraad van de stad Brussel is maandag unaniem
groen licht gegeven voor de vergoeding van de handelaars die
hun winkel geplunderd zagen na afloop van de Black Lives
Matter-betoging op het Brusselse Poelaertplein op zondag 7
juni.

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) liet verstaan dat de
stad Brussel zal tussenkomen voor de franchise die door de
verzekeraars niet worden terugbetaald.

De oppositieleden van MR, N-VA, cdH en CD&V benadrukten in de
eerste plaats nogmaals dat de Brusselse burgervader zijn
verantwoordelijkheid groot is in de rellen die uitbraken na
het Black Lives Matter-protest. Er is begrip voor de
vergoeding, maar er werden wel vragen gesteld over de extra
kosten die dit met zich meebrengt.

Burgemeester Close liet weten dat de stad Brussel de volledige
kosten van de franchise van de verzekering van 16 handelaars
zal vergoeden. Hoe groot het bedrag is dat de stad Brussel
hiervoor moet uittrekken, is nog niet bekend. Woensdag volgt
nog een vergadering met de handelaars. De handelaars kunnen
eventueel een voorschot krijgen, liet Close nog verstaan.

Nog volgens Close verlopen de contacten met minister voor de
Zelfstandigen en Middenstand Denis Ducarme (MR) positief in
het dossier. Minister Ducarme heeft ook aangegeven dat hij
niet werkeloos zal toezien op de situatie van de winkeliers.

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.

De
alien-storm
die
voorbij zal gaan.

niet

Leipzig, Duitsland 1/2/2018
Oorlogje met gewapende Syriërs. Verschillende gewonden,
aanzienlijke schade. De bevolking is geschokt. De prijs van
goedmenselijke naïviteit die tot misdaad tegen het eigen volk
leidt, en die uiteindelijk ook naar ons en andere Europese
landen uitstraalt is hoog. De Duitsers kregen vaak genoeg
waarschuwingen. Ze zagen en ervoeren wat er gebeurde. Ze
moeten later niet komen met het excuus: “Wir haben es nicht
gewusst.”
Er werden verschillende personen aangehouden, maar (zoals
hier) ook terug vrij gelaten.
En wie draait op voor de schade??? Juist !!
Terwijl het nieuws hier volgestouwd wordt met faits divers,
rond Bo, Trumpbashen, zielige migranten, en de zoveelste hype
rond een flutshow van een ideologisch gelijkgestemde BV, wordt
nagelaten te berichten wat de bevolking meer treft en
bedreigt.
Nieuws dat ons echt aangaat, en dat moet waarschuwen voor de
toenemende dreiging die veel erger is dan de de recente storm.
Immers, in tegenstelling tot die storm, is dit gevaar
chronisch, en is het gevaar niet voorbij na het opruimen van
het puin en het invullen van de schadeformulieren voor de
verzekering.
Mensen, open jullie ogen, eer de overheid en de media ze
sluiten, en laten jullie zich niet sussen met wat stoere of
tsjeverige praat !

Het voetbal terugbrengen tot
wat het echt is: een banaal
spelletje
Uit de bol gaan, zich lazarus zuipen , er een lap op geven,
dat is wat die lui interesssert. Geen microfoon onder hun neus
of het is dat wat je hoort. Het brood en spelen is uit de hand
gelopen. Gevolg van de vrije opvoeding, het afschaffen van de
ouderlijke macht, het afbrokkelen van het onderwijs op
opvoedkundig en kwalitatief vlak. Alles mag en kan.
Laat hen en de club nu maar opdraaien voor de kosten tot ze
blauw zien. En stop met de bouw van megastadia want die zullen
alleen maar tot mega problemen leiden. Voetbal en andere
massasporten hebben een veel te grote invloed, en er gaat veel
te veel geld in om. Het voetbal terugbrengen tot wat het echt
is: een banaal spelletje. De internationale voetbalwedstrijden
desnoods afschaffen, want voetbal is echt oorlog. Cruyf zei
wat hij al wist, wat op zijn hart lag, de waarheid.
Straks ook een centrum openen om tifosi te deradicaliseren
zoals Janbon voor de jihadi’s opricht? Maar te laat, het kwaad
is geschied, het kalf verdronken. Het geld is op, justitie een
puinhoop en de politie ontmand.
Ooit, niet zo veraf meer, moet het leger terug schieten, op
losgeslagen mensenmassa’s omdat ze anders niet onder controle
te krijgen zijn. De bevolkingsdichtheid en de diversiteit
hebben hun grens overschreden.
http://www.hln.be/…/Het-houdt-niet-op-Roma-fans-vallen-die-…

Het houdt niet op: Roma-fans vallen die van Feyenoord aan

In Rome zijn afgelopen nacht twee Feyenoordsupporters in de
buurt van het centraal station Termini in Rome aangevallen
door AS Roma-fans. Dat …
HLN.BE

