Via
dwangsommen
het
terrorisme post-gefinancierd.
We beginnen met een filmpje over onschuldige kinderen die we
verplicht naar hier moeten halen, en waarvan eentje al 19 jaar
is.

De Belgische regering moet voorlopig al een half miljoen euro
betalen aan IS-kinderen. De deurwaarder is in opdracht van
Abderrahim Lahlali het geld al met een dwangschrift gaan
opeisen.

50000€ per dag zo lang de 10 kinderen van IS strijders en hun
even wrede vrouwen niet naar belgië worden gehaald. En dat kan
dus nog wel wat duren.

Abderrahim Lahlali, lid van CD&V en voormalig gemeenteraadslid
voor die partij, lacht. Hij lacht ons uit, en met hem al de
moslims die de enige echte islam genegen zijn, die dansen en
zingen bij een aanslag met doden en gewonden, wanneer
gruwelijke oorlogsmisdaden worden begaan, kelen worden
overgesneden, mensen worden gemarteld en/of tot slaven worden
gemaakt. Ze hebben geen wroeging, ze nemen nergens afstand
van, ze blijven eisen stellen zo hoorden we al de gevangen
genomen moeders van de betreffende kinderen in een
videofilmpje ratelen. Zij lachen, telkens wij huilen.

Voor wie dacht dat het toch wel meevalt met het islamitische

fundamentalisme heeft beslist niet de berichtgeving gelezen en
de foto’s gezien over de publieke herdenking in St Jans
Molenbeek van de onlangs overleden haatprediker Rachid Haddach
in moskeeën.

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

Lahlali is de advocaat van IS-terroristen, van Sharia4Belgium,
van de Marokkaanse terrorist Abdelkader Belliraj, van de
ouders die juf Magali Alpaers van ‘De Blokkendoos lasterlijk
beschuldigden van kinderverkrachting, van de allochtonen in
Aalst die veinsden een racistische brief in de bus te hebben
gekregen, van drie ‘jongeren’ die een aanslag planden op Filip
Dewinter, enz….

Deze noodregering en vorige belgische* regeringen (en alle
partijen daarin) hadden al met maatregelen, tijdig beroep, en
aangepaste wetgeving kunnen voorzien en voorkomen dat er over
dit soort aangelegenheden processen konden worden gevoerd en
dwangsommen konden worden opgelegd. Het is een kwestie van
nationale veiligheid. Immers zijn wij in oorlog met
terroristen en hun aanhang, die kozen zich tegen ons en onze
beschaving te keren. Zij wensten en wensen ons nog steeds
dood, zoals dat in hun sadistische boek wordt bevolen.

Nog erger is dat hiermee een precedent werd gecreëerd en er
nog veel meer kunnen en zullen volgen. Want aan ons geld zijn
ze niet vies.

Ook NV-a dat, net zoals ze pas nadat ze eerst mee het
Marrakeshpakt hadden goedgekeurd er zich gingen tegen
verzetten, nu ook veel te laat komt met haar protest.

Voordien hadden we hen niet of nauwelijks gehoord. Dat zwijgen
was bewust politiek correct om salonfähig te zijn, of ze zaten
te slapen. Laat ik maar hopen dat het dat tweede was. Peter De
Roover is de man die alle kalveren al moest pogen te redden
nadat ze waren verdronken. Laat ik ook hier hopen dat al die
pogingen oprecht waren.

Weerom stelde niemand van de regimepartijen justitie of de
activistische rechters in vraag. Dat mag niet, uit angst geen
democraat meer te worden genoemd maar een fascist. En dan is
de kous af en ritsen de monden dicht en rusten de bezwaren en
principes. Vrijwel niemand loopt graag koord, en al helemaal
niet iemand die daar geen talent of durf voor heeft.

Dat de minister van justitie, die hiertegen niets ondernam, de
CD&V-er Koen Geens is, met een islamitische schoonzoon en een
precedent dat de 800.000 ARCO-gedupeerden zich nog wel zullen
herinneren, is een zaak. Dat de advocaat Lahali de juridische
handlanger is van allerlei terroristen, als hierboven opgesomd
,is een ander verzwarend feit voor de CD&V. Bijna had die
partij onlangs zelfs een Irakees als voorzitter (want ook, nog
steeds, bezitter van een Irakees paspoort) .

Hoe ver gaat het verraad van die partij dus om in het pluche
te blijven zitten? Het aantal Christelijke organisaties
gelinkt aan CD&V dat lobbyt voor, en zich bezig houdt met de
invoer, het onthaal, opvang en ook juridische/sociale
ondersteuning van immigranten/asielzoekers en ook heuse
terroristen en hun medeplichtigen, is niet te tellen.

Ik ben eens begonnen aan aan een onderzoek en stelde vast dat
die organisaties een mistig gigantisch web is waar aan alle
draden geld en macht kleven.

Wat mensen niet weten, daarvan kunnen ze niet wakker liggen
zie ik ze onder elkaar met een serene stem en een afgestreken
schijnheilige smoel zeggen. Ach, ze zijn zo lief, de beweging
van het onopvallende centrum, de poliep met honderden
tentakels, de grafdelvers van onze maatschappij en toekomst in
naam van hun denkbeeldige goedheid en plaats in hun even
denkbeeldige hemel die niet veel verschilt van die van de
moslims, op de 72 maagden na.

Maar u blijft er voor stemmen? Omdat ze zo verbindend zijn,
het middenveld van de maatschappij vertegenwoordigen ( de
brei- en fiets- en kookclubjes), ze de christelijke waarden
(slik!
)
dragen,
ze
een
bestuurspartij
van
staatsmannen/vrouwen zijn (slik ! ), omdat ze de weg naar de
hemel openen en aan een eerlijke en een rechtvaardige
maatschappij (slik! slik ! ) timmeren…..

CD&V is ‘de’ Taqqya-persoonlijk-belang partij in Vlaanderen.
Niet het belang van Vlaanderen, en ook niet voor Vlaanderen.

Boven of onder de bidmat: één god met islam

Beter dan geen god volgens hen
Niets deden zij ooit voor ons, tenzij geveinsd, tenzij onder
dwang of voor persoonlijk belang, of wanneer ze werden
betrapt.

En dat is kenmerkend voor tsjevengedrag. En een tsjeef, dat
wilt u toch niet zijn?

Als
er
buiten
de
quarantainekliniek
doden
vallen, dan is het massamoord
in plaats van een ongeval.
Ja lap zie ! Zoals ik en velen al vreesde is het zo ver. De
onnozele zichzelf overschattende hansworsten hebben de
besmettelijke ziekte geïmporteerd. Meer dan waarschijnlijk
zijn nu alle inzittenden van het repatriëringsvliegtuig vogels
voor de kat. Ik hoor de hansworsten nu ook al vertellen dat we
er toch niet aan hadden kunnen ontsnappen, vanwege de
globalisering enzovoort … die zij nu tot in het ziekelijke
hebben doorgetrokken.

Dit is dodelijker dan een gewone griep. Vergelijk het met de
griepepidemie van ca 1918 die ook in Europa een ware golf van
dood bracht , groter dan de loopgravenoorlog. Niemand denkt

toch dat de Chinezen zulke draconische maatregelen nemen, hun
economie in Wuhan plat leggen, gigantische klinieken bouwen en
het leger mobiliseren omdat het slecht en griepje betreft?
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_griep De Spaanse griep
was een beruchte griep–pandemie uit de jaren 1918–1919. Deze
wereldwijde epidemie eiste naar schatting 20 tot 100 miljoen
levens, een aantal dat het totale dodental van de Eerste
Wereldoorlog ruimschoots overtreft. [1][2][3] Het virus dat de
Spaanse griep veroorzaakte was van het type H1N1.

Ik hoop dat diegenen die de epidemie naar hier haalden mee als
eersten zullen sterven. Hun verdiende straf.

Ik weet het zeker, we worden geleid door dommeriken. Dat wordt
niet enkel bewezen door de aanpak van deze epidemie maar ook
door het begrotingstekort, de spilzucht en hun handel in
gebakken lucht, het oneindig gerommel met wetjes tegelijk nog
met het falen van justitie, en het mordicus importeren van
terreur, criminaliteit en profitariaat.
Als we dit overleven moeten we daar van af ! Als jullie dit
niet veranderen in het stemhokje, is het over en out met ons
en onze ‘beschaving’. Of wat er nog van overblijft.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200204_04834176

Eerste geval van coronavirus
bevestigd in België

De negen gerepatrieerde Belgen werden zondag in quarantaine
geplaatst in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek.
Foto:
EPA-EFE

Eén van de negen Belgen die zondag vanuit Wuhan naar ons land
is gerepatrieerd, is besmet met het coronavirus. Dat meldt het
kabinet van Maggie
Volksgezondheid.
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De andere acht gerepatrieerde Belgen zijn niet besmet met het
coronavirus, zo blijkt uit de medische tests die werden
afgenomen.

‘De persoon die positief testte, is in goede gezondheid en
vertoont op dit moment geen ziekteverschijnselen. De patiënt
is overgebracht naar het universitaire Sint-Pietersziekenhuis
in Brussel, een van de referentieziekenhuizen in ons land’,
verduidelijkt De Block. ‘Dat ziekenhuis beschikt over alle
noodzakelijke expertise en omkadering, waardoor de beste

zorgen er gegarandeerd zijn.’

‘Ik had dit ergens wel verwacht. Kijk naar het vliegtuig
waarmee Duitsland zijn landgenoten heeft gerepatrieerd. Daarin
zaten uiteindelijk twee mensen die besmet waren met het
coronavirus’, zegt viroloog Marc Van Ranst tegen Radio 2
Antwerpen. ‘Net daarom was het een goede beslissing om die
mensen in quarantaine te plaatsen en iedereen te testen, ook
zij die geen symptomen vertoonden. Want ook de persoon die nu
positief heeft getest, vertoont geen ziekteverschijnselen.’

Proefkonijnen gezocht !

Jonge gezonde mensen kunnen zich al haasten om zich als
proefkonijn op te geven…… Van een macaber toeval gesproken net
terwijl ik mijn vorig bericht over het eerste besmettingsgeval
met het Coronavirus nog aan het schrijven was. Ik merkte de
advertentie op in de de rand van mijn Facebook pagina. Een
merkwaardig toeval toch ? Of een voorteken?
Op zich heb
(HAD) ik daar geen probleem mee, al zullen het het vooral
mensen in geldnood of in staat van zinsverbijstering zijn die
aan dit soort projecten hun leven lenen. Maar nu ik zie hoe ze
deze pandemie aanpakken, twijfel ik echt aan de mentale
gezondheid van de dokters Frankenstein en de politici die
beslisten om de ziekte te verspreiden, wellicht mee onder druk
van de Europese dictatuur. Vragen we ook eens aan het
koningshuis of politici of ze een van hun luilekkere telgen
willen ter beschikking stellen voor de wetenschap? Ze geven
zelfs geen bloed alhoewel sommigen wel in het bestuur van het
Rode Kruis zetelen/zetelden.

Wanneer er doden vallen buiten de in quarantaine vertoevende
patiënten, dan dienen mijns inziens de verantwoordelijken voor
het binnenhalen en verspreiden van de epidemie vervolgd en
gestraft te worden wegens massamoord. Zij hebben immers
bewezen de ziekte naar hier gehaald, en dit kan niet als een
‘ongeval’ worden aanzien.
Van mijn ‘correspondent in China’ :
“Gisteren (ondertussen 2 dagen geleden red. ) heeft men in
China wel ontdekt dat wie het NCorV opgelopen heeft en daarna
helemaal genezen zou zijn, niet levenslang immuun is maar (als
hij niet de nodige voorzorgen neemt) opnieuw ziek kan worden.”
En ook: ” mensen kunnen ook tijden de incubatietijd het virus
overdragen, dus nog voor ze de symptomen van de ziekte, als
bvb koorts, vertonen.”

Natuurlijk zoeken wij nog bevestiging van dit bericht, maar ik
ken die man met een lange carrière in China persoonlijk en als

zeer betrouwbaar. Ook hij gaat als ingenieur en bedrijfsleider
niet over een gerucht en hij zal een en ander uit betrouwbare
bron weten.
En OEF! ondertussen is de eerste 2 1/2 hectare grote kliniek
in Wuhan klaar en bouwen ze er zelfs meer. Een huzarenstuk
waarvoor men de Chinezen alleen maar kan bewonderen en
benijden. Hier zijn de zelfgenoegzame pseudoleiders daartoe
niet in staat. En wat nu ? Er is in dit land niet eens
capaciteit voor duizend quarantaine patiënten !

De beste strijd was geweest,
diegene die niet had moeten
gestreden worden.
Om even over na te denken …. Morgen bellen Jehova’s getuigen
met vernieuwde moed terug aan uw deur. ( om dit te begrijpen
zult u eerst het artikel moeten lezen, vrees ik)

Als er morgen een varkensvirus uitbreekt waarvan mensen niet
sterven of ziek worden, dan doodt men alle varkens in wijde
omgeving (https://nl.wikipedia.org/wiki/Varkenspest).

Dan verbrandt men alle lijken en worden er strenge
veiligheids- en quarantaine maatregelen genomen.

Dan mag geen enkel varken nog op transport, raadt men af om
varkensvlees te consumeren en sluiten andere landen hun

grenzen compleet voor maanden of zelfs jaren.

Lang geleden, toen de mensen nog niet zoveel kennis hadden,
maar wel slim, verplichte men schepen waar bv gele koorts of
een andere besmettelijke ziekte was uitgebroken op ruime
afstand van het land voor anker gaan. Geen ziel kon van boord,
zelfs de kapitein niet. Men wist toen al dat een quarantaine
die niet gehandhaafd werd, de dood betekende voor ontelbare
landgenoten.

Nu vindt er een epidemie plaats door een ‘nieuw’ ‘ongekend’,
voor de mens gevaarlijk en dodelijk virus.
En wat doen de domste overheden wereldwijd, de onze voorop?
Ze doorbreken de efficiënte strenge quarantaine die door de
Chinese overheid werd ingesteld en negeren compleet hun
waarschuwingen.
Ze repatriëren

alle,

mogelijk

besmette,

landgenoten

en

verspreiden zo een dodelijke besmettelijke ziekte.
Zo maken ze van een lokale nog te containeriseren
besmettelijke ziekte tot een pandemie en brengen zo de ganse
bevolking van ons land, Europa en de ganse wereld in
levensgevaar.
Ze vergissen zich schromelijk en fataal door te denken dat zij
het hier in Europa allemaal beter weten en de ziekte hier
sneller en efficiënter kunnen bestrijden.

Dit getuigt van een megalomane en zelf-overschattende domheid.
Misschien werd dit geadviseerd door geadviseerd door
goedmensen die vinden dat elk individu tegen elke prijs en met
elke moeite moet gered worden. Dezelfden die alle arme mensen
naar hier willen halen.

Het kunnen het ook Frankenstein-dokters zijn geweest die dit

influisterden en die dit als een uitdaging zien, een doorbraak
in hun carrière. Dezelfden die ook Ebola- en Zika- patiënten
naar hier willen halen om te behandelen. Dezelfden die ook als
eersten een kindje zouden willen klonen voor een transvrouw of
transman.

Anderen zullen dit dan weer toejuichen omdat ze er een slaatje
zullen
kunnen uitslaan, want ik zie de fabrikanten van neppillen en
mondmaskers, de gezondheidsgoeroe’s, kaartlegsters en
godsdienstpredikers al in hun handen wrijven. Koop alvast maar
aandelen
van 3M.

En daar komt de slang uit de subtitel wellicht ook uit de mouw
:

Ja, zelfs de Jehova’s getuigen hebben met deze ramp een nieuw
elan gevonden om terug aan onze deuren te komen aanbellen. En
stel je voor dat de oorzaak van de epidemie ligt in het eten
van een slang, da is de link met het paradijs en de straf van
god vlug gemaakt.

Ik
verwacht, zoals ik eerder op FB schreef deze week, dat de
EUSSR vlug
een
plan zal ineen flansen dat miljarden Euro’s zal gaan kosten.
Om ook de
Grieken te redden, maar vooral zichzelf, de Euro en de EUSSR
na o.a.
het vertrek van
de Britten, het jarenlang bijdrukken van geld en de negatieve

rentes
die ook Frankrijk de Deutsche Bank moeten rechthouden, en niet
te
vergeten de zelfbediening, het wanbestuur en de corruptie
moeten
afdekken. Geld dat misschien
zelfs dienstig kan zijn om het kalifaat terug uit haar ruïnes
te doen
rijzen. Het was en is tenslotte allemaal onze schuld
nietwaar.

Vrees is er ook, vooral vanwege de klimaatbeweging en Frans
Timmermans, die vermoeden dat dit wel eens ten koste zou
kunnen gaan van hun klimaatplan dat ondergesneeuwd dreigt te
raken, of deels zal worden vervangen door iets waarvan mensen
echt en oorzakelijk aantoonbaar doodvallen.
Hun spindokters en nepwetenschappers overleggen wellicht hoe
ze dit medisch euvel kunnen inpassen in hun klimaatverhaal.
Maar sowieso zullen we verder gerold worden.

Stellen wij ons in bijkomende orde toch ook de vraag of een
repatriëring niet in de eerste plaats heeft plaats gevonden
omdat het
zeer invloedrijke en zeer welstellende landgenoten betreft die
er dit
keer zonder druk van de overheid niet zouden geslaagd zijn in
hun
terugkeer?

Het laatste wat de Chinezen nu willen is dat er hen voor de
voeten wordt gelopen en dat ze niet kunnen rekenen op
internationale steun, vermeden zullen worden, alleen de
gigantische sociale, financiële en economische gevolgen zullen
moeten dragen.

Nu iedereen besmet is, het tot een pandemie wordt, is het
iedereen zijn probleem en blijven de gevolgen voor iedereen
het evenwicht bewaren, zullen de Chinezen opportunistisch
denken.

Alhoewel, ….. zij bouwen een kliniek van 2,5 hectaren in 8
dagen. Wij zijn niet eens in staat plannen te tekenen voor een
Oosterweelverbinding in 20 jaar.
En meer nog: wij hebben geen enkele kliniek(en) die een echte
epidemie met duizenden patiënten in quarantaine aankan, en nog
minder de plaats het geld en de capaciteiten om er snel een te
bouwen.

Laten we
toch ook over de oorzaak en de ernst van de epidemie hebben:
de enorme
overbevolking, een bevolking die alles eet wat groeit,
schimmelt, loopt,
kruipt, zwemt of vliegt ( of alles tegelijk), zonder dat daar
een
deftige controle op bestaat. Van neushoornpoeder, over slangen
en
vleermuizen, gemalen tanden van tijgers en honderdjarige rotte
eieren, om er maar
enkele te noemen. De oplossing ligt voorhanden toch?
Maar hoe verandert men een bevolking die onverzadigbare,
ongebreidelde honger heeft naar alles wat eetbaar is en niet
eetbaar?

Toch heb ik vertrouwen in het Chinese systeem dat lessen zal
trekken en opleggen. Meer dan in een belgische of Europese
aanpak. De tijd dat wij ons op de borst konden slaan is
voorbij.

Niet vanuit een ideologisch politiek standpunt maar vanuit
een streng en strikt wetenschappelijke visie, gesteund op een
leger van
super intelligente meritocraten in de meest diverse
disciplines.

De
Europeanen die besmet zouden zijn waren dus wellicht voor hun
eigen
welzijn beter in China gebleven.

De beste strijd was geweest,
diegene
die
niet
had
moeten
gestreden worden.
(Nee dit is geen Chinees
spreekwoord maar een einde dat ik bedacht , of wie weet
misschien al
eerder door anderen werd bedacht)

Naschrift:

Op FB werd er door een Facebookvriendin bij mijn artikel
gekanttekend dat de gerepatrieerden wel eerst 14 dagen in
quarantaine in het militaire ziekenhuis van Neder Over
Heembeek zullen moeten verblijven.

Aardig bedoeld ten aanzien van de schrijfster van deze
kanttekening antwoordde ik:

Daar moeten we vertrouwen in hebben? Dan nog in de buurt van
de grootste stad van het land, de dichtst bevolkte streek, en
niet ergers in een afgelegen woud in de Ardennen? En dan nog
de mogelijke patiënten die hier in afwachting van de
repatriëring naar hun(?) land hier moeten blijven en door
moeten reizen ? Ik zou de lijst met namen wel eens willen
zien. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel Solveigh.
Laat de belgische (Europese) ketting nu bijna nog enkel zwakke
schakels tellen. De 14 dagen quarantaine zijn ruim
onvoldoende, en we weten dat ook de mensen die de ziekten
verplicht zullen moeten bestrijden gevaar lopen. Anders,
veiliger en beter ware geweest dat een staf vrijwillige(!)
specialisten was afgereisd naar Wuhan om daar mee in te staan
om onze landgenoten te helpen en de Chinezen te helpen met met
onderzoek ( als is dat voor onderzoek niet echt meer nodig
aangezien de ganse genetische code van het virus al gekend zou
zijn).

Laten we hopen dat diegenen die de repatriëring beslisten,
zelf de eerste slachtoffers worden bij een uitbraak. Maar
zoals jij ook weet, zal dat wel weer niet zo zijn. Zij hebben
immers voorrang, voorkennis en meerdere vluchtroutes en
vluchtplaatsen. Sommigen zelfs hun eigen eiland.
Laat ik met jou en anderen samen hopen

dat

alle

gerepatrieerde, mogelijk besmette mensen negatief testen. Ik
wens net dat er zo weinig mogelijk slachtoffers zijn, al zou
het tegendeel voor de wereld, de natuur en dus de mensheid
heilzaam zijn .

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200131_04829914/verschillende-nie
uwe-gevallen-in-europa-europese-landen-repatrierenburgers?fbclid=IwAR0asB_ZAOETKKpCWNbkvPjBV-2iqaxTE_tObtx0FgJKE
LoOMmFQFn22E1c

Coronavirus:
verschillende
nieuwe Europese besmettingen,
landen repatriëren burgers
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In Europa hebben zich vrijdag opnieuw besmettingen van
het coronavirus voorgedaan. Zo is er voor het eerst een geval
in Zweden
gemeld, zijn er twee nieuwe besmettingen in Groot-Brittannië
en eentje
in Duitsland.

Sinds de verschillende nieuwe besmettingen hebben de

Italiaanse autoriteiten de noodtoestand uitgeroepen voor zes
maanden,
nadat de afgelopen dagen ook daar de eerste twee gevallen van
het nieuwe
longvirus …

