Superdiverse gezelligheid
Een beetje zoals de massale vechtpartij door ‘jongeren’ in
Londerzeel of elders….
Sommigen zullen het weer niet willen zien of horen, liever
wegkijken, doen alsof er niets aan de hand is , hopen dat het
wel zal voorbij gaan en de overheid het wel zal oplossen

Ze zullen de schuld leggen bij diegenen die het toenemende
geweld als gevolg van de invasie en de omvolking aanklagen. Ze
zullen opwerpen dat dit het logische gevolg is van en de
terechte straf voor blanke supremacisten, racisten en
kolonialisten. Zij zullen blijven volhouden dat de oplossing
ligt in nog meer immigratie, in superdiversiteit, in meer
geld, meer kansen, meer gepamper en lagere verwachtingen.
Kortom zij die een mening opdringen, ons een leven opleggen en
gedrag vertonen als dat van de beste burgemeester van de
wereld en de minister van samenleven, of de dochter van wijlen
Moureaux , of de linkse brigades en de goedmensen die via
NGO’s het nog erger maken.
Ja, we zijn allemaal potentieel slachtoffer, en allemaal in
gevaar.

Laten jullie onze kinderen,
ons volk, verder in de steek?
Filmpjes gemaakt in november 2019 te Gorinchem onderaan !!

Het zal je kind maar wezen dat door allochtonen wordt
opgejaagd, ingesloten en in de vernieling geslagen en getrapt.
Terreur in onze scholen in onze straten, en de overheid en
justitie doen niets. Hun prioriteit ligt in het monddood maken
van diegenen die dit aanklagen en daadkrachtige actie eisen.
Beelden van deze maand uit Gorinchem ook bekend als Gorkum in
Nederland, een gemeente met ca 39000 inwoners, waar het leven
ooit vredig en het geluk heel gewoon was. De immigratie en de
kinderrijke gezinnen daaruit voortgesproten hebben daar
definitief een einde aan gemaakt.

klasfoto in Gorinchem ca 1960-1965, toen geluk nog heel gewoon

was

Geen redenen om nog melige kampvuur- en welkomstliedjes te
gaan zingen over de multicul en de superdiversiteit. Als je de
oorspronkelijke Gorkummers nu zou vragen: “Willen jullie
minder of meer Marokkanen?”, wat zou dan daarop het antwoord
zijn. Helaas is het te laat om de laatste Nederlanders te
redden als niemand voor echte verandering durft stemmen.
Voorlopig zijn de terroristen nog zo dom om hun eigen daden te
filmen en op het internet te zetten. Maar dat zal na een
tijdje wel verminderen na de derde steen waaraan ze zich
stoten. Het zal dan bij de politie en justitie klinken dat er
veel minder gevallen van agressie zijn, en veel minder
aangiftes. En zo zijn de statistieken weer in orde.

Wie wilt er nog een les van Bart Somers?

Welk bedreigd en geslagen kind wilt en durft straks nog een
aangifte te doen wanneer de dader snel weer vrij rondlopen en
het met de daders terug geconfronteerd wordt, er terug mee op
de schoolbanken moet?
Oh, iedereen ziet en hoort het toch ook bij ons? De
concentratiescholen geven de toekomst weer, en die is niet
rooskleurig, tolerant, verbindend zoals de opportunistische
deugdmens Bart Somers bij ons doet uitschijnen.

En wat nu?

Iedereen weet toch wat er gaat gebeuren wanneer ‘zij’ het voor
’t zeggen hebben dank zij zulke collaborateurs, onze
democratie en hun sharia? Laten jullie dit verder gebeuren of
gaan jullie daar wat aan doen in het stemhokje, als je durft?
Bange mensen gaan ook dood, en nog het eerst van allemaal.

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 !

Wat doen we met dit tuig??
Hij kan amper Duits praten de allochtoon met slechts het
verstand van een garnaal, die uit de Maghreb of uit de zandbak
in Oostenrijk werd binnengelaten, maar hij speelt het al wel
klaar om met dat beetje Duits een oude autochtone vrouw te
beledigen. Oostenrijk, januari 2018
Zeg
mij,
linkse
vaginamutsen
en
goedmenselijke,
welkomstliedjes zingende seuten, of het dat is wat jullie
wensen?? Wees er dan van verzekerd dat je er later niet eens
meer mag aan denken om #metoo te gebruiken.
http://nageltjes.be/wp/wp-content/up
loads/2018/01/allochtoon-vernedertvrouw-in-Oostenrijk-15-1-2016.mp4

Vlamingen hebben niets te
verwachten
van
Francken,
behalve meer slaag.
Zodat u het weet:
Francken voerde er al veel in, maar weinig uit.

En u mag zich aan nog meer immigranten verwachten, want hij is
niet tegen immigratie, integendeel, zegt hij. Hier, beluister
het fragment, en zie het ware gelaat.
Wat hebben wij, de autochtone Vlamingen van Francken en de NVA nog te verwachten??? NIETS ! Niet op het communautaire
gebied en niets op het gebied van immigratie.
Niets te verwachten voor ons, behalve meer slaag.
Tot vandaag genoot hij van mij nog sympathie, had ik nog enig
vertrouwen. Maar dat is voorbij.

Groen is
islam.
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Ooit werden collaborateurs met de bezetters voor minder
geëxecuteerd.

De vernietiging van Amerika
was gepland.
Als er nog idioten moesten zijn die de overwinning van Trump
niet begrijpen of ontkennen kan het bekijken en beluisteren
van dit filmpje hen hierbij helpen…
Merk in het filmpje ook de tronie van de moslim Obama op en
luister naar zijn woorden.
https://www.youtube.com/watch?v=JCz2jSyshDY

Kerstmis op zijn allochtoons
Menen 17/12/2016
Een man die donderdag met zijn hond in Park Ter Walle speelde,
werd plots slachtoffer van absurd geweld. Twee jongeren liepen
naar hem en mepten met stokken hard op de kop van de hond. “Er
riepen er zelfs dat Diva (de hond) dood moest.”

Hi
erboven: de eigenaar keerde nadien met zijn hond terug naar de
plaats van het gebeuren.
Doryant Simoens (31) uit Menen is nog altijd niet bekomen van
wat hem donderdagmiddag overkwam. Zoals zo vaak ging hij ’s
middags met zijn hond Diva, een american bully van een jaar
oud, een wandeling maken in het Park Ter Walle. Doryant was
met Diva nietsvermoedend op een grote berg aarde aan het
spelen, toen hij plots uit de verte twee jongeren zag
aankomen.
“De ene had een verkeersbord in zijn hand waarop hij sloeg met
een stok”, zegt Doryant. “De andere had twee stokken in de
handen. Ze kwamen van de tunnel bij de vesting naar ons
toegelopen.”
Voor hij het goed en wel besefte was zijn hond het doelwit van
de jongeren. “De ene sloeg plots hard met zijn stok op de kop
van Diva”, zegt Doryant. “Ook de andere kerel gaf haar een
slag. Hij sloeg op de zijkant van haar buik. Op de vesting
waren vrouwen hen aan het aanmoedigen. Hond dood! riepen ze.”

Diva viel jankend op de grond en verloor zelfs even het
bewustzijn. Doryant probeerde haar te beschermen door te slaan
en te schoppen naar de kerels. Toen de twee achteruit vielen,
sleepte hij Diva aan haar leiband van de heuvel en vluchtte.
Omdat er op dat moment nog vier jongeren in aantocht waren en
wat later een tiental, verwittigde hij een vriend en de
politie.
Nvdr:
Zoals gebruikelijk verzuimde Het Nieuwsblad uiteraard weer
eens dat het moslims betrof.
Wanneer zet onze nationale regering dit crapuul en gespuis
definitief ons land uit in plaats van het een een ‘permanent
visum’ te verstrekken zoals Theo Francken doelbewust
duizendvoudig doet?

Kafka in Nederland
En wij die dachten dat we in de gefaalde staat België alles al
hadden meegemaakt met het CGKR nu UNIA, keken toch raar op van
wat een overheidsinstelling in de staat der Nederlanden ervan
durfde
te
bakken:

Meldpunt Internet Discriminatie
(MiND): ‘Islamitische homohaat is
geen discriminatie want islam’
01-12-2016, 11:16
Tags: islam, Meldpunt Internet Discriminatie, mind, u zond in
“Beste redactie,
Schrok eergisteren van homohaat onder artikel op Bladna.nl.*
Homo’s moeten “verbrand”, “afgemaakt” en “onthoofd”. Oproepen
tot geweld dus. Melding gedaan op de plek waar dat hoort:
MiND | meldpunt internet discriminatie (opgezet door het
Rijk).

Van hun reactie schrok ik nog meer. Oproepen tot geweld mag
dus, als het maar gedaan wordt door moslims.
Ik dacht dat de grens van de vrijheid van meningsuiting en
godsdienst lag bij het oproepen tot geweld. Maar dat blijkt
dus naïef.
Mochten jullie hier iets mee willen doen, dan wil ik mijn
naam er niet bij, want ik heb geen zin die heethoofden live
te ontmoeten.
Vriendelijke groet,
Naam bij redactie bekend.”

h/t The Post Online en Geen Stijl
N.v.d.r.: Het sterke aan dit verhaal is dat de verkozen
politicus Geert Wilders gelijktijdig vervolgd wordt voor de
Nederlandse strafrechtbank wegens het stellen van een
eenvoudige vraag “méér of minder?”, en niet de vraag <<moeten
ze “verbrand”, “afgemaakt” en “onthoofd” worden? >> Dat
laatste mag alleen gevraagd worden door Mohammedanen en zelfs
dan zou het niet strafbaar of discriminerend zijn.
Ies koeltoer! Is vrijheid van Godsdienst! Het moet echt niet
veel gekker meer worden. “De overheid is de oplossing voor ons

probleem niet. De overheid IS het probleem.” (De Republikeinse
president Ronald Reagan) Bij ons, in Nederland en blijkbaar in
heel de EUSSR.

15 jaar later is alles nog
veel erger
Vandaag 15 jaar geleden, op 11 september 2001, vermoordde de
islam in één klap bijna 3000 mensen. Mohammed Atta en zijn
doodseskader toonden niet alleen de kwetsbaarheid van de VS
aan, maar liet aan de hele wereld de vastberadenheid van de
islam zien om datgene te vernietigen wat zich niet wil laten
beheersen. Onmiddellijk na 9/11 was de wereldwijde woede en
vastberadenheid groot om zich niet te laten inpalmen door de
islam en zich al helemaal niet te laten bestrijden en te
overwinnen. Nu, meer dan 29.000 islamitische terreuraanslagen
en ontelbare doden later, is de westerse oorlog tegen deze
wrede vijand een paradoxale strijd van de staatsmachten en
regeringen tegen de eigen bevolkingen, tegen de achtergrond
van de steeds absurdere inspanningen om de vijand te willen
integreren, geworden.
Lees verder op E.J. Bron>>>

