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Nieuwsbrief

PS, Populisme, Pedofilie

Di Rupo lijdt aan verkiezingskoorts en regeert met een eigen ideologie zonder zijn regering.
Koning Albert-II is op Kerstmis 2012 uitgeroepen tot uithangbord van de PS, officieel bekend als de Parti Socialiste in
Wallonië, maar in België berucht als de Pedofiele Sekte.
De erkentelijkheid tegenover zijn (Vlaamse) coalitiepartners die de man in 1996 voor een morele verbanning wisten te
behoeden omwille van zijn pedofiel gedrag, is door het huidig onbeduidend democratisch gewicht van die partners
op een absoluut nulpunt beland.
Die coalitiepartners zijn voortaan vijanden omdat ze ten onder zouden gaan aan een vermeende ideologie die in het
noorden van dit land alles wat naar PS ( waarvoor dit nu ook moge staan) ruikt, naar de bliksem wenst.
En in dit land zijn er departementen die alleen maar door de PS kunnen bestuurd worden.
Zelf herinner ik mij een PV (proces verbaal van de rijkswacht) waarbij een mondig geworden zus van het vermoorde
negenjarig meisje (Lubna Benaissa) een dreigtelefoon mocht ontvangen, nadat ze een boek had geschreven over de
dood van haar kleine zusje.
Na onderzoek door de telefoonoperator bleek de oproep afkomstig te zijn van het kabinet van de toenmalige vicepremier in de regering Dehaene.
En huidig premier van België, voor alle duidelijkheid.
Er zijn vanzelfsprekend meer van die 'onbenullige' details bekend door weliswaar de belijders van een sekte die dit
land regeren, maar toch misschien beter even schetsen op welke manier aan de kerstboodschap van Zijne Majesteit
de Koning der Belgen is gewerkt.
Wat volgt speelde zich af in die dagen voor de viering van de geboorte van Christus, toen ons land bovendien nog
geteisterd werd door enkele dagen met een ijzige vorst.
Met een kleine 'v', wel te verstaan.
De avonturen van Bert en Elio in ‘SEZAMZAAD’
(elke gelijkenis met bestaande figuren bestaat alleen in het hoofd van de lezer)
Episode 1: Bang in het donker
- Hallo Elio. Alles gaat goed?
- Ja, eh, Bert. Inderdaad, alles gaat goed.
- En, Elio, geen problémen?
- Ah, néé, hé, Bert. Ik doe alles met u in het donker. Zo kunnen er geen problèmen zijn.
- Ja, dat is wel zo. Maar ik heb schrik dat de donker gaat weg. Dan komt alles aan het licht. Dan lopen we misschien
tegen de lamp. Dat is ambetant met mijn kroon.
- Geen schrik, Bert. Mijne grote beschermhèèr was God… Die ziet alles. Maar al de onnozele burgers kunnen niets
zien, want ik heb den elektriek al aan een ander land verkocht. Zo zal de zon hier nooit meer schijnen.
- Allez, merci, Elio, gij hebt mij ne grote service geleverd; nu zal ik ook nooit meer schrik hebben in de donker, zoals
de kleine kinderen.
- Graag gedaan, Bert. En tot de volgende beurt.

Herbeleef hierbij (op het eerste blad) hoe ooit in 1996, toen die Italiaan met Machiavelli-allures erin slaagde om de
basis van zijn huidige macht in dit kleine landje ZONDER populisme, maar met enorm veel corruptie op te bouwen.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 26 december 2012.

