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Fractal.  
Een onafhankelijk journalist met een eigen inzicht, een eigen mening, soms wat eigenwijs   

maar wel met een eigen verhaal. Het staat eenieder vrij om Blogs en reportages in zijn geheel 

te publiceren of te delen en te gebruiken met bronvermelding. 
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Beste lezers, 
 

ALLEEN  SAMEN  KRIJGEN  WIJ  CORONA  HET  KABINET  ERONDER 

 

Is het einde van deze +tweejarige coronadictatuur daadwerkelijk 

in zicht? Veel bedrijven zijn failliet gegaan of verkeren nog steeds 
in ‘zwaar -financieel- weer’ waar het rijk niets mee gedaan heeft 
en de gemeentes al zeker niet vanwege de financiële krapte.  
 

S T E M   V E R S T A N D I G ,   S T E M   O N G E L D I G 
 
Die financiële krapte van de gemeentes is 

ook een onderdeel van het kabinet en Rutte 

met hun/zijn WEF1. ‘Maak de gemeentes 

straatarm zodat ze geld moeten lenen van -

uiteindelijk- het WEF waarmee het kringetje 

alsnog wordt gesloten’.  
 

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 

komen eraan en dat is het moment om JOUW 

stem te laten horen als bewoner van JOUW 

gemeente zoals het kabinet JOUW gemeente 

in de etalage van de WEF-winkel wil zetten 

of aan China wil geven als dank voor de 

bewezen diensten van een virus die nu in 

sterk kracht afneemt en zoals in veel landen 

wordt gekwalificeerd als een seizoensgriep.  

Stem in JOUW gemeente niet op landelijk 

partijen zoals VVD, D66, CDA, CU, PvdA en 

andere corrupte landelijke partijen met  

uitzondering ‘Groep Haga, FVD en de 

PVV’. Wilt u niet stemmen dan is dat een 

verloren stem en kunt u uw stem beter 

ongeldig maken want ook een ongeldige 

stem is een stem die gehoord wordt.  
 

Zijn deze partijen nog te redden? Best wel 

maar dan moet per direct alle 

coronamaatregelen worden ingetrokken en 

mogen nooit meer het daglicht zien. Het 

geldt absoluut niet voor de partijen VVD, 

CDA, D66 en PVDA. Deze partijen moeten 

straks net zoals het WEF gezien worden als 

ongewenste groeperingen, terroristische 

organisatie en daarom ook verboden 

moeten worden. 

 

Succes,  

Fractal 

 
1 World Economic Forum 


