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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, 

HOE DIEP IS DE STRONTPUT WAAR HET NEDERLANDSE VOLK WORDT INGEDUWD? 
 

De stront in 
Steeds dieper probeert Rutte en zijn slaven 

ons Nederlanders verder de stront in te 

duwen met maatregelen die nergens op slaan 

en zelfs onwettig zijn. Prijsplafond dat steeds 

lager wordt en prijzen stijgen schrikbarend. 

Biologische kipblokjes van 250 gram bij Albert 

Heijn voor slechts € 7,99 en dat is best wel 

prijzig met de vraag of het wel echt biologisch 

is of dat ze wat vaker zijn gewassen in water 

met chloor. Ook aan de insuline, die diabetici 

hard nodig hebben, wordt gerommeld om het 

de dure product zelf te laten betalen. Ik vraag 

mij echt af waarom ik verzekerd ben en  

 

 

waar dat geld precies heen gaat. Voor een 

klein medisch ongemak moet ik naar het 

ziekenhuis. In december 2022 een afspraak 

gemaakt maar vanwege drukte is er een 

wachtlijst en is er voorlopig geen plaats voor 

mij bij de longarts. Komt de vraag ‘wil ik nog 

wel naar het ziekenhuis’. En zo kunnen we 

nog wel even verder gaan. Het onteigenen 

van boeren neemt hand over hand toe. 

Oudere worden straks uit hun woning gezet 

(Amsterdam is al gestart) om plaats te maken 

voor de nieuwe Nederlanders volgens de 

voorzitter van de veiligheidsregio’s van 

Nederland -meeloper- Hubert Bruls. 

 
F16 of F35  
Ook het leveren van straaljagers is nog een 

dingetje omdat het land van herkomst, 

Amerika dus, toestemming moet geven voor 

de gift of verkoop van beide straaljagers en 

daar zit de kneep. Zie je het al voor je dat 

een piloot overloopt naar Rusland en een F16 

of F35 onder zijn arm meeneemt en aan 

Poetin geeft zodat hij de technieken van de 

straaljagers in zijn eigen gevechtsvliegtuigen 

kan implementeren. Met het weggeven of 

verkopen van straaljagers zijn de Oekraïners 

echt niet mee gered.  

 

BBB Kopje onder in strontput 
Als laatste de neergang van de BBB 

(BoerBurgerBeweging) van Caroline van 

de Plas. Ik werd er al eerder op 

gewezen dat zij een mol was voor 

Rutte en zijn meelopers. Na een, 

laten we zeggen een raar 

tweetbericht van @Lientje, heeft zij 

mij aan het denken gezet en na bijval 

van andere gelijkgestemde en wat zoeken op  

 

Succes, Fractal 

 

 

Youtube weet ik 100% zeker dat ze onder de 

vleugels schuilhoudt van roofvogel Rutte. Het 

behoeft verder geen enkel betoog meer dat zij 

weer terug gaat naar haar eigen CDA en 

niet meer terugkomt op het politieke 

toneel. Zij die lid zijn van deze 

meeloper van Rutte en CDA adviseer 

ik per direct hun lidmaatschap op te 

zeggen. En zeker niet te stemmen op haar 

partij. Zij jaagt u uw huis uit en het 

faillissement in, dit alles voor Rutte. 


