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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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Groenteprijzen rijzen de pan uit door kou in 

Zuid-Europa en hoge gasnota: ’Treurig’  

lles wordt steeds duurder en dat heeft 
onlosmakend te maken met de 

geldtekorten van het kabinet. Het Russisch 
gas, wat Nederland nog steeds importeert 

uit Rusland is niet duur en de elektriciteit 
is ook goedkoop. Bovendien heeft Mark 
Rutte een lucratief contractje getekend 

met Erdogan voor aangeboorde olie in 
Turkije. Het zijn juist de belastingen van 

Sigrid Kaag die op deze energieproducten 
het allemaal duurder maakt en op deze 
wijze wordt de staatskas gespekt. Het 

meeste geld wordt opgeslokt door de 
oorlogsmachine van Rutte om die op gang 

te houden. Immers de tomaatjes en 
andere vruchten moet koel bewaard 
worden in de winkels en dat kost veel 

energie en zo ook de kassen moeten warm 
blijven in de koude maanden. Tomaatjes 

en paprikaatjes importeren uit Spanje en 
Marokko kan met een flinke hagelbui zo 
verstoord worden dan hebben we geen 

tomaatjes en paprikaatjes meer. Telers 
gaan dus in de winter niet al te veel meer 

verbouwen want het wordt onbetaalbaar 

en geef ze eens ongelijk. Wie zijn hiervan 
de dupe? Juist ja… de gezinnen die al het 

al moeilijk hebben, doordat ze niet alles 
meer kunnen betalen en daarbij zijn ook 

de senioren, zonder een -riant- 
ministerspensioen, evenzo ook alle 
mensen in het land, de dupe. Dat laatste 

heeft een venijnig staartje. Met alle 
mensen in het land bedoel ik dus ook de 

leden, de gewone mensen en families van 
de VVD, CDA, D66, CU, en de rest die in  
schapenvacht gehulde coalitiewolven 

meedoen.  
Als ik zo de kop lees van deze blog dat het 

te koud is in de zuidelijke landen dan 
moeten ze daar maar wat meer autorijden 
en wat meer stikstof produceren om zo de 

aarde aan die kant wat op te warmen. Zijn 
er oplossingen voor deze problemen? Ja 

natuurlijk. Maar dat schrijf ik jullie wel als 
de coalitie op de vlucht is  voor de justitie 
van Nederland en maken we graag een 

krukje vrij voor Klaus Schwab, zodat ook 
hij gestraft wordt. 

 

U moet de vlammende groe(n)te hebben van Sigrid Kaag. 
 

Succes,  
Fractal 
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