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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,  

 

Ze hebben mot in het kabinet.  
Hoe verdeel je  € 24 miljard 

 
Minister Piet Adema (Landbouw) wil graag 

10 tot 12 miljard Euro uit het 24 miljard 
tellend stikstoffondsje van Minister 

Christianne Van 

der Wal 
(Stikstof). Je 

hoeft geen 
minister of 
hooggeleerd 

persoon te zijn 
om te weten dat 

Minister Adema  
het geld nodig 
heeft om de 

boeren te lijmen 
in het akkoord 

dat hij wil afsluiten met 
de boeren. Minister Van 
der Wal heeft al het geld 

nodig heeft om 
uiteindelijk dezelfde 

boeren, waar haar collega 
het over heeft, van het 

land af te knikkeren.  
 

Het land zit op slot riepen 
de ministers en alle partijen gisteren (23-

02-2023) tijdens het stikstofdebat in de 

Tweede Kamer en dat staat dan weer 
haaks op de uitlatingen van Minister 

Sigrid Kaag (Financiën) die dus zegt als 

we op 15 maart verkeerd stemmen, dus 
niet op de coalitiepartijen, het land op 
slot gaat wat dus ook vergaande onzin is. 

Op enig moment ga je wennen aan dit 
tegengestelde uitspraken vanuit het 

kabinet.  
 

Mark Rutte heeft nog wel wat te doen om 
alles recht te breien want anders komt de 

stok van Minister Van der Wal niet achter 
de deur vandaan. We weten op voorhand 
dat Minister van Financiën Kaag de 

andere kant op kijkt als het om extraatjes 
gaat.  
 

De boeren weten nu nog steeds niet wat 

te doen met een niet bestaand WEF-
stikstofcomplot van het kabinet. Minister 

Van der Wal wist nog even aan te stippen 
dat de ze een, mede door Nederland 
gesubsidieerd clubje natuurbeschermers 

GP, een brief heeft ontvangen om haast 
te maken met de natuur. En dat lijkt een 

goede oplossing om Minister Adema 14 
miljard te geven voor ondersteuning van 
de boeren en 10 miljard voor Minister Van 

der Wal om het WEF-stikstofcomplot 
achter zich te laten en de natuur te 

helpen. 

 



 
 

Veel Oekraïners vertrekken weer richting 
Oekraïne is onze waarneming 

 

 
De Nederlandse families die Oekraïners in 

huis hebben en dienst doen als 
gastgezinnen zijn dat nu zat en al zeker 
omdat Zelensky zijn oorlogsbelofte niet 

nakomt door Rusland te verslaan en 
volgens prognoses gaat deze oorlog nog 

jaren duren.  
 

Het gehele familieleven heeft zwaar 
geleden en onder druk gestaan en is in 
veel gevallen ontwricht. Dit soort 

verhalen zijn niet van vandaag of gisteren 
en kranten hebben daar eerder melding 

van gemaakt. Zo ook een vijfjarig meisje 
dat aan haar vader vraagt ‘wanneer het 

gezin weer samen kunnen gaan eten als 

familie’. Ook het rijk draaide per 1 
februari 2023 de financiële kraan dicht 
van de vergoedingen van de Oekraïense 

vluchtelingen. Het valt ons steeds meer 
op dat Oekraïense vlaggen van huizen en 

boerderijen verdwijnen dus zijn ze weer 
naar huis of naar een ander gastgezin 

maar dat laatste geloof ik niet al te veel 
van. Ook websites en particuliere 
instellingen maken nu ook duidelijk dat 

teruggaan naar eigen land zeer goed 
mogelijk is en het scheelt de staat en de 

gastgezinnen veel geld.

 

Succes,  
Fractal 

 
 
 

 


