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Inleiding 

Wie op de hoogte wil blijven hoe Europa wordt gegijseld en hoe de 
Islamitische Invasie plaatsvindt, moet wel even de onderstaande vdeo’s 
bekijken van het Kamerdebat wat ovor de zogeheten asielproblematiek 
plaatshad 14-10-2015. Verder geven wij in deze brochure nieuws van 
anderen door zodat er een overzicht aan informatie voor u ligt. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SGNCTjvKYYQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JWpRQD4Nllw 

https://www.youtube.com/watch?v=jT1GENSm7-s  

Aangifte VoorNederland tegen kabinet om asielbeleid 

Vandaag, 11:20 

Politiek 

 
ANP  

Partijleider Bram Moszkowicz van VoorNederland (VNL), doet 

morgen aangifte tegen het kabinet. VNL wil zo proberen een einde te 

maken aan het huidige asielbeleid. Oud-advocaat Moszkowicz zet in 

op twee artikelen uit het Wetboek van Strafrecht die volgens hem 

worden overtreden, artikel 99 en 104.  

In artikel 104 gaat het om het opnemen, verbergen of voorthelpen 

van de vijand, in een tijd van oorlog. "Nederland neemt Syrische 

asielzoekers op, daar zitten mogelijk IS-jihadisten tussen. Het 

kabinet brengt Nederland daarmee niet alleen in gevaar maar maakt 

zich bovendien schuldig aan een strafbaar feit", aldus Moszkowicz.  
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Verder vindt hij dat het wetsartikel wordt overtreden waarin wordt 

gesteld dat een persoon die een aan hem opgedragen onderhandeling 

opzettelijk ten nadele van de staat voert, strafbaar is. "Hiervan is 

sprake gezien het resultaat van de door premier Mark Rutte 

gevoerde onderhandelingen met de overige EU-lidstaten over de 

verplichte herverdeling van duizenden asielzoekers in Nederland". 

Bram Moszkowicz en Joram van Klaveren (VNL) zeggen dat 

ze morgen samen aangifte doen. 

 

 

Vluchtelingen doorbreken  versperringen in Spielfeld 

 

 
 

Duitse autoriteiten geschokt: Nu al 1,8 
miljoen migranten, oplopend tot 16 
miljoen; 90% is moslim 
 
 

 
Ze blijven maar komen en komen, en het worden er nog 
véél meer dan de toch al ver naar boven bijgestelde 
verwachtingen. 
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Het weekblad Preussische Allgemeine Zeitung schrijft 
dat het aantal immigranten dat dit jaar en daarna naar 
Duitsland komt de ergste verwachtingen overtreft.  
De krant baseert zich op een gelekt intern bericht waarin 
staat dat er de laatste 3 maanden van dit jaar nog eens 
920.000 migranten en illegalen naar het land zullen 
komen.  
Tot eind september waren er volgens het Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) al 573.000 geregistreerde 
asielzoekers en ongeveer 290.000 illegalen, waardoor het 
totaal op 1,8 miljoen uitkomt – meer dan het aantal inwoners 
van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, en 6 x zoveel 
als de regering Merkel begin dit jaar had geschat.  
Als klap op de vuurpijl blijken deze 1,8 miljoen nog maar het 
topje van de ijsberg te zijn. 
  
De autoriteiten rekenen er namelijk op dat iedere 
asielzoeker tussen de 4 en 8 familieleden zal laten 
overkomen.  
De PAZ berichtte in augustus over een Syriër die zijn 2 
vrouwen en 11 kinderen mocht laten overvliegen.  
Volgens het interne bericht zal het aantal migranten door 
gezinshereniging oplopen tot minimaal 9 miljoen, maar 
het kunnen er ook 16 miljoen worden, wat overeenkomt 
met het officieuze streefgetal van Reichskanzler Merkel 
(10 tot 20 miljoen in 4 tot 5 jaar).  
En dan hebben we het nog niet eens over de miljoenen 
nieuwe migranten die volgend jaar worden verwacht. 
 
90% moslim, minister wil hen ‘met voorrang’ behandelen 
90% van alle asielzoekers is moslim.  
Minister van Familiezaken Manuela Swesig (van de 
sociaal-democratische SPD) heeft inmiddels 
aangekondigd dat vooral de vrouwen en kinderen die 
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onder de gezinshereniging vallen ‘met voorrang’ zullen 
worden behandeld.  
Tegelijkertijd wordt in het document gewaarschuwd dat de 
verzorging in de asielzoekerscentra kan instorten.  
Geweldsexplosies zijn aan de orde van de dag, en dat terwijl 
de migrantentoestroom nog maar amper op gang is 
gekomen. 
Nota bene een Syrische vluchteling vroeg zich daarom 
voor de camera’s van Spiegel TV af ‘waarom jullie steeds 
meer mensen laten komen’.  
De toestand in de veel opvangcentra is nu al zo onhoudbaar 
–moslims die vooral de weinige christenen maar ook elkaar 
bevechten-, dat hij zei eraan te twijfelen over het ‘welkom’ 
van Merkel eigenlijk wel echt gemeend was. ) 
 
Belangrijkste Duitse veiligheidsinstanties waarschuwen 
voor chaos 
De Welt am Sonntag berichtte zowel het Hooggerechtshof, 
de Federale Recherchedienst, de Veiligheidsdienst BND als 
de Duitse politie hun grote zorgen uitspreken over de 
veiligheid van de burgers in het land.  
De instanties waarschuwen voor ‘instabiliteit en de 
radicalisering van het burgerlijke midden, omdat de 
meerderheid van hen deze de immigratie, die hen door de 
politieke elite wordt opgedrongen, niet willen.’ 
Bovendien is de integratie van honderdduizenden 
illegalen onmogelijk omdat er al jaren een snel 
groeiende parallelle islamitische samenleving in 
Duitsland is, met hele stadswijken die volledige door 
moslimbendes worden beheerst.  
‘Wij importeren het islamitische extremisme, het Arabische 
antisemitisme en de nationale en etnische conflicten van 
andere volken, en ook een andere opvatting van recht en 
samenleving... De Duitse veiligheidsinstanties zijn en zullen 
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niet in staat zijn deze geïmporteerde veiligheidsproblemen 
en de daardoor ontstane reacties van het Duitse volk op te 
lossen.’ 
 
Omgerekend kan Nederland tot 3,36 miljoen moslims 
verwachten 
Uit diverse statistieken blijkt dat de migrantenstroom 
naar Nederland qua omvang verhoudingsgewijs te 
vergelijken is met die naar Duitsland.  
Rekenen we de cijfers uit het bovengenoemde rapport om, 
dan komen we voor ons land uit op 378.000 asielzoekers en 
illegalen in 2015, wat er 43.000 meer zijn dan de 4e stad van 
ons land, Utrecht.  
Door gezinshereniging zal dit aantal oplopen tot minimaal 
1,89 miljoen tot mogelijk zelfs 3,36 miljoen, oftewel bijna 20% 
van onze huidige totale bevolking (waarvan nu al bijna 10% 
moslim is). 
En dan gaat het dus alleen nog maar over het aantal 
migranten dat dit jaar naar ons land kan komen en 
vervolgens hun gezinnen en families laten overbrengen.  
Het aantal moslims in ons land zal nog veel sneller 
exploderen als er ook volgend jaar nog eens 
honderdduizenden worden toegelaten. 
 
Honderdduizenden naar criminele bendes en/of 
terreurleger 
Zoals we de laatste tijd al vaak hebben geschreven wijzen 
tal van officials en commentatoren erop dat de ervaring leert 
dat degenen die in de illegaliteit verdwijnen doorgaans het 
criminele pad opgaan en zich vaak aansluiten bij 
misdaadbendes.  
Zo waarschuwde de politieleiding in Braunschweig deze 
week dat de 15.000 asielzoekers in de stad voor ‘een 
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aanzienlijke stijging’ van zowel lichte als zwaardere 
criminaliteit hebben gezorgd  
Daar komt nu een nog veel groter gevaar bij, namelijk dat 
deze illegalen worden gebruikt voor de opbouw van een 
enorm terreurleger, dat wacht op bevel om in heel Europa 
massaal aanslagen te gaan plegen – volgens de laatste 
schattingen binnen maximaal 6 en 12 maanden 
 

 

Hungarian PM blames Soros for fueling refugee crisis in Europe  

Published time: 30 Oct, 2015 20:46 

Get short URL 

 
Hungarian Prime Minister Viktor Orban. © Bernadett Szabo / 

Reuters  

3663014 
The Hungarian Prime Minister has lashed out at billionaire George Soros, 
criticizing the support he has expressed towards refugees from the Middle 
East heading to Europe, saying that he undermines stability on the 
continent.  
Hungarian Prime Minister Viktor Orban has said that George Soros, an 
American billionaire and human rights advocate, was responsible for the 
ongoing refugee crisis. Soros belongs to a group of “activists” that 
encourages migrants to head to Europe and thus intentionally aggravates 
the situation, Orban said. 
READ MORE: Hungarian mayor stars in action movie-like video to deter 
refugees 
“His name is perhaps the strongest example of those who support 

anything that weakens nation states, they support everything that 

changes the traditional European lifestyle,” Orban said in an interview 
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on public radio station Kossuth, according to Bloomberg. “These 

activists who support immigrants inadvertently become part of this 

international human-smuggling network.” 
Orban has also labeled the deal to share the intake of 120,000 refugees 
among the EU countries “unfair” and “unreasonable”, adding that these 
measures can lead to a democratic crisis. 
"Who authorized Europe's leaders, or some of its leaders, to conduct this 

kind of policy? This is a democratic continent," Orban told Hungarian 
public radio in an interview, Reuters reported. 
“When and who voted for admitting millions of people who entered 

illegally, and distributing them among EU member states? What's 

happening lacks democratic foundations.” 
The deal on the disputed refugee quotas was reached at a European Union 
interior ministers’ meeting in Brussels on September, 22 with Hungary, 
Romania, Slovakia and the Czech Republic voting against them. 
READ MORE: Hungary to close border with Croatia to stop refugee 
influx 
This is not the first time Orban has slammed Soros, who is of Hungarian 
descent. He is funding several pro-migration non-governmental 
organizations. In an interview with the Hungarian-language TV2 
television network, Orban claimed Soros is “drawing a living from the 

immigration crises” while Hungary is trying to protect its normal way of 
life. 
Hungary’s decision to close its border to stop the uncontrolled influx of 
refugees, erect a razor-wire fence and toughen migration laws has been 
criticized by Brussels and human rights organization, including the ones 
backed by Soros. 
3663014 
More From The Web 
 
'F**k US imperialism': Germany's ex-finance minister slams defense 
secretary's Europe visit 
 
Hungarian photographer in hot water after refugee-inspired fashion shoot 
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'US drawing Europe into crusade against Russia, against our interests' – 
ex-French PM 
by Taboola 
More from RT.com 
 
‘Self-appointed advocate of new Ukraine’: Soros emails leaked by anti-
Kiev hackers 
 
Palestinians file new evidence of Israeli ‘war crimes’ to International 
Criminal Court 
 
No to Brussels, Yes to Kiev: New president sets course for more 
independent Poland 
 
 
 
450.000 ISIS strijders in Europa klaar voor oorlog 
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 27 oktober 2015 • 
34 Comments  
De website Xandernieuws komt gister met het bericht dat Turks 
journalist Mehmet Akhul anderhalf jaar lang undercover heeft gewerkt 
en meldt dat 450.000 ISIS strijders klaar staan voor oorlog in Europa. De 
site neemt dit bericht weer over van de site Dennik Politika. Graag 
vermeld ik de gehele tekst hieronder, zodat u zelf kunt oordelen. 
Al eerder gaf ik aan dat de elitaire cult die de wereld runt uit is op een 
oorlog tussen de islamitische wereld en het zionisme en dus met name 
Israël en al haar vazallen. Feitelijk moet de echt alerte lezer die alle 
artikelen hier op de site gevolgd heeft kunnen concluderen dat de 
islamitische strijders een creatie zijn van diezelfde cult, die ik hier de 
Saturnus cult noemde. Zij zijn het die de wereld in zijn geheel in hun 
greep houden. Dit houdt in dat zij alle religies zelf geschapen hebben en 
nu een eindstrijd optuigen om zoveel mogelijk ‘angst energie’ te 
activeren. Die ‘angst energie’ is zo noodzakelijk voor de 
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interdimensionale krachten die deze cult dienen, zoals voedsel dat is voor 
ons lichaam. Daarnaast is die angst de trigger voor de firewallwerking 
van onze lichaams-avatar op ons ‘bewustzijn’. Het ‘programma’ (zoals 
een computerprogramma) dat deze cult volgt is er voor bedoeld deze 
energie te activeren. Dit gaat u wellicht een beetje boven de pet en 
mogelijk concludeert u dat de schrijvers op deze site aan hallucinerende 
middelen zitten. Neemt u echter eens de tijd om zich te verdiepen in 
bijvoorbeeld de symboliek die deze Saturnus cult hoog in het vaandel 
voert en u zult ontdekken dat ze in alle lagen van overheden en religie de 
touwtjes in handen hebben. 
De interdimensionale wezens die via de Saturnus cult in onze 
driedimensionaal (lengte, breedte, hoogte/diepte) waarneembare wereld 
actief zijn staan in verbinding met hogere dimensionale wezens. Voor de 
duidelijkheid: u bent zelf een interdimensionaal wezen. Plaatst u dat eens 
in de allegorie van een softwaresimulatie waarbinnen u en anderen hun 
bewustzijn hebben ge-upload en waarbinnen (binnen die simulatie) 
opnieuw iemand opstaat die een simulatie bouwt, waarbinnen wederom 
het bewustzijn ge-upload kan worden. Je krijgt dan multi-dimensionale 
gelaagdheid. Dit zijn overigens concrete plannen van Google’s technisch 
topman, filosoof en transhumanist Ray Kurzweil. De ‘wezens’ of 
‘bewustzijns-entiteiten’ waartoe de leden van de Saturnus cult behoren 
staan in contact met wezens die feitelijk tot een lagere dimensie behoren 
dan de dimensie waaruit het menselijk bewustzijn origineel komt. 
Althans van origine komen zij ook uit deze hoogste bewustzijnslaag, 
maar zij hebben besloten zich af te splitsen in een lagere dimensionale 
laag en het besluit genomen daarbinnen een eigen enclave te vormen. Dit 
is als het ware de groep die de matrix-gevangenis voor ‘zielen’ of 
‘bewustzijns-entiteiten’ gebouwd heeft. Binnen die lagere dimensie ten 
opzichte van de aller hoogste dimensie denken zij zo heer en meester te 
kunnen zijn over alle lagen daaronder. Voor het in stand houden van die 
matrix moeten zij de ‘bewustzijns-entiteiten’ of ‘zielen’ die wij mensen 
in diepste wezen zijn in een modus houden die deze ‘zielen’ beperkt in 
hun waarnemingsvermogen. Kortom door angst te activeren binnen de 
mens-lichaam-beleving van de ziel houden zij deze ‘zielen’ (of 
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‘bewustzijns-entiteiten'; dat wat we daadwerkelijk zijn) ge-firewalled 
voor het in contact staan met het werkelijke hoogste bewustzijnsniveau 
waarmee de ziel via kwantumverstrengeling altijd verbonden zal blijven. 
Om een lang verhaal kort te maken: u moet in angst blijven om in een 
lagere dimensionale bewustzijnsbeleving te blijven waardoor u niet bij 
uw hogere bewustzijnsniveau kunt komen. Dit contact met dat hogere 
bewustzijnsniveau zou namelijk een bedreiging zijn voor de matrix 
zeepbel in de zee van de daarboven uitstijgende dimensies. U zou dan 
een bedreiging zijn voor diezelfde matrix. De mens-biocomputer is een 
ideaal voertuig voor het in stand houden van dit lagere 
bewustzijnsniveau. Het is als het ware de meest ideale avatar die de 
matrix bouwers konden creëren om het bewustzijnsniveau van de binnen 
die matrix gevangen gezette zielen te kunnen beheersen. Zelfs de 
zogenaamde chakra’s zijn afgestemd op de grote zender daar ergens hoog 
in dat synthetische universum, genaamd Saturnus. Dat is als het ware de 
centrale processor binnen deze software simulatie die al die avatars 
afgestemd moet houden op de code van deze zielengevangenis. Angst, 
ziekte, honger, armoede, dood en verderf triggeren de beperkende 
functionaliteit van de bio-computer (genaamd het menselijke lichaam) op 
de ziel. Voor het ontwakende bewustzijn of voor een schijnveilig gevoel 
van rust en vrede heeft deze Saturnus cult hun vangnetten gebouwd. Al 
die ellende en angst drijft mensen namelijk naar de zelfgeschapen 
oplossing toe. Een oplossing voor de ‘ziel’ binnen die matrix is de schijn 
van verlichting, maar dan nog steeds met de hoogste macht ‘de bron’. Die 
bron is dan feitelijk een dimensionele laag binnen de Saturnus matrix met 
het predicaat ‘de goddelijke bron’. Ook ikzelf heb die misvatting gehad. 
De echte vrijheid ligt in het volledig bewust worden van wie wij 
werkelijk zijn. Micky van Leeuwen legt dit helder, doch voor velen 

wellicht klinkende als een sci fi fantasie, uit in zijn artikelenreeks hier op 
de site (zie hier). 
Een van de manieren om de ziel, die in uw bio-computer binnen deze 

driedimensionale wereld woont, uit het contact met haar essentie te 
houden, is een continue stroom aan angst. In de software die deze matrix-
simulatie aanstuurt ligt de uitkomst van het spel al vast. Het programma 
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dat deze simulatie (3D wereld) bepaalt, is weergegeven in onder andere 
religieuze profetieën. Die profetieën gaan allemaal uitkomen. Het is als 
de software van een computergame en dient slechts en alleen als 
bezigheidstherapie voor de kudde in de stal. Én is er dus op geschoeid dat 
u (u als ‘ziel’ of ‘hoger bewustzijn’ zijnde) niet beseft dat u dat 
hogerbewustzijn bent. En dan vooral dat hogere bewustzijn uit de 
lagen/dimensies boven dat matrix-bewustzijn (dus zelfs hoger dan het 

bewustzijn van de illusie van de verlichting en de daarbij behorende 

(Saturnus) bron). Let u er in dat kader maar eens op hoe ook bekende 
goeroes altijd subtiel een Saturnus symbool of godheid tonen; het zij een 
afbeelding van de Saturnus-zon (volgens de oude planetaire constellatie) 
of bijvoorbeeld een Shiva-beeldje. Het zijn altijd verkapte Saturnus 

vereringen. Ook het ‘Om’ mantra is een 
rechtstreekse verering van Saturnus (zie hier en hier). De veronderstelde 
‘bron’ waarin alles één is en identiteitsloos is, is eigenlijk een vangnet-
dimensie binnen diezelfde matrix. In werkelijkheid bent u (u als 
‘bewustzijns entiteit’ of ‘ziel’) niet identiteitsloos. U bent begin- en 
eindloos, maar wel degelijk een identiteit. En die identiteit overstijgt de 
beperkingen van de matrix. 
Welnu, bovenstaande zal u ongetwijfeld in eerste instantie afschrikken. 
Daarom maar even terug naar het nieuws met betrekking tot de titel van 
dit artikel. Onthoud: u moet bang worden. De pionnen voor het scheppen 
van de volgende angst tsunami worden daarvoor in stelling gebracht door 
de heersende elitaire kliek; de Saturnus cult. De uitvoerende pionnen zijn 
slechts door religie en andere vormen van Saturnus cult mind control 
verblinde pionnen. Leest u hieronder hoe Xandernieuws verslag doet en 
doorzie wat er gaande is: 
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Een Slowaakse alternatieve nieuwssite berichtte enkele dagen geleden 

dat de Turkse journalist Mehmet Akhul anderhalf jaar lang undercover 

heeft geopereerd om erachter te komen wat er waar is van de eerder 

geuite dreigementen van ISIS om duizenden als vluchtelingen vermomde 

terroristen naar Europa te sturen. Vorige week meldde Akhul zich 

vrijwillig bij de politie in Jordanië met het schokkende bericht dat er nu 

al ruim 450.000 terroristen in Europa zijn, die in onder andere 

Darmstadt, Offenbach en Hanau in Duitsland, en Leicester, Coventry en 

Birmingham in Groot Brittannië zouden wachten op het bevel om een 

grootschalige terreuroorlog te beginnen. 
Akhul beschreef in detail hoe de ISIS strijders in Europa zijn 

georganiseerd, en hoe ze gebruik maken van vrouwen en kinderen om als 

zogenaamde vluchtelingen in de nietsvermoedende Europese landen te 

worden opgenomen. Hier maken de terroristen vervolgens contact met 

bestaande, omvangrijke geheime islamitische militaire netwerken, die 

voornamelijk via de inmiddels duizenden moskeeën in Europa zijn 

opgebouwd. 
‘Meer dan 450.000 terroristen bereiden aanslagen en sabotage acties 

voor’ 
‘De oorlog in Europa is begonnen,’ zou een hoge Duitse politie official 

hebben gezegd. Buiten het zicht van het publiek zouden er op dit moment 

in Duitsland en Groot Brittannië grootschalige maatregelen worden 

genomen om voorbereid te zijn op ontelbare terreuraanslagen en 

sabotage acties tegen overheidsdoelen, burgers, de infrastructuur en de 

energie- en watervoorziening. 
In de Oostenrijkse grensplaats Reichenfels zorgden duizenden migranten 

er op een wel heel eenvoudige wijze voor dat het dorp op waterrantsoen 

moest: alle kranen die ze konden vinden werden met opzet urenlang wijd 

opengezet (2). 
De als migranten vermomde moslimterroristen communiceren volgens 

Akhul via het in Dubai gevestigde Etisalat, waarop dagelijks 

tienduizenden berichten zouden worden uitgewisseld over de aanstaande 

terreuroperaties in Europa. De Turkse journalist schat dat er op dit 
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moment al meer dan 450.000 ISIS strijders in Europa zijn, waarvan 80% 

klaar is om op bevel in actie te komen. 
Dat bevel kan in theorie nog lang op zich laten wachten, maar ook al 

morgen komen. Een ding is zeker: hoe langer het duurt, des te meer ‘van 

hen’ zullen er hier zijn, en des te moeilijker zal het worden om ons tegen 

hen te verweren. 
Zodra u het spel of de code of de regels van deze matrix simulatieve 
werkelijkheid begint te doorzien, en u daadwerkelijk herinnert wie u bent 
zal dit bevrijdend werken. Niet dat u dan meteen verlost bent van angst. 
Angst is een lastig beperkend ‘mens biocomputer effect’ die als firewall 
fungeert op uw bewustzijnsniveau. Ik heb er zelf niet minder last van dan 
u. Sterker nog, misschien win ik wel de hoofdprijs in het meegevoerd 
worden in angst. Toch is het ‘bewustworden’ van het ‘bewustzijn’ of 
‘ziel’ de belangrijkste stap die wij kunnen zetten. 
Bron linkvermeldingen: Xandernieuws, denikpolitka.sk 
Lees ook: 

• Vluchtelingen tsunami, waarom nu 
pas? 
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• De Griekse financiële moordaanslag 
van Europa 

• Er is een plunderdeal met Griekenland 

• De oorlog in Syrië was een setup om 
het ISIS paard van Troje te creëren 
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• Griekse douane vindt 14 containers 
wapens, bestemming vluchtelingenkampen 

 

 
Figuur 1 Dit is Zweden vandaag 
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Lees ook: 

• NAVO creëert vluchtelingen door 
proxy-oorlogen. Duizenden bereiken Duitsland 

• Vluchtelingen tsunami, waarom nu pas? 
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• Breaking: Bootvluchtelingen naar 
Europa worden betaald door Amerika 

• Nieuw bewijs dat George Soros de 
immigratiestroom stimuleert 

• Wat is er mis met het idee van een 
centrale wereldregering? 
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India warns ISIS could get nukes from Pakistan  
Published time: 31 May, 2015 16:17Edited time: 31 May, 2015 16:21 
Get short URL 

 
Hatf IX (NASR) missile being fired during a test at an undisclosed 
location in Pakistan (Reuters / Pakistan Military Inter Services Public 
Relations (ISPR) via Reuters TV / Handout) / Reuters  
11337 
India is concerned that Islamic State militants (IS, formerly ISIS/ISIL) 
could get their hands on a nuclear weapon from its regional foe and fellow 
nuclear power Pakistan.  
TagsNuclear, Religion, Terrorism, India, Pakistan 
Indian Defense Minister Rao Inderjit voiced the concerns at the sidelines 
of the Shangri-La regional security conference in Singapore on Saturday.  
"With the rise of ISIS in West Asia, one is afraid to an extent that perhaps 

they might get access to a nuclear arsenal from states like Pakistan,” he 
said, as cited by Bloomberg.  
Earlier this month, IS said in its propaganda magazine Dabiq it could 
obtain a nuke from “states like Pakistan.” 
"The Islamic State has billions of dollars in the bank, so they call on their 

wilāyah [official] in Pakistan to purchase a nuclear device through 
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weapons dealers with links to corrupt officials in the region," the article 
read.  
Although even the article says the scenario is “far-fetched” and political 
analysts regard the possibility as unlikely.  
Pakistan as well as India rank poorly in terms of nuclear security. 
According to the Nuclear Threat Initiative (NTI) nuclear materials 
security index, out of 25 countries Pakistan comes 22nd while India is 
23rd.  
READ MORE: Nukes within a year? ISIS magazine boasts they can be 
bought in Pakistan 
Terrorism, the majority driven by Islamic extremism, has killed more 
than 55,000 people in Pakistan since 2001, which has given rise to 
concerns about the security of its nuclear arsenal.  
Pakistan is also one of the few countries that is increasing its nuclear 
arsenal. US think tank the Council on Foreign Relations believes it has 
100-120 warheads compared to India’s 90-100 and is developing a 
nuclear submarine capable of carrying nuclear missiles.  
The Pakistani nuclear program began in the early 1970s in response to 
India developing its own atomic weapons, and in 1998 they successfully 
tested five nuclear devices becoming the seventh nuclear power in the 
world.  
 

 

'No infrastructure for so many people': German village of 102 getting 

ready to house… 750 refugees  

Published time: 1 Nov, 2015 20:31 

Get short URL 
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Migrants are escorted by German police to a registration centre, 

after crossing the Austrian-German border in Wegscheid near 

Passau, Germany, November 1, 2015. © Michael Dalder / Reuters  

9154 

A small German village containing just 102 residents and with 

almost no infrastructure will have to accommodate as many as 750 

asylum seekers after a decision by the regional authorities. Villagers 

fear the area will be unable to cope with the burden.  

The first group of refugees amounting to 500 people will arrive in 

Sumte – a small village in the German state of Lower Saxony – as 

early as Monday. The one-street settlement with no shops, no school 

and even no police station fears that its accommodation capabilities 

will be pushed to the limit. 

Initially, the regional authorities wanted the village to house 1,000 

refugees, which they informed the settlement mayor of via e-mail in 

early October. At that time, this news was perceived by the villagers 

as a hoax. 

Christian Fabel, the village’s mayor, and his wife thought “it was a 

joke,” which “certainly could not be true,” as they could not believe 

that the settlement would be ordered to house a number of asylum 

seekers that exceeded 10 times the number of its villagers, the New 

York Times reported. 
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However, they soon realized that it was not a joke and that it was 

impossible to block this decision when Alexander Gotz, a spokesman 

of the Lower Saxony Interior Ministry, responsible for the 

distribution of refugees, told Fabel that the village had “two options 

– yes, or yes.” 

Later, after the villagers protested this decision at several meetings 

with regional authorities citing security concerns and a lack of 

necessary infrastructure, the number of refugees the settlement 

should house was decreased from 1,000 to a maximum of 750 people. 

“The burden of 1,000 refugees for one village with only 102 residents 

is absolutely disproportionate – it cannot be compared with any 

other place in Germany,” the village’s mayor Christian Fabel said at 

the first meeting with the regional authorities devoted to this issue. 

“200 or 300 would be a justifiable number,” he added as quoted by the 

German Hamburger Abendblatt. 

“We have zero infrastructure here for so many people,” Fabel also 

said, as quoted by the New York Times. 

Regional authorities disregarded these claims but admitted that the 

village’s sewage system was unlikely to cope with the sudden influx 

of 1,000 new residents, so they lowered the quota for the settlement 

in order to give time for the extension of that system. 

 

 

 
 

 

 

De Vluchtelingen invasie  deel 2              No.891 

 

22 

 

Worldwide wealth inequality keeps growing, with the richest 1 

percent of the global population accounting for “half of all assets in 

the world,” according to a new report. Meanwhile, the poorest half 

has just 1 percent of its wealth at its disposal.  

The pace of wealth growth in the middle classes has slowed down, 

unlike the growth of the richest people, said the Global Wealth 

Report issued by the Zurich-based Credit Suisse bank.  

“This has reversed the pre-crisis trend which saw the share of middle-

class wealth remaining fairly stable over time,” Tidjane Thiam, the 

chief executive of Credit Suisse wrote in the report. 

“These results reinforce our findings from last year’s edition of this 

report, which argued that wealth inequality had widened in most 

countries in the years after 2008,” he added.  

The number of super-rich people in the world, meaning those with a 

net worth of more than $50 million, went down by 800 in mid-2014 

due to a stronger dollar. 

There are 123,800 people worth more than $50 million, with half of 

them living in North America and a quarter in Europe. 

“This year, the United States continued adding to global wealth at an 

impressive rate, with solid growth also evident in China. Elsewhere, 

local currency wealth gains were offset by depreciation against the US 

dollar, so that world wealth declined overall by USD 12.4 trillion,” the 

report states. 

Europe saw two million people falling out of the millionaire club over 

the course of a year. 

READ MORE: Poverty & inequality costs 550 lives each day in UK 

The US was home to the opposite trend – the number of super-

wealthy there increased by 3,800 and reached 58,900 for the year 

until mid-2015. China’s results are far more modest with only 9,000 

super-rich people. However, it still fell second. 

Despite this year’s financial crisis China added $1.5 trillion to its 

wealth. The country has seen an impressive fivefold rise in wealth 

since the beginning of the century, the report says. 

The UK, Germany and Switzerland are also top of the superrich list. 
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The US is expected to remain the richest nation over the next five 

years, although the level of wealth growth in Europe may overtake 

that of the US. 

“While the bottom half of adults collectively own less than 1 percent of 

total wealth, the richest decile holds 87.7 percent of assets, and the top 

percentile alone accounts for half of total household wealth,” the 

report goes. 

The report is aimed at the “understanding of wealth creation and its 

implications on consumption, retirement savings, and asset 

allocation,” researchers claim. 

The data has been collected since 2000. This is the sixth edition of the 

Credit Suisse Global Wealth Report. 

  

 

 

 

 
 

Aerial images of France’s ‘New Jungle’ refugee camp show the 

surging number of people currently living in makeshift tents in the 

port of Calais hoping to move on to the UK. Meanwhile, the city’s 

mayor is considering calling in the army to maintain order. 
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“Vluchtelingen” met twee vrouwen in Duitsland: beide kunnen een 
sociale uitkering krijgen 

 

 
In Duitsland mag een politieke vluchteling een door de staat erkende 
tweede vrouw, die ook een sociale uitkering krijgt, hebben.  
Door de toenemende aanwezigheid van de islam in Duitsland treedt 
een gerechtelijk vonnis uit 2004 weer in het voetlicht. 
. 
In 2004 besliste de administratieve rechtbank in tweede instantie in de 
Duitse deelstaat Rheinland-Pfalz dat een Irakese “vluchteling” legaal met 
twee “echtgenotes” in Duitsland mag wonen op kosten van de Duitse 
staat. 
In de tekst van de rechtbank staat: 
“Als een politieke vluchtelingen volgens de wet van zijn land van 
herkomst legaal met twee echtgenotes is getrouwd, van wie de eerste al 
over een verblijfsvergunning beschikt en de tweede op grond van dulden 
al meerdere jaren deelneemt aan de leefgemeenschap, dan dient de 
vreemdelingendienst ook de tweede vrouw (ondanks een sociale 
uitkering) een verblijfsvergunning te geven.” 
De eis ging uit van de tweede vrouw.  
De Duitse staat, aldus de gedaagde, moest de kosten van het proces door 
twee instanties vergoeden. 
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(auteur onbekend) 

Wie kan mij eens uitleggen welke voordelen de EU eigenlijk voor een 
gemiddelde inwoner van Nederland, of om het even welk ander 
Europees land, heeft?  
Niemand?  
Dan probeer ik u uit te leggen welke rampspoed dat fascistische 
gedrocht voor ieder persoonlijk heeft: 
 
1. In de eerste plaats de financiële ramp voor mij persoonlijk: minimaal 
€ 6.000,- op jaarbasis minder te besteden en dat is wat anders dan de € 
2.500,- wat Pechtold ons probeert wijs te maken. 
 
2. We worden permanent lastiggevallen door onbenullen van de EU die 
ons het leven zuur proberen te maken met dat gehakt niet meer zo mag 
heten, hoe recht of krom de komkommer eigenlijk mag zijn.  
Dan weer geen flesjes olie op uw dinertafel.  
Wat ik niet mag eten en wat ik moet eten, bijv. inferieur Amerikaans 
voedsel.  
En als ik dat niet wil, dan zullen ze me ertoe verplichten volgens het 
TTIP-verdrag. 
 
3. Moordideologie ISLAM – Weet dat gij de minderen zijt. Islam zult gij 
met respect bejegenen, voorrang geven aan welk loket dan ook, bij 
weigering zult gij strafrechtelijk worden vervolgd met een straf van 
tenminste € 3.000,-, maar meer is waarschijnlijker, plus een jaar 
gevangenisstraf.  
Christenen en andere ongelovigen moeten hun ogen neerslaan als zij een 
islamiet benaderen.  
Tevens bent gij gehouden om met liefde uw belasting te betalen voor deze 
psychopaten. 
 
4. Wat we nu in West-Europa beleven is geen toeval, maar opzet om een 
grote chaos te veroorzaken zodat er rellen en opstand ontstaan.  
Brussel heeft haast en dus moet er tot een paardenmiddel worden 
overgegaan.  
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Een “asiel”bom, die niet minder is dan een bezettingsmacht, de ‘weinige’ 
vrouwen en kinderen die meekomen zijn om te camoufleren dat het om 
een bezettingsmacht gaat.  
Dat alles om een burgeroorlog te forceren.  
Deze malloten in Brussel zijn psychopaten en die moeten  levenslang 
worden opgesloten.  
Zij hebben er voor gezorgd dat Europa, al zal het nog duizend jaar 
bestaan, die sporen van  hun politiek nooit zal kunnen uitwissen.  
Het christendom moet verdwijnen, de blanken moet verdwijnen.  
De blanken moeten vermengd worden of geëvaporeerd, of in normaal 
Nederlands: “uitgeroeid” totdat er nog één ras, of eigenlijk geen ras over 
is.  
Maar wat een leed, wat een armoe zal de blanke nog moeten doorstaan.  
Ik ben er vast van overtuigd dat er dankzij de EU een vreselijke tijd zal 
aanbreken, maar we zullen ook “kunnen” overleven.  
De helpers van de antichrist, want daar hebben we hier mee van doen, 
zullen uiteindelijk het onderspit delven ten kosten van veel bloed en 
levens en ellende. Mensen, gij die nog slaapt, word wakker!  
Het gaat uw deur echt niet voorbij.  
Dit zal uiteindelijk erger blijken te zijn dan de pest! 
 
5. Het feit dat de EU, die zgn. werd opgericht om meer welvaart, vrijheid 
en vrede te brengen voor de bevolking, is uiteindelijk een val!  
Als u Marine Le Pen aan het woord heeft gezien in Europa, voornamelijk 
tegen Merkel en Hollande, dan zag u hoe ongemakkelijk het de echte 
fascisten hadden. Ze zaten te tollen in hun zetels, die nu helemaal niet zo 
lekker zaten, en de een keek nog ongemakkelijker dan de ander.  
Kortom, het was GENIETEN!  
En als u dat ook wilt, kunt u het hier doen. 
 
6. De fascistische, ons tot slaven makende EU moet verdwijnen.  
Dat idee leeft niet pas kort bij me, maar dat vind ik al jaren.  
Ze is één grote slavenmachine.  
Een kille en gewetenloze bende die daar huishoudt!  
Maar men vond mij op z’n vriendelijkst een zwartkijker, maar ik 
verbeterde dat altijd door Realist! 
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Ik heb altijd gehoopt de instorting nog te mogen meemaken, of dat lukt 
weet ik niet, maar aan mij zal het niet liggen.  
Eigenlijk denk ik, nee, ik ben daar zeker van, dat ze zelf in de gaten 
hebben dat het niet lang meer zal duren en dat ze de tactiek der 
verschroeide aard aan het toepassen zijn.  
Tegen de wil van het volk ons op te zadelen met miljoenen 
koppensnellers is daar een triest voorteken van.  
Wie bedenkt in Godsnaam om een dergelijk volk naar ons beschaafde 
Europa te importeren op een dergelijke schaal!  
Ook al valt best het nodige af te dingen op dat ‘beschaafd’.  
Per slot van rekening heeft Europa ook voortgebracht wat er in en om die 
EU en in de betreffende Europese regeringen rondhuppelt met 
kwaadaardige plannen en medewerking. 
 
7. Ja, ze zijn bang.  
Vandaar die haast.  
AfD demoniseren, Pegida-demonstraties verbieden, Wilders straks 
veroordelen en natuurlijk verbieden.  
De ongeregeldheden zullen de stoottroepen (Antifa’s, Rote Jugend, 
Autonomen en hoe dat linkse gespuis allemaal mag heten) van de politiek 
niet aankunnen. Dus zal ze uiteindelijk het leger tegen het eigen volk 
inzetten.  
Waarom?  
Omdat we hen niet wensen, nee niet willen, want we hebben jaren kunnen 
zien wat ze werkelijk met ons van plan zijn. 
. 
Beste mensen, ontworstel u aan de lijfeigenschap van een kwaadaardig 
gezelschap dat zetelt in Brussel. 
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Recordaantal van 218.000 vluchtelingen in oktober  

02/11/15 om 13:59 - Bijgewerkt om 14:06  
. 
In oktober hebben iets meer dan 218.000 vluchtelingen en migranten de 
Middellandse Zee overgestoken op weg naar Europa.  
Dat is een nieuw maandrecord volgens het VN-
vluchtelingencommissariaat UNHCR. 

 
Bootvluchtelingen voor de Griekse kust © Reuters 
De maand voordien leverde eveneens een recordaantal van 172.843 
aankomsten op.  
In oktober gaat het om 218.394 mensen die de oversteek maakten, aldus 
UNHCR-woordvoerder Adrian Edwards.  
De meerderheid van de vluchtelingen kwam, vanuit Turkije, aan in 
Griekenland, vooral op het eiland Lesbos.  
Er zijn ook steeds meer vluchtelingen die de oversteek wagen via de 
Egeïsche Zee.  
In de afgelopen drie dagen zijn daar meer dan 1.400 vluchtelingen en 
migranten gered.  
Dat maakte de Griekse kustwacht maandag bekend.  
Op het woelige water tussen Griekenland en Turkije kwamen negentien 
mensen om het leven, onder wie verschillende kinderen.  
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Maandagochtend strandde een vissersboot met 200 opvarenden aan het 
Griekse eiland Rhodos.  
Bewoners vormden een menselijke ketting en liepen het water in om de 
mensen aan land te helpen brengen, aldus lokale media.  

Verwachtingen bijstellen 

UNHCR verwachtte tot op heden dat 700.000 vluchtelingen hun 
toevlucht in Europa zouden zoeken.  
Gezien al meer dan 744.000 zijn aangekomen, zal het commissariaat de 
verwachtingen bijstellen.  
In 2015 kwamen ongeveer 3.440 mensen om het leven toen ze 
probeerden de Middellandse Zee over te steken op weg naar Europa.  
Het merendeel overleed op het traject naar Italië, aldus de internationale 
organisatie voor migratie IOM. (Belga/MVM) 
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EU Unlocks $2.2 Million to Help 200,000 Refugees 

© AP Photo/ Gyorgy Varga 

Europe 

17:00 03.11.2015Get short URL 

Topic:  

Major Migrant Crisis in Europe (655)  

28130 

As 700 children arrive on European soil and claim asylum every day, 

pressure is mounting on European Union countries to do more to 

solve the biggest humanitarian crisis seen for 60 years. 

Drone footage of thousands of refugees trampling across farmland 

in between borders in the Western Balkan region of Europe has led 

to calls for countries to process asylum seekers at a faster rate — 

whilst prompting others to build fences. 

Amid warnings that refugees would freeze to death with winter 

approaching and Eastern European countries erecting wire fences, 

EU leaders held an emergency summit on what to do — but still 

failed to come up with a unified solution to the crisis. 

Yet the European Commission have now decided to unlock US$2.2 

million (€2m) in humanitarian aid. 



De Vluchtelingen invasie  deel 2              No.891 

 

31 

 

"With winter looming, the most vulnerable need our help and 

solidarity more than ever. They need basic supplies such as food, 

shelter, hygiene items as well as emergency health care. 

"We are providing humanitarian support to do just that," Christos 

Stylianides, the EU's Commissioner for Humanitarian Aid and 

Crisis Management said. 

The money is part of a pot of US$18.6 million (€17m) that has already 

been pledged to help Serbia and the Former Yugoslav Republic 

of Macedonia to cope with the increasing numbers of refugees 

choosing the Western Balkans Route to reach northern Europe. 

Digging deeper, the EC has also announced that it will give US$68 

million (€62 million) in humanitarian aid to support displaced 

Syrians. 

Commissioner Christos Stylianides said:  

"We must continue to get humanitarian aid to Syrians in need as the 

coming winter will bring additional hardship to the most vulnerable. 

That's why the European Commission is taking action, getting 

lifesaving humanitarian aid to displaced Syrians inside the 

country and refugees in neighboring countries." 

Meanwhile, more footage of mistreatment of refugees on European 

soil has emerged. Videos and audio recordings obtained by the 

Guardian newspaper of Syrian and Palestinian refugees in Cyprus 

shows disturbing scenes at a UK military base on the island. 

 
© AP Photo/ British Forces Cyprus 

In this photo released by the British Forces in Cyprus on Wednesday, 

Oct. 21, 2015, British soldiers stand and talk with two of the 114 

migrants at the British air forces in Akrotiri near southern coastal 

city of Limassol, Cyprus.  
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Children are filmed pleading to be released from the British Royal 

Air Force base. 

"I am 12 years old. We are sitting here in the tents and we are cold 

and we are not allowed to go out from the tents… Please help us." 

Another video shows a large group protesting by a high wire fence 

while a man chants "Let us leave" and "We are people, not 

animals!" 

Images of refugees by wire fences and in migrant camps are a more 

common site than EU leaders collectively seeking a way out of the 

humanitarian crisis engulfing Europe.  

 

Read more: 

http://sputniknews.com/europe/20151103/1029535564/eu-funds-

help-refugee-crisis.html#ixzz3qS2gXpKx 
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Merkel waarschuwt voor militaire 
conflicten binnen Europa 

  
3/11/15 - 13u16  Bron: Belga De Duitse 
bondskanselier Angela Merkel waarschuwt voor 
escalatie nu er opnieuw duizenden vluchtelingen via 
de Balkanroute naar West-Europa trekken. © ap... 
De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft 
gewaarschuwd voor militaire conflicten binnen 
Europa als gevolg van de vluchtelingencrisis.  
Op een bijeenkomst van christendemocraten in 
Darmstadt liet ze zich bezorgd uit over de 
spanningen in de Balkan.  
"Ik wil niet dat het daar opnieuw tot militaire 
conflicten moet komen", zei Merkel.  
Door de sluiting van grenzen kan het 
vluchtelingenprobleem volgens haar niet 
opgelost worden. 
 
Op de Balkanroute zijn weer duizenden 
vluchtelingen op weg naar Oostenrijk en 
Duitsland.  
Van maandagavond tot dinsdagochtend 
kwamen volgens de politie meer dan 4.300 
mensen per trein uit Kroatië in Slovenië aan.  
Sinds de eerste vluchtelingen Slovenië twee en 
een halve week geleden bereikten, werden 
135.000 mensen geteld, meldde het persbureau 
STA in Ljubljana. 
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Servië en Kroatië begonnen vandaag vluchtelingen 
over hun grenzen te transporteren om te vermijden 
dat ze buiten in de kou wachten aan een 
grensovergang. De vluchtelingen worden vanuit de 
Servische gemeente Sid per trein naar Kroatië 
gebracht.  
Verwacht wordt dat vier of vijf treinen per dag de rit 
zullen maken, zei de Servische minister Aleksandar 
Vulin.  
De vluchtelingen worden in Slavonski Brod in 
Kroatië in een transitcentrum voor 5.000 mensen 
opgevangen en vandaar naar Slovenië gebracht. 
 
 
Een aantal Duitse burgers zijn van mening dat 
Angela Merkel de (grond)wet zodanig 
overtreedt dat zij in aanmerking komt voor 
vervolging wegens hoogverraad.  
 
Ondertussen gaan asielzoekers in hongerstaking 
omdat hun nieuwe huis en auto te lang op zich 
laten wachten.  
 
 
 
Het kantoor van de openbaar aanklager in het 
Duitse Karslruhe wordt bestookt met 
verzoeken van burgers die een onderzoek 
eisen naar de handelingen van bondskanselier 
Angela Merkel en een vervolging van haar 
eisen op gronden van hoogverraad.  
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Allemaal naar aanleiding van het feit dat Merkel de 
grenzen wijd open heeft gezet voor een niet 
aflatende stroom vluchtelingen.  
 
Onder de Duitse wet is iemand die poogt de 
Duitse republiek te veranderen of de 
grondwettelijke orde te beschadigen door 
middel van geweld of dreiging van geweld 
schuldig aan hoogverraad.  
 
Volgens de ontvangen brieven wordt aan 
bovengenoemde voorwaarde voldaan en zal de 
onbeperkte toestroom van vluchtelingen een 
demografische verandering bewerkstelligen die het 
karakter en het bestaan van de republiek zal 
veranderen.  
 
Ze beroepen zich verder op artikel 20 van de 
grondwet waarin staat dat iedere Duitser het 
recht heeft om weerstand te bieden tegen 
diegene die de grondwettelijke orde dreigt af 
te schaffen, als er geen ander middel 
voorhanden is.  
Om de identiteit van de Duitse republiek en 
bijbehorende grondwet te waarborgen, eist 
men nu dat de bondskanselier wordt vervolgd 
voor hoogverraad.  
 
Verder stelt men dat het gedwongen 
opdringen van migranten aan 
gemeenschappen, waarbij de overheid ook 
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faciliteiten in beslag neemt zoals parken, 
sporthallen en privégebouwen om onderdak te 
bieden aan asielzoekers, een vorm van geweld 
is.  
Hierdoor kunnen de acties van Merkel volgens de 
briefschrijvers dan ook volgens de Duitse wet 
worden bestempeld als hoogverraad.  
 
Een voorbeeld van hoe de Duitse overheid te 
werk gaat, bleek enkele dagen geleden toen 
een klein dorp met 100 inwoners gedwongen 
werd om een groep van 750 vluchtelingen 
onderdak te bieden.  
 
Het gaat om het plaatsje Sumte dat ligt in het 
voormalige Oost Duitsland die eerder deze maand 
te horen kregen dat de overheid had besloten om 
daar 1.000 asielzoekers onder te brengen.  
Dat aantal was zo hoog dat de burgemeester, 
Christian Fabel, eerst dacht dat hij in de maling 
werd genomen.  
Naar later bleek was het allesbehalve een grap en 
na een stormachtig protest werd het aantal 
gereduceerd tot 750.  
Dit niet als gevolg van de protesten, maar omdat 
men bang was dat het plaatselijk rioolsysteem een 
groter aantal mensen niet aankon.  
 
Men is van plan om die 750 mensen onder te 
brengen in een leegstaand kantoorgebouw.  
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Sumte heeft verder niets te bieden, geen school, 
geen winkels en een heel beperkt openbaar vervoer 
systeem.  
De bewoners zijn uiteraard doodsbang dat 
deze vluchtelingen die voor het grootste deel 
zoals gewoonlijk bestaan uit jonge mannen, 
voor zodanige overlast gaan zorgen dat er 
straks niemand van de bewoners meer naar 
buiten durft.  
Dit bezwaar van de dorpelingen wordt door de 
overheid van tafel geveegd met de opmerking dat 
de bevolking geen enkel gevaar loopt omdat de 
straatverlichting ’s nachts blijft branden.  
 
Volgens een artikel in een Duitse krant denken 
veel vluchtelingen dat ze recht hebben op een 
huis en een auto.  
Zo zegt asielcoördinator Isabell Sittner, “Vaak 
vragen asielzoekers mij: “Wanneer krijg ik mijn huis 
en mijn auto?”.  
 
In Oostenrijk zijn een aantal asielzoekers in 
hongerstaking gegaan omdat ze eisen dat de staat 
hen 2.000 Euro per maand moet betalen. 
 
Het is duidelijk dat er onder de vluchtelingen nogal 
wat misverstanden heersen over de situatie in 
landen als Duitsland, Nederland en Oostenrijk.  
Velen komen daar met de gedachte dat ze letterlijk 
in het beloofde land terechtgekomen zijn.  
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De vraag is natuurlijk wie hen dat allemaal in het 
oor fluistert voordat ze aan een vaak 
levensgevaarlijke tocht beginnen.  
 
Dan zijn er uiteraard nog zaken zoals de 
onderstaande video.  
Een in het Duits gesproken opname van een 
moslimvluchteling die duidelijk schijnt te maken aan 
een oorspronkelijke Duitser dat de islam komt en 
dat zijn dochter een hiijab zal dragen.  
 
Zo zegt de man onder meer:  
 
“De islam komt om Duitsland over te nemen of 
je het nu wilt of niet…  
Niet door oorlog maar omdat Duitsers 
nauwelijks kinderen krijgen en moslims er 
minstens zeven of acht hebben.  
Dat niet alleen, jullie dochters zullen trouwen 
met bebaarde moslims en een hijab dragen en 
hun zonen zullen een baard dragen.  
 
Een moslim heeft vier vrouwen en 27 kinderen en 
wat heeft een Duitser?  
Een kind en misschien een kleine hond.  
De Duitsers hebben de moslims lang genoeg 
uitgebuit zodat hij in zijn Mercedes kan blijven 
rijden.  
Nu komt de islam en je dochters zullen de 
hijab dragen.  
Om de vluchteling te gebruiken als wapen is geniaal 
en bijzonder effectief.  



De Vluchtelingen invasie  deel 2              No.891 

 

39 

 

Nog even en dan vliegen de mensen ook hier elkaar 
op iedere straathoek in de haren.  
 
Het heeft uiteraard geen zin om te ontkennen dat 
de enorme vluchtelingenstromen voor giga 
problemen zullen zorgen in onze maatschappij.  
De ogen sluiten en de andere kant opkijken zoals de 
overheden in Nederland, Duitsland en de meeste 
andere landen doen, is zinloos en zorgt alleen maar 
voor nog meer tegenstellingen en weerstand.  

 
https://youtu.be/6bJzCpvMSNw  

 
Straks ook asielzoekers in sporthal? 

 
3/11/15 - 03u31  Bron: Het Laatste Nieuws 

© getty.. 
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo 
Francken (N-VA) kijkt nu zelfs naar sportcentra 
en jeugdherbergen om de aanhoudende 
stroom asielzoekers op te vangen.  
Die piste heeft hij opgeworpen tijdens de 
ministerraad.  
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"Je kan geen enkele mogelijkheid meer uitsluiten", 
klinkt het bij het Rode Kruis.  
"Het is vijf voor twaalf", luidt in de Wetstraat de 
bezorgdheid over de opvang van de niet te 
stuiten stroom vluchtelingen.  
Afgelopen oktober klokten we af op 4.760 nieuwe 
asielzoekers.  
752 minder dan in september.  
"Maar het blijft op recordhoogte", gaf staats-
secretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-
VA) aan in 'VTM Nieuws'.  
In regeringskringen gaat men er niet van uit dat er 
deze winter een fikse daling komt: er wordt 
rekening gehouden met een aanhoudend 
tempo van 5.000 à 5.500 aanvragen per 
maand.  
Ook vluchtelingenorganisatie UNCHR ziet het 
aantal niet dalen zodra het kouder wordt, ook 
al omdat mensensmokkelaars 
'winterkortingen' aanbieden tot bijna de helft 
van hun tarief.  
 

Massale vechtpartij in asielcentrum in Arendonk 

3/11/15 - 16u02  Bron: Belga  
 
Archiefbeeld. © photo news. 
Asielzoekers In een opvangcentrum voor asielzoekers in Arendonk in 
de Antwerpse Kempen zijn vanmiddag zowat 60 à 70 bewoners met 
elkaar slaags geraakt bij een banaal incident tijdens het middagmaal.  
Dat is vernomen bij de directie.  
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Er vielen geen gewonden, al werd wel één medewerkster van het 
asielcentrum voor controle naar het ziekenhuis gebracht.  
Intussen is de rust teruggekeerd.  
"De aanleiding was iets vrij onnozel, maar het conflict groeide snel uit 
tot een collectief gebeuren", vertelt directeur Joan Ramakers.  
"We hebben de politie verwittigd en die is  meteen met acht combi's 
ter plaatse gekomen.  
Het personeel heeft zes betrokkenen geïdentificeerd die dingen deden 
die echt niet door de beugel konden, zij werden tot nader order 
verwijderd.  
We moeten immers laten zien dat we geweld absoluut niet tolereren."  
 

Vluchtelingen op Britse legerbasis op Cyprus dreigen zelfmoord te 
plegen 

Een groep van 114 bootvluchtelingen is op weg naar Europa gestrand 
op een Britse legerbasis op Cyprus.  
De Britse autoriteiten verzekeren dat ze de situatie zo snel mogelijk 
willen oplossen, maar de onrust onder de voornamelijk Syrische 
asielzoekers neemt toe. Inmiddels zijn tenten in brand gestoken en 
hebben vluchtelingen zichzelf verwond of gedreigd zelfmoord te 
plegen.  
De Britse overheid wil de vluchtelingen niet opvangen in Groot-
Brittannië uit vrees dat de legerbasissen op Cyprus een nieuwe 
migratieroute worden.  
 
"We zijn hier per ongeluk terechtgekomen om aan de oorlog te 
ontsnappen", citeert The Guardian een audioboodschap van een jonge 
Syrische vrouw.  
 
We zitten hier in onze tenten en we hebben het koud en we mogen onze 
tent niet verlaten.  
 
"Als in een gevangenis" 
The Guardian kreeg foto's, video's en geluidsopnames in handen.  
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Zo is te zien hoe een man ermee dreigt zichzelf te verhangen alvorens 
Britse agenten ingrijpen.  
Een andere man is te zien met een gezicht vol bloed nadat hij zichzelf 
snijwonden toebracht.  
 
Leden van de groep van 114 die vorige maand op Cyprus landden, met 
onder hen 28 kinderen, smeken vrijgelaten te worden uit Dhekelia, één 
van de twee soevereine Britse militaire basissen op Cyprus.  
"Ze tellen ons elke dag, alsof we in een gevangenis zitten.  
Ik kan het niet meer verdragen", verklaart een vrouw. 
 
In een andere video is een groep mensen te zien die protesteert bij een 
hoog hek.  
Eén man zit er bovenop en roept: "Laat ons vertrekken".  
Een andere man roept: "We zijn mensen, geen dieren".  
Voorbije zaterdag hebben de vluchtelingen enkele tenten in brand 
gestoken.  
De meeste vluchtelingen zijn Syriërs, maar er zijn ook Palestijnen en 
Libanezen bij. 
Al 17 jaar 
De krant brengt in herinnering dat het niet de eerste groep vluchtelingen 
is die op de basis Dhekelia terecht is gekomen.  
In 1998 kwamen er 67 Iraakse en Syrische Koerden aan wal.  
 Die groep zit zeventien jaar later nog altijd op de basis.  
Door de aparte status van Dhekelia kunnen ze niet verder. 
 
De huidige groep kwam twee weken geleden aan.  
De vluchtelingen werden na drie dagen te hebben rondgedobberd van 
zee gered door de Cypriotische politie.  
 Omdat ze in het gebied van de legerbasis waren, werden ze daar aan 
land gebracht.  
"We kregen te horen dat we binnen vijf dagen weg zouden kunnen om 
asiel aan te vragen", vertelde een Syriër.  
"Maar we zijn er nog steeds".  
 
Britten verantwoordelijk 
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Cyprus heeft beloofd de asielaanvragen te zullen verwerken van alle 
vluchtelingen en migranten die op de basis verblijven.  
Nochtans oordelen de Verenigde Naties dat dit de taak van Groot-
Brittannië is.  
Volgens een overeenkomst tussen Groot-Brittannië uit 2003 zijn de 
asielzoekers die direct op één van de twee militaire basissen aankomen 
de verantwoordelijkheid van Groot-Brittannië en moeten ze beroep 
kunnen doen op diensten in Cyprus.  
Dat laatste op kosten van de Britten.  
 
"Geen nieuwe migratieroute" 
Het Britse ministerie van Defensie stelt nauw samen te werken met de 
Cypriotische autoriteiten om het probleem te verhelpen.  
Wat de Britten betreft komen de Syriërs, Palestijnen en Libanezen hun 
land in elk geval niet in.  
"De regering zal niet toestaan dat op Cyprus een nieuwe migratieroute 
naar Groot-Brittannië wordt geopend", aldus een woordvoerder van 
premier Cameron. 
 
  
https://youtu.be/nIdMaxlCTH0  
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Het wordt 'the jungle' genoemd, het vluchtelingenkamp in Calais 

waar 6.000 vluchtelingen onder 'beestachtige' omstandigheden 

wachten op het moment dat ze de oversteek naar Groot-Brittannië 

kunnen maken. De leefomstandigheden zijn er zo slecht dat de 

rechter de Franse autoriteiten maandag opdroeg binnen acht dagen 

verbeteringen in het kamp aan te brengen. Er moeten toiletten en 

waterpunten komen, ook moet het vuilnis er worden opgehaald. © 

afp 
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Grote vechtpartij in vluchtelingenopvang  

Vluchtelingen in het tentenkamp van Heumensoord in Nijmegen zijn 

massaal met elkaar op de vuist gegaan. 

Volgens de Gelderlander was een dronken Eritreeër in de nacht van 

maandag op dinsdag irritant bezig tegenover een groep kaartende 

Syriërs. Daarop ontstond de matpartij. Er zou met stoelen en stenen 

gegooid zijn. 

De bewakingsdienst probeerde eerst zelf de orde te herstellen, maar 

toen dat niet lukte werd de politie ingeschakeld. Die heeft de boel 

gesust. 
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Twee mensen moesten volgens de regionale krant voor medische 

behandeling naar het ziekenhuis. Echter, voor zover de politie weet, 

zijn er geen gewonden gevallen. Er heeft vooralsnog niemand 

aangifte gedaan.  

Het was al bekend dat de vluchtelingen zich vervelen. Vrijwilligers 

werden overspoeld met aanmeldingen voor activiteiten. 

Inschrijvingen voor deze bezigheden werden daarom stopgezet. 

Eerder protesteerden vluchtelingen van kamp Heumensoord tegen 

de volgens hen erbarmelijke omstandigheden in de Nijmeegse 

noodopvang. 

In totaal verblijven daar ongeveer twaalfhonderd mensen in de 

noodopvang.  Aan het eind van dit jaar moet er plaats zijn voor de 

noodopvang van 3000 vluchtelingen. In het paviljoendorp verblijven 

ze maximaal vijftien weken. 

 

 
 

 
Record radiation at Fukushima power plant could kill person in under 1 
hour – reports  
Published time: 31 Oct, 2015 19:12Edited time: 31 Oct, 2015 19:14 
Get short URL 
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General aerial view of Tokyo Electric Power Co. (TEPCO)'s tsunami-
crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant in Fukushima 
prefecture. © Kyodo / Reuters  
1.2K714 
Deadly radiation levels of up to 9.4 Sieverts per hour have been recorded 
at the Fukushima Daiichi nuclear power plant – enough to kill a person 
in less than an hour if directly exposed, local media reports.  
TrendsFukushima nuclear disaster 
 
The mortal radiation reading was taken in a small room, using a remote-
controlled robot, where a pipe leads to the containment vessel of the No. 
2 reactor at the Fukushima No. 1 nuclear power plant, JIJI Press reported, 
citing Tokyo Electric Power Co (TEPCO). 
The reading of 9.4 sieverts (Sv) per hour was taken during the September 
4-25 checks. According to the operator, the highest levels of 
contamination were measured on the floor. TEPCO did not offer any 
further details. The company will start the decontamination process that 
it hopes to complete by December. 
 
Immediate radiation exposure around the Fukushima nuclear power 
following the deadly incident reached 400 millisieverts (mSv) per hour 
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in places. One millisievert is a thousandth of a sievert, therefore the new 
9.4 Sv reading is 23.5 times higher than the radiation level recorded in 
March, 2011. 
 
Just to compare, the typical average dose for a person is about 0.0036 Sv. 
per year. Combined career exposure limits for NASA's male astronauts 
by the time they are 55 years old is 4.00 Sv. 
Earlier this week, a government commissioned study, said that nearly 40 
percent of those involved in the emergency assistance operation at the 
Fukushima plant in March 2011 suffered radiation exposure exceeding 
the yearly public norm. 
READ MORE: Record radiation at Fukushima power plant could kill 
person in under 1 hour – reports  
A magnitude 9 earthquake triggered a tsunami that struck Fukushima on 
March 11, 2011. The disaster caused a triple meltdown at the nuclear 
plant, where so far almost 45,000 workers have been involved in a clean-
up and decommissioning effort that is expected to cost billions of dollars 
and take about 40 years. 
 

Schatting VN: deze winter dagelijks 
5.000 migranten naar Europa 

 
5/11/15 - 14u53  Bron: Volkskrant.nl 

Een bootje met vluchtelingen komt aan 
op het Griekse eiland Lesbos. © photo news.. 
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Vluchtelingencrisis De Verenigde Naties schatten dat komende 
winter dagelijks 5.000 vluchtelingen en migranten vanuit Turkije 
Europa zullen binnenkomen.  
De vluchtelingenorganisatie UNHCR van de VN vermoedt dat de 
verslechterende weersomstandigheden de mensen niet van hun 
trektocht zullen afhouden.  
Wel zal het koude en natte weer de omstandigheden waaronder de 
vluchtelingen zullen reizen en in kampen verblijven aanzienlijk 
bemoeilijken, met name in Griekenland en de Balkan.  
De UNHCR wil om de ergste nood te lenigen omgerekend bijna 
90 miljoen euro doneren aan Kroatië, Griekenland, Slovenië, 
Servië en Macedonië.  
 
Dit jaar zijn er al meer dan 700.000 asielzoekers Europa 
binnengekomen.  
De Europese Unie denkt dat er aan het einde van 2016 zeker drie 
miljoen extra vluchtelingen zijn aangekomen in Europa.  
De EU verwacht dat de stroom migranten de komende maanden 
niet minder zal worden en dat die pas in 2017 zal gaan 
afzwakken. 

Per boot 

  
Ook bij slecht weer blijven smokkelaars vluchtelingen op 
wankele boten zetten, naar verluidt gelden dan gereduceerde 
tarieven 
Een recordaantal van 218.394 vluchtelingen kwam in oktober per 
boot naar Europa.  
Hierbij piekte ook het aantal verdronken vluchtelingen.  
Vorige week verdronken meer dan zestig vluchtelingen in de 
Egeïsche zee als gevolg van het slechte weer.  
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Het aantal boten dat de oversteek uit Turkije waagde nam na 
zondag drastisch af omdat het weer is verslechterd.  
Met windstoten van 50 kilometer per uur verbiedt de Griekse 
kustwacht schippers uit te varen in de meeste havens van het 
land.  
 
Toch blijven smokkelaars vluchtelingen op wankele boten zetten, 
ook in slecht weer, naar verluidt gelden dan gereduceerde 
tarieven.  
In totaal kwamen meer dan 3.000 bootvluchtelingen bij de 
oversteek om het leven.  

Herverdeling 

De eerste dertig vluchtelingen die vanuit Griekenland worden 
herverdeeld over de lidstaten van de Europese Unie zijn 
woensdag vertrokken naar Luxemburg. Het is de start van een 
herverdelingsplan waarbij in totaal zo'n 160.000 vluchtelingen 
worden overgebracht naar EU-lidstaten uit onder andere 
Griekenland en Italië, waar veel vluchtelingen aankomen. 
 
Overigens raamde de Europese Commissie dat de ongekende 
toestroom van vluchtelingen naar Europa een impuls voor de 
economie kan betekenen.  
 Deze groep is geschikt om werk te gaan doen waar niet zoveel 
scholing voor nodig is of waar de gewone beroepsbevolking zijn 
neus voor ophaalt.  
 De economische groei in de eurolanden komt dit jaar gemiddeld 
uit op 1,6 procent, verwacht Brussel.  
Voor volgend jaar wordt een lichte toename voorspeld tot 1,8 
procent, en in 2017 zou het 1,9 procent worden.  
 
Austria: 24 Hours, 20,100 Invaders 
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The New Observer 
November 3, 2015 
The number of nonwhite invaders pouring into Europe continues to 
climb, with at least 20,000 crossing the Slovenian/Croatian border in just 
24 hours, Austrian media has reported. 

 
The Kleine Zeitung reported that at 11am on Monday, November 2, some 
8,500 “refugees” had crossed from Croatia into Slovenia, hard on the 
heels of another group of 9,400 who were already nearing the Austrian 
border. 
On the morning of Tuesday, November 3, the Kleine Zeitung reported 
that at 6am, some 2,200 “new arrivals” had unexpectedly appeared at the 
main border crossing between Slovenia and Austria, making a grand total 
of 20,100 seeking entrance to Austria within a 24-hour period. 
Most of the invaders seek to move on to Germany to take up Angela 
Merkel’s offer of unlimited welfare in that country, and, the Kleine 

Zeitung reported, the number of “refugees” crossing into Bavaria had 
been so high over the weekend that thousands had backed up on the roads 
at the Austrian-Bavarian border. 
An indication of the insanity which has gripped the German authorities 
could be seen in the way that taxpayer-funded buses had been sent to the 
border to pick up the nonwhites. This was done, the Kleine Zeitung 
reported, so that the “refugees” would be taken directly to tents on the 
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German side of the border to prevent “them having to wait in the cold for 
hours to get entry.” 
What that actually means is that thousands of nonwhites are just pouring 
in without any control or checks whatsoever. 
Meanwhile, in Germany, as expected, the much-vaunted “showdown” 
between the democratic windbags Horst Seehofer (leader of the Christian 
Socialist Union, CSU), and Chancellor Angela Merkel (leader of the 
Christian Democratic Union, CDU), petered out into nothing even though 
Seehofer has the ability to bring Merkel’s government down. 
Seehofer had threatened Merkel with drastic action if she did not “bring 
the situation under control” (whatever that meant) by November 1. 
However, lengthy meeting between the two leaders produced a “deal” in 
terms of which they agreed to implement “transit zones” at the border 
and temporarily freeze “family reunification” programs. 
Significantly, the agreement did not include an upper limit on the number 
of invaders, even though this had been one of Seehofer’s basic demands. 
The proposed “transit zones” are supposed to be places where authorities 
will detain invaders at the border to make an instant assessment as to the 
validity of their claims to “asylum” in Germany. 
This plan is nonsense, as all official accounts admit that the vast majority 
of invaders entering Germany are not even being registered, and that the 
authorities have “no idea” how many there are, or even where they are. 
The entire “agreement” is once again part of the democratic “pea in the 
pod” confidence trick designed to trick the German public into thinking 
that their government is actually doing something to halt or slow down 
the invasion—when in reality they are actively encouraging it. 
Merkel has for example, even broken European Union (EU) rules in her 
rush to import as many nonwhites into Germany as possible. The EU’s 
official protocol on asylum, known as the Dublin Regulation (or, more 
popularly as the “Dublin Agreement”), 
specifically provides that the EU member state in which the “asylum 
seeker” first lands, has the responsibility of determining the validity of 
that claim. 
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Merkel’s September 5 announcement that anyone who reached Germany 
would be given asylum bypassed this EU law, and opened the floodgates 
for the entire Third World to attempt to invade Europe. 
Given Merkel’s deceitful and overtly illegal behavior to date, there is 
little chance that she will do anything to halt the invasion which she 
precipitated. 
 

 
 
Door: Karen Van Eyken  
4/11/15 - 17u30  Bron: The New York Times 

© afp.  
Analyse asielcrisis De schier eindeloze vluchtelingenstroom richting 
Europa is nog maar het begin. Ruim zestig miljoen mensen zijn op de 
vlucht maar de situatie wordt nog veel dramatischer volgens de 
gezaghebbende krant The New York Times. Ook de Amerikanen kijken 
met argusogen naar Europa.  
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© photo news. 

© epa. 

© afp. 
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© photo news. 

© photo news. 

© epa. 
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© ap. 

© epa. 

© afp. 
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© epa. 

© ap.  
Dit jaar zullen naar schatting één miljoen asielzoekers Europa bereiken. 
Met tienduizenden per dag steken ze de grenzen over terwijl ze kinderen 
in buggy's en bejaarden in rolstoelen voortduwen. Ze komen naar hier op 
zoek naar een beter leven met hun weinige spaargeld in hun sokken. 
Ongezien sinds de tweede wereldoorlog. In vele opzichten is dit het begin 
van een nieuw tijdperk. 
 
Falende staten 
Zestig miljoen mensen varen, sporen, vliegen en stappen naar andere 
oorden. Ze komen niet enkel vanuit Syrië maar ook uit Afghanistan, Irak, 
Gaza en een twaalftal Afrikaanse landen. Ze zijn de officieuze 
ambassadeurs van falende staten, oneindige oorlogen en oplaaiende 
conflicten.   
 
Frappant 
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Het meest frappante aan de huidige asielcrisis is hoeveel groter ze nog 
zal worden. "Europa moet er rekening mee houden dat de 
vluchtelingenstroom nog jaren gaat aanhouden. "We spreken over 
miljoenen potentiële vluchtelingen, geen duizenden", tweette Donald 
Tusk, de president van de Europese Raad.  
 
Machtsvacuüm 
Terwijl de macht van autoritaire regimes verder afbrokkelt, proberen 
terreurorganisaties zoals IS en Boko Haram dat machtsvacuüm op te 
vullen en spreiden daarbij een ongeziene barbarij ten aanzien van 
minderheden tentoon. 
 
Wat als 
Vele vragen dringen zich op. Wat indien IS niet wordt teruggedreven 
maar gebied na gebied blijft veroveren? Wat indien de taliban in 
Afghanistan terreinwinst boekt zodat nog meer mensen op de vlucht 
slaan? The New York Times heeft opgelijst wat de gevolgen kunnen zijn: 
 
• Een kwart van de Afghaanse bevolking op een totaal van 32 miljoen 
heeft aangegeven te willen vertrekken. Dat bleek uit een studie van het 
Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup. Meer dan 100.000 Afghanen 
komen dit jaar al naar Europa. 
 
• In Syrië zijn acht miljoen mensen bijkomend dakloos geworden. 
 
• Vier miljoen Syriërs zitten reeds in Libanon, Turkije en Libanon om 
van daar verder te reizen. 
 
• Vijf miljoen Egyptische Kopten, de laatste overgebleven grote groep 
christenen in de regio, zijn bezorgd over hun veiligheid en richten hun 
blik op Europa. 
 
• Oeroude etnische minderheden zoals de yezidi in Irak zijn al verdreven. 
Hetzelfde geldt voor andere kleine christelijke gemeenschappen. 
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• De inwoners van Jemen aarzelen op dit moment nog om hun vaderland 
in groten getale te verlaten. De genadeloze bombardementen van de 
Saoedi's voorspellen echter niet veel goeds. 
 
• De bevolking van Eritrea, ook wel het Noord-Korea van Afrika 
genoemd, ontvlucht massaal het land dat 25 miljoen inwoners telt en 
gebukt gaat onder een meedogenloze dictatuur. Dagdromen moeten de 
mensen maar in het buitenland doen, vindt de dictator. En dat doen ze 
dan ook massaal. 
 
• Naar schatting veertig procent van de 160 miljoen Nigerianen wil zijn 
biezen pakken indien de mogelijkheid zich voordoet. Dat zijn nog eens 
meer dan zestig miljoen eventuele vluchtelingen erbij. 2015 leert hen 
bovendien dat het mogelijk is. 
 
• Ook klimaatverandering en stijgende zeeniveaus zullen in de toekomst 
vele mensen op de vlucht doen slaan.  
 
Verleden 
Europa is in het verleden al meermaals geconfronteerd geweest met 
massale volksverhuizingen. Denken we maar aan de 700.000 
vluchtelingen na het uiteenvallen van Joegoslavië in 1993 en de meer dan 
een miljoen migranten na de val van de Muur en het IJzeren Gordijn in 
1989. Nieuw is echter de gigantische schaal en de enorme aantallen op 
weg naar Europa op een extreem korte periode.  
 
In beweging 
The New York Times vat het als volgt samen: "Het hele Noorden moet 
zich erop voorbereiden dat het hele Zuiden in beweging is. Dat is niet 
alleen een probleem voor Europa maar voor de hele wereld."  
Lees ook 

• Meer dan 500 wachtenden op de stoep van Dienst 
Vreemdelingenzaken  
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• Vier vluchtelingen sterven voor Lesbos, staking ferry's verergert 
situatie  

• Frontex: "800.000 mensen illegaal EU binnengekomen sinds 
begin dit jaar"  

• Tusk: alles doen voor behoud Schengenzone  
• Afghaanse migrant: "Vlucht naar Europa is grootste fout van 

mijn leven"  
• Massale vechtpartij in asielcentrum in Arendonk  

 
Vluchtelingen dreigen journalisten in Europa met onthoofding 
Achtergelaten telefoons 
Op telefoons die vluchtelingen hebben achtergelaten in de Hongaarse 
grensplaats Röszke zijn duizenden video’s en afbeeldingen gevonden.  
De video’s die gevonden zijn bevatten onder meer martelingen, 
mishandelingen en executies. 
Marteling als oefening 
Er werden verschillende video’s gevonden van een groep personen die 
elkaar mishandelden.  
Volgens forensisch psychologen zijn de mishandelingen onderdeel van 
een oefening om psychisch en lichamelijk weerstand te kunnen bieden 
tijdens verhoren of martelingen.  
Ook is op de video’s te zien hoe twee jongeren, die bekenden van elkaar 
zijn, op elkaar schieten.  
Dit zou een oefening zijn om om te leren gaan met hevige pijn. 
Onthoofdingen 
Op onderstaande video komen vanaf 1:50 minuten ook de bedreigingen 
aan bod die journalisten ontvangen.  
Zo dreigen vluchtelingen in Servië, Slowakije en Hongarije de 
journalisten meerdere malen met onthoofding. 
https://youtu.be/7NSKjY4QsKQ  
 
 
Telefoons 
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Er werden eerder al terroristen aangehouden die de grens met Bulgarije 
wilden oversteken.  
Deze terroristen deden zich voor als vluchtelingen.  
Ze werden echter aangehouden toen er propagandavideo’s van 
terreurbeweging Islamitische Staat (ISIS/IS) op hun telefoons werden 
aangetroffen. 
 
 
Inwoners Magdeburg witheet over wrede groepsverkrachtingen door 
moslimmigranten 
Xander 05-11-2015 15:06- in Algemeen Nieuws, EU, Immigratie, Iran / 
Syrië, Islam & Terreur, Maatschappij 
‘Slechts 4 van de 48 verkrachtingen door autoriteiten bekend gemaakt’ 

– ‘Dit is een oorlog van de elite tegen het door hen gehate volk. De 

hierheen gehaalde buitenlanders zijn hun soldaten’ 

 
Van harte welkom in Europa, en leef je uit! Volgend jaar volgens de EU 

nog mimimaal 3 miljoen erbij.  
De inwoners van de Duitse stad Magdeburg zijn witheet vanwege een 
serie intens wrede groepsverkrachtingen van jonge vrouwen door 
migranten. Eén van de zes daders zou zelfs voortdurend moeten worden 
bewaakt, omdat de Duitsers hem willen lynchen. Het meest recente 
slachtoffer, een 19 jarige Duitse vrouw, ligt na verkracht te zijn 
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zwaargewond en in een kunstmatige coma in het ziekenhuis. Ondertussen 
melden de media dat de EU volgend jaar doodleuk nog eens 3 miljoen 
moslimmigranten wil toelaten. De ervaring met Brussel leert dat dit 
enorme aantal minimaal zal verdubbelen (2). Met andere woorden: de 
frontale aanval van de gevestigde orde op de autochtone Europese volken 
wordt steeds heviger en brutaler. Wat moet er nog gebeuren voordat de 
gewone man massaal tegen hen in opstand komt? 
  
 
De 19 jarige vrouw was deze maand officieel het vierde slachtoffer van 
de islamitische verkrachtingsbende, maar volgens burgers zouden er al 
48 vrouwen en meisjes in Magdeburg zijn verkracht. Daarnaast zouden 
er nog vele tientallen zijn aangerand. 
Laatste van 4 erkende, maar 48 officieuze slachtoffers, in 

kunstmatige coma 
Het meest recente slachtoffer maakte rond 4 uur ’s middags een 
wandelingetje door het park toen ze door de Afghaanse migranten werd 
gegrepen. Voordat ze haar verkrachtten sloegen ze meerdere malen hard 
op haar hoofd en lichaam. Na hun gruwelijke misdaad deden ze dat 
opnieuw, en bespuugden haar ook. De politie wilde naar aanleiding van 
het aangetroffen speeksel een DNA onderzoek in het AZC houden, maar 
de officier van justitie wees dit van de hand. 
Voordat ze vanwege haar zeer ernstige verwondingen in een kunstmatige 
coma moest worden gebracht werd één dader door het meisje herkend, 
maar over de andere vijf was ze niet 100% zeker. Deze werden daarom 
weer vrijgelaten. Sowieso is bevestigd dat de migranten nog minimaal 
drie andere slachtoffers hebben gemaakt, waaronder een Russische en 
een Franse vrouw, beide eveneens 19 jaar oud, en een 24 jarige Duitse 
(4). Volgens burgers zouden er echter al 48 vrouwen door hen zijn 
verkracht (3), en konden de 4 die nu zijn toegegeven niet langer door de 
autoriteiten verborgen worden gehouden. 
Politici probeerden politie mond te snoeren 
De minister van Interne Zaken en de premier van Sachsen-Anhalt, beiden 
van de christendemocratische CDU van Reichskanzler Merkel, 

De Vluchtelingen invasie  deel 2              No.891 

 

64 

 

probeerden net als in de rest van Duitsland de politie de mond te snoeren 
over de verkrachtingsgolf. Er zijn daarom geruchten dat inwoners van 
Magdeburg een burgerwacht aan het opzetten zijn, omdat de overheid 
overduidelijk helemaal niets onderneemt om de exploderende 
criminaliteit door het almaar toenemende aantal moslimmigranten te 
stoppen. 
Immigratie is ‘oorlog van elite tegen het door hen gehate volk’ 
‘Deze misdaad is zonder twijfel ernstig, en de daders behoren daarvoor 
te worden bestraft,’ aldus burgerblogger Killerbee. ‘Maar we moeten 
duidelijk maken dat de daders door DUITSE politici en 
bedrijfstopmannen hierheen werden gehaald, door DUITSERS van 
justitie worden beschermd, en dat er DUITSE redacteuren zijn die ons 
niet van deze gevaren op de hoogte stellen.’ 
Zijn conclusie is dan ook dat de slachtoffers zijn mede-verkracht door de 
verantwoordelijke politici en andere officials, zoals de officier van 
justitie. ‘Wat hier gebeurt is een oorlog die door Duitsers tegen Duitsers, 
door de elite tegen het door hen gehate volk, wordt gevoerd. De hierheen 
gehaalde buitenlanders zijn hun soldaten... Dat is de reden dat deze 
buitenlanders zonder kaartje overal naartoe mogen. Het zijn namelijk 
troepentransporten, net zoals Duitse soldaten ook geen treinkaartjes 
hoeven te kopen.’ 
‘De situatie is ernstig: de EU-bazen willen Europa in een oorlog storten 
en stationeren nu overal hun soldaten. Als wij hen niet door onze 
ongehoorzaamheid machteloos maken, zullen zij de volken ertoe brengen 
elkaar –net als twee keer eerder- wederzijds om te brengen. Dat mogen 
wij niet toelaten. De CDU, en alle andere partijen die dit oorlogsplan 
steunen, moeten politiek worden verslagen.’ 
  
Xander 
 
Sweden to refugees: Find a bed or go back to Germany… but don’t 

look for them at IKEA  

Published time: 7 Nov, 2015 04:41 
Get short URL 
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© Robert Nyholm / Reuters  
45 
Sweden’s migration minister warned refugees that if they don’t find their 
own accommodation, they will be deported back to Germany or 
Denmark. The news comes as Europe’s refugee influx had depleted 
IKEA’s stockpiles of beds.  
TrendsEU refugee & migrant influx 
The Swedish government told media on Friday that it will no longer be 
able to provide housing for refugees and migrants arriving in the country, 
despite Finance Minister Magdalena Andersson’s claims that the 
migration crisis is not putting “acute” pressure on public finances. 
“Those who come here may be met by the message that we can’t arrange 

housing for them,” Migration Minister Morgan Johansson told reporters. 
“Either you’ll have to arrange it yourself, or you have to go back to 

Germany or Denmark again.” 
READ MORE: Swedish politician says country ‘facing collapse’ due 

to mass influx of refugees  
Europe’s refugee crisis has been dubbed the worst since WWII, with tens 
of thousands of people fleeing war and poverty in the Middle East and 
North Africa in hopes of starting a new life in Europe. 
Amid the climbing number of refugees coming to Sweden, IKEA has 
announced that it is running extremely low on beds and mattresses in both 
Sweden and Germany. 
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“There are some shortages of bunk beds, mattresses and duvets” in 
several German and Swedish stores, an IKEA spokeswoman, Josefin 
Thorell, told Bloomberg. “If the situation persists we expect that it will 

be difficult to keep up and maintain sufficient supply.” 
IKEA has been helping out local authorities with accommodation for 
refugees. 
Sweden, a country of 10 million, has received 120,000 refugees and 
migrants so far in 2015, with another 190,000 still expected to arrive. 
The Swedish Migration Agency has become so desperate that it allowed 
around 50 refugees to sleep on the floor in its head office on Thursday 
night, as it had failed to find any other accommodation for them. 
Germany ‘downgrades’ Syrian refugee status 

Meanwhile, Germany is also taking a step back from its welcoming 
policy towards refugees from Syria by striking out a law allowing the 
families of migrants to join them in Germany, the daily newspaper 
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) reported. 
The paper also revealed that the German government is scaling back on 
the legal protections available for newly arrived Syrians. 
As a result of the policy change, each Syrian refugee can only qualify for 
one residence permit for up to one year, and will not have the ability to 
invite the rest of their immediate family to join them in Germany. 
“The Federal Office for Migration and Refugees has been ordered to 

only grant secondary protection for refugees from Syria’s civil war,” the 
FAZ cited an interior ministry document as saying. 
Previously, Germany had given “primary protection” to refugees, 
including three-year residence permits and the right of family 
reunification. 
The German and Swedish governments have been accepting towards the 
refugees coming to their countries so far, but their resources are running 
thin. 
Germany, with a population of 80 million people, may receive 1.5 million 
asylum seekers in this year alone. It has already accepted more asylum 
applications than any other European nation, with a number of critics 
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pointing to the high number of uneducated and illiterate refugees arriving 
in the country. 
According to the latest data cited by FAZ, in August Germany received 
55,600 refugee applications from Syrians, of which 38,600 were granted 
residency. 
Germany’s population remains divided on the government’s response to 
help refugees, however. The right-wing PEGIDA movement (Patriotic 
Europeans Against the Islamization of the Occident) has been growing in 
popularity, with activists taking to the streets of Dresden for anti-refugee 
demonstrations that are often met with counter-protesters, which often 
leads to clashes. 
 
 

De Wever slaakt noodkreet over 
vluchtelingencrisis in open brief aan Europese 
partijen 

 
7/11/15 - 05u30  Bron: Belga 

© Wouter Van 
Vooren.. 
N-VA-voorzitter Bart De Wever slaakt in een open 
brief aan alle centrumrechtse partijen in Europa een 
noodkreet over de vluchtelingencrisis, zo staat 
vandaag in Het Laatste Nieuws.  
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Zijn partijgenoot Theo Francken vraagt zich in De 
Morgen dan weer af of België de asielzoekers niet 
moet oproepen om weg te blijven.  
De brief van De Wever is gericht aan alle 
conservatieve, liberale en christendemocratische 
partijen in de Europese Unie.  
Hij zoekt steun voor drastische maatregelen om de 
stroom te stoppen.  
"We moeten een gesloten systeem van quota 
overwegen", schrijft De Wever. Vrij vertaald: vol is 
vol.  
Niet de vraag moet de norm zijn, wel het aanbod. 
 
De Wever pleit voor een Europese aanpak die in het 
verlengde ligt van wat hij zelf al eerder voorstelde: 
een update van de Conventie van Genève, minder 
genereuze sociale voorzieningen voor nieuwkomers, 
geen vrije landkeuze voor wie in veiligheid is 
gebracht, strenge controle van de Europese 
buitengrenzen en meer middelen voor de opvang 
buiten Europa.  
 
Putje van Europa  
In een interview met De Morgen vraagt 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo 
Francken (eveneens N-VA) zich af of de regering de 
asielzoekers niet moet oproepen weg te blijven uit 
ons land.  
"België moet opletten dat het niet het putje van 
Europa wordt waar alle asielzoekers naartoe 
stromen", zo klinkt het. 
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"Ik kan een oproep om weg te blijven uit België niet 
in mijn uppie lanceren", aldus Francken.  
"Maar we moeten het wel bespreken in de regering.  
Want de situatie is echt onhoudbaar." 
 
Kleve, net over de grens: Migranten verkrachten 5 meisjes van 8 tot 10 
jaar oud 
Xander 07-11-2015 18:30- in Algemeen Nieuws, EU, Immigratie, Islam 
& Terreur, Maatschappij, NWO-Complot 
Voor de gevestigde orde lijkt inmiddels alles geoorloofd voor het grote 

doel: een totaal geïslamiseerde Europese superstaat 

 
Kleve, net over de grens bij Nijmegen, de linkse gutmensch stad van Oost 
Nederland. Enkele weken geleden stuurden de scholen in Kleve een 
brandbrief aan alle ouders waarin werd gewaarschuwd om hun kinderen 
extra in de gaten te houden. Over de reden werd angstvallig gezwegen, 
en nu blijkt waarom. Een arts in een ziekenhuis in Kleve –die eigenlijk 
onder strenge zwijgplicht staat- verklaarde off-the-record dat er in korte 
tijd 5 meisjes van tussen de 8 en 10 jaar oud tijdens hun wandeling naar 
school werden ontvoerd en op brute wijze zijn verkracht door migranten. 
De meisjes moesten met ernstige verwondingen in het ziekenhuis worden 
opgenomen, worden van iedereen weggehouden en krijgen tevens 
psychiatrische behandelingen. 
De arts benadrukte dat zijn naam absoluut niet bekend mag worden, 
omdat de autoriteiten na de verkrachtingen van de meisjes alle betrokken 
personen in zowel het ziekenhuis –zelfs de schoonmaakploeg- als bij de 
politie en van de pers dreigden met onmiddellijk ontslag als ze er ook 
maar iets van naar buiten zouden brengen. (1) 
Alles geoorloofd voor het grote doel: een geïslamiseerde Europese 

superstaat 
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Immers, in de ogen van de argeloze Europeaan moeten we vrijwel 
uitsluitend te maken hebben met arme zielige ‘vluchtelingen’, en is 
iedereen die daar ook iets negatiefs over zegt of schrijft meteen een racist, 
rechtse extremist of zelfs een Nazi. 
Daarbij schrikt de gevestigde orde in ‘onze’ politiek en ‘onze’ media er 
niet voor terug om de meest afschuwelijke misdaden, zelfs begaan tegen 
kinderen, te verbergen en daarmee impliciet goed te keuren. ALLES lijkt 
geoorloofd voor hun grote, bijna ‘heilige’ doel: de vernietiging van de 
Europese natiestaten en het uitwissen van hun soevereiniteit en identiteit 
door de totale islamisering van ons continent, waardoor alle macht in 
Brussel zal kunnen worden geconcentreerd. 
Bent of blijft u medeplichtig aan onze ondergang? 
Bedenk goed dat ook u indirect medeplichtig zult zijn indien u bij de 
volgende verkiezingen gewoon wéér op dezelfde partijen stemt die deze 
‘cultuurverrijking’ mogelijk hebben gemaakt, en die nu meer dan ooit 
tevoren onze grenzen wijd hebben geopend voor een religieuze ideologie 
die zijn aanhangers in naam van hun ‘666’ god en diens valse profeet 
opdraagt alle ongelovigen desnoods met dit soort vreselijke wandaden te 
onderwerpen, te onderdrukken of simpelweg uit te roeien. 
U bent tevens medeplichtig indien u beroepsmatig of vrijwillig nog 
langer meewerkt aan de komst van een weliswaar NOG grotendeels 
onbewapend, maar ons wel degelijk extreem vijandig gezind islamitisch 
invasieleger. U herinnert u zich vast wel de geschiedenislessen over de 
Tweede Wereldoorlog, hoe Nederlanders die na de Duitse inval in 1940 
vrijwillig met een ‘er valt nu eenmaal niets tegen te doen’ houding met 
de bezetters meewerkten, na de oorlog werden genoemd? 
Daar waar we wel achter de opvang van die hooguit enkele procenten 
échte vluchtelingen(-gezinnen) staan, pleiten we daarom voor het 
onmiddellijk totaal afsluiten van de grenzen van Nederland en Europa, 
en een gedwongen uitzetting van al die honderdduizenden 
moslimmannen die zo moedig waren om hun vrouwen, dochters, zussen 
en moeders achter te laten in zogenaamd oorlogsgebied, en om 
overduidelijk geheel andere redenen dan ze beweren naar onze landen 
zijn gekomen. 
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Xander 
 
Europe-wide Rallies Against 3rd World Invasion 

The New Observer 
November 9, 2015 
Tens of thousands of Germans, Italians, Czechs, Russians, Slovaks, and 
Swiss have taken to the streets over the past few days to demonstrate their 
opposition to the Third World invasion, with  rallies in Berlin, Bologna, 
and the German-Czech border, all organized by growing opposition 
parties and alliances. 

 
On Saturday, November 6, a crowd of thousands, estimated to be between 
7,000 and 10,000 strong, converged in Berlin to attend a rally organized 
by the Alternative für Deutschland (Alternative for Germany, AfD) party. 
The columns of marchers deliberately passed the offices of the Federal 
Press Association, where several German and foreign media are based, 
and burst into the well-known refrain of “lugendpresse” (“lying press”) 
which has become common in Germany to describe the deceptions 
practised by the controlled media. 

De Vluchtelingen invasie  deel 2              No.891 

 

72 

 

 
A ragtag mob of a few hundred communists attended an anti-AfD 
demonstration—far fewer than what the organizers and controlled media 
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had hoped for. Several of the violent communist thugs were arrested after 
attacking the police, who responded with batons and pepper spray. 

 
On Sunday, November 8, the political establishment in Italy was rocked 
when three leading politicians, Matteo Salvini, leader of the Lega Norda; 
Giorgia Meloni, leader of the Fratelli d’Italia; and former prime minister 
and leader of the Forza Italia party, Silvio Berlusconi, attended a rally 
hosted by the Lega Norda in Bologna. 

 
The rally, attended by tens of thousands of people, had as its major theme 
a call for the resignation of the far-left Italian government, but it was the 
appearance of Berlusconi—the longest serving Italian postwar Prime 
Minister, which caught the Italian media’s attention. 
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Both the Lega Nord and Meloni served under Berlusconi when he was in 
office, as part of his ruling coalition, and their joint appearance took on 
added significance because of Salvini and Meloni’s tireless anti-invasion 
political programs over the past few months. 
Their appearance at the Bologna rally is an indication not only of 
Berlusconi’s willingness to openly embrace this political position, but is 
also the first indication of a likely electoral alliance in the making. 
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Also on November 8, a smaller rally attended by a few thousand 
supporters of the Pegida movement from Germany, the Czech Republic, 
Slovakia, Switzerland, and even Russia took place at Arzberg, on 
the  Czech-German border. 
Carrying the flags of their nations, the protesters demanded the building 
of border fences to keep out the Third World hordes, and also expressed 
inter-European solidarity on the issue. 

De Vluchtelingen invasie  deel 2              No.891 

 

76 

 



De Vluchtelingen invasie  deel 2              No.891 

 

77 

 

 
Duitsland komt 370.000 opvangplaatsen tekort 

 
Door anp - maandag 9 november 2015, 18:26 in categorie: Samenleving  
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Duitse gemeenten komen alleen al voor dit jaar 370.000 opvangplaatsen 
voor vluchtelingen tekort. Dat blijkt uit een onderzoek dat maandag is 
gepubliceerd. 
Duitsland gaat ervan uit dat er dit jaar 870.000 mensen onderdak nodig 
hebben. Een op de drie gemeenten is van plan nieuwe gebouwen neer te 
zetten voor de opvang van asielzoekers. 
Voor het onderzoek werden de autoriteiten van driehonderd gemeenten 
met minstens 10.000 inwoners ondervraagd. 
Hoewel de vluchtelingentoestroom de steden en gemeenten op kosten 
jaagt, is het overgrote deel niet van plan dat via hogere belastingen te 
verhalen. Een kwart van de gemeenten gaat ervan uit dat ze zich voor de 
opvang in de schulden moeten steken. Die zouden dit jaar al kunnen 
oplopen tot 1,1 miljard euro. 
 
Topje van de ijsberg: Migranten plegen in één maand ruim 10.000 
officiële misdaden 
Xander 11-11-2015 19:16- in Algemeen Nieuws, EU, Immigratie, Islam 
& Terreur, Maatschappij 

 
Dan eisen wij het recht jullie er desnoods net zo hard weer uit te trappen, 

want dit zijn en blijven ONZE landen waar velen van jullie –gezien jullie 

schandalige gedrag- overduidelijk helemaal niets te zoeken hebben. 
Politici, media en ‘vluchtelingen’organisaties beweren voortdurend dat 
misdaden die door migranten worden gepleegd slechts ‘incidenten’ zijn. 
Dat is slechts de halve waarheid: wat inderdaad ‘incidenteel’ is zijn de in 
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de reguliere media gemelde misdaden door migranten – niet het échte, 
vele malen hogere aantal. Alleen al in Duitsland pleegden migranten in 
één maand officieel ruim 10.000 misdaden – van vechtpartijen, 
drugshandel, brandstichtingen, overvallen, berovigen, aanvallen met 
messen tot aanrandingen en verkrachtingen. En ALS de media hier al 
over wilden berichten, dan werd zoals gebruikelijk zoveel mogelijk 
verzwegen dat het inderdaad om migranten ging. Dat houdt tevens in dat 
die 10.000 misdaden slechts een fractie van het werkelijke aantal 
migrantenmisdaden zijn, omdat het leeuwendeel op last van de politiek 
wordt verzwegen. 
Maar ook de gecensureerde lijst met in de media terug te vinden 
migrantenmisdaden over de maand juni is schier eindeloos – en dat 
terwijl er in de maanden daarna nog vele honderdduizenden, voor 
minstens 90% moslimasielzoekers in Duitsland en Europa zijn 
toegelaten. 
Een korte bloemlezing van de islamitische cultuurverrijking anno 2015: 
‘Karlsruhe: buitenlanders slaan op vrouwen in’; ‘Dodelijke ruzie in AZC 
Wismar’; ‘Pool en Maliër verkrachten 27 jarige’; ‘7 jaar gevangenisstraf 
voor Kosovaarse messenmoordenaar’; ‘Minderjarige ‘vluchtelingen’ in 
Bremen vormen dievenbendes’; ‘Irakees steekt AZC in de brand’; ‘Grote 
hoeveelheid drugs in AZC Greifswald gevonden’; ‘Criminele jongeren 
uit Marokko en Algerije terroriseren binnenstad van Flensburg’; 
‘Bomaanslag door salafisten in Hessen verijdeld’; ‘Vluchtelingen 
trekken bewapend met knuppels door Harburg’; ‘Geen sigaretten? 
Scholier in München bijna doodgereden door ‘zuidelijken’’; ‘Afghaan 
steekt medescholier in Hamburg neer’; ‘Mensen met donkere huidskleur 
overvallen bejaarden in Karlsruhe’; ‘Schiet- en steekpartijen bij Turkse 
bendeoorlog in Mannheim’; ‘Een kwart van moslims in Duitsland bereidt 
tot geweld tegen andersdenkenden’; ‘Schoolkinderen door asielzoekers 
lastig gevallen en mishandeld’; ‘Asielzoeker probeert 14 jarige te 
verkrachten’; ‘Irakees verkracht 17 jarig ‘toevalsslachtoffer’’; 
‘Groepsverkrachting door Afghanen nauwkeurig gepland’; ‘Somalische 
asielzoeker probeert na inbraak vrouw te verkrachten’; ‘Asielzoekers 
organiseren drugshandel München’; ‘Asielzoekers Solingen verkopen 
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drugs aan scholieren’; ‘Tien vluchtelingen achtervolgen en mishandelen 
Freiburger’; ‘Zuiderlingen mishandelen en beroven man in Wuppertal’; 
‘Brutale aanval van Tunesiërs in Bautzen’; ‘Zuidoost-Europeanen slaan 
rolstoelrijder in elkaar’; ‘Buitenlanders plegen brandaanslag op 
Hamburger Morgenpost’; ‘Roofoverval in Herford: Niet alle asielzoekers 
zijn dankbaar’; ‘Gieβen: buspassagiers zijn bang voor relschoppende 
asielzoekers’; ‘Haan: Zuiderlingen beroven 57-jarige man met rollator’; 
Nog niet overtuigd? Gaan we gewoon nog even verder: 
‘Görlitz: 7,5 jaar gevangenis voor verkrachter Özgür B.’; ‘Jeugdige 
‘vluchtelingen’ vallen begeleiders met messen aan’; ‘Suhl: Jonge moeder 
door Afrikanen overvallen, beroofd en mishandeld’; ‘Brutale roofoverval 
in heren door ‘Zuiderlingen’’; ‘Berlijn: Aanval op de politie vanuit door 
‘vluchtelingen’ bezette school’; ‘Zwaargewonde na roofoverval door 
asielzoeker in Dortmund’; ‘Marokkaan mishandelt lerares in Meiβen en 
probeert haar te verkrachten’; ‘Bijna 8 jaar gevangenis voor ‘Duitse’ 
Ghanees vanwege ernstige mensenhandel, uitbuiting, bijzonder ernstig 
bedrog en seksuele dwang’; ‘Freiburg: Politie bestormt 
drugshandelplaats in AZC’; ‘Opnieuw brandstichting in woning door 
dronken asielzoeker’; ‘Dode na ruzie tussen Afrikanen’; ’11 jarige 
Algerijn breekt in camper in Hamburg in’; ‘Bremen: 15 jarige Marokkaan 
gearresteerd wegens vernieling, mishandeling en diefstal’; ’16 jarige 
‘donker getinte man’ overvalt bejaarde vrouw in Bremen’; ‘Irakees 
veroordeelt wegens verkrachting scholier’; ‘Plauen: 5 jaar gevangenis 
voor Pakistaanse verkrachter’; ‘Zes ‘zuiderlingen’ slaan 25 jarige in 
coma’; ‘Slachtoffer mishandeling overleden’; ‘Verijdelde aanslag: Bom 
van islamisten was met spijkers gevuld’; ‘’Zuiderlingen vallen bewaker 
met mes aan’; ‘Stuttgart: Syriër gearresteerd na aanranding’; ‘Heilbronn: 
Politie na verkrachting op zoek naar ‘zuiderling’ ‘Zuiderlingen plegen 
roofoverval in Oberhausen’; ‘Straatroof in Kassel door Noord 
Afrikanen’; ‘Hannover: Schietpartij onder Afghanen’; ‘Asielzoekers 
spuiten hakenkruis en vallen politie aan’; ‘Grafing: Pakistaanse 
asielzoeker vernielt voorbijrijdende auto’s met stok’; ‘Aanrandingen 
door ‘zuiderlingen’ in metro Chemnitz’; ‘Elmsbüttel: Roemenen gaan 
met kleinkinderen op inbraaktour’; ‘Viersen: 15 jarige beroofd door vier 
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‘zuiderlingen’’; ‘Hannover: Vijf overvallen op oudere vrouwen door 
zuiderlingen’; ‘Libanese asielzoeker in Chemnitz voor 56 misdrijven 
aangeklaagd’;  ‘Köln: Gewapende overval op bar door ‘zuiderlingen’ en 
‘donkerhuidigen’’; ‘Hamburg: Roofoverval op supermarkt; twee 
‘zuiderlingen’ gezocht’; ‘Memmingen: Twee jonge vrouwen door 
‘vreemdelingen’ mishandeld’; ‘Berlijn: 81% veelplegers heeft 
migrantenachtergrond, waarvan 33% Turks en 45% Arabisch’; ‘Albstadt: 
Asielzoekers veroordeeld wegens seksueel misbruik van 7 jarig meisje’; 
(1) 
Als het u nu nog steeds niet begint te dagen, dan geven we het op. Dan 
wacht u gewoon totdat uzelf, uw vrouw, uw man, uw moeder, uw vader, 
uw dochter of zoon het slachtoffer wordt. Want nogmaals: bovenstaande 
opsomming is slechts het topje van het topje van een enorme ijsberg. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6cQkE13m8j0&feature=youtu.be 
 
Volgende  

• With Open Gates: The forced collective suicide of European 
nations van TRUTH SERUM 840 weergaven  

19:32  
•  

 
• Asielinvasie: Geert Wilders roept op tot verzet! van stamkoe 

Aanbevolen voor jou  

1:06:17  
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    Sweden Being Raped To Death By Muslim Migrants van 
THElNFOWARRlOR Aanbevolen voor jou  

 
 


