3 oktober 2021
Lieve schatten!!
Het is nú de tijd om “schrijfgroepen” te organiseren om zo veel mogelijk druk te zetten, door te informeren over
de positie van Joost Knevel, Micha kat, Hans Meyer en mij.
Stuur massaal zo véél mogelijk brieven, aangetekend, en e-mails met leesbevestiging aan:
1. Gideon van Meijeren (FvD) Privé & zakelijk adres
2. Renske Leijten (SP) Privé & zakelijk adres
3. Dhr. Mr. S.M. Krans (rechter commissaris) Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag (deze man heeft mijn
detentie verlengd) informeer hem vriendelijk doch dringend. Blijf netjes!
4. De organisatie “Samen voor Nederland”
5. De organisatie Artsen voor Waarheid.
6. Burgerfront
7. Stop World Control / David Sörenson
Etc. etc. etc.
Jaap van Dissel exposen = ALLES EXPOSEN
Informeer vriendelijk doch dringend over onze situatie en welke rol van Dissel in Bodegraven had en nu heeft in
de “Corona” pandemie.
Je kunt wellicht ook de volgende vragen stellen:
1. Waarom staat Jaap van Dissel op de zwarte lijst voor artsen?
2. Waarom liegt Jaap van Dissel over zijn bekendheid en aanwezigheid in Bodegraven?
3. Hoe kan een arts die op de zwarte lijst staat directeur CID bij het RIVM worden en zoveel macht krijgen?
4. Welk patroon levert het op wanneer in Bodegraven aantoonbaar 42 veel te vroeg overleden mensen zijn
te betreuren, een statistische onmogelijkheid, allemaal in een straal van 2 km rond de praktijk van F.J.M.
Bastiaansen.
5. Waarom vind je helemaal niets over F.J.M. Bastiaansen op Google? Behalve een paar feitjes over huisarts
zijn?
6. Hoe komt het dat er meerdere mensen getuigen over het stelen van baby’s onder narcose, van moeders
die vervolgens óf overlijden óf die te horen krijgen dat hun kind overleden is?
7. Hoe komt het dat vrouwen die aangerand zijn op de praktijk van F.J.M. Bastiaansen, dóór F.J.M.
Bastiaansen wel achter de schermen klokkenluiden, maar niet openbaar aangifte doen?
8. Hoe komt het dat er meerdere mensen nu spreken over “die rode” die zij herkennen als hun verkrachter,
maar géén aangifte durven doen?
9. Waarom wordt iedereen die exposed gecriminaliseerd, gepsychiatriseerd en ontmenselijkt??
Kopieer anders deze instructie en zorg dat die online komt te staan op zo veel mogelijk plekken waar veel
mensen komen die wakker zijn!
Nogmaals:

Jaap van Dissel exposen = ALLES EXPOSEN
F.J.M. Bastiaansen exposen = IDEM
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