
Van:   
Verzonden: zaterdag 29 oktober 2022 10:18 
Aan:  
Onderwerp: Meer Aandacht voor Daklozen. NL: 18 miljoen. Minder Aandacht voor Gelukszoekers. 
Opvangen in de Regio. #NEXIT & NL Grenzen Dicht! Homeless Man singing to God. 
 
Geachte Gert-Jan Segers & Harm-Jan van Schaik,  

Meer Aandacht voor Daklozen. 

Elke nacht in de auto slapen: "Heel veel mensen zullen dit straks ook moeten doen". 

 

https://www.at5.nl/artikelen/216484/elke-nacht-in-de-auto-slapen-heel-veel-mensen-zullen-
dit-straks-ook-moeten-doen 

Er is te weinig plek in de opvang, waardoor daklozen bijvoorbeeld in auto's moeten 
overnachten.  
De 48-jarige Jeroen is iemand die dat elke nacht moet doen, tien jaar lang al. 
Jeroen denkt dat het straks gaat om aantallen die vergelijkbaar zijn met de situatie in 
Amerikaanse steden.  
"Vergis je niet in wat de mensen die het nu nog goed hebben de komende tien jaar te 
wachten staat.  
Want dingen worden alleen maar duurder. Heel veel mensen zullen zo komen te zitten zoals 
ik.  
Alleen dan misschien wel zonder auto." 

 

Tommy (23) is dakloos: 'Er moet iets gaan veranderen'. 



 

https://www.telegraaf.nl/video/1843653073/tommy-23-is-dakloos-er-moet-iets-gaan-veranderen 

Politie jaagt daklozen weg. 

 

 

Rob moet noodgedwongen in auto gaan wonen. 



 

https://www.youtube.com/watch?v=VNK8kcgY2OU 

Daklozen in Harderwijk. 

 

Ik sprak deze week vroeg in de morgen de schoonmaker van winkelcentrum waar ik in de buurt woon. 
Hij was in de ontluikende morgen aan het werk en een dakloze jongeman sloeg zijn gitaar kapot op de 
deur van het winkelcentrum, 
De politie kwam en de dakloze man werd 200 meter verderop geplaatst op een bankje tegenover 
Apartementencomplex. 
Later op de dag kwam er een dakloze man met Afrikaanse roots naast hem zitten  
en het was best verbroedering, roze (blank of wit niet juiste term) en bruin samen, dat was het enige 
mooie eraan,verder heel triest. 
Dat krijg je na 12 jaar Rutte, ook voor daklozen met psychische problemen is er geen opvang, terwijl  
voor nieuwe immigranten wordt hemel en aarde bewogen om ze luxe te geven en om ze binnen te 
laten. 



 

Ik wil het onze burgemeester dit niet kwalijk nemen, hij is ook met handen gebonden  
door dit #WEF #Kaag & #Rutte kabinet. 
Stap toch uit het CDA, burgemeester Harm-Jan van Schaik,  

je bent zo'n aardige man...bemerkte ik pas in een gezamelijke meeting.        

NL: 18 miljoen. 

Nederlandse bevolking groeit veel harder dan verwacht 
CBS: nu al officieel 17,8 miljoen inwoners,  
maar reken maar op inclusief illegaliteit ruim boven de 18 miljoen! 

 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1363347918/nederlandse-bevolking-groeit-veel-harder-dan-
verwacht 

Minder Aandacht voor Gelukszoekers. 



 

 

 

Asielzoekers voorrang op Nederlandse Daklozen. 



 

 

https://www.ad.nl/binnenland/advies-geef-woningzoekende-asielzoeker-weer-verplicht-
voorrang-op-woningmarkt~a7d2a0e4/ 

Luxe cruiseschepen voor asielzoekers NIET voor daklozen. 

Een kijkje in het asielzoekers-cruiseschip... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vP5VRX-ddQw 
 

Opvangen in de Regio. 



Opvangen in de Regio, was de slogan van de VVD, kijk nu eens wat daar van komt! 
Ik zeg en Koningin Juliana zei: Nederland is VOL! 

 

Ze moeten dat Saharazand opvangen in de regio, de immigranten ook. 

#NEXIT & NL Grenzen Dicht! 

 

Bovenstaand is duidelijke taal en niet dat #WOKE gedoe van heden ten dage. 
De EU, maar vooral de EC levert alleen maar problemen op: bemoeizucht, 
leidt tot inflatie, kapitaalvernietiging, grote corruptie, islam extremisme, criminaliteit, 
gelukzoekers. 
Ik zeg #NEXIT. De grenzen voor personen daarna direct dicht! 



 

Dus eerst onze Nederlandse daklozen helpen ongeacht afkomst of kleur en 
daarna pas weer aandacht voor nieuwe 'Nederlanders' en de 'Wereld'. 
Niet teveel, we zitten echt VOL. 
Ook extra mensen zorgen voor Stikstof, CO2 en andere vervuiling! 
Deze #WEF Nederlandse Politici, inclusief jij, Gert-Jan zijn helemaal van God Los!  

 

Homeless Man singing to God. 

 

Donnie singing and praising God while doing laundry at Mary's Kitchen in Orange, CA. 
How Great Thou Art... 

https://www.youtube.com/watch?v=LO5z3yGTvNk 

Met vriendelijke Groet en de meeste Hoogachting,  



 

 




