Etienne van Rattingen – medisch antropoloog

Waarom ik achter de corrupte politieke en financiële
klootzakken hun ballen aanzit
De wereld nam 4 door politiek gestuurde, financiële stappen
in de richting van TOTALE zelfvernietiging
•

Neo-nazis in de Duitse regering.

•

Extreem rechts staat op in Italië.

•

Poolse autocraten vegen assissenhof schoon .

Hoe is het zover kunnen komen ...?
Intolerantie en onfatsoenlijk politiek en financieel gedrag liggen aan de basis voor het stijgen
van ontevredenheid onder het volk. Fatsoen, wijsheid en beschaving zijn tanende in de politieke en financiële wereld. Een nieuw zwart tijdperk kondigt zich aan.
Alles heeft te maken met de plunderingen van het volk door het door de politieke ingevoerde
socialisme en kapitalisme, dus dat wil ik gewoon even duidelijk op papier zetten zodat iedereen het kan begrijpen. Het omvat een tijdspanne van ongeveer dertig jaar.
Tijdens het jaar 2000 onderging de economie van de ‘rijke’ landen een faseovergang die ze
in economische kringen ‘financialized’ noemden. Het betekende gewoon dat financiering van de
economie een groter aandeel zou krijgen. Feitelijk was dit het startsignaal om de volledige
economie over te laten nemen door hedgefondsen en allerlei andere aan misdadige financiële
breinen ontsproten financiële constructies van zogenaamde investeringsbanken zoals Goldman
Sachs die door haar misdadige constructies Griekenland op de knieën bracht met medewerking van de door de EU aangestelde ‘technocraten’ in het land, zonder verkiezingen.
Dat maakt duidelijk dat politieke en financiële werelden elkaar steunen en dekken om hun
misdaden onder de mat te vegen. Spanje, Portugal en Ierland staan aan de vooravond van
een totaal failliet vanwege deze politieke gestuurde financiële misdaden en dan laat ik de
Ponzifraude in het bankkartel nog even voor wat het is.
Vraag:
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Nu, wat voor doel had de zogenaamde financialization? Wat voerden al deze bankiers, hedgefondsmanagers, investeerders en al de andere zooi feitelijk uit?
Antwoord:
NIETS! Tenminste, niets wat waard is om te vernoemen, behalve dan dat ze ons financiële
oren aannaaiden en wat kloten aftrokken, natuurlijk. Maar dat doen ze al honderden jaren,
dus niets nieuws!

Financialization is niets meer dan een goksysteem en de financiële klootzakken plaatsten gewoon weddenschappen met en tegen elkaar. Weddenschap op weddenschap op weddenschap
tot en met megaweddenschappen.
Economen, geschrokken door de handelingen van de roekeloze bankiers, verscholen zich massaal achter de kreet:
"we gaan het risico verminderen! Iedereen zal er van mee profiteren! "

Maar het was een zoveelste loze kreet en iedereen zag het.
Het risico was massaal toegenomen. Elke keer als een speculant een miljard euro inzette van
de ander dan speculeerden ze met hetzelfde geld en dat zal op een gegeven moment desastreu ze gevolgen hebben. Want wiens geld gebruikten ze echt?
Inderdaad, iedereen zijn en haar geld:
Pensioenen, spaargelden, bankrekeningen, verdiensten en pensioenfondsen

Al deze gelden werden verwed en het resultaat … loste zich op in het zwarte gat van de financiële, misdadige constructies.
Weet u wat er ECHT gebeurde? Ze speelden een zogenaamd ZERO-SUM spel. De een
wint wat de andere verliest en wij, de onnozele bevolkingen, verloren alles wat we hadden. De
balans van de zero-sum is altijd ‘nul’ omdat alle miljarden plus worden tegengeboekt met miljarden min. 1-1=0! Bankiers en hedgefondsmanagers zijn BANDIETEN! Investeringsbanken
zijn maffiaorganisaties. Alle banken vormen een kartel! Allemaal misdadigers die de hand
nog steeds boven het hoofd worden gehouden door de politiek!
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Het zero-sum spel uitgelegd voor gewone mensen.
Veronderstel we leven met drie stammen in het stenen tijdperk, daar keren we waarschijnlijk
toch terug naar toe als het zo doorgaat, en we hebben ieder 100 kiezelstenen. Alle dagen
spenderen we de meeste tijd van de dag door te wedden met die kiezelstenen tegen de anderen
over wie het eerst de ogen neerslaat, of wie het eerst in slaap zal vallen en we wedden zelfs
op weddenschappen die een ander heeft aangegaan. Elke dag weer verzinnen we nieuwe weddenschappen om door te kunnen gaan met wedden.
Denkt u echt dat onze kleine gemeenschap hiervan wijzer is geworden na een maand, jaar of
decennium? Nee, natuurlijk niet! In een dergelijke economie staat alles en iedereen stil! Niemand zal daar het wiel uitvinden want iedereen is te druk bezig met zijn kiezelstenen.
We zijn een stelletje zotten die nooit iets zullen produceren, leren, creëren. We zitten daar wat
te zeiken tegen elkaar en spelen een zero-sum spel dat geen enkele meerwaarde geeft aan ons
of onze maatschappij! Onze kiezelstenen worden geen fluit meer waard zoals bijvoorbeeld boe ken, wetenschap of muziek. Dit is exact wat er gebeurde tijdens de fase van financialization.
Financialization creëerde geen enkele waarde, het bestond uit mannen in dure pakken die
speelden met hun kiezelsteentjes en wedden wie er het eerst zou knipperen. Daarnaast had het
een hoop alternatieve kosten bovenop het geld dat op deze manier van ons werd gestolen.
Door de groeiende financiering van de economie is de werkelijke economie nu bijna tot een
stilstand gekomen omdat er nog weinig mensen zijn die het werkelijke werk doen. De rest is
met pensioen gestuurd of gaat doppen. En de politiek maar zeiken omdat zoveel mensen werkeloos zijn terwijl ze zelf aan de wieg gestaan hebben van deze teloorgang van de economie.
Het is werkelijk simpel te begrijpen. Hoe meer geld er wordt ‘gebruikt’ om te wedden en zo
verloren gaat, veroorzaakt geldtekort in de maatschappij om dingen te doen die van waarde
zijn voor de maatschappij! Dus het inkomen van alle mensen, werkzaam in de ECHTE economie, begint te stagneren. Nieuwe scholen worden niet gebouwd, nee, er wordt bezuinigd op on derwijs. De Belgische staat kan in de zomer het water niet garanderen en in de winter kan de
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stroom uitvallen. Investeringen worden niet gedaan want er is geen geld. Alle geld is opge soupeerd via speculatieve weddenschappen die op niets zijn uitgelopen.
Een ander, voor de leek niet opvallend neveneffect van financialization was de superconcentratie die de middenstand nu nog steeds parten speelt omdat steeds meer kartels zich vormden en de kleinere winkels en ketens failliet lieten gaan door monopolisering van zowat alle
gespecialiseerde middenstand. En we zagen het op globaal niveau verspreiden. Banken en bedrijven waren niet langer tevreden met bescheiden verdiensten en winsten. Meer, steeds meer.
CEO’s moesten zorgen dat de aandelenkoersen stegen en dat kon alleen als er voldoende inkomen was, dus begonnen ze meedogenloos te handelen, te liegen, cijfers op te smukken ipv alles trachten te stabiliseren. Om dit alles te kunnen bereiken konden ze niet anders doen dan
reusachtige kartels opzetten om hiermee de volledige middenstand kapot te maken.
De kartels zoals Amazon, Google, Apple en Bol.com maakten vele bedrijven kapot en maakten het mogelijk om uit de luie stoel te bestellen van al hetgeen je nodig had en hebt.
En nu komen we bij de derde peiler aan van de totale zelfvernietiging. Door de kartelvorming
en het ondermijnen van de middenstand verdwenen veel banen. De incompetente politici en regeringen, vol van zichzelf maar niet beseffend dat ze oerlomp zijn, kwamen er op een harde
manier achter dat de middenstand werkelijk de meeste banen in een land vertegenwoordigden.
Niet de financiële industrie of grote bedrijven waar honderden tot duizenden mensen werken
want van dat soort bedrijven zijn er maar een paar handjes vol.
Of het nog niet genoeg was, begonnen internationale bedrijven steeds vaker banen te ‘offshoren’ zoals ze dat prachtig noemden. Die trend begon in de jaren 1990. Feitelijk was offshoren
het resultaat van speculanten om bedrijven meer winst te laten maken door banen over te
brengen naar nog niet ontwikkelde, lage lonenlanden. Landen waar werknemers niet werden
beschermd door wetten en waar geen standaarden bestonden noch regels of wetten om daar
banen te dumpen. Op die manier moesten de financiële klootzakken niet betalen voor pensioenen, gezondheidszorg, verzekeringen en nog meer van deze basisovereenkomsten voor werknemers hier in België en de EU. Kosten werden bespaard, dat is zeker. Maar de efficiëntie da -
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verde achteruit. In 2010 was er geen enkele politieke miskleun op de hoogte van het feit dat
bij de financiële industrie waar ik werkte al de helft van de Belgische contractors was ver vangen door Indiërs die hier werden opgeleid om daarna te worden teruggestuurd en in India
alles over te nemen. Ook was er een volledige verdieping vrijgemaakt om daar Indiërs onder
te brengen die aan verschillende projecten werkten binnen één groot project. Dit project zou
uiteindelijk worden stilgelegd nadat er al 60 miljoen euro werd ingepompt en het eind van
het project nog niet in zicht was. Alle Indiërs werden met een enkele reis per direct op het
vliegtuig gezet naar het land van herkomst. Hoge bomen sneuvelden en nog meer banen ver dwenen naar het al even incompetente India als dat er op het directieniveau van het bedrijf
en in de Belgische politiek aan competentie was te vinden. Een trojka van incompetentie en
wij op de werkvloer werden gesommeerd te zwijgen. Vanaf dat moment werd er ook gesjoe meld met onze beoordelingen. Later bleek dat ze een nieuwe loonclassificatie in zouden voeren
en dat iedereen een veer moest laten. Het sjoemelen met onze beoordelingen was de hulp om
niet te groeien en het middelmatige cijfer was geen middel om een hogere loonklasse af te
kunnen dwingen. We werden nog maar een keer genaaid door de directie. De vakbonden be gonnen nu een marathon aan vergaderingen met de directie om het nodige te kunnen redden.
Door de incompetentie in India waar het voetvolk niet gewend was beslissingen te nemen en
zeker niet durft te zeggen dat ze iets niet weten of kennen werden we keer op keer tijdens re lease weekends onthaald op verrassingen waarmee niemand kon lachen. Ondanks de vele
klachten en rapporten veranderde er niets. De druk in ons team nam toe. Vroeger toen de monitoren nog in België zaten konden we gewoon zaterdagnacht gaan slapen. Alles liep dan
door. Nu alles ‘gestuurd’ werd vanuit India moesten we met twee man de nacht doorwerken.
(Als er 1 lulhannes uit de directie me komt vertellen dat dit goedkoper is geweest dan draai

ik hem of haar de nek om.) Ook het grote verloop in India, waar ze verkassen om 10 cent
per uur meer te verdienen bij een ander, bracht ons menigmaal tot wanhoop. Want de oplei ding die werd doorgegeven werd steeds magerder. Op een gegeven moment waren we genoodzaakt om mensen naar India te sturen, en dat gebeurde in meer technische teams, om de Indiërs hun kennis bij te gaan spijkeren. Klauwen vol extra geld heeft die ‘offshoring’ gekost en
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geen fluit meer opgebracht dan ergernis en Belgische mensen met een burn-out waardoor er
nog meer kennis en weten wegviel. Het was de meest imbeciele actie van een incompetente
klotenzooi op politiek- en directieniveau die ik ooit heb meegemaakt. Als antropoloog had ik
iedereen bij ons gewaarschuwd dat dit avontuur volledig zou mislukken en ook waarom. Iedereen was op de hoogte maar het hoofdkantoor der incompetentie besliste als de inquisitie.
De kop af als je blijft zeiken. ( In die tijd was onze opperimbeciel ook ‘leider’ van de Bilder-

berg)
Maar goed het zou nog een paar jaar goed gaan nadat ze aan ons loon hadden gezeten
maar zelfs dat was niet genoeg. Ik zag als geen ander wat de imbeciele leugenachtige, afzettersbende had geleerd door naar India te gaan en waarmee ze hier de incompetente politiek
onder druk begonnen te zetten.
De stelende incompetente, parasitaire klootzakkenbende zag dat ze in de ‘rijke’ landen exact
hetzelfde konden bereiken als hetgeen ze nu al voor elkaar hadden in India. Ze begonnen alles weg te strepen van wat een baan ooit een baan maakte. Op dat moment maakten alle
kartels, internationale bedrijven, de financiële industrie en investeerders alles al uit op politiek
niveau omdat ze gewoon de macht hadden om dit af te dwingen en deze macht hebben ze nog
steeds en groeit nog steeds.
Op geld beluste klojo’s begonnen pensioenfondsen op te souperen. Directeurs begonnen nu met
het wegcijferen van alle overeenkomsten zoals kinderopvang tijdens vakanties, gezondheidszorg en andere verzekeringen. En zo, op deze manier ontstond het zogenaamde ‘0’ uren contract. Dit soort contracten vertegenwoordigen alleen banen in naam maar geen stabiliteit, zekerheid, mobiliteit of enige vorm van opportuniteiten. Mensen met dit soort contracten kunnen
van het ene moment op het andere op straat worden gezet. Zij dragen nu alle risico’s de bedrijven niet langer.
Maar denk even terug naar het verhaal over de hedgefondsen en kiezelstenen. Wie
draagt er risico en voor wat eigenlijk?Deze financiële KLOOTZAKKEN namen gro te risico’s, verwedden miljarden onder elkaar en het ging over niets van waarde!
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Het risico van de ‘investeerder’ van het ludieke gokclubje was nu afgewimpeld naar de niets
beseffende mensen in de echte economie die nu alle risico’s dragen zoals voor het Europese
noodfonds, ook zo’n achterdeur om alle financiële klootzakken uit hun door henzelf veroorzaakte financiële zwarte gaten te redden. U moet goed weten dat ik kots op deze con structies die uit de misdadige financiële breinen zijn ontsproten en goedgekeurd door
de slaafse politieke kontenneukers van de financiële industrie in de EU.
Want wie nemen alle risico’s? Wie worden er straks volledig uitgekleed? De mensen met de
contracten die feitelijk geen contracten meer zijn. Ze kunnen fluiten naar hun voordelen, hebben geen enkele bescherming meer met een baan die niet meer betekent dan dat men voorkomt
dat men in armoede moet leven.
Als het ‘misgaat’ dan zullen er mensen zijn die per direct ontslagen zullen worden. Ze zullen
spaargeld, als ze dat al hebben, opmaken en daarna zijn ze geruïneerd!
Tja, de weddenschappen liepen niet zoals verwacht. En dat doen weddenschappen zeker als je
er teveel aangaat natuurlijk. Die financiële klootzakken verloren! En dat ging zo op dat moment in 2008 met de huizenprijzen.
Elke financiële lul de behanger, hedgefondskluns, bankdirecteur van een investeringsbank en
allerlei ander financieel tuig wedde dat de huizenprijzen zouden stijgen. Pech! Dat deden ze
niet! De prijzen konden toch niet blijven stijgen. Idioten waren het, zijn het nog steeds, trou wens.
BOINK! De ganse globale financiële goktent stortte als een kaartenhuisje in elkaar vanwege
de biljoenen aan uitstaande weddenschappen tegen elkaar. Iedereen zat met de handen in het
haar. Wat hadden deze imbecielen dan verwacht? Dat huizenprijzen zouden blijven rijzen?
Onnozelaars! Je kunt van een arbeidershuisje toch geen kasteel maken qua prijs! Trouwens,
wie zou dat nog op kunnen brengen nu jullie ook alle arbeidscontacten hadden afgeroomd?
Als je dit soort vragen stelt, dan pas realiseer je jezelf wat voor imbecielen, onnozelaars en
idioten er in de financiële industrie en de politiek parasiteren.
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Maar goed! Het globale financiële systeem stond op instorten! En de banken hadden
simpelweg niet genoeg geld om het verlies van hun idiote weddenschappen te kunnen uitbetalen. Trouwens hoe zou het ook kunnen? Ze hadden allemaal op hetzelfde gewed en al hun
‘eigen’ kapitaal was bij elkaar verdiend via Ponzifraude waarvoor het onderpand waarschijnlijk een hypotheek van 100.000 euro was bij een bank wie weet waar van hardwerkende mensen die nu hopeloos in de problemen zouden komen als ze zouden betalen. Elke
bank zou gewoon failliet zijn gegaan als ze hadden betaald. En toch wilden ze hun geld heb ben, of toch zoveel mogelijk! U ziet en begrijpt nu wel al de STUPIDITEIT en imbeciliteit van
de zero-sum weddenschappen zeker? Men zou al die financiële idioten op moeten sluiten in
een psychiatrische kliniek met een paar dozen gekleurde kralen, er is werkelijk geen verschil!
Ik weet zeker dat ze in geen enkele psychiatrische kliniek iemand kunnen vinden die ze voor
hun weddenschapkarretje kunnen spannen. Natuurlijk wel de idioten die ons regeren!
Tja, als laatste redmiddel stapten ze naar de regeringen van alle landen. ( Hebt u dat al eens

geprobeerd als hardwerkende middenstander met 5 mensen in dienst? Die regerende klootzakken zijn er nooit. En wat andere klojo’s sturen je met een kluitje in het riet. ) Die klotenbanken hun afgevaardigden met hun mooie lulverhalen kregen het voor elkaar dat de regeringen
hen uit de zwarte gaten haalden met ONS belastinggeld dat ook uit de economie werd ge trokken voor meerdere jaren. En wat vergaten ze? Om alle banken hun directies en raden
van bestuur voor de rechter te slepen en op te sluiten vanwege wangedrag, oplichterij, frauderen, diefstal en vals geld maken en in omloop brengen. De politieke wangedrochten gooiden de
banken geld toe en namen de slechte weddenschappen over in hun boeken zodat de argeloze
belastingbetaler deze kutzooi kon betalen met het door de gelegaliseerde maffiaorganisatie ‘belastingdienst’ gestolen deel van zijn maandelijks loon. Eigenlijk horen ze allen de doodstraf te
krijgen. De regering, senaat en de bancaire top. In elk land!
En nu? Nu grossieren alle landen in zogenaamde nationale schulden. Hoe verwonderlijk!
Wat gaan ze doen? Hoe gaan ze het aflossen nu steeds meer banen verdwijnen naar Azië
en India in het bijzonder? Met mensen die elk moment van de dag kunnen worden ontslagen en op de dop vallen?

I am an ardent investigator only interested in TRUTH !

Etienne van Rattingen – medisch antropoloog
Politici zijn ontzettend incompetente mensen die nergens verstand van hebben. Reken niet op
hen om het op te lossen.
Feitelijk hadden ze moeten eisen dat alle banken hun weddenschappen die ze wilden verzilveren over onze kop, moeten afwijzen met de boodschap om elkaars schulden kwijt te schelden
omdat het toch al niet bestaand geld was in een hoeveelheid die niet eens op aarde bestaat en
het bruto nationaal product van de wereld met een factor 3 overschrijdt.
Al waren banken failliet gegaan? Wat dan nog? We praten over particuliere instituten die
zelf geld uit de gebakken lucht toveren en in omloop brengen. Als zij dat mogen, dan wij ook.
Bank failliet. Druk je eigen geld op je printer en geef het uit. Het is niet slechter of beter dan
dat van welke bank of staat dan ook. Wat u geld noemt is gewoon valuta, geen geld. Het is
bedrukt (schijt)papier!
Een faillissement is een doodordinaire liquidatie. Waarom zou een staat dan nog geld pompen
in een lijk om het levend te houden?
Dus de politiek bestaat uit imbecielen en idioten en ze bewijzen het elke dag zowel in het ver leden als het heden en de toekomst. Ze begonnen geld te onttrekken aan ons sociaal systeem.
Gezondheidszorg en medicatie, bouwvallige scholen, onbetaalbare pensioenen, -verzekeringssystemen, -media en -energie. U gaat me toch niet wijsmaken dat u dat in de afgelopen jaren
nog niet bent tegengekomen als politiek statement om alle leugens over hun kontenneukerij met
de financiële industrie recht te breien?
Dan komen we nu bij de vierde fase om totaal failliet te gaan.

Bezuinigingen
De mensen hun inkomens waren al slinkende dankzij de eerste drie stappen eerder uitgelegd.
De banen verdwenen niet alleen in aantal ook de kwaliteit van behouden banen ging achteruit. Kartels groeiden in kracht en macht en de zinloze, destructieve zero-sum weddenschappen
gingen onverminderd door en zoog via hun speculatie de restjes uit de echte economie.
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De overheid was de enige die de echte economie draaiende kon houden. De investeringsbanken
en andere leeglopers in de financiële industrie probeerden alleen maar als parasitaire geldvampiers nog meer geld uit de echte economie te trekken.
Hoe dan ook de landen probeerden met alle zeilen bij de echte economie te redden door inko men te genereren en door geld te investeren daar waar het noodzakelijk was.
Maar dan op het moment dat de reële economie de overheid echt nodig had deden ze het tegenovergestelde. Ze gingen bezuinigen. (Op wiens bevel? want de ganse EU deed exact het-

zelfde en de ganse EU viel op zijn gat ) Dit onderschrijft nogmaals de stupiditeit en kontenneukerij van de politiek in de richting van de financiële industrie.
De economie brak als een verdroogd twijgje dat je kunt gebruiken als aanmaakhout!
De middenklasse moest verdwijnen en zat nu gevangen tussen financialization, kartel, verdwijnende banen en bezuinigingen.
We zien wat er over is van de ‘rijke’ economieën. Inkomsten stagneren. Zelfs in Scandinavië
beginnen ze zwarte sneeuw te zien. De levensstandaard daalt in de meeste rijke landen. Wat
doen mensen als de ontberingen beginnen, vooral voor degenen die een lui en lekker leventje
gewend zijn? Ze reageren en beginnen te protesteren en worden soms gewelddadig. Ze zoeken veiligheid bij demagogen. Laten we even zeker zijn, ik ben geen demagoog, hetzer, agitator
of hoe je het ook wilt noemen. Ik ben ik. Ik ageer en probeer alles wat me is ontstolen door
staat en bank terug te krijgen. (U beseft toch dat juridisch gezien de bank kan verplicht wor-

den om uw volledige hypotheek + rente terug te betalen vanwege fraude, oplichting en dief stal? En iedereen heeft ook recht op teruggave van alle directe belastingen want dat is ook
diefstal!) Het is ook niet zo dat iedereen nu autocratisch worden zal. Ik denk dat voor het
grootste gedeelte mensen zullen blijven zwijgen.
Vooral de mensen met verwachtingen wat betreft veiligheid en stabiliteit en een baantje hadden in de bovenlaag van de hiërarchie, een baasje van dit of dat, ziet nu machteloos toe hoe
zijn leven en samenleving instort.
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Het gat tussen verwachtingen en realiteit maakt ons kapot.
Deze mensen hebben een wanhopige behoefte om aan de top van de hiërarchie te blijven en
dat wordt hen afgenomen. Ze beseffen dat ze helemaal niet superieur zijn en in feite niets
kunnen zonder degenen die ze jarenlang hebben ‘aangestuurd’. En zo zal ook de top van de financiële industrie en landelijke politiek zichzelf tegenkomen als ik met hen klaar ben. Ik zal
me nooit bij één of andere extremistische beweging aansluiten maar dat wil niet zeggen dat ik
elke lul, klootzak, imbeciel, idioot en parasiet hier niet toewens dat ze op een zelfde manier als
ik opzij worden gezet. Zij het dat zij volledig incompetent zijn en misdadig, hetgeen ik niet ben
of ooit ben geweest!
Zo dus, hier zijn we dan aangekomen. U en ik. Wat gaat u doen op de vooravond van het in
elkaar storten van de financiële industrie die de politieke kloothannesen allemaal in hun zak ken hebben?
Het waren de politici hun dwaasheden en de bancaire financiële fraude en diefstalmentaliteit
die ons hier aan het einde van dit verhaal hebben gebracht.
U doet ermee wat u wilt. Ik zet mijn (ongelijke) strijd voort!
Denk nog een keer aan dit verhaal, als u straks gaat stemmen op één van deze politiek klunzen die wel heldhaftig kunnen zeiken maar met hun lul in de kont van de bank zitten want
het is de financiële industrie die het land, de EU en het grootste gedeelte van de wereld re geert omdat de politieke parasitaire leeglopers hun macht uit handen hebben gegeven om hun
eigen dorst naar zelfzuchtige, egoïstische hebzucht te lessen!

De politiek bestaat uit leugenaars, bedriegers, fraudeurs en dieven die alle nieuwe wetten in het voordeel van de financiële industrie goedkeuren in de hoop op een ander opvolgend, vet betaald, parasitair baantje als ze lang genoeg mooi hebben opgezeten en pootjes gegeven!
I am an ardent investigator only interested in TRUTH !

