Open brief aan GELDZOEKER De Croo
Beste meneer De Croo,
Weer komen jullie uit bij jongeren en 55 plussers om de problemen op te lossen, veroorzaakt door
particuliere banken zelf omdat jullie PONZIFRAUDE toestaan op grote schaal in de financiële wereld.
Zelf zit ik nu in mijn 'opzeg' voordat ik 6 maandenlang in outplacement ga en dan met 'pré pensioen'. Al deze flauwekul omdat de grootste verzekeringsmaatschappij te wereld kwam met een herstructureringsplan en het niet beter vond dan elke oude lul wandelen te sturen. Kris Peeters was er
als de kippen bij om alles goed te keuren. Wat werd hem beloofd? Want op dat moment waren jullie
ook al geld aan het zoeken en wisten idem wie er te weinig aan de slag waren.
Ik ben afgedankt als een oude, versleten dweil vanwege mijn leeftijd, helemaal niet vanwege mijn
competenties. Waarom zijn jullie niet op de barricaden gesprongen om te roepen wat ik al maanden
iedereen vertel. We zijn als ouderen massaal gedumpt, dat heet LEEFTIJDSDISCRIMINATIE en de
staat heeft daaraan meegeholpen. Binnen 3 jaar 850 mensen wandelen van wie zeker 650 55 plussers zijn. Herstructurering? Niet iedereen in deze bananenrepubliek is ONNOZEL! Trouwens op
deze manier wordt het grootste gedeelte afgewimpeld op de rug van de belastingbetaler terwijl ze
miljarden verdienen. Dat heet in mijn woordenboek: Gouvernementele Incompetentie!
Om nu met uw kop in de krant op hypocriete manier te komen vertellen dat er te weinig 55 plussers
aan het werk zijn, terwijl uw regering zelf meewerkt om ze in de DOP te krijgen onder het mom van
pré pensioen, vind ik echt van het laagste allooi. Dat kan niet anders dan in het verkeerde keelgat
schieten.
Als al die, door de staat opgelegde, flauwekul achter de rug is, ben ik 62 jaar oud. Denkt u echt dat
ik dan nog een eigen zaak ga opstarten? Denkt u echt dat ik nog ergens aan de bak ga komen? Man,
ik ben geen debiel. Al sinds 2009 is de financiële industrie alle IT jobs aan het verkwanselen aan India. In België loopt het zwart van de Indiërs in de financiële industrie. Deze gang van zaken heeft al
de helft van alle Belgische IT-ers aan de kant gezet. De kreet: OUTSOURCING! De staat weet van
niets? Ik weet dat jullie doen alsof jullie neus bloedt. Dat heet STRUISVOGELPOLITIEK!
Maar er is een kleine misrekening gemaakt. Indische mensen voldoen niet aan de Europese norm.
Ze hebben blindkleppen op en kunnen alleen documenten volgen. Het is hen niet gegeven zelfstandig te werken of te denken. Daarom is het bedrijf in India nu overgenomen door CAP GEMINI.
Zachtjesaan zullen nu alle jobs in India verdwijnen en in Polen worden ondergebracht. Weet u dat er
op een gegeven moment een compleet project is stopgezet nadat er al 60 miljoen euro was ingepompt? En een compleet vliegtuig gevuld met Indiërs de volgende dag terug naar huis. DOEI! IETS
GELEERD? Natuurlijk niet. DIRECTIES MET GRANIETEN PLATEN VOOR DE KOP!
De directie heeft ook sleutelposities aangewezen. Maar niemand wil blijven, gewoon omdat de directie al jarenlang bezig is onze jobs te verkwanselen en aan ons loon zit. Het ziet er slecht uit voor
de financiële industrie in België. In de hogere regionen wordt er serieus met stoelen geschoven terwijl niemand van die mensen begrijpt dat de CHOP FLOOR de centen verdient, ook voor de lood-

zware top. Ik denk dat er tegenover elke werknemer zeker wel een 'manager' te vinden is. Dus PARASIETEN en de meesten nog niet eens bekwaam omdat ze volgens mijn bescheiden mening uitsluitend mooie powerpointjes kunnen maken! En dan heb ik het alleen nog maar over IT jobs.
Ook moest ik allerlei clausules voor geheimhouding ondertekenen. Wat is er geheim in mijn werk?
Oh, ze geven me tegelijkertijd de 'vrijheid' om bij de concurrent te gaan werken. Alle concurrenten
hebben dezelfde weg gevolgd. Wat zijn dat allemaal voor onnozele 'afspraken' geschoeid op: “men
moet het dak repareren als de zon schijnt ...” en andere idiote uitspraken.
Ik zal u een geheim vertellen. De financiële industrie stelt alleen schijnbaar iets voor. Maar het is
schone schijn dat men kan vergelijken met een mooi, groot gebouw dat is gebouwd zonder fundering in moerassige grond. De financiële industrie is aan het verzuipen in hun eigen HEBZUCHT!
Nooit genoeg. 98% van alle betaalmiddelen bestaan uit vals geld, aangemaakt in een corrupte bankcomputer. Dat is geen geheim, dat hoort in feite op scholen te worden onderwezen. Als u de BEVOLKING begint de schuld te geven omdat jullie PONZIFRAUDE blijven toestaan, meneer De
Croo, dan denk ik toch dat u en uw corrupte collega's eens BALLEN moeten gaan kweken om de
banken een halt toe te roepen.
JULLIE ZIJN ALS VOLTALLIGE REGERING HIERVOOR VERANTWOORDELIJK, NIET DE
ONTSLAGEN MENSEN, OMDAT JULLIE BANCAIRE PONZIFRAUDE OP GROTE SCHAAL
TOESTAAN. AL HET VALS GELD ZONDER ONDERPAND IS DE SECTOR NU AAN HET
OPBREKEN!
Is het daarom dat vrouwe Justitia een blinddoek draagt? Omdat ze haar werk niet OPTIMAAL kan doen onder CORRUPTE REGERINGEN?

