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Nieuwsbrief december 2020, EXTRA

Weltschmerz Gazet

OPROEP ! OPROEP ! OPROEP !

Wat mocht je niet weten in 2020?
#verbodenjaaroverzicht

2020 is naast het jaar van het virus, ook het jaar waarin een ongekende golf van censuur ervoor
zorgde dat belangrijke nieuwsfeiten niet door zijn gedrongen bij het grote publiek.

Wat was jou betreft hét nieuwsfeit in 2020 dat niet, nauwelijks of onjuist in het nieuws is
geweest?

Deel het met #verbodenjaaroverzicht via Twitter, LinkedIn of Facebook.

In het Verboden Jaaroverzicht op 31 december om 20:00uur hoor je alles wat je niet mocht
weten in 2020.

Meld je alvast aan voor de link naar de uitzending via www.verbodenjaaroverzicht.nl
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Om onze objectiviteit en neutraliteit volledig te waarborgen
maakt Café Weltschmerz geen gebruik van subsidies,
geldschieters of advertenties. We doen dit vrijwillig!
We hopen dat u ons financieel wilt steunen. Ook kleine
bijdragen zijn meer dan welkom.

Via Whydonate kunt u eenmalig, maandelijks of jaarlijks een
bedrag aan Café Weltschmerz overmaken. U helpt ons
enorm! Hartelijk dank.

Facebook Twitter Website YouTube

Share Tweet Share

De impact van Café Weltschmerz
Café Weltschmerz is een onafhankelijk platform voor burgerjournalistiek dat interviews uitzendt

over actuele maatschappelijke aandachtsgebieden die in de gevestigde media onvoldoende aan
bod komen.

Ga naar Café Weltschmerz

Geen censuur: houd ons in de lucht!

Ja! Natuurlijk draag ik een centje bij!

Wilt u in onze nieuwsbrief adverteren?
Stuur dan een email naar mail@weltschmerz.nl. Bij ons is iedereen welkom, toch willen wij u erop
wijzen dat Café Weltschmerz een onafhankelijke organisatie is en uw advertentie ook als zodanig
wordt beschouwd. Wij nemen daarom geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.

Café Weltschmerz: denktank en broedplaats voor oplossingen
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