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Nieuwsbrief januari 2021, week 3

Weltschmerz Gazet

We hebben een plan

“Wat als deze video wordt verwijderd? Wat als dit kanaal niet meer bestaat? Café Weltschmerz
heeft een plan! Ga naar onze site en registreer je snel.”
 
U heeft deze tekst al vaak voorbij horen komen in onze trailer. Café Weltschmerz staat
voortdurend onder druk van censuur door social media. Onze video’s zijn al meerdere malen
verwijderd van YouTube en het is goed mogelijk dat eerdaags het hele kanaal op zwart gaat.
 
De redenen voor de censuur zullen we hier niet bespreken. U weet er alles van. Kritiek op het
overheidsbeleid rond corona en op het beleid van de WHO ligt onder een vergrootglas. Zelfs
alom gerespecteerde hoogleraren en commentatoren worden door YouTube, LinkedIn,
Facebook en Twitter gebanned als ze de “community richtlijnen” schenden. Wat die richtlijnen
zijn, weet niemand.
 
Wat is ons plan? We gaan van nu af aan video’s die zouden kunnen worden gecensureerd
alleen nog maar aankondigen op YouTube. De hele video kunt u dan zien op onze website.
 
De website wordt veel meer het hart van Café Weltschmerz. Hier zult u al onze video’s altijd
kunnen zien.
 
Ook heel belangrijk is deze nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief kunnen wij altijd met onze kijkers
in contact blijven. Daarom is het belangrijk dat de nieuwsbrief zoveel mogelijk wordt gedeeld.
Stuur hem svp door in uw netwerk zodat zoveel mogelijk mensen zich registreren.

https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/web/qna8kgt0vn/hvznv76tvr/nktjlgvdcv/pnuwvcourl


Emeritus-hoogleraar Karel van Wolferen, oprichter van het
nieuwe tweewekelijkse blad Gezond Verstand, was een van
de meest veelbesproken mensen in het coronadebat
afgelopen jaar. In dit openhartige gesprek met Pieter
Stuurman vertelt hij hoe het jaar heeft beleefd. En hoe hij de
toekomst ziet: voorzichtig optimistisch!
 

Een
van
de

originele initiatieven in het coronatijdperk is
Ademvrijbijmij.nl, een platform waarop

De

jeugd beleeft een zware tijd. Zij hebben
nauwelijks last van het coronavirus, maar

 
Wij laten ons uiteraard geenszins ontmoedigen door het ontmoedigingsbeleid waar we mee te
maken hebben.
 
Dankzij uw donaties waren we in staat om het jaar af te sluiten met een grootse productie – het
Verboden Jaaroverzicht 2020.
 
Daarbij hadden we te kampen met enige tegenslag. De externe producent liet wat technische
steken vallen (inmiddels hersteld). Om censuur van YouTube te vermijden waren we uitgeweken
naar Vimeo, maar dat hielp niet erg: na ruim 60.000 keer te zijn bekeken werd de uitzending
door Vimeo verwijderd! Ongelooflijk maar waar. Zo werd het letterlijk een Verboden
Jaaroverzicht …
 
Niettemin werd het programma een groot succes. Het leverde ons vele nieuwe kijkers en veel
positieve reacties op. In het Verboden Jaaroverzicht praten Fiona de Zwart en Jorn Lukaszczyk
met een groot aantal hoofdrolspelers in de coronacrisis van het afgelopen jaar. Stuk voor stuk
moedige mensen die opgestaan zijn om op te komen voor onze vrijheid. U kunt het programma
uiteraard nog steeds bekijken op onze website en de website www.verbodenjaaroverzicht.nl.
 
En we gaan door. Komend jaar gaan we meer grote producties en debatten organiseren.
Daarnaast werken we aan een app waarmee we de communicatie met onze achterban kunnen
onderhouden en verbeteren. Die bevindt zich in de bèta-fase. Ook dit zal ons helpen om minder
afhankelijk te worden van externe partijen.
 
Dit kunnen we alleen doen dankzij u, onze donateurs. U heeft ons in 2020 op fantastische wijze
gesteund. Daar zijn wij u zeer dankbaar voor.
 
Wij rekenen erop dat u ons blijft steunen in het jaar dat komen gaat. Het zal harder nodig zijn
dan ooit!
 
Max von Kreyfelt, oprichter Café Weltschmerz
 

Meer interviews in de afgelopen tijd:

Klik op een afbeelding voor de video

Tussen hoop en vrees

Adem vrij bij mij! Beschadiging van de jeugd
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ondernemers hun diensten aanbieden vrij
van mondkapjes! Zoekt u bijvoorbeeld een
loodgieter die bij u aan de deur komt zonder
een mondkapje voor zijn gezicht – kijk dan
op deze site. Oprichter Olaf Weller praat met
Jorn Lukaszczyk over zijn website. Een
voorproefje van de parallelle samenleving
waar we steeds meer naartoe lijken te
gaan?

 

moeten zich wel houden aan talloze
vrijheidsbeperkende maatregelen. Volgens
psychiater Renate Tillema, speltherapeute
Maartje van de Berg en MBO/HBO docent
Aartjan Bergshoeff komen veel jongeren
hierdoor in psychische nood. Zij luiden de
alarmklok in een gesprek met Ab Gietelink.

 

ADVERTORIAL

GRATIS BOEK

“Het Eindspel van ons Financieel Systeem” - Waarom het huidige systeem gedoemd is
om te mislukken.
 
Maarten Verheyen waarschuwde zijn lezers voor de crisis in 2008, is ervan overtuigd
dat het huidige systeem gedoemd is om te mislukken en vreest dat de eindfase zeer
dichtbij is nu.
 
Download hier je gratis exemplaar
 

Wilt u ook 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.
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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

Café Weltschmerz: denktank en broedplaats voor oplossingen

Geen censuur: houd ons in de lucht!

Ja! Natuurlijk draag ik een centje bij!
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