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Nieuwsbrief april 2022, week 13

Crisis na crisis
Shohreh Feshtali en Wybren van Haga

We denderen van de ene crisis door naar de andere, zonder zicht op beterschap. Sterker nog, het lijkt
alsof we in een tsunami van crises terecht zijn gekomen zonder vooruitzicht op rustiger vaarwater.
Shohreh Feshtali spreekt met Wybren van Haga om het huidige tijdsgewricht nader te duiden. Worden
de crises waar we ons aanhoudend in lijken te begeven kunstmatig gecreëerd of doet deze benadering
geen recht aan de complexiteit en weerbarstigheid van de situatie?

Bekijk de video hier
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Shohreh Feshtali met Willem Engel en Jeroen
Pols

Shohreh spreekt met Willem en Jeroen over de
gebeurtenissen van de afgelopen twee weken. Het
moge duidelijk zijn: de mannen laten zich niet
intimideren en nemen ook geen gas terug.

Meer interviews van de afgelopen tijd:

He's back

Bekijk de video hier

De geschiedenis van globalisering- deel 1
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Denise Pellinkhof en Twan Houben

Denise Pellinkhof interviewt trendwatcher, strateeg
en directieadviseur Twan Houben. Vanuit deze
professies, waarin hij dikwijls samenwerkt met
verschillende partijen uit het zakenleven, is hij zich
zeer bewust van de significantie van het
geopolitieke wereldtoneel op het bedrijfsleven en
de samenleving in bredere zin. De huidige
geopolitieke strategie wordt, zo stelt hij,
hoofdzakelijk gedreven door globalisering.

In deel één van dit gesprek gaat Denise met Twan nader in op de effecten van deze processen die
medio 1944 gestart zijn, en zich vandaag de dag nog harder lijken te doen gelden dan in alle decennia
daarvoor. Hoe is deze integratie van economie, cultuur en politiek ontstaan, hoe heeft het zich
ontwikkeld, en wat kunnen we in de toekomst verwachten? Dit en meer wordt passeert de revue.
In deel twee wordt ingezoomd op de effecten van globalisering op specifiek Nederland.

Nuis is terug, en hoe. Ook deze week fileert hij de
actualiteit met een aan argeloosheid grenzende
verontwaardiging. Het sujet waar hij zich om
bekommert is dit maal Willem Engel, meer specifiek
merkwaardige accusatie die hij aan zijn broek heeft
hangen en de zo mogelijk nog curieuzere arrestatie
die hieruit voortvloeide. Een column over
vermeende opruiing, nepagenten, eenzijdige
coronapropaganda en trekpopje Zelensky.

Maria Louise Genet en Hanno Wisse

In deze aflevering van het juridisch weekjournaal
bespreken Maria-Louise Genet en Hanno Wisse de
risico’s omtrent de Central Bank Digital Currency
(de CBDC), ofwel de digitale munt die momenteel
ontwikkeld wordt vanuit de Centrale Bank. Want
ook al zit deze kersverse munt nog in de pilotfase,
de CBDC gaat er gegarandeerd komen en de
implicaties van de komst van dit nieuwe
geldsysteem zijn niet mals.

Bekijk de video hier

Ad Nuis – Willem Engel

Bekijk de video hier

Het gevaar van de Central Bank Digital Currency (CBDC)

Bekijk de video hier
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Zondag 3 april van 12u-16u organiseert Samen
Voor Nederland de grootste mars van de
menselijke verbinding op de Waalkade in
Nijmegen. Aldus kunnen we gezamenlijk een vuist
maken tegen de op handen zijnde digitale ID en de
daarmee gepaard gaande oprukkende digitale
tirannie. Dus, laat je stem horen en kom!

Café Weltschmerz wil dat er meer aandacht komt
voor de problematiek van slachtoffers van seksueel
misbruik of satanisch ritueel misbruik.

Dus ben jij slachtoffer van misbruik of satanisch
ritueel misbruik en wil je je ervaringen delen? Neem
een video op met je mobiel met daarin je verhaal
en stuur deze op naar redactie@weltschmerz.nl

Opname tip: zorg dat je je mobiel in de breedte
houdt wanneer je jezelf filmt. Verticale video’s
worden niet in behandeling genomen.

Samen Voor Nederland – Zeg nee tegen het digitaal ID

Bekijk de video hier

Ben jij slachtoffer van seksueel misbruik of satanisch ritueel
misbruik? Meld het ons

Bekijk de video hier
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Wilt u breed geïnformeerd worden over de huidige ontwikkelingen nationaal en internationaal? Gebruik
dan de bronnen die wijzelf ook met grote regelmaat raadplegen.

U kunt ervan op aan dat wij deze bronnen selecteren op authenticiteit en betrouwbaarheid. Niettemin
kunnen ook wij in onze selectie soms een verkeerde keuze maken.

Mocht u kritiek hebben laat het ons weten.

Volg hier de StartPagina:
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- Advertorials -
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Wilt u ons structureel steunen?
U helpt ons het meest met een maandelijkse betaling via bankoverschrijving.

Met een klein bedrag helpt u ons al vooruit. Elke euro telt!

U kunt uw bedrag overmaken naar:
NL23 TRIO 0390 4379 13

T.n.v. Coöperatie Weltschmerz u.a.

Ja, ik help!
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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: nieuws dat je nergens anders leest

 .
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