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Ogen open én gesloten  -  Nieuwsbrief 10 maart 2022 - 

Beste vrienden, 

Twee weken geleden beleefden we het op gang schieten van nog eens een 'gewone' oorlog, waarbij deze 
van afgelopen twee jaar tegen het onzichtbare en niet echt bestaande 4-rusje wat in de luwte komt. 
Hiervan wordt handig gebruikt gemaakt om het CST verder uit te werken tot het digitale paspoort. 
Daarmee is onze nijvere EU al heel wat jaren bezig en de bedoeling is dat ongeveer alles hieraan zal 
gekoppeld worden. De logica van vrouwe Ursula: ter bescherming van je privacy gaan we al je gegevens 
verzamelen. 

Besef dat de gebruikte technologie ontworpen is door militaire intelligentia en dat het niet alleen dient ter 
identificatie maar vooral ter autorisatie: allen wie braaf binnen de lijntjes kleurt krijgt nog snoepjes en mag 
nog meespelen. De EU-commissie geeft momenteel de kans om je mening hierover te laten weten. 
Klik hier. Mijn vertrouwen dat hiermee rekening zal gehouden worden is even laag als het aandeel 
menselijke CO2 in de atmosfeer, maar anderzijds is iedere actie van protest aan te bevelen. 

Door het wapengekletter en de vernieuwde nucleaire dreiging is er weinig animo om een diepgaande 
evaluatie te houden van de c-waanzin. Twee Belgische cijfers knalden mij toch in het oog:  

35.000.000.000 euro (= factuur van het verweer tegen dit c-onding) 
30.000 (= aantal mensen dat het etiket c-dode kreeg). 

Hallucinant op zich en in combinatie. Zeker als je weet dat enkele onderzoeken in andere landen hebben 
aangetoond dat bij zo'n 95% de werkende oorzaak iets anders was. Dus we spreken over zowat 750 
mensenlevens per jaar. Hoezo pandemie? Ondertussen is ook duidelijk geworden dat het c-pathogeen ' 
man made' is. Complottheorieën worden dees dagen aan recordtempo bewaarheid. 
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Terug naar het front. De spontane menselijke reactie bij het opentrekken van een nieuw blik met 
wapengeweld is een triest gevoel, dat ik ook had bij het uitbreken van de oorlogen in Irak, Afghanistan, 
Libië, Syrië ... De onvermijdelijke stroom ellende, puinhoop en miserie zal uiteraard ook nu weer niet leiden 
tot een oplossing. 

Opnieuw worden we verplicht een mening te hebben. We moeten kleur bekennen. Zwart of wit. De 
realiteit is doorgaans genuanceerd. Vooraleer zelf te kunnen oordelen moet je kennis van zaken hebben en 
daarvoor zelf op onderzoek gaan. En daarmee ben ik nog altijd bezig. De docu van Oliver Stone uit 2016 
vond ik een goede introductie. Klik hier. 

In alle eerlijkheid wist ik maar twee dingen over dat onafhankelijk land, dat groter is dan Frankrijk en 
waarvan zowel geschiedenis als samenstelling van de bevolking complex zijn: zijn vruchtbare graanvelden 
als wiegende zeeën en de vermelding in de song 'Back in the USSR', waarmee eind '68 (die datum komt 
terug!) de fameuze witte dubbel-LP van de Beatles stomend ingeknald wordt: 

The Ukraine girls really knock me out 
They leave the West behind 

And Moscow girls make me sing and shout 
That Georgia's always on my mind 

De MSM zijn interessant, maar niet als bron van objectieve informatie. Twee jaar c-propaganda hebben dat 
ten overvloede duidelijk gemaakt. Hun nieuwsberichten laten wel duidelijk zien in welke richting 'men' ons 
wil indoctrineren. De boodschap is duidelijk: op bevel van de megalomane gek Adolf Putin rolden de 
ruski-tanks het vredelievende buurland Oekraïne binnen. De oproep is dan ook: US en Europa moeten 
daar schouder aan schouder de vrijheid, democratie en mensenrechten gaan verdedigen, die we zo 
vastgeankerd hebben in onze cultuur. 

Alles wordt er 24/7 in gepompt met vooral 'emo-porno' beelden (klik erop) zoals deze : 
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maar die ook o zo doorzichtig zijn: de omzwachtelde dame is een gekende crisis-actrice en op de beelden 
met zogezegde burgerlijke oorlogsslachtoffers zie je het lijk vooraan opvallend levendig de opgewaaide 
plastieken zak terug onder de rug schuiven. Deze opnamen kwamen van een eerdere demonstratie tegen 
klimaatverandering in Wenen ... 
 
 
Opvallend is dat ook nu weer er omzeggens geen enkele ruimte is voor nuance, laat staan dissidentie. Wie 
niet het officiële narratief meescandeert is verdacht. En toch is het interessant en zelfs imperatief om even 
na te gaan wat er vooral de laatste dertig jaar (sinds de val van de muur in 1989 op 9/11 ...) gebeurd is. Mij 
is o.a. duidelijk geworden  

• Vrijwel alle 'buffer'-landen van het vroegere Warschau-pact zijn zowel door EU als Nato ingelijfd in 
tegenstrijd met alle beloften, afspraken en verdragen 
 
 

• De binnenlandse politiek van Oekraïne o.l.v CIA en met hulp van Biden & Soros op allerlei manieren 
gemanipuleerd via o.a. de geënsceneerde oranje revolutie (2004) en deze van Maidan (2015-16) 

• Het huidig regime sinds 2016 isonmiskenbaar agressief nazistisch, vooral tegenover al wie Russisch 
bloed in de aderen heeft - klik hier en hier en hier 
 

• Dit land speelt een belangrijke rol in de kinderhandel (in tunnels en bunkers zouden 
verschrikkelijke toestanden aangetroffen zijn) 

• De US heeft aan de grens met Rusland recentelijk meerdere militaire bases ontwikkeld (wereldwijd 
hebben ze er 800 !) 

• Diezelfde zelfverklaarde politieagent van de wereld heeft daar ook zowat 15 biolabo's opgericht 
(wereldwijd hebben ze er 400 !), wat ondertussen toegegeven is 

• President Zelensky is een khazaarse jood en een young global leader van het WEF. Hij wordt al jaren 
rijkelijk gesteund vanuit US en is een professionele en populaire acteur, die al jaren in een komische 
soap-reeks de rol van president speelde en heel handig en actief is op social media en zijn TV-
zenders. Hij liet zijn land al jaren leegplunderen en had recentelijk aangekondigd het nucleair te 
willen bewapenen. Zelf heeft hij op korte tijd al een miljoenenvermogen verzameld. Uiteraard veilig 
geparkeerd in het buitenland. 

     
 
Gedurende jaren heeft Poetin zijn bezwaren tegen deze ontwikkelingen laten weten omdat ze als 
bedreigend werden aanzien voor de veiligheid en integriteit van de Russische staat. Uiteindelijk gaat de 
kruik maar zolang te water tot ze barst. Poetin gaf duidelijk aan van in het begin: we willen Oekraïne niet 
veroveren maar enkel denazificeren en demilitariseren evenals garanties krijgen voor de veiligheid van 
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russisch gezinde inwoners. Hier lees je zijn verklaring van 24/2. Alles wijst erop dat hij hierin correct en 
consequent is.  
 
Geopolitiek bekeken kan je niet anders dan begrip hebben voor zijn verantwoording van wat in wezen een 
reactie is tegen een jarenlang bewust door het westen opgebouwd uitdagend spanningsveld. Het 
argumentarium voor de eindeloze reeks oorlogen, die de USA in opdracht van club EL heeft veroorzaakt, 
weegt heel wat lichter. 
 

    
 
De geschiedenis heeft duidelijk gemaakt dat om de gebeurtenissen op het wereldtoneel te begrijpen je 
best de bril opzet van de regisseurs ervan achter het doek. Alles wat zij laten gebeuren is op voorhand 
gepland en dient meerdere van hun agenda's zoals de c-waanzin ons geleerd heeft. Het is nu niet anders. 
Het is doorheen alles hun bedoeling om complete chaos te creëren zodat de mensheid uiteindelijk hun 
NWO zal aanvaarden. Oorlogen zijn voor hen al eeuwen een fantastische modus operandi waarmee ze heel 
wat voordelen incasseren en waaraan ze een satanisch genoegen beleven: de mensheid als kannonenvoer 
in die traumatiserende loopgraven van angst, geweld, bloed, ellende drijven... daar gaat een donkere 
energie mee gepaard waar wij voor vluchten maar zij op kicken. 
 
Deze oorlog kan een beslissende katalysator kan zijn, vooral via de gevolgen van alle maatregelen die in dat 
kader ons worden opgedrongen en waarmee de strop om onze nek wordt gelegd. 
 
Ik wil noch paniek noch depressiviteit veroorzaken maar we moeten volgens mij op voorbereid zijn op 
zowel de nakende instorting van het financieel systeem (eventueel via cyber-aanvallen uitgelokt) evenals 
torenhoge prijzen en tekorten inzake energie en voeding. Laat dus zo weinig mogelijk geld op de 
bank staan en bereid je voor inzake eten, drank en verwarming op een periode dat dit problematisch kan 
worden. Deze raad is gebaseerd op vaststellingen en voorspellingen van echte experten. Dit worden 
heftige tijden. In bijlage een stevig document over het 'preppen'. 
 
 
Welke rol Poetin speelt: ik weet het (nog) niet. Ofwel is hij vanuit zijn verantwoordelijkheid een 
tegenstander (geworden) van club EL ofwel is hij een pion in het spel, dat nu gespeeld wordt met Oekraïne 
als voetbal tussen W en O. Ik hoop op het eerste, maar vrees voor het tweede. Mijn hoop is gebaseerd op 
de indruk die Poetin wekt in woord en tot nu toe daad. Mijn vrees vloeit voort uit allerlei vaststellingen: 
Rusland draaide vlotjes mee in de c-waanzin, vrije meningsuiting wordt sterk aan banden gelegd, er zijn de 
foto's waarin ook hij het duivelsteken maakt, aan zijn handen hangt ongetwijfeld ook bloed en is hij nog 
wel de 'echte' Putin? Je kan bovendien maar aan de top komen én blijven als je behoort tot die kleine club, 
waarin alle hoofdactoren onvoorstelbaar knap opgeleid zijn in de kunst van leugen en bedrog. 
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Hitler is een goed voorbeeld. Hij werd in de jaren dertig over heel de wereld als model-leider toegejuicht. 
Hij werd zelfs genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede. Hij kreeg de steun van heel het Germaanse 
volk in zijn strijd tegen de almachtige joden die geen echte joden zijn maar wel heel veel maatschappelijke 
geledingen domineren en verantwoordelijk waren voor onvoorstelbare miserie tijdens en na hun twee 
wereldoorlogen, waarin telkens vooral de twee grote christelijke naties Duitsland en Rusland gebloed 
hebben. Uiteindelijk heeft ook hij 'zijn' volk meegesleurd in een wrede oorlog, gesteund door en in 
opdracht van diezelfde fake joden, waarvan hij zelf en het merendeel van zijn topmedewerkers het bloed 
in de aderen bleken te hebben. Onvoorstelbaar toch? 

Dit soort geschiedenislessen maakt mij zeer behoedzaam in het beoordelen van actuele situaties. En 
hiermee zijn we ook afgedaald tot de heel diepe wortels van het huidige conflict. Het territorium van 
Oekraïne valt samen met dat van het vroegere Khazaria, waarvan de toplaag in 1200 verdreven werd door 
... de Russen. Met dit volk hebben deze ashkenazi-joden nog een stevig historisch ei te pellen. Dat deden ze 
al via de revolutie van 1917, die niet russisch maar zionistisch was. Dat doen ze nu opnieuw. Wie zich 
hierover wil inlezen, klik hier en hier. Hieronder ook nog een interessant opiniestuk van Brecht Arnaert. 

Wie zijn ogen opendoet ziet deze dimensie. In het wapen op de vlag en geldbiljetten van Oekraïne zit het 
Oekraïnse woord 'volya' vervlochten, wat betekent 'vrijheid'. Maar het is ook het wapen van de Khazaren. 
Het stelt een drietand voor en dat is hét symbool van de duivelse entiteit die dit soort fake joden als hun 
god beschouwen. Zie ik spoken? 

Enige dagen geleden kreeg ik dit bizarre drieledige rekensommetje binnen: 
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Dit kan toeval zijn, maar grondige studie van de occulte aspecten bij 9/11 en de Beatles hebben mij geleerd 
dat wat wij mensen als bijkomstigheid beschouwen voor hen belangrijk is. Het toont bovendien aan dat 
alles heel lang op voorhand gepland is en dat daarbij ook met alle details rekening gehouden is. Op basis 
van mijn beperkte kennis van de getallensymboliek interpreteer ik de betekenis van het cijfer 68 als volgt: 

• 6 + 8 = 14
• 14 delen van Osiris = 14 staties kruisweg = 13 lagen piramide + topsteen  = 14
• 14 = 1 + 4 = 5
• 5 = Mars = dood = pentagram = pentagon

Maar vijf is ook voltooiïng (we gaan naar de ontknoping), inzicht (de leugens worden duidelijk), gnosis (de 
afloop en betekenis worden zichtbaar). 

Net als C(orona) kan ook O(ekraïne) een prikkel zijn voor meer mensen om wakker worden. 

Alles wat ik hier meegeef is enkel mijn persoonlijke visie op dit moment. Ik aanvaard dissidentie en kritiek 
in openheid en respect. Ik sluit af met een quote die mij onlangs doorgestuurd werd en die afkomstig is van 
Leonard Cohen, waarover ik een presentatie wil geven via zoom op 30 maart en live op 2 april (uitnodiging 
volgt): 



Hou je ogen open om wat er gebeurt zo goed mogelijk te doorzien en sluit ze om je innerlijke rust te 
kunnen bewaren vanuit o.a. het besef: it's only a game ... 

met vrije en soevereine groeten, 

Peter 

********************************************************** 

Editoriaal Macro Trends van 5 maart 2022

Beste vrienden, 

Met alle respect voor andersdenkenden, maar ik denk dat de meeste mensen de situatie met Oekraïne niet 
goed inschatten: wie de metafysische analyse niet maakt, die kan eigenlijk niet beweren te begrijpen wat 
Putin doet. Ik heb ook mijn reserves, maar de karikatuur die van hem gemaakt wordt is ronduit 
lachwekkend. Hij is namelijk niet gek, niet wraakzuchtig, gebruikt zélfs geen nodeloos geweld. JA, dit is 
mijn standpunt, en vooraleer u dit kanaal verlaat: lees eerst even het onderstaande. 

Putin is een man die niet gewoon twee of drie stappen vooruit denkt, maar vijf of zes, en hij wordt in zijn 
strategische bepeinzingen bijgestaan door Patriarch Kiril. Onderschat die man niet. Solsjenitzyn was 
een persoonlijke vriend van hem, en hij weet héél goed wie de vijand is - het internationale zionisme, wat 
in feite satanisme is - en hoe diens aanhangers te werk gaan. Ga er maar van uit dat de inval in 
Oekraïne niet gewoon maanden, maar JAREN op voorhand is voorbereid. 

Ik voorspel u: Putin wint dit met de vingers in de neus, en straks zul je zien hoe hij in 
Oekraïne  verkiezingen uitroept - en dan echt-democratische, niet CIA-democratische. Volgende stap zijn 
associatie-verdragen met Belarus en Oekraïne, waardoor de Russische Ruimte dichter bij Europa komt. 
Want de ultieme droom van Putin is niet om de Sovjet-Unie herop te richten, noch om een Groot-Rusland 
te creëeren. Dat is allemaal onzin. Wat hij wil is  volwaardig deel uitmaken van Europa, maar dan wel een 
Christelijk Europa, en niet het Decadente Westen wat zich onder invloed van de door zionisten 
gecontroleerde VS sinds WO I aan het ontplooien is. 

Vergeet nooit dat de Russische Revolutie NIET Russisch was, maar zionistisch. Kerensky was een verrader, 
en bracht Lev Bronstein (Leon Trotski) binnen vanuit NY. Die woonde in de Bronx. Lees daarover 
"Wall Street and the Bolshevik Revolution" van Anthony Sutton (1) en Juri Lina's "Under The Sign of the 
Scorpion" (2) en alles wordt je duidelijk. Peter De Grote was de machtigste Christelijke monarch van 
de wereld, en dat was een doorn in het oog van de zionisten, omdat zij de nazaten zijn, NIET van de 
originele Joden, maar van de Khazaren, die door de Kiev Rus - de originele Russische volksstam, die 
Vikingen waren - de wacht werden aangezegd. 

Die Khazaren (zorgvuldig uit de geschiedenis gehouden) waren dus NIET Joods, maar een Turkse 
volksstam die de Kaukasus beheerste, vooral door karavanen te overvallen die van Italië naar China liepen 
(de zijderoute) en van Scandinavië naar het Arabisch Schiereiland. 

Zij waren gespecialiseerd in ... hou je vast ... identiteitsdiefstal: ze overvielen niet louter de karavanen, 



maar deden daarna de kleren aan van de overvallen personen, en begaven zich naar de bestemming MET 
de wisselbrieven in de hand, waarna ze de handelspartners ook overvielen en bestalen. De overmeesterde 
handelaars werden daarna verkocht als slaven.  
 
Het woord slaaf, trouwens, komt van het feit dat de meeste van die in gevangenschap verkochte mensen 
van Slavische oorsprong waren. En dat was een doorn in het oog van de Kiev Rus, de in origine 
semitische volksstam die samen met de stam Dan de Donau opvoer (Dan-ube, Dan-opwaarts) maar halt 
hield in Oekraïne, terwijl de stam-Dan doorvoer naar Dan-emarken of nog: de Mark van Dan. (Een Mark is 
een voorgeborgte van een graafschap, zo was Antwerpen ook ooit een Markgraafschap) 
 
De Stam-Dan ziet zichzelf als de erfgenaam van alle broers die in de geschiedenis van de Bijbel benadeeld 
zijn geworden: Cain, Ham, Esau, noem maar op. Het donkere element, het slachtoffer. Maar 
ondertussen zijn ze ZELF dader, wat typisch is. Ze zijn de wreedste elementen in de wereld, en deinzen 
niet terug om de rotste streek uit te halen. Shakespeare (die in wezen Francis Bacon is, met rond hem 12 
auteurs die zich the Society of the Helmet noemden, naar Pallas Athena, die onzichtbaar is als ze haar helm 
aanheeft) sprak er al van: "Something is Rotten in The State of Denmark" 
 
 
Wat gebeurde er nu? De Stam-Rus, als we ze zo mogen noemen, was het beu dat hun volksgenoten steeds 
maar als slaven verkocht werden, en maakten er korte metten mee: hun hoofdstad, Itil, werd in de as 
gelegd door Sviatoslav I. Het was hij die de Slaven-handel (dat is: de handel in mensen van het Slavische 
volk) stopte, en ook hun diep-satanistische praktijken, zoals het verkrachten en offeren van kinderen. Zij 
waren aanbidders van de Mammon, hetgeen één van de avatars van de Duivel is. Dat gebeurde in de tiende 
eeuw.  
 
Maar daarvoor gebeurde nog iets heel belangrijks: de Khazaren converteerden en masse naar het 
Jodendom in het jaar 843, onder invloed van Koning Bulan. Op slag waren er 2 miljoen "joden", maar dat 
was slechts schijn: zij volgden NIET de Torah, maar de Talmud, wat niet hetzelfde is. Het zou mij te ver 
leiden, maar de essentie is dat zij dus géén semieten zijn, maar Turken. Lees daarover "The 
Thirtheenth Tribe" van Arthur Koestler (3). Je wéét dat dat boek de waarheid vertelt, want hij werd ervoor 
bedankt met een dubbele zelfmoord in zijn appartement in London. 
 
Het punt is: Kiril weet dat allemaal, en zeker omdat Solshenitzyn er een boek over schreef. "200 jaar 
samen" (4). Daarin beschrijft hij met naam en toenaam hoe 85 % van de Checka (de Sovjet-geheime 
dienst) bestond uit zionistische "joden" (Turken) die de grootste wreedheden uithaalden met de 
Oekraïense bevolking, die door en door Christelijk was: en gezien werden als de nazaten van Shem.  
Shem, die de zoon was van Noach, naast Ham en Japeth. Wil je het conflict echt-en-techtig begrijpen, dan 
moet je zo ver terug. Lees daarover "The Curse of Canaan" van Eustace Mullins: het beste boek in de 
materie. (5) 
 
Na Rusland zelf, namelijk, was de Oekraïne het tweede Christelijke bastion dat kapot moest. En daarna is 
het alleen maar verder bergaf gegaan: Frankrijk moest kapot, daarna Duitsland, daarna de rest van 
de wereld. GB hadden ze al veroverd in 1694, en was hun basis van operaties. Waarom? Omdat de Denen 
(dus eigenlijk de Stam-Dan) introuwden in de Britse adel. Het woord "Britten", trouwens, komt van het 
Hebreeuwse Brith, wat verbond betekent. GB is het meest zionistische land ter wereld, en is 
verantwoordelijk voor het oprichten van beide de VS (hefboom) en Israël (doel). 
 
Dit conflict heeft dus héél oude, zelfs metafysische wortels. Wil je daar meer over weten, dan moet je zeker 
Robin de Ruiter's "Dertien Satanische Bloedlijnen" (6) lezen, zodat je begrijpt dat dit niet gaat over de 
uitbreiding Oostwaarts van de Navo an sich, of Oekraïne an sich, maar over het herstellen van het 
Christendom in het decadente Westen. Lees Dugin, "The Fourth Political Theory" (7), die auteurs. Zonder 
metafysische analyse kom je nergens, en zul je ook de verkeerde investeringsbeslissingen nemen.  
 
Ik wist 100 % zeker dat Poetin Oekraïne zou binnenvallen: van Kiev terug de hoofdstad maken is zijn 
missie. Gisteren, nu en morgen. En hij zal zeer waarschijnlijk zijn slag thuishalen. Weinige mensen weten 
dat het zelfs geprofeteerd is door Onze-Lieve-Vrouwe van Fatima, in oktober 1917, net toen de grootste 



gruwelijkheden tegen de Christenen werden gepleegd in Rusland. Lees daarover "God and the Sun at 
Fatima" door Stanley L. Jaki. (8) Onze-Lieve-Vrouwe openbaarde dat de Renaissance van het geloof uit 
Rusland zou komen, en ook dat weet Putin maar al te goed. 

Het is jammer voor de Oekraïense soldaten die nu sterven, maar hadden zij hun analyse beter gemaakt, 
dan was dat niet eens nodig geweest. Het Kwade verleidt ons altijd echter met oppervlakkig gewin, en 
finaal blijkt dat je sterft en lijdt voor niks - letterlijk niks - Westers nihilisme. Putin doorziet dat nihilisme, 
en is op een goddelijke missie om er iets voor in de plaats te zetten. Onderschat niet hoe gelovig die man is. 
Niets kan hem stoppen, en dat heeft het Westen nog niet eens door. Ik heb het heel dikwijls gezien op mijn 
reizen in het Oosten: de gemiddelde taxichauffeur in Bulgarije weet meer dan een Professor Geschiedenis 
aan de UGent. 

Oorlog is steeds een jammere zaak, maar die is niet begonnen in 2022 en al helemaal niet door Putin. Die is 
begonnen 2014 en wel door de VS, wat een handpop is van the City of London, wat een handpop is van 
het Internationale Zionisme, die in al hun betrachtingen het Rijk van Satan willen dienen. Een laatste boek 
dat je zeker achter de kiezen moet hebben is "The Grand Chess Board" van Zbigniew Brzezinski (9). 

En zo, ironisch genoeg, kun je deze situatie enkel begrijpen als je denkt in termen van de Matruska-
poppetjes: niets is wat het lijkt, en elk conflict heeft vele lagen. Maar het is slechts op de 
diepste, metafysische laag, dat je dit conflict kan zien voor wat het is: een strijd van Goed tegen Kwaad. Een 
strijd die in moderne termen begon in 1535. Meer daarover lees je in "De Serviele Staat" van Hilaire 
Belloc (10) 

Aan alle criticasters zeg ik op voorhand: wie die tien boeken niet gelezen heeft die ik hierboven citeer, kan 
ik simpelweg niet als een ernstige gesprekspartner beschouwen. Ik heb lak aan het journaille 
van tegenwoordig, die wellicht niet één van die boeken kent. Ik ga me dan ook niet mengen in debatten op 
hun niveau. Maar wie ernstige studie wil verrichten die weet wat gedaan. 

Ondertussen zijn er belangrijker dingen, zoals de bedreiging van onze vrijheid door onze eigen politici, die 
nu de aandacht willen afleiden van hun eigen dictatoriale plannen door te wijzen naar een man 
die Rusland op 20 jaar tijd uit het slop gehaald heeft zoals geen leider voor hem ooit deed. En laat ons 
zéker ook niet vergeten wat hij deed voor de Christenen in Syrië. Zonder hem waren er simpelweg geen 
meer over. 

God's Speed! 

Brecht Arnaert 


