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Telegraaf schiet Pieter en Eddy te hulp 
Door: Micha Kat op 21 april, 2011 in Algemeen, 3 Comments 

AFFAIRE-KALBFLEISCH WORDT OORLOG IN MEDIA-LAND * NAZI-KRANT DE 
TELEGRAAF PROBEERT KLOKKENLUIDER KAPOT TE MAKEN

Je kon erop wachten: de brigade van Sjuul Paradijs heeft een journalist vrijgemaakt -we zullen zijn naam niet 
noemen maar we weten wie het is- om in opdracht van Pieter K. en Eddy de K. de klokkenluider in de Chiphol-
zaak, de ‘heldin X’ van de Haagse rechtbank, kapot te schrijven. Eerder deed deze website reeds uit de doeken dat 
De Telegraaf sterke en hechte banden onderhoudt met criminele netwerken tot en met de hoofdredacteur aan toe. 
Intussen wordt het steeds duidelijker dat Kalbfleisch ook door alle andere media in bescherming wordt genomen.

De laatste week is er geen enkel artikel in de MSM verschenen over 
Kalbfleisch! Google je nu zijn naam op Google Nieuws zie je nog precies hetzelfde als op 15 april! Bij de NMa 
weigert men vragen over de affaire te beantwoorden en verwijst men naar het champagne-bureau van Jeroen 
Sparrow, ook een vriend van De Telegraaf. Bij dat bureau willen ze niets zeggen. Het OM in Utrecht dat het 
onderzoek naar Kalbfleisch en Westenberg aanstuurt: geen mededelingen. En geen MSM-journalist die zelf op 
onderzoek uitgaat. Aldus staat de zaak-kalbfleisch ook symbool voor de totale ondergang van de MSM-
journalistiek. Maar laten we eerst eens kijken waarop De Telegraaf ons binnenkort trakteert!
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Anderhalf jaar wachten de Poten al op toegezegde actie van het Openbaar Ministerie tegen Westenberg. 
Maar er gebeurt niks anders dan: vertragen, “don’t call us, we’ll call you”.

Tja, de Poten zijn geen linkse zwarte vrouwelijke homosexuele asielzoekers, maar rechtse heterosezuele 
mannelijke blanke Hollandse ondernemers. Dus die “moeten niet zeuren”.
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liesbeth 
21 april, 2011 om 16:16 

godsamme wat een kolere zooitje zeg als ze klem gezet 
worden dan zeggen ze niks meer. 
Wie o wie gaat deze hele zwik berechten? Het zal toch niet 
zo zijn dat we deze misstanden onze hele leven moeten 
gaan zitten toezien he… 
By te way welke periode was Opstelten burgemeester van 
Rotterdam?

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

DJJeroen 
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Nog iets opvallends op de openbare omroep..

Omdat ik gisteren de herhaling van DWDD wilde zien om 0010 had ik de TV vast op 3 gezet en toevallig 
naar het programma van Paul de Leeuw gezien…

Komt daar in een gesprek met Astrid Joosten het volgende naar voren;

mbt funda verslaving ‘leuk om de inrichting te bekijken’ 
P>”Ik zou dat toch eng vinden, ik ben wel eens bang als je naar sites gaat waar je eigenlijk niet op mag dat je 
kan terug zien dat je ooit op die site bent geweest” 
A>”Dat is ook zo paul” 
P>”Neeeee… … …” 
A>”Dat kunnen ze heel lang terug zien” 
P>”Dus al die pornosites weten mij te vinden ? O mijn God ik zal de katholieke kerk gaan bellen.”

Dit oude filmpje in overweging nemende; 
http://youtu.be/ndQ7iXSrCo8

Deze er misschien ook nog even bij… 
http://www.dumpert.nl/mediabase/629761/b9e7576f/paul_de_leeuw_pwnd_rotjochie.html
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Sympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op 
de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.
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