
MENSIFESTATIE 16 AUGUSTUS IN BRUSSEL: GEEN LOCKDOWN, 

MAAR GOEDE ZORG VOOR DE OUDEREN EN DE ZWAKKEREN. 

16 augustus 2020, Tegenstroom 

 

 

Er waren zondag 16 augustus 2020 aan de 

Financietoren minstens 3000 mensen komen opdagen, 

dit in plaats van enkele honderden, zoals de pers 

beweert (Bron >>). Men kwam per alfabetische letter 

de ontslagbrief deponeren van Van Ranst, zodat de 

opkomst gespreid werd. Dit om niet de 200 mensen ter 

plaatse te overschrijden, zoals opgelegd wordt voor 

culturele evenementen. Dus er was nooit zo veel volk 

samen. Van Ranst stond als symbool voor de 

staatsvirologen die niet-proportionele maatregelen 

opleggen. 

 

De reden waarom betoogd werd, staat niet in het artikel. Men haalt een persoon uit de massa die met 

eenvoudige taal uit de volksmond ons standpunt verwoordt. Er waren veel leiders van verschillende 

groepen die zeker wat meer uitleg konden geven. Maar ja, dat nieuws wordt voortdurend gescreend. De 

waarheid mag niet gezegd en geschreven worden. Lees op de website viruswaanzin.be en u verneemt 

waarover het gaat. Geen volledige lockdown maar betere zorg voor de ouderen/zwakkeren onder ons. 

Bouw groeps- en kruis-immuniteit op, waardoor ouderen minder besmet kunnen worden. Advocaten in alle 

landen zetten zich in om dit aan het licht te brengen. 

 

Advocaat Michael Verstraeten:  “Tot hier toe hebben wij al 2828 ontslagbrieven mogen tellen. Aantal 

betogers mag men tussen de 4500 a 5000 tellen. Wat een betoging van 200 pers moest zijn is dit toch een 

dik succes geworden en zonder enige vorm van geweld. En ja wat toevallig mag genoemd worden de 

Goden zijn ons zelf komen steunen. Er was verwacht vanaf 14 u bakken tegen te vallen. Om klok slag 17 u 

bij het afsluiten is het echt beginnen gieten. Dank aan de goden die ons goed gezien waren.” 

 

We hopen dat vooral de politiek wakker wordt en ook inziet dat de maatregelen niet in verhouding zijn tot 

de ernst van het virus en dat ze de goed betaalde staatsvirologen op hun plaats zetten. 

 

Enkele sfeerbeelden >>  

 

https://www.hln.be/in-de-buurt/brussel/viruswaanzin-betoogt-in-brussel-coronamaatregelen-werden-even-vergeten-maar-politie-deelde-geen-pv-s-uit~ab50ae74/
https://www.facebook.com/photo?fbid=4222795521095349&set=pcb.4222797704428464

