
Het MKB.  Weg ermee?

Velen hebben oplopende sommen geld moeten lenen en kunnen dit, door de blijvende  
maatregelen nauwelijks terugbetalen. Het gevolg is dat ze, vaak nog na inleggen van  
eigen spaargeld, studiegeld van de kinderen en/of erfenissen uiteindelijk failliet gaan.  
Veel horecazaken hebben dit het afgelopen jaar ondervonden, sportscholen staan nu  
onder druk, welk MKB volgt daarna? Hoeveel lockdowns kunnen ondernemers nog aan?

Wat vind u nou eigenlijk ècht van het overheidsbeleid? Is het aan u nog te verkopen dat de 
regels nog zo strikt en onlogisch zijn? Restaurants dicht, maar supermarkten altijd vol? 
Politici wel met elkaar in het bedrijfrestaurant eten, maar verder staat de horeca nagenoeg 
stil? Een groot Coronaschip mèt verplegend personeel werd afgewimpeld door onze politiek, 
maar wij zijn allemaal nog steeds beperkt vanwege capaciteitstekort in de zorg? Terwijl 
de ifr van Corona nu hetzelfde is al de griep? (0,15% bron: WHO).  Welk bewijs heeft de 
politiek om te besluiten dat het MKB niet veilig open kan? Begrijpt u waarom de media 
zich niet kritisch uitspreekt en zich eigenlijk alleen maar gedraagt als woordvoerder van de 
politiek? Of zou het logisch kunnen zijn omdat de pers niet meer onafhankelijk is, want men 
‘Bijt niet de hand die men voedt’. Waarom wordt onafhankelijke pers gecensureerd en ander 
geluid weggezet als desinformatie, nepnieuws en gevaarlijk? Wie heeft hier eigenlijk belang 
bij? Wie bepaalt wat u wel of niet mag lezen en denken? Waarom worden we zo verdeeld?

Zou het u verrassen als er een andere reden achter dit overheidsbeleid zit? Dat een hele 
grote beleggers groep, The Vanguard Group wereldwijd momenteel 85% van de hele markt 
en naar verwachting in 2028 alles in handen heeft? Het MKB moet hierom kapot.

Het MKB is de  motor van de economie 
wordt altijd gezegd. Naast de motor geeft 
het MKB ons land kleur, dynamiek, een ge-
voel van thuis horen en ontspanning. Horeca, 
winkels, sportscholen, ZZP-ers die je van-
wege hun specialismes kunt inhuren, schoon-
heidsspecialisten, kappers, marktkooplieden 
etc. Dit MKB is het hardst getroffen. Grote 
ketens (Kruidvat, HEMA, supermarkten, 
bouwmarkten e.d.) hebben over het  
algemeen grote beleggers achter zich, zij 
kunnen financieel wel tegen een stootje.  
Dit geldt niet voor ons MKB.

Het wordt tijd dat men zich gaat verdiepen wat er zich echt achter de schermen afspeelt



Stel je eens voor dat de wereld een bedrijf is. Aan het roer van dit bedrijf staat 
één grote belegger: Vanguard Group met direct daaronder nog een andere  
machtige belegger: BlackRock. De Vanguard Group is de machtigste belegger 
wereldwijd, tezamen met BlackRock staan zij bovenaan de pyramide. Ze bezitten 
inmiddels rond de 85% van alle aandelen  
van alle ketens wereldwijd.  
Kijk bij finance.yahoo.com, vul het bedrijf 
in, ga naar tabblad holders en kijk of de 
Vanguard Group/ BlackRock ook in jou 
sector de grootste aandeelhouders zijn.

Alle bedrijven waarbij ze geen aandelen 
hebben, moeten dus goedschiks (overname)  
of kwaadschiks (failliisement) worden over- 
genomen. De manier waarop dit gebeurt is 
middels lockdowns en economische crisis.  
We gaan van crisis naar crisis. Nu de lock-
downs omwille van de Corona crisis, straks  
de lockdowns omwille van het klimaat crisis.

ANGST 
Het creëren van angst, zoals momenteel angst voor een virus en straks angst  
voor grote klimaatveranderingen, is hét verdienmodel gebleken om grote groepen 
mensen te sturen en overheden heel veel geld te laten betalen.  
Een volk in angst schaart zich makkelijker achter overheidsbeslissingen, waardoor 
Globalisering, één wereldregering, The Great Reset, (Build Back Better) eenvou-
diger doorgevoerd kan worden. Demissionair kabinet Rutte is er druk mee.  
De nieuwe ingevoerde wetten staan bol van wijzen waarop controle eenvoudiger 
kan worden uitgeoefend op alles en iedereen.

  

Achter de schermen

“If you own the media, you control the World”

LOCKDOWNS ZIJN OA BEDOELD OM BEDRIJVEN DIE GEEN EIGENDOM KUNNEN 
WORDEN VAN DE VANGUARD GROUP - HET MKB DUS - WEG TE SPELEN; VIA 
OVERNAME OF FAILLISEMENT. ALLEEN DE GROTE SPELERS (KETENS) IN DE 
MARKT ZULLEN BLIJVEN.



MARKETINGMODEL VAN DE VANGUARD GROUP
1.  Creëer via de media wereldwijde angst voor pandemie en klimaat,  

zodat je het volk laat geloven dat er een noodzaak is.
2. Verkoop jouw oplossingen, of laat ze verplichten
•   CO2 probleem: Neutrale energie, terugdringen veestapel  

en terugdringen wereldbevolking.
• Pandemiën en 16 andere wereldproblemen bestrijden: Wereldwijd vaccineren
• Controleren van verplaatsingen: Coronapaspoort
3.  Verdien miljarden doordat overheden ons belastinggeld moeten uitgeven  

om ‘het probleem’ koste wat kost op te lossen. 
Filantropen leveren hun eigen producten als oplossing en verdienen zo hun  
 geschonken gelden zo dubbel en dwars terug. Filantropie is een zeer lucratief  
verdienmodel. De grootste belangenverstrengeling ooit op wereldniveau!

CONTROLE
Deze miljardairs hebben zoveel invloed dat ze 
overheden kunnen dwingen regels en wetten 
aan te passen, vrijheden te beperken en door 
middel van een Coronapaspoort en verplichte 
vaccinaties het begin van een ‘social credit 
system’ uit te rollen, zoals bekend uit China. Hierdoor hebben zij straks de volledige 
controle, dus ook over ons en alles wat er is. Cash geld zal verdwijnen, we kunnen 
straks alleen nog digitaal betalen, wat bijdraagt aan de gewenste controle en macht 
met alle vrijheidsgevolgen van dien. 

MKB IN CRISIS
De nu nog 15% kleine ondernemingen zullen door de nog aankomende (klimaat) 
lockdowns en beperkingen in toevoer en schaarste van grondstoffen failliet gaan. 
Door alle landen voortdurend in crisis te houden, gaan we van de Stikstof crisis,  
via de Corona crisis, naar de Klimaat crisis.
Zolang een land in crisis is, kunnen ook grondrechtelijke veranderingen eenvoudig 
doorgevoerd en makkelijker geaccepteerd worden.

Als u zich verdiept in de informatie die voor handen is, ziet u hoe de machtstructuren 
lopen en kunt u zien hoe ‘het kartel’ in elkaar zit.  
Alles wat hier geschreven is, is onderbouwd met bronnen en terug te vinden in het 
onderzoek van de video: Monopoly. Ook vind u meer informatie over dit onderwerp 
op infoflyers.nl/wist en infoflyers.nl/vanguard

“Within crisis, are the 
seeds of opportunity” “Never waste a good crisis”



AFHANKELIJK
Als de miljardairs en de grote multi- 
nationals straks alles hebben, hebben  
wij dus niets!
Dat maakt ons volledig afhankelijk.

‘You’ll own nothing. And you’ll be happy’  
is één van de pijlers voor 2030 van
het World Economic Forum. Ziet u dat 
zitten? Heeft u zich al eens op de hoogte 
gesteld wie er lid zijn van van het World 
Economic Forum van oa ons kabinet?

DE OPLOSSING
Een onafankelijk MKB
Alleen als wij massaal gaan kopen bij kleine  
ondernemers (MKB), ons massaal verenigen,  
opstaan en overheden dwingen te stoppen 
met het uitvoeren van deze internationale 
contracten, hebben wij een kans om weer 
onafankelijk te worden. Wij zijn de 99% en 
kunnen jouw hulp gebruiken. 

Kijk hoe jij je kunt aansluiten 
op: infoflyers.nl/hoe of down-
load de telegram app

Must-see’s & must-follow’s
- www.devrijeondernemers.nl
- www.keuzevrijbijmij.nl
- www.blackbx.tv
- www.cafeweltschmerz.nl
- www.9fornews.nl
- www.BPOC20202.nl
- www.jornluka.com
-   video: Planet Lockdown  

van Catherine Austin Fitts
-  video Monopoly (www.timgielen.com)

Kranten:  - De Andere Krant  
- Gezond Verstand

“De elite heeft maar één vijand, en dat 
is een verenigd volk. Zij zullen alles 
doen om te vookomen dat wij ons  
verenigen en hun uiterste best doen 
om ons te verdelen. 

Als je het ziet dan heb je het door!”

“De grootste kracht van het volk is de kracht van de consument; 
Put your money where your heart is”


