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Ik stuur deze brief, omdat u en uw collega’s (mee)werken aan de plannen van de Verenigde Naties. 

Denk aan de Sustainable Development goals, of de ‘strenge’ klimaatdoelstellingen. Een steeds groter 

wordend deel van de Nederlandse bevolking kan zich niet meer in deze plannen vinden.  

Met deze brief wil ik u aanmoedigen om ‘het waarom’ hiervan te lezen. En kennis te nemen van het 

verhaal dat u niet in media hoort. Het verhaal van het ‘ongehoorde’ volk. Het geluid waar eigenlijk al 

jaren niet meer naar geluisterd wordt. De stem van de democratie. Maar die, waarvan wij nog niet zo 

heel lang van weten, al dertig jaar niet meer bestaat.  

Hoe dit komt wordt in vijf hoofdstukken speciaal voor u uitgelegd. U bent namelijk ook één van ons 

en onderdeel van deze samenleving en democratie. 

De hoofdstukken zijn: welke u kunt lezen door op de link te klikken 

1. Agenda 21 1. Wie zijn de Verenigde Naties eigenlijk? Transitie en het creëren van nieuwe 

markten 

2. Agenda 21 2. De ontwikkeling in Nederland na ondertekening Agenda 21 

3. Agenda 21 3. Boeren eruit, datacenters en asielzoekers erin 

4. Agenda 21 4. Toekomstvisie van de machtige investeringsmaatschappijen 

5. Agenda 21 5. De gevolgen van ‘leven in de 4th Industrial Revolution’ en hoe kunnen we deze 

voorkomen. 

Landelijk is er een videoboodschap verspreid met de vraag deze brief aan u te sturen.  

Wilt u alsjeblieft alle vijf de hoofdstukken lezen en ons helpen de gevolgen van de komende transitie 

te stoppen. U bent, samen met velen in dit land, in de gelegenheid dit te kunnen doen. Hoe? Dat zal 

in het laatste hoofdstuk beschreven worden. 

Ik  ga er vanuit dat u ook in de gaten heeft dat we met hele serieuze zaken te maken hebben. Waarbij 

het gebruiken van gezond verstand om het écht beter te doen, vele malen belangrijker is dan het 

uitvoeren van politieke opdrachten. 

Ik dank u alvast hartelijk voor uw tijd. Eén team, één taak. Samen voor Nederland. 

Mocht u vragen hebben of een reactie willen geven dan kan dat onder de hoofdstukken na 

aanklikken van de link. 

 

Met vriendelijke groeten, 

https://www.lnnmedia.nl/opinie/agenda-21-1-wie-zijn-eigenlijk-de-verenigde-naties

