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‘Eindelijk zien de mensen in dat organisa-

ties zoals jullie en de ganzenbescherming 

al jaren mensen valse informatie verschaf-

fen. Soms duurt het even maar, eerlijkheid 

duurt het langst!!!!! Jullie organisaties be-

staan uit extremisten die een monopoliepo-

sitie op hun eigen waarheid hebben. Niet 

openstaan voor een ander zijn mening. 

Maar helaas het doek begint te vallen. 

Men ziet eindelijk in dat er al jaren aan 

stemmingmakerij wordt gedaan.

Types zoals Marianne Thieme die op inter-

net wat onzinnige dingen opzoekt zonder 

zich in bepaalde materie te verdiepen en 

vervolgens zomaar wat uitkraamt. Geluk-

kig op haar vingers getikt in de tweede 

kamer. Vorige week een sterk artikel in de 

Tc over schadebestrijding van ganzen. 

Ook weer een mooi onderwerp waar 

jullie door types als Leo van den Bergh 

constant verkeerde artikelen verspreiden!!!! 

Maar het begint zich tegen jullie te keren. 

En terecht. Eerlijkheid duurt het langst. 

Gelukkig ziet men dat in de tweede kamer 

ook, en geloof mij ook de eerste kamer 

gaat dat zo zien. Als de maatschappij 

zou bestaan uit linkse extremistische, 

vaak niet werkende, uitkeringtrekkende, 

gesubsidieerde kariakaturen zoals jullie, 

is deze maatschappij pas snel kapot. 

Mijn advies: ga eens een nuttige invulling 

geven aan je leven in plaats van alleen 

maar iedere dag ieder beest wat als huis-

dier wordt gezien te knuffelen. Bekijk niet 

iemand met een andere mening onder een 

vergrootglas. Kijk eens naar jullie zelf, ook 

jullie hebben dingen die een ander niet 

prettig vind. Helaas jullie zullen de ko-

mende jaren hard aan jezelf moeten gaan 

werken. 

Dirk (hardwerkende hulpverlener, 
jager en schadebesrijder)’

(Foto: Robert Meijs)

Jagerspost

M
ede door de in juni gehouden 

protestactie over het PvdA-

VVD-amendement voor de Wet 

natuurbescherming, mocht De Faunabescherming zich 

verblijden in extra veel jagerspost. Dit juweeltje van een 

van KJV’s finest, willen we u niet onthouden.

Achtergelaten 

knuffelbeesten 

vormen ook dit jaar 

weer een plaag op 

de Veluwe!


