Mijn leven met een narcist en een sadist
De boodschapper kun je kleineren maar de
boodschap blijft…
Iets wat mij steeds weer opvalt, is het feit dat wie
met een boodschap naar buiten komt, een verhaal,
een waarschuwing, een ervaring, steeds weer met
hardere ‘bewijzen’ moet komen dat die boodschap
niet zomaar uit de lucht gegrepen is.
Neem nu vaccinaties.
De farmacie en de overheid verkondigen dat
vaccinaties veilig en effectief zijn en het liefst zien zij
dat wij allemaal klakkeloos meegaan in dit verhaal en
gewillig naar het aangewezen prikpunt gaan om een
spuit in ons lichaam leeg te laten spuiten.
Het vervelende voor deze farmacie en overheid is
dat er ook velen met ons zijn die met andere feiten
aan komen. Ervaringen van personen bij wie het
eindresultaat minder gunstig verliep.
Vaccins zijn tegenwoordig een heikel onderwerp.
Steeds meer mensen gaan nadenken, beginnen te twijfelen en redeneren anders dan jaren
geleden.
Maar… dat mag niet. Nee, dan moet je met gegronde redenen komen, maar de farmacie en
overheid lopen overal mee weg. Zij blaten dat het goed is, er zijn geen garanties, want wie
klachten krijgt zal de opmerking horen dat het nemen van een vaccin vrijwillig is en geheel
en al onder de eigen verantwoording valt.
Recent verscheen er een filmpje waarin tien meisjes belicht werden die allen gevolgen
hebben overgehouden na vaccinatie met het Gardasil vaccin, het HPV‐vaccin dat mogelijk
baarmoederhalskanker kan voorkomen.
Meisjes die eerst een heel normaal leven hadden maar nu zelfs in een rolstoel zitten.
Dan het 13 jarig meisje in Engeland dat 23 van de 24 uur slaapt na vaccinatie met het HPV‐
vaccin.
Maar dat is natuurlijk allemaal overdreven en ach, waar hebben we het over?
Spuiten blijven, vooral nog meer spuiten.
Neem nu het voorbeeld van een basisschool in Bergen op Zoom. Daar werden maar liefst
180 leerlingen ingeënt tegen Hepatitis A omdat twee leerlingen besmet waren, inmiddels
genezen, maar preventief gaan we dan een hele school vaccineren.
Kan dat zomaar? Willen de ouders dat? Hebben de ouders kunnen nadenken?
Dan een meisje in België. Tegen de wil van de ouders in heeft zij het HPV‐vaccin op school
gekregen. Zij werd in de angst gepraat en heeft het om deze reden toegestaan. De arts heeft
ook nog als extra tip gegeven dat zij wel die andere twee prikken ook nog zou moeten halen.
Volgens de moeder heeft het meisje na vaccinatie allerlei klachten gekregen.
De personen die deze informatie naar buiten brengen worden al snel in een hoek geplaatst
als zijnde: doemdenkers, complotdenkers of tegendraads. Allerlei minder complimenteuze
leuzen worden dan geuit.
Het vreemde is ook dat wanneer er in het ‘nieuws’ op de televisie eens iets naar buiten komt
over wat wij, ‘tegendraadse personen’, al eerder hadden geuit, wij dan van hen die ons niet
wilden geloven, nooit te horen krijgen dat we zo gek nog niet zijn.
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Dat is op wereldniveau aan de hand, landelijk maar ook plaatselijk.
Bizarre feiten dicht om ons heen
Heel dicht om ons heen gebeuren ook dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Neem
nu het verhaal van Ben, Leonie en hun twee dochters Demi en Nirvana.
De beide meisjes zijn eerder uit huis geplaatst dan in officiële stukken staat aangegeven.
Dat klopt ook al niet; men beweert dat de uithuisplaatsing in december 2009 is gebeurd
maar in september zijn zij al bij de ouders weggehaald.
Eerst zijn zij op adressen in Zandvoort en Soest geplaatst waar rare dingen gebeurden. Nu
wonen zij in Zoetermeer, in het gezin van een politieagent, Anton Weijers genaamd, wiens
vrouw Wilma Bruins de jongedames in hun zogenaamde gezinshuis, het Wilmahuis, verzorgt,
maar er zouden daar meer kinderen zijn dan officieel is aangegeven en uit allerlei signalen
blijkt dat de twee daar niet op hun plaats zijn.
We spreken niet over het feit of de uithuisplaatsing terecht of onterecht is maar wel over de
hele gang van zaken. Als men zogenaamd van hogerhand het idee heeft kinderen uit huis te
plaatsen dan dient dit te gebeuren volgens de normale wegen en moet de plaats waar de
kinderen verblijven veilig, liefdevol en harmonieus zijn.
Dat lijkt aan alle bovengenoemde plaatsen te ontbreken, het is enorm dubieus wat zich daar
allemaal afspeelt.
Bovendien spreken alle zogenaamde officiële documenten elkaar tegen. Handtekeningen die
niet gelijk zijn, adressen die niet kloppen, dat maakt de redenen waarom Ben en Leonie aan
de bel trekken alleen maar meer geloofwaardig!
Toen Ben en Leonie op 1 november in de middag werden aangehouden gebeurde dit bij het
verlaten van de plaats Schoorl, rechts afslaand richting Alkmaar bij het Noord Hollands
kanaal, op de N9.
Eerder deze middag hadden zij al waargenomen dat er rond hun woning personen liepen die
zich, in hun ogen, opvallend gedroegen.
Op de plek van de zogenaamde arrestatie stond men te filmen, hoe kan dit?
Boodschappen doen wij wanneer het ons uitkomt, dus men heeft doorgegeven dat Ben en
Leonie de wijk verlieten en allen die meewerkten in dit complot werden snel ingelicht, dat
kan haast niet anders. Wie heeft een andere verklaring?
Ben heeft zich niet verweerd maar toch werd hij zwaar mishandeld. Leonie is eveneens op
onbeschofte wijze meegenomen naar het bureau te Alkmaar.
Beiden waren overdonderd door de manier waarop alles was verlopen, incognito agenten
die hen met drie auto’s hadden klemgereden.
Dan heb je niet het besef te vluchten; men deed wel voor komen alsof Ben op de vlucht ging,
voor de sensatie en het ongeloof dat in deze omgeving rondgestrooid moest worden.
Alles wat Ben in het verleden heeft gedaan gebruikt men nu om een flinke dosis achterdocht
jegens hem te zaaien, terwijl dat niets te maken heeft met de uithuisplaatsing van hun
dochters.
Dit heeft evenmin te maken met het misbruik dat Leonie heeft ervaren en wat hun dochters
is aangedaan. Deze verhalen zijn de laatste dagen door diverse bronnen bevestigd, die niets
te maken hebben met Ben en Leonie persoonlijk, maar wel weten van datgene dat het
daglicht niet kan verdragen.
Ben heeft niets moeten tekenen toen zijn privébezittingen in beslag werden genomen op het
politiebureau in Alkmaar; verhoord is hij evenmin en de dag na zijn arrestatie hebben vijf
personen aangifte tegen hem gedaan waaronder de agent waar de meisjes in huis verblijven,
dus Anton Weijers genaamd.
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Wat is de logica van het doen van aangifte de dag na arrestatie?
Vervolgens gaf Anton Weijers als woonadres op, het adres van het hoofdbureau van de
politie Haaglanden. Wat is hier de logica van?
Op vrijdag 4 november is Ben vrijgelaten met de mededeling dat hij niet meer in het
openbaar mag spreken over bureau jeugdzorg.
Ben heeft enorm veel lichamelijk letsel opgelopen door de mishandelingen. Gisteren is bij
een bezoek aan een arts elders in het land gebleken dat hij zwaar gekneusd is, hij hoest al
dagen bloed op, zijn long is beschadigd en dit alles is gebeurd dankzij de arrestatie. Hij is
gewoon ‘in elkaar gerost’ zoals hij zelf zei! Is dit normaal?
Dit verhaal staat niet op zichzelf
Het verhaal van Ben, Leonie en de kinderen is ernstig. Zeer ernstig, maar het staat niet op
zichzelf.
Afgelopen week vertelde ook iemand dat zij is misbruikt door de persoon waar ook Leonie
door is misbruikt; onafhankelijk van elkaar, allemaal bevestigingen.
Weer een ander persoon wist eveneens te vertellen dat hij in dezelfde gelegenheden in deze
omgeving werd gebracht, gelegenheden die ook door Leonie werden genoemd.
Nog een stap verder is het verhaal van kleinkinderen die vertellen dat opa en oma met hen
op het toilet spelletjes deden in het donker.
Allemaal verhalen, allemaal ervaringen, allemaal trauma’s voor het leven.
Is dit iets voor hier?
Nee, het is iets wat wereldwijd al decennia lang speelt.
Het verhaal van Toos
Afgelopen maandag kreeg ik een mailtje, zoals dat wel vaker
gebeurt. Iemand bracht Toos op mijn pad omdat zij voortaan onze
wekelijkse mail wil ontvangen.
Dit is geen nieuws maar het vervolg wel. Ik stuur dan altijd een
reactie met de laatste mail die iedereen heeft gekregen. Dat was in
dit geval de mail met het verhaal ‘Traan om een kind’.
Als reactie kreeg ik van Toos dat dit haar had aangegrepen want zij
was zelf in haar jeugd misbruikt.
Op dat moment denk je echt: ‘Hoe is het mogelijk?’
We zitten hier, heel dichtbij, midden in het verhaal en dan komt er als
reactie zomaar een ervaring uit een totaal ander deel van het land.
Weer een stap verder bleek dat Toos een boek heeft geschreven. Kijk
dat is bijzonder, zij heeft op deze wijze haar ervaringen van zich af
geschreven en nu deelt zij dat met anderen.
De titel van het boek is: ‘Mijn leven met een narcist en een sadist’
Toos heeft als missie haar verhaal te delen met anderen opdat zij hen
tot steun kan zijn.
Het verhaal van Toos heeft geen enkele link met het verhaal hier in
Noord Holland, maar hoe toevallig is het dat we nu van alle kanten
bevestigingen krijgen?
Dat we hierdoor alle verhalen kunnen versterken en onderbouwen?
Dank je wel Toos dat jij de moeite nam je geschreven verhaal te delen
met anderen, want het van je af schrijven wil nog niet zeggen dat je
het groots de wereld in wilt zenden.
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Hoeveel personen schrijven gebeurtenissen op om daarmee hun ervaringen te verwerken,
maar daar blijft het dan bij.
Toos zette een stap verder en kan nu velen tot steun zijn.
Fijn dat we kennis met elkaar konden maken!
Dank voor je reacties en spirit je verhaal ook te willen vertellen op de avonden die
wij organiseren.
Zo kunnen nog meer mensen kennis nemen van het feit dat zij niet alleen staan, zo
ondersteunen we eveneens elkaar en we wensen Ben en Leonie sterkte en een spoedig
herstel.
Op de website verontrustemoeders.nl hebben we onder de knop ‘onze gezondheid’
onderaan een extra knop geplaatst met als titel ‘kindermisbruik’. Daar zijn vele documenten
te lezen. Oordeel zelf voor wie zich hierin wil verdiepen, wij zijn van de feiten en het naar
buiten brengen van dat wat het daglicht niet kan verdragen.
We gaan de donkere dagen tegemoet maar persoonlijk wens ik dat het hier in deze streek
snel licht mag worden, dat alle onrechtmatigheden snel naar buitenkomen opdat het recht
zal zegevieren!
Anneke Bleeker
Bergen NH
17 november 2011
Link naar de pagina kindermisbruik (alle aangeleverde stukken zijn daar geplaatst)
http://www.verontrustemoeders.nl/pagina49.html
Filmpje Gardasil gevolgen
http://www.wishtv.com/dpp/health/hpv‐vaccine‐miracle‐or‐menace
Meisje van 13 uit Engeland
http://www.dailymail.co.uk/health/article‐2061267/Schoolgirl‐Lucy‐Hinks‐left‐waking‐
coma‐severe‐reaction‐cervical‐cancer‐jab.html#ixzz1dlM5oSmV
180 kinderen gevaccineerd
http://www.omroepbrabant.nl/?news/164621652/Hele+school+inge%C3%ABnt+tegen+he
patitis+A.aspx
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