1/28/22, 3:48 PM

De Canadese truckers komen op stoom
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Nog even en dan arriveert het enorme konvooi vrachtwagens morgen in de
Canadese stad Ottowa en dus vond premier Justin Trudeau het raadzaam om
‘in quarantaine’ te gaan.
Dit nadat hij de truckers had veroordeeld als mensen met ‘een onacceptabele
zienswijze', maar dezelfde truckers hebben nu een boodschap voor de premier.

Het is verbazingwekkend hoe de grote mainstreammedia de grootste gebeurtenis tot nu toe dit jaar, op
een uitzondering na, weten te verzwijgen.
Wel weten ze te vermelden dat Ali B. zich meer met zijn gezin zal gaan bezighouden, maar dat er in
Canada geschiedenis wordt geschreven, vinden ze niet de moeite waard, of beter gezegd ze hebben
opdracht gekregen om dat niet de moeite waard te vinden.
Justin Trudeau, premier van Canada, en een favoriete leerling van Klaus Schwab
(https://netforum.nl/index.php?/topic/1004-zouden-die-verhalen-over-klaus-schwab-en-het-worldeconomic-forum-dan-toch-waar-zijn/) begint hem nu toch wel behoorlijk te knijpen.
Nadat hij eerder in de week had verklaard dat de vrachtwagenchauffeurs maar een kleine
minderheidsgroepering vormen in de maatschappij en die er bovendien nog een 'onacceptabele
zienswijze' op nahouden, vond Trudeau het tijd worden om voorlopig van het toneel te verdwijnen.

Trudeau: Truckers "Small Fringe Minority"

Videolink (https://youtu.be/cWv-1z5hjzA)
De opmerkingen van Trudeau zijn heel slecht gevallen bij de truckers. Het weggezet worden als een
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kleine groep onbelangrijke mensen met een 'onacceptabele zienswijze' heeft heel veel kwaad bloed
gezet.
Luister naar wat de volgende trucker daarover heeft te vertellen.
Duidelijke boodschap voor Trudeau
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Videolink (https://vk.com/video516205560_456239368)
Er heerst een soort stemming die je ook zag in de Tweede Wereldoorlog tijdens Dolle Dinsdag. Alsof het
al zeker is dat Trudeau zal worden verdreven en de overwinning een feit is.
En dan vervolgens zie je dit soort berichten verschijnen:

Er gaan wat geruchten rond over dictator #Trudeau
(https://twitter.com/hashtag/Trudeau?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw). Hij zou door
het Canadese leger zijn gearresteerd. Is hier meer over bekend??#Canada
(https://twitter.com/hashtag/Canada?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#TruckersForFreedom (https://twitter.com/hashtag/TruckersForFreedom?
src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #TruckYouTrudeau
(https://twitter.com/hashtag/TruckYouTrudeau?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/jEk0EUHUny (https://t.co/jEk0EUHUny)
— Iriedaily94 (Gab.com: Iriedaily) (@iriedaily94) January 28, 2022
(https://twitter.com/iriedaily94/status/1487003674010435584?ref_src=twsrc%5Etfw)

Ondertussen wordt de stoet alleen maar groter en zijn ook de Amerikaanse trucks erin geslaagd om de
grens met Canada over te steken. Er is ze klaarblijkelijk geen strobreed in de weg gelegd. Dat kan
betekenen dat de douaneambtenaren aan de grens meewerken en het konvooi zonder verdere controle
doorlaten of het kan zijn dat dit alles toch gepland is en dat ze daarom mogen oversteken.
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Dit konvooi schijnt te bestaan uit 12.000 trucks
(https://gab.com/Shazlandia/posts/107694754383972311), zodat er in totaal nu zo’n 62.000 vrachtwagen
morgen in Ottowa zullen arriveren.
Amerikaanse truck konvooi richting Ottowa
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Videolink (https://vk.com/video516205560_456239369)
Maar, ook de boeren laten zich niet onbetuigd en betuigen hun steun langs de kant van de weg.
Ook de boeren steunen de truckers
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Videolink (https://vk.com/video516205560_456239370)
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In de mainstreammedia wordt er heel weinig aandacht aan dit enorme protest geschonken en als dit wel
gebeurt zoals bij de Volkskrant, (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/canadesevrachtwagenchauffeurs-trekken-naar-ottawa-in-protest-tegen-vaccinatieplicht~b55d84bc/?
utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink) dan wordt het op de
gebruikelijke manier gedaan.
Volgens deze krant zullen er zaterdag 1.000 tot 2.000 vrachtwagens aankomen in Ottowa en dan valt het
volgende te verwachten.
De politie waarschuwt dat rechtse groepen zaterdag mogelijk zullen opduiken bij het parlement als de
chauffeurs daar gaan demonstreren.
Deze raddraaiers zijn uiteraard al besteld door Trudeau en zullen er alles aan doen om de
gebeurtenissen aanstaande zaterdag volledig uit de hand te laten lopen. Net zoals dat afgelopen zondag
in Brussel gebeurde.
De Volkskrant weet ook al de vergelijking te maken het de bestorming van het Capitool vorig jaar januari,
dus de toon is alweer gezet.
En verder herhalen ze nog maar even de boodschap van Judy Castro, de bijnaam voor Justin Trudeau.
‘De marginale minderheid die op weg is naar Ottawa, die er onacceptabele meningen op na houdt en die
uit, is niet representatief voor wat de Canadezen denken’, aldus Trudeau woensdag over het
vaccinatieverzet van de groep vrachtwagenchauffeurs. ‘Wat we horen van sommige mensen die bij dit
konvooi betrokken zijn, is volkomen onaanvaardbaar.’
Wat opvalt is dat het lijkt alsof Trudeau bewust het vuurtje nog wat wil opstoken.
Er zijn twee mogelijkheden:
Of het de organisatoren achter het konvooi zijn echt en er wordt geschiedenis geschreven, of het is een
val, waarbij zaterdag een enorme chaos en puinhoop zal ontstaan wat dan vervolgens als les voor de
wereld moet gaan dienen en waarbij wereldwijd nog veel meer beperkingen zullen worden ingesteld.
Feit is dat ongeacht de organisatie erachter de mensen die deelnemen wel degelijk echt zijn en genoeg
hebben van het tirannieke bewind zoals dat door overheden tegenwoordig wordt gevoerd.
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Ondertussen begint het ook bij in ons Europa zo te zien
(https://twitter.com/mariannezw/status/1487002675665321988) en wie weet zullen er ook hier
tienduizenden truckers het centrum van Brussel omsingelen waar de dan zullen blijven totdat
vijmetselaar Mark Rutte is afgetreden.
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Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl (https://Orjana.nl)
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