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Rusland schudt de wereld
wakker: gifgasaanval in Syrië
blijkt opnieuw valse vlag
op 29 april 2018

Rusland heeft een groepje Syrische
burgers over laten vliegen naar Den
Haag om een verklaring af te leggen
over een vermeende chemische aanval
in Syrië. Zo ook een jongetje van 11 jaar
oud die te zien was in een video…

Nederlandse media blijven
schaamteloos propaganda over
Syrië verspreiden
op 26 februari 2018

In het oosten van de Syrische stad
Ghouta zijn er de afgelopen weken
meerdere botsingen ontstaan tussen
Syrische regeringstroepen en de
verschillende terroristische organisaties
die het gebied in handen hebben. Terwijl
de slachtoffers van de Syrische en
Russische bombardementen de…
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Nederlandse regime
bombardeert opnieuw illegaal in
Syrië
op 14 januari 2018

Nederland heeft opnieuw vier F-16’s
gestuurd naar het midden-oosten om de
internationale coalitie in Syrië en Irak te
ondersteunen. De gevechtsvliegtuigen
opereren vanaf een basis in Jordanië, en
de operaties zijn volledig illegaal. Syrië is
een soeverein land, lid van de VN en…

Brits tv-programma bewijst dat
Nederlandse overheid
extremisten in Syrië �nanciert
op 6 december 2017

  De Britse regering heeft een project
voor buitenlandse hulp opgeschort na
een onderzoek van het Britse tv-
programma ‘Panorama’ waaruit blijkt
dat er met belastinggeld extremisten in
Syrië werden gesteund, meldt de
BBC. Het geld ging naar een project dat
politieagenten…

Vlaamse Pater In Syrië Onthult
Media Leugens
op 13 november 2017

In een exclusief interview hebben wij
gesproken met de Vlaamse pater Daniel
Maes. Hij woont sinds 2010 in Syrië, in
het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in
het stadje Qara, ten noorden van de
hoofdstad Damascus. Hij is een getuige
van…

Wat je niet leest in de media over
de gifgasaanval in Syrië
op 13 april 2017

De recente ontwikkelingen in Syrië
mogen best verontrustend worden
genoemd. De roekeloze beslissing van
president Trump om luchtaanvallen uit
te voeren tegen het Syrische
regeringsleger, brengt ons weer een
stapje dichter naar een con�ict op
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wereldschaal. Terwijl er geen bewijzen
worden getoond,…

Canadese journaliste onthult
leugens over Syrië en Aleppo
op 18 december 2016

De berichtgeving in de Westerse media
suggereert dat de bevolking in
Syrië gebukt gaat onder de terreur van
het regeringsleger en dat de bevolking
van Aleppo nu in zijn geheel
onderworpen is aan het ‘regime’ van
Assad. Volgens de Canadese
journaliste…
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