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1. Inleiding 

Het is zomer 2021. Elke dag worden we overdonderd door 
berichten over weer een nieuwe klimaatramp ergens op de 
wereld. Bosbranden, overstromingen, hittegolven, extreme 
stormen. Ik maak me zorgen over de toekomst. Zelf ben ik 
73 en allang met pensioen, maar wat zal het betekenen voor 
mijn kleinkinderen? Hoe ziet de wereld eruit als zij 73 zijn? 
De schrik slaat me om het hart. Maken zij het einde van de 
mensheid of zelfs van al het leven op Aarde mee? Dat kon en 
wilde ik niet geloven. Meteen kwam er een golf van nachte-
lijke visioenen en gedachten los over wat we kunnen doen. Of 
liever gezegd, wat mijn kinderen en kleinkinderen nog kun-
nen doen. Mijn generatie van de babyboomers heeft natuurlijk 
aan de oorsprong van de klimaatramp gestaan. Zelf heb ik 35 
jaar in de luchtvaart gewerkt en heb dus aan de opwarming 
bijgedragen. Aan de andere kant ben ik 50 jaar actief geweest 
in de spirituele wereld, maar dat heeft niet geholpen om de 
wereld koel te houden. Nu zullen mijn kleinkinderen de ge-
volgen van onze kortzichtigheid ervaren. Zij zullen oogsten 
wat wij gezaaid hebben of verzuimd hebben te wieden. Het 
voelt of wij gefaald hebben. Hoe afschuwelijk! 

Toen bedacht ik om een boek aan mijn vier kleinkinderen te 
gaan schrijven met allemaal adviezen van hun grootvader. Aan 
mijn oudste kleindochter van negen, die dit boek al kan lezen 
en begrijpen, vertelde ik wat ik van plan was. “Dat hoeft niet, 
opa. Ik weet hoe het afloopt”, zei ze resoluut. “Met het kli-
maat gaat het helemaal fout en alle mensen gaan dood.” Tranen 
sprongen in mijn ogen. Dit is het ergste wat een grootvader 
wil horen. Zodra ik thuiskwam, ging ik achter de computer 
zitten en begon te schrijven.



8

Mijn lieve mooie grote en moedige kleindochter,

Ik wil je vertellen over hoe ik jouw toekomst zie. Het is 2021 
en je bent pas negen jaar oud. Toch maak je je al zorgen 
over het klimaat. Dat is terecht, want tegen de tijd dat je 
mijn leeftijd hebt, gaat er nog ongelooflijk veel gebeuren. Ik 
vertel jou mijn visie daarop om je duidelijk te maken wat je 
kunt doen om te helpen het tij van de klimaatcrisis te keren 
en vooral hoe je kunt bijdragen aan de komende omslag in 
bewustzijn. Ik wil je hoop en vertrouwen geven dat jouw 
voorspelling niet gaat uitkomen.

Er is een oud visioen van een nieuwe wereld. Voorbij een 
grote crisis is er een beperkt aantal mensen, die vredelie-
vend zijn en goed omgaan met de natuur en de dieren. Dit 
gaat veel verder dan klimaatneutraal zijn volgens de huidige 
plannen. Laten we deze utopische wereld voorbij de kli-
maatcrisis als een nieuwe stip op de horizon zetten. Niet ver 
weg in het jaar 2500 maar al in 2050, want dat kunnen we 
aan jou en je generatie nog uitleggen. Deze nieuwe wereld 
wordt niet gerealiseerd door buitenaardse goden die ons ko-
men beoordelen en helpen, maar door ons zelf. Laten we 
de huidige klimaatcrisis gebruiken als een kantelpunt in de 
geschiedenis van de mensheid. 

“In 2050, voorbij de klimaatcrisis, hebben we een nieuwe koele we-
reld met louter mensen die liefdevol en wijs omgaan met elkaar, het 
klimaat, de natuur en alle dieren.”

Het klimaat is niet de enige mondiale crisis. We zitten ook 
met de overbevolking, immigratiestromen, ongehoorde 
welvaartsongelijkheid, belastingparadijzen voor multinatio-
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nals, drugscriminaliteit, internetcriminaliteit, internetspi-
onage, nepnieuws, onvoorstelbare wreedheden tegenover 
dieren, oorlog en bewapening, onderdrukking van minder-
heden, vervuiling van grond, water, lucht, licht, ether en 
zelfs de ruimte. Bovendien zijn er toenemende psychische 
problemen bij jong en oud. 

Alle wereldwijde systemen zijn ontregeld. Alle systemen 
moeten gereset worden, tegelijkertijd. Het heeft immers 
geen zin om alleen het klimaat aan te pakken en de over-
bevolking te laten voortwoekeren, want dan is het zo weer 
mis. Daarom moet onze manier van denken en doen vóór 
2050 compleet anders zijn.

De situatie is urgent. Het klimaat warmt op en dat geeft nu 
al extreem weer. Er zijn nu ongebruikelijke hittegolven in 
Canada, Noorwegen en Siberië. Het poolijs smelt. Er zijn 
heftige stormen en overstromingen. De verwachting is dat 
in 2050 de temperatuur zozeer gestegen is dat het weer dan 
nog veel extremer is dan nu, tenzij we het klimaat onder 
controle krijgen. Daarom is 2050 de stip op de horizon die 
politici en wetenschappers gebruiken.

We zijn net als rupsen die alles kaalvreten. Sinds 1987, toen 
er nog maar vijf miljard mensen waren, zijn we aan het in-
teren en eten we de voorraadkast van de planeet leeg. We 
vissen de zeeën leeg en kappen de oerwouden. 

Moet jij je zorgen maken? Ja en nee. Als het verder gaat zoals 
de laatste jaren, dan kan het wel eens zo slecht worden dat 
je het niet overleeft. Als we doen wat de politici willen, de 
uitstoot van broeikasgassen in 2050 tot nul terugbrengen, 
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dan is het waarschijnlijk minder erg. Maar als je jezelf en de 
planeet echt wilt helpen, dan moet je veel meer en veel snel-
ler iets doen en kan het goed aflopen. We staan dus nu op 
een kruispunt van wegen: niets, iets of alles. En we moeten 
heel snel beslissen en in actie komen. 

Weet je wat de oplossing is? We moeten allemaal trans-
formeren, net als rupsen die eerst poppen en dan vlinders 
worden! Poppen eten niet alles kaal, integendeel, ze eten 
niets. Opgesloten in een cocon zijn ze helemaal in zichzelf 
gekeerd. Vlinders eten ook niet alles kaal. Zij drinken al-
leen maar honing die de bloemen hun aanbieden. Daarmee 
bevruchten en helpen ze de planten. Wij mensen kunnen 
dus twee transformaties doorgaan en ook een soort vlinders 
worden. Dan gaan we helpen in plaats van te vervuilen en te 
vernietigen. In dit boekje ga ik je uitleggen wat jij kunt doen 
om eerst een pop en dan een vlinder te worden. Je zult an-
ders gaan denken en anders leven. Je wordt een ander soort 
mens en wel binnen een paar jaar. Je bent dan niet langer een 
vijand van de planeet. Het moet, en omdat de crisis zo heftig 
is, kan het. Ik zal je leiden door het hele proces van eitje naar 
rups naar pop naar vlinder en elke verandering die je onder-
weg zult doormaken. Voor elke stap zal ik je concrete voor-
beelden geven van wat je kunt doen en wat je dat oplevert.
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2. Het Ei

Lieverdje. In de volgende verhalen neem ik met jou het hele 
groeiproces door: ei > rups > verpoppen > pop > ontpop-
pen > vlinder. We beginnen met het ei.

Eigenlijk weet ik niet of ik jou met een ei of met een rups kan 
vergelijken. Als baby was je een eitje, dat is duidelijk. Je was 
volledig afhankelijk van wat je ouders je te eten gaven en je 
was niet verantwoordelijk voor je luiers.

Toen ik zeven was, was er de dreiging van een kernoorlog 
door de Hongaarse opstand. Ik hoorde mijn ouders daar ang-
stig over praten. Dat was het moment dat ik me afvroeg: Wil 
ik hier wel leven? Toen was ik geen eitje meer.

Een meisje van negen lijkt al meer op een kleine rups. Je 
hebt een eigen telefoon en je houdt ervan om filmpjes op 
internet te bekijken. Ook houd je van eten en snoepen. Maar 
verslaafd aan alcohol, vlees en spulletjes, zoals de meeste 
volwassenen, ben je gelukkig nog niet.

Als het eitje opengaat, komt er een piepklein en hongerig 
rupsje uit.
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3. De Rupsen

Er zijn twee soorten rupsen: kleine en grote. Kleine rupsen 
zijn vaak onopvallend: grijs, bruin of groen. Met duizenden 
tegelijk vreten ze bomen kaal, zoals de eikenprocessierup-
sen. Verder zijn er grote rupsen, uitgedost met prachtige 
kleuren, bonte vlekjes en lange haren. Die gaan in hun eentje 
op zoek naar de lekkerste hapjes.

3.1 Kleine rupsen

De kleine rupsen willen o zo graag grote rupsen worden. 
Ze willen ook een dure auto voor de deur, een huis met 
een oprijlaan, dure juwelen, modieuze kleding. Zij willen 
ook meer – meer - meer. Meer spullen, meer eten, meer 
drank, meer vakantie. Hun kleine bange ego wil status en 
aanzien om zich zo wat groter te voelen. Dit maakt dat de 
kleine rupsen de grote rupsen accepteren en zelfs op hen 
gaan stemmen. 

Wat betekent het rupsenleven voor jou, lieve kleindochter? 
Waarschijnlijk meer dan je denkt. De school waar jij op zit, 
is net als de meeste scholen een rupsenschool. Je moet van 
het ministerie leren rekenen, schrijven en omgaan met com-
puters, omdat kleine rupsen daar goed in moeten zijn. Ze 
moeten later toch bijdragen aan de economie? De samen-
leving heeft toch niets aan mensen die houden van zingen, 
dansen en tekenen?

Je kunt aan je ouders zien wat de rupsensamenleving voor 
volwassenen betekent. Door de covid-pandemie hebben ze 
een jaar lang thuis moeten werken. De calls begonnen al 
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vroeg en gingen tot heel laat door. Ze gingen van de ene 
zoom-vergadering naar de volgende. Nooit was er tijd voor 
een praatje bij de koffiemachine op kantoor. Altijd maar 
werken en jagen. En daarnaast moesten ze thuis jou met je 
schoolwerk helpen, omdat de scholen soms dicht waren. Ze 
werden opgejaagd om in crisistijd nog beter te presteren. 
Nu zijn ze gestrest, opgebrand en uitgeput. En ze hebben 
angst voor de toekomst. Komt het wel goed met hun werk, 
met jouw school en met hun gezondheid? Een hele generatie 
hangt nu tegen een burn-out aan. Vind je het gek dat ze soms 
boos op je worden? 

Wat kun jij hieraan doen? Kijk zo weinig mogelijk naar 
reclame, films en programma’s die je hebzuchtig proberen te 
maken. Weet dat die programma’s doelbewust worden ge-
maakt om jou afhankelijk te maken van de grote veelvraten. 
De grote rupsen kan het niets schelen als de wereld vervuild 
en verziekt wordt door ons gedrag, als zij er maar geld en 
macht aan ontlenen. Leef zo milieuvriendelijk als een rups 
dat maar kan. Probeer niet om een rijke grote rups te wor-
den, maar ga zo snel mogelijk door naar de staat van pop en 
vlinder.

Wat ik zelf gedaan heb om het milieu te redden? Ik heb een op-
leiding gehad tot verkeersvlieger aan de Rijksluchtvaartschool 
en tot luchtvaartingenieur in Delft. Daarna heb ik ruim 35 
jaar bij de vliegtuigfabriek Fokker gewerkt. Ik had vijf func-
ties van elk zeven jaar: onderzoeker, ontwerper, tweede 
hoofdontwerper, manager en luchtwaardigheidsdirecteur. 
In die tijd heb ik fantastische successen bereikt en ook vre-
selijke drama’s meegemaakt, zoals het faillissement en vlieg-
tuigongevallen. Ik was als ‘IJsmeester’ verantwoordelijk 
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voor het voorkomen van nog meer ongevallen door vliegen 
in winterweer. De hele wereld heb ik overgevlogen om pi-
loten te instrueren. Ik heb zodoende de wereld gezien. De 
eindeloze bruine smogwolken boven China, de kolossale 
vuilnisbelten in Korea, de enorme sloppenwijken in Kenia, 
de drugsverslaafde daklozen in Amerika en – als ik ’s avonds 
van een vergadering terugvloog naar Schiphol - de onvoor-
stelbare lichtvervuiling boven Nederland.

In die tijd heb ik met enthousiasme meegewerkt aan de groei 
van de luchtvaart. Maar ja, toen was ik nog een rups. Ik 
liet me ompraten dat de CO

2
-uitstoot per vliegtuigpassagier 

niet groter zou zijn dan van een autorit met een benzineauto 
met twee passagiers aan boord. Inmiddels zijn er elektrische 
auto’s gekomen, maar elektrische vliegtuigen zijn er nog 
lang niet. We weten nu ook dat de gevolgen van vliegtui-
gen verder gaan dan CO

2
-uitstoot. Ze maken namelijk ook 

condens-strepen die verwarmend werken. Nu weet ik dat 
een rit met een trein of een elektrische auto echt beter is dan 
reizen met een vliegtuig.

3.2  Grote rupsen

Ongeveer vijf procent van de mensen op aarde heeft een af-
wijking die we psychopathie noemen. Het zijn grote ego-
isten en ze hebben geen gevoel voor andere mensen. Ze 
kennen geen altruïsme of empathie. Dat wil zeggen dat het 
bazen zijn die geen medeleven hebben voor hun medewer-
kers. Psychopaten kunnen heel succesvolle criminelen of 
machtige leiders van grote bedrijven en banken zijn. Prof 
Dick Swaab zegt hierover: “Psychopaten functioneren goed 
als ceo’s en bankiers.”
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Denk maar aan de bazen van booking.com die zichzelf bo-
nussen van miljoenen euro’s gaven, terwijl hun medewerkers 
door covid thuis moesten zitten en de regering hen financi-
eel moest helpen.

Denk aan president Bush, die een oorlog tegen Irak begon. 
De ‘bewijzen’ dat de anderen het zo slecht deden, bleken 
later allemaal leugens.

Denk aan president Poetin, die verkiezingen manipuleert 
om aan de macht te blijven en andere landen binnenvalt op 
grond van bedrog. 

De psychopathische rupsen zijn de baas in de wereld. Ze heb-
ben de planeet gekidnapt. Ze zeggen: “De economie moet 
groeien! Meer – meer – meer!” Het kan hun niet schelen hoe 
gewone mensen, het vee, wilde dieren, bomen, vogels, vlin-
ders en vissen onder hen lijden. Want ze kennen dat gevoel 
van medeleven helemaal niet.

“Psychopaten zijn de slechtste leiders in crisissituaties”, 
schreef de krant The Guardian bij een fotocollage van Trump 
van de VS, Bolsonaro van Brazilië, Netanyahu van Israël, 
Erdogan van Turkije, Duterte van de Filippijnen, Xi Jinping 
van China, Poetin van Rusland en Lukashenko van Belarus. 
Dat geldt zowel voor de covid-pandemie als voor de klimaat-
crisis.

Zonder de psychopathische rupsen zou de wereld er veel be-
ter aan toe zijn. Controle gebaseerd op angst is de vijand van 
de nieuwe wereld. Vrijheden die belemmerd worden door 
een verouderd en corrupt machtssysteem moeten ontman-
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teld worden. Konden wij hen maar verwijderen! Het punt is 
dat zij er wel zorgen dat de politie, het leger en de geheime 
diensten trouw aan hen zijn. Zonder de macht van het ge-
weld zouden ze nergens zijn, want we zouden hen zomaar 
kunnen verjagen (als we dat zouden willen).

Een probleem is dat de regeringsleiders en de psychopaten 
die leiding geven aan bedrijven en organisaties wel weten 
hoe ze ons klein kunnen houden. Ze manipuleren ons den-
ken en ons gedrag. Ze willen dat we onszelf als klein en zwak 
zien, dat we verlangen naar spulletjes kopen, dat we dezelfde 
dure dranken drinken als zij en dat we ongezond veel vlees 
eten. Ze willen dat ook wij materialistische egoïsten zijn, 
maar dan wel kleintjes natuurlijk. Dit is de kracht van de 
psychopaten, het sturen van ons denken over onszelf en de 
wereld. Zij zijn de bazen van de massamedia en de reclame-
bureaus. Ze willen dat we kleine bange hongerige rupsen 
blijven. Ze willen niet dat wij er ons bewust van zijn dat we 
ooit vlinders kunnen worden. 

De grote rupsen hebben het goed voor elkaar. De super-
rijke rupsen, die nu met 95.000 zijn, zijn samen goed voor 
meer dan de helft van de rijkdom van de honderd keer tal-
rijker ‘gewone’ rijken. De welvaart van de wereld concen-
treert zich dus steeds sterker bij een heel kleine groep1. De 
26 allerrijkste mensen op aarde hebben net zoveel geld als 
de armste helft van de wereldbevolking bij elkaar. En ter-
wijl de superrijken hun vermogen in de corona-tijd zagen 
groeien met 2,5 miljard euro per dag, ging het vermogen 
van de armste helft van de wereldbevolking met 11% ach-

1 Zie https://pala.be/fr/nieuws/hoe-talrijk-en-hoe-rijk-zijn-de-superrij-
ken
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teruit2. Het is gestoord en ongehoord, maar dat kan de grote 
rupsen niets schelen. Ze zullen alles doen om te voorkomen 
dat ze hun welvaart en hun privileges door de klimaatcrisis 
kwijtraken. Eerst hebben ze geprobeerd de klimaatplannen 
tegen te houden en nu gaan ze het zo sturen dat zij er niet 
onder lijden of er zelfs nog rijker door worden.

Veertig jaar geleden heb ik geprobeerd om invloed uit te 
oefenen op de grote rupsen. Ik droomde eens in een bui-
tenaards ruimteschip te zijn. Lichtwezens zeiden dat ik een 
brief moest schrijven over het gebruik van gedachtenkracht 
om wereldvrede te bereiken. Die brief moest naar presi-
dent Andropov van de Sovjet-Unie. Dat heb ik gedaan en 
de brief gekopieerd naar Bush van Amerika, Thatcher van 
Engeland, Mitterrand van Frankrijk, mrs. Ghandi van India, 
Li Xiannian van China en naar onze premier Lubbers. Die 
stuurde een aardig briefje terug. Of het iets geholpen heeft? 
Dat weet ik niet. Wel hebben we er een kettingbrief van 
gemaakt en die wereldwijd rondgestuurd met het verzoek 
positief over de vrede te denken.

3.3  De superklasse

Al duizenden jaren geleden is de hiërarchische structuur in 
de menselijke samenleving aangebracht. We dachten na de 
Verlichting, de Franse Revolutie en het opkomend socialisme 
een gelijkwaardiger cultuur te hebben gekregen, maar dat 
is niet zo, integendeel. De verschillen in rijkdom en macht 
tussen de top en de bodem van de maatschappelijke pira-
mide zijn alleen maar groter geworden. De grote rupsen, 

2 Zie https://www.oxfamnovib.nl/blogs/dilemmas-en-oplossingen/
waarom-ongelijkheid-wereldwijd-groeit
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de rijke psychopaten, hebben de regels zo aangepast dat ze 
konden doorgaan met macht en rijkdom vergaren. Vooral in 
de Verenigde Staten is ze dat goed gelukt, in het bijzonder bij 
de olie-industrie, de farmaceuten, de banken en tegenwoor-
dig bij de tech-bedrijven. Momenteel zijn de grote bedrijven 
bezig absolute wereldmonopolies te bereiken.

Nu is er iets vervelends aan de hand. Onderzoek heeft aan-
getoond dat als iemand meer dan acht jaar aan de macht is 
of heel rijk is, hij (zelden een zij) het invoelend vermogen 
voor anderen helemaal verliest.3 Deze mensen ontwikkelen 
een kokervisie en krijgen het gevoel buiten en boven de sa-
menleving te staan, superieur te zijn. Ze krijgen soms zelfs 
een Messias-gevoel of het God-complex. Momenteel is er 
een superklasse van 3000 tot 6000 mensen, die helemaal 
geen voeling meer heeft met de gewone wereld. Ze voelen 
zich net als de antieke goden, de Anunnaki of de goden van 
Ragnarok, de Noorse mythologie over het einde van de we-
reld.

Het vermoeden bestaat dat de leden van de superklasse el-
kaar in verschillende groepen en internationale organisaties 
ontmoeten. Met hun invloed lijken ze toe te werken naar 
een wereldregering met hen aan de top. Daartoe schijnen ze 
een gezamenlijk wereldbeeld te hebben ontwikkeld, dat echt 
heel griezelig is. Ze zien terecht in dat het met de wereld op 
vele fronten slecht gaat. Zij denken de oplossing voor alles te 
hebben. Met al hun geld laten ze technologie ontwikkelen, 
waarmee ze het gedrag van gewone mensen onder controle 
kunnen houden. Denk maar aan kunstmatige intelligentie, 

3 Prof Jaap van Ginniken, Het profiel van de leider. De oerkenmerken van invloed 
en overwicht. 
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camera’s overal en internetbedrijven die iedereen in de gaten 
houden. Vervolgens zijn er signalen dat ze de groei van de 
mensheid willen beperken. In principe een verstandig plan, 
maar de uitvoering is dat niet. Ze willen alle (volgens hen) 
inferieure mensen uitroeien, net zoals Hitler dat probeerde 
met gehandicapten, homofielen, zigeuners en joden. De rest 
van de gewone mensen, zoals jij en ik, worden tot slaven 
gehouden met behulp van hun technologie en machtsmid-
delen. Deze methode tot bevolkingsregulering heet euge-
netica, een theorie uit de tijd van Darwin. Dat wil zeggen 
dat je ernaar streeft het aantal mensen met de beste genen 
(de rijken) te laten groeien ten koste van de mensen met de 
slechtste genen (de armen). Zo willen ze de natuurlijke se-
lectie een handje helpen.4

Het lijkt wel of ze vanuit hun God-complex de rol van de 
Messias of van de Mensenzoon op zich nemen. Ze kennen 
het boek des levens 5 van iedereen. Ze weten namelijk al-
les over iedereen, beter dan de mensen zelf. Google weet 
bij voorbeeld beter dan jij van welke muziek en spelletjes jij 
houdt en onthoudt dat ook nog jarenlang, misschien wel tot 
na je dood. Op basis daarvan kunnen ze je zomaar slachtoffer 
van hun eugeneticaplannen maken. Maar gelukkig, ze ken-
nen alleen jouw buitenkant en niet wat je denkt of droomt.

Is dit geen complottheorie?, zul je misschien vragen. Nee, 
het is geen theorie. Het is voor iedereen duidelijk dat de rij-
ken steeds rijker worden. Het is ook duidelijk dat de psycho-
pathische dictators steeds machtiger worden. Dat de greep 
van computers, camera’s en beeldschermen op ons leven 

4 Zie Karen Hamaker-Zondag (karenhamakerzondag.com)
5 Openbaring 20:12
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steeds groter wordt, kan niemand ontgaan. Het idee van het 
moedwillig uitroeien van de laagste klassen om zo de mens-
heid te beperken, is alleen nog niet zo duidelijk, al zijn daar 
wel vermoedens over.

Wat is het probleem van een superklasse? Het is principieel 
onjuist dat superrijke psychopaten ons leiden. Dat is natuur-
lijk al eeuwenlang zo dat koningen en keizers dat ook deden, 
maar dat maakt het nog niet goed. Het echte probleem is dat 
ze een gevoelloos materialisme ontwikkeld hebben. Daarin 
is de natuur een bron van grondstoffen, de dieren een bron 
van vlees en de mensen een bron van arbeid. Terwijl de wer-
kelijkheid is dat de natuur een netwerk van levensvormen is, 
dat dieren gevoelige en intelligente wezens zijn en dat men-
sen onsterfelijke geestelijke wezens zijn. De psychopathische 
superrijken hebben van een hemel op aarde een hel gemaakt.

Wat kun jij doen? Tegen de superklasse kun jij zelf niet 
zo veel doen. Maar, zodra je achttien bent en mag stemmen, 
dan moet je je stem niet geven aan iemand die al acht jaar of 
meer aan de macht is. Stem op een vrouw, want de meeste 
psychopaten zijn mannen. Zoek uit of de politicus veel naar 
internationaal overleg gaat, waar ook de rijke psychopaten 
komen. Ga niet af op hun mooie beloften, want psychopaten 
liegen als de besten. Probeer te voelen of iemand nog iets 
van empathie, vrede en liefde in zich heeft. Kan deze poli-
ticus ooit een vlinder worden? Jij bent jong, een meisje en 
gevoelig. Jij weet vast wel of iemand ooit zijn vlindervleugels 
zal kunnen uitslaan. 

Zeg tegen de vrouw op wie je stemt dat de miljardensubsi-
dies voor het redden van het klimaat niet naar de multinatio-


