
Tijd om, als volk van Nederland, de
regie terug te nemen en zelf het
leiderschap te tonen dat we missen.
Wanneer er niet voor de
samenleving wordt gezorgd, zorgt
de samenleving wel voor zich zelf!

Gewoon je bek houden
— Mark Rutte

 
(over juichende supporters in de

buitenlucht)

Dat de coronacrisis hier en
daar de grondrechten

aantast is onvermijdelijk
— Ferd Grapperhaus

 
(op vrijdag 26 juni 2020 om

20.28u)

Schurken. Lafbekken.
— Hubert Bruls

 
(in de Nijmeegse

Gemeenteraad van 29-
9-21 over horeca

uitbaters die de QR code
niet zouden controleren)

En hecht je je zo
vreselijk aan je recht,
je vrijheid om nee te

zeggen tegen
vaccinatie, daar leg
ik me niet bij neer.
— Hugo de Jonge

 
(persconferentie 18

december 2021)

Zorg Voor Nederland
Als de overheid niet voor de maatschappij zorgt, is het

tijd dat de maatschappij voor elkaar zorgt

— ZVN



De bottleneck is al 20 maanden bekend: de zorg is volledig uitgehold onder de
kabinetten Rutte en er is nog steeds geen masterplan zorg. De echte oplossing
wordt nog altijd niet afdoende aangepakt (ventilatie). Door mee te werken aan
immer voortdurende maatregelen, werken we feitelijk mee aan
symptoombestrijding. Telkens wordt met maatregelen zonder wetenschappelijke
onderbouwing schijnveiligheid geboden en worden grondrechten geschonden. De
overheid polariseert door een sfeer van intolerantie jegens ongevaccineerden
neer te zetten. De QR samenleving die de overheid tracht te creëren is er een van
uitsluiting, discriminatie en medische apartheid. Als verpleegkundigen staan wij op
tegen dit zwabberbeleid, voor ons is de grens bereikt. 
Bedrijven gaan failliet, kinderen hebben enorme leerachterstanden, kinderen
worden geremd in de sociale ontdekkingstocht van hun leven, de psychische
problematiek is gigantisch bij Nederlanders en dit allemaal door een compleet
kapot bezuinigd zorgstelsel. 
Het creëren van een zorgsysteem dat past bij een welvarend land als Nederland is
de taak van de overheid, maar het terugnemen van je grondrechten is een
burgerplicht!

En daarom stellen wij u de vraag: Wanneer is voor u de grens bereikt? 

Burgerlijke ongehoorzaamheid, is dat de oplossing?

De maat is een keer vol
HORECA, MKB, DISCOTHEKEN, BIOSCOPEN EN THEATERS.

Noodfonds NOW en leningen als TVL zijn niet kostendekkend. Uitgestelde
belastingen en gemiste ondernemingsinkomen lopen voortdurend op.

Wanneer is voor u de grens bereikt? Nog 4 keer een lockdown voordat u zegt stop?
Moet eerst al uw personeel ontslagen zijn voordat u zegt stop? Wilt u eerst uw
financiële reserves opmaken voordat u zegt stop? Of kijkt u het nog even aan? Wij
zien namelijk geen lange termijn plan!
Wanneer is voor u de grens bereikt? Wanneer verenigt de horeca zichzelf?
Wanneer breekt u de ketting? 

SPORTVERENIGINGEN, AMATEURSPORT EN PROFESSIONELE SPORT
LEVENSGEVAARLIJK? 

Sport verbroederd, sport is een uitlaat klep en sport houdt mensen gezond en fit!

Na 2 lockdowns is het tijd om #SportscholenOpen om te zetten in daden. Sporten
wordt ongefundeerd als probleem in plaats van oplossing van deze crisis gezien.
Miljoenen mensen wordt de kans ontnomen om aan hun gezondheid te werken in
een gezondheidscrisis.

Wanneer zegt u stop tot hier en niet verder? Hoeveel tijdelijke sluitingen kunt u
financieel nog aan? Hoeveel mensen wilt u nog de toegang ontzeggen vanwege het
falende QR code beleid? Wanneer breekt u de ketting? 



POLITIEAGENTEN VAN NEDERLAND: INTEGER, BETROUWBAAR, MOEDIG &
VERBINDEND? 

“De politie beschermt de democratie. De politie werkt actief samen met burgers en
partners. Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er
voor iedereen. De kernwaarden van de politie zijn: integer, betrouwbaar, moedig en
verbindend.” (Politie, 2021)

Kan jij de beroepscode en kernwaarden waar de politie voor staat nog verdedigen
ten opzichte van het huidige corona beleid? Demonstraties worden groter en zullen
steeds vaker plaats vinden. Steeds meer ondernemers werken niet meer mee aan
het huidige beleid. Steeds meer Nederlanders zeggen; Stop, tot hier en niet verder! 
Het volk komt meer en vaker op voor zijn grondrechten. Zij worden namelijk
getroffen in hun levensonderhoud en er is vrijwel geen enkele manier meer om nog
ergens stoom af te blazen.
Wanneer zegt u : Stop, ik kan dit beleid niet meer verdedigen? Moeten nog meer
Nederlanders financieel aan de grond raken? Moeten nog meer Nederlanders hun
frustratie laten zien? De aanstaande boosterprik zal er voor zorgen dat het
percentage volledig gevaccineerde Nederlanders omlaag zal gaan. U zult nog meer
op moeten treden in winkels, restaurants, sportscholen enz. Uw organisatie is
volledig uitgehold door dit kabinet, middelen en collega’s zijn tegenwoordig beperkt.
Uw vak uitoefenen zoals het bedoeld is gaat steeds lastiger worden. Dus wij vragen
u; wanneer is voor u de grens bereikt? Wanneer breekt u de ketting? 

Wij doen in ieder geval wat er binnen onze mogelijkheden ligt om de absurditeit van
dit beleid kenbaar te maken en wij vragen u, wanneer is uw grens bereikt? 

Van grondrechten blijf je af

Zorg Voor Nederland


