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Sinds de Amerikaanse senator Jeff Merkley tevergeefs probeerde om een opvanglocatie
voor afgepakte kinderen van immigranten binnen te komen, staat het internet bol van de
verhalen.
Een deel van die verhalen concentreert zich op het aanvallen van het regeringsbeleid en een
kleiner deel vraagt zich af wat er nu eigenlijk met die kinderen gebeurt en of Donald niet, zoals
Hillary, misschien de kinderhandel is ingegaan.

Inmiddels zullen veel mensen de bekende video hebben bekeken van de Amerikaanse
senator Jeff Merkley die op pad gaat om een kijkje te nemen in een opvangcentrum voor
kinderen die zijn afgepakt van illegale immigranten.
Deze locatie bevindt zich in een voormalige Walmart vestiging in Brownsville in de staat
Texas. Ondanks dat hij een senator is en lid van het Congres, komt hij het gebouw niet binnen,
wat dan uiteraard leidt tot de meest wilde speculaties.

Zij die deze video nog niet hebben gezien, bij deze.

Bij alle verhalen die de ronde doen, komt iedere keer de naam Walmart naar boven drijven.
Het betreft hier inderdaad een gebouw dat vroeger eigendom was van Walmart. Na de sluiting
van dit betreffende filiaal heeft Walmart in 2016 dit gebouw verkocht aan een
projectontwikkelaar.
De activiteiten die nu in het gebouw plaatsvinden hebben niets met Walmart te maken, maar
alles met The Office of Refugee Resettlement (ORR), hetgeen weer een onderdeel is van het
Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken. The ORR heeft het dagelijks
runnen en beheren van de zogenaamde detention centres uitbesteed aan een vage non profit
organisatie met de naam
Southwest Key.
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De vraag die velen zich stellen is of senator Merkey nu werkelijk zo begaan is met het lot van
de kinderen, of dat hij als democraat politieke punten wil scoren om Donald Trump onderuit te
halen en dat hij daarom deze gelegenheid met beide handen aangrijpt.
Want, het zou dankzij Donald Trump zijn dat er steeds meer kinderen van hun ouders worden
gescheiden en worden opgesloten in een soort gevangenissen, waarbij ze zelfs in kooien
zouden worden vastgehouden.
En het feit dat Merkley niet naar binnen mocht in Brownsville was dan overtuigend bewijs.
Ongeveer een week nadat de video met senator Merkley was gemaakt, werd er een kleine
groep verslaggevers toegelaten om een indruk te krijgen hoe het er binnen uitziet.

Wat we natuurlijk niet weten is of er speciaal voor de gelegenheid een show wordt opgevoerd
en dat kinderen daarna in kooien worden gestopt.

De reden dat kinderen die samen met hun ouders illegaal de grens oversteken uit elkaar
worden gehaald heeft niet zozeer te maken met een nieuwe door Trump ingevoerde wet, maar
alles met het feit dat deze wel heeft besloten om een zero tolerance beleid te voeren met
betrekking tot illegale immigranten. Dat betekent dat volwassen immigranten altijd door Justitie
aldaar vervolgd zullen worden en aangezien de ouders naar een gevangenis voor volwassenen
gaan, worden ze standaard gescheiden van hun kinderen.
Een arts die op bezoek is geweest in een ander centrum waarschuwt dat alleen al hierdoor
kinderen mogelijk zware trauma’s kunnen oplopen. De manier waarop volwassenen en
kinderen van elkaar worden gescheiden doet denken aan de concentratiekampen in Duitsland.
Soms wordt er tegen de ouders gezegd dat de kinderen even worden meegenomen om ze een
bad te geven, waarna ze uiteraard niet meer terugkeren.

En dan zit er natuurlijk ook altijd een ander aspect aan de zaak en die is: Wat gebeurt er
uiteindelijk met al duizenden kinderen?

Feit is dat de Amerikaanse overheid geen actief beleid voert om de kinderen weer te herenigen
met hun ouders. Dat is op zich natuurlijk al heel vreemd, want dat is toch wel het minste wat je
zou verwachten.
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In an ACLU lawsuit over the separation of families in immigration detention, a DOJ official told
the judge
that “once a parent is in ICE
[Immigration and Customs Enforcement] custody and the child is taken into the Health and
Human Services system, the government does not try to reunite them, and instead attempts to
place the child with another relative in the United States — if the child has one.”

Dat is dus het meest gunstige geval. Wat gebeurt er dan met kinderen die geen familieleden in
Amerika hebben?

De manier waarop het werkt, is klaarblijkelijk dat ook minderjarige kinderen niet zomaar het land
kunnen worden uitgezet. Hiervoor moeten allerlei juridische procedures en rechtszaken worden
doorlopen. Tijdens dat proces probeert de ORR formeel de kinderen zolang onder te brengen
bij een zogenaamde sponsor, meestal is dit een familielid.

Echter tijdens dat proces zijn inmiddels zo'n 1.500 kinderen “verdwenen”. Dat wil niet zeggen
dat al die kinderen in handen zijn gevallen van mensenhandelaars, maar feit is dat er in ieder
geval bij een aantal door de ORR vrijgegeven kinderen is aangetoond dat deze wel degelijk in
handen van dit soort misdadigers
zijn terechtgekomen.

Kinderhandel en misbruik gebeurt op grote schaal en het zou merkwaardig zijn als de elite geen
gebruik zou maken van een dergelijke buitenkans. Een pakhuis vol met kinderen, waar ze
heerlijk kunnen winkelen.

Natuurlijk gebeurt dat en de hofleveranciers van de satanische elite zullen ongetwijfeld
immigratiekinderen in handen krijgen. Misschien zal het nu even wat minder zijn, omdat de
pakhuizen volop in de schijnwerpers staan, maar zodra er de nodige geruststellende
mediaberichten zijn verschenen, zal het weer gewoon doorgaan.

Dit soort praktijken wordt nu vaak gelinkt aan een politicus, zoals Hillary Clinton of nu Donald
Trump, maar het is uiteindelijk iets dat uitstijgt boven politiek en partijen. In feite stijgt het in
oorsprong zelfs uit boven onze aarde. Bij alle satanische misbruikpraktijken en offeringen is er
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een verband met een andere wereld.

In de onderstaande video wordt door David Icke in detail uitgelegd hoe dat werkt. Hoe er een
wereld is buiten die van onze normale beleving die ons volledig in haar grip heeft en ook
volledig controleert.

Hoe deze wereld voor veel mensen helemaal niet bestaat omdat ze deze niet kunnen
waarnemen (als je geen neus hebt dan kun je niets ruiken maar dat wil niet zeggen dat er geen
geur bestaat), maar dat die er wel degelijk is en zelfs de baas speelt over ons. Via de aanbidd
ers van Baäl
, de koninklijke bloedlijnen en de supergeheime genootschappen spelen ze hun duistere spel
op “onze wereld”.

En ja, daar zullen heel wat immigratiekindertjes het slachtoffer van worden.
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