Bericht 28 mei 2013

Schokkende update zaak familie van den Brink in Pedopolis Zoetermeer

Het einde van de uiterst dramatische ontvoeringszaak van Demi en Nirvana van den Brink die in
handen zijn gevallen van en groep satanisten (http://verontrustevaders.nl/#bevrijd) komt iedere dag
naderbij. Het onderzoeksteam Satanisch Ritueel Misbruik onderleiding van hoofdonderzoeker Ben
van den Brink heeft opnieuw schokkende zaken ontdekt en van enkele van de belangrijkste
ontdekkingen van de afgelopen week wordt hieronder verslag gedaan door één van de
woordvoerders van de onderzoeksgroep Frides Laméris.

Enige tijd geleden publiceerde het Algemeen Dagblad een interview met de politiekorpschef van Den
Haag dhr. Henk van Essen waarin hij zegt dat burgers foto’s van verdachten online mogen zetten als
dat de opsporing dient. Vanzelfsprekend moet daarbij zorgvuldigheid betracht worden, zei Van Essen
en hij gaf verder aan dat dit gezien kan worden als een ‘gezonde vorm van burgerparticipatie’
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3428719/2013/04/20/Burger-magfoto-s-van-verdachten-online-zetten.dhtml
Vandaag gaat daarom de kogel door de kerk in de zaak familie van den Brink uit Schoorl, waarvan
zoals bekend de dochters Demi (9) en Nirvana in september 2009 door foute jeugdbeschermers, te
samen met enkele Noordhollande pedolitiemedewerkers, uit hun ouderlijk huis in Schoorl zijn
ontvoerd. Na diverse verblijven in verschillende instellingen, o.a. in een ‘gezinshuis’ in Huissen en
het OCK Spalier in Zandvoort, werden de beide meisje geplaatst in het inmiddels zeer beruchte
Wilmahuis in Zoetermeer. Hoewel over de beruchte leidinggevenden van dit Horrorhouse op vele
websites is gepubliceerd, wordt vandaag pas een inkijkje in het Wilmahuis met fotomateriaal
gegeven, omdat de onderzoekers de tijd daarvoor nu pas rijp achten.
De foto hieronder maakt duidelijk met wie wij hier te makken hebben en in het vervolg van dit
verhaal zullen een aantal schokkende feiten met betrekking tot de bewoners van het Wilmahuis in
heden en verleden worden opgesomd.
Vorige week is reeds een publicatie op Niburu.co verschenen waar de beginresultaten zijn
samengevat van het onderzoek naar het fenomeen van satanische pedofiele incestfamilies in
Nederland (http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5013:deontmaskering-van-de-satanische-incestfamilies-breaking&catid=69:occult&Itemid=81
Vandaag concentreren wij ons op enkele bewoners in- en achter het Wilmahuis in Zoetermeer.
Zoetermeer is daarom extra van belang om dat hier ook veel misbruik plaats vindt op scholen.

Zo was er op 13 febr. j.l. een rechtszaak van een achttal ouders in Den Haag tegen een aantal leraren
van de de OBS-Davincischool , aangespannen vanwege klachten van de kinderen over sadistisch
seksueel misbruik. Het Openbaar Ministerie is tot heen uiterst vertragend bezig met de uitspraak
van deze rechtszaak die ongetwijfeld tot grote commotie zal gaan leiden. Eerder werd ook al melding
gemaakt van een brief aan de burgemeester van Zoetermeer Charly Aptroot in verband met de
vondst van schokkend kinderpornografisch materiaal, geproduceerd door enkele Zoetermeerse
pedolitieagenten almede de vondst van en computer met misbruikmateriaal van zo’n 20-tal
Zoetermeerse kinderen.
Inmiddels zijn ook de stambomen van enkele satanisch incestfamilies tot op de bodem uitgepluist.
Van de familie Bruin en de Wijersfamilie van het Wilmahuis is dit nu zelfs compleet gebeurd. Deze
gegevens daarvan zijn aan een aantal door ons geschikt geachte personen ter beschikking gesteld,
maar het zou en aparte publicatie vereisen om hier dieper op in te gaan.
Hieronder nu een foto van de twee ‘leidinggevende’ personen in het Wilmahuis kerkdiaken
Meerzicht ‘Oase’ en de ex-politie Anton Wijers te midden van hun ‘kroost’. Op de foto links ligt
Anton op bed en draagt Wilma op de voorgrond het witte kledingsstuk. Op de foto rechts staan
Anton en Wilma beiden in het midden.

En laat u zich niet misleiden door deze relatieve vrolijke plaatjes . Er hebben zich talloze slachtoffers
van dit duo bij de onderzoekers gemeld en velen daarvan zijn bereid om aangifte bij de politie te
doen wegens misbruik. Daar het Nederlandse politie-en justititiebeleid in dit soort gevallen een
pedovrijwaringsbeleid voert, zal vervolging op korte termijn gestart worden vanuit het buitenland,
waar men met toenemend afgrijzen (vgl. de zaak Demmink) kennis begint te nemen van de
onhoudbare en schandelijke situatie op dit gebied in Nederland.

Er is natuurlijk nog heel veel meer te vertellen over incestfamilies. Vele slachtoffers zullen de
komende den maanden nog naar voren treden die hun mond zullen opendoen over wat zij in deze
families hebben meegemaakt en soms nog dagelijks meemaken.
Uit onderzoek is nu ook duidelijk geworden dat de incestfamilies vaak namen hebben die
voortkomen uit een geringe wijziging van de naam van een aanverwante familie. Zo begon deze
incestonderzoek zaak pas echt goed te rollen na dat naast de naam van de reeds bekende
incestfamilie Minkema, waaruit Leonie, de partner van Ben afkomstig is, ook een familie Minkman
bleek te bestaan, waarvan onmiddellijk enkele familieleden in verband konden worden gebracht met
een verblijf en misbruik op het Wilmahuis in Zoetermeer. Het lijkt er daarbij op dat deze kleine
wijzigingen gemaakt zijn om de buitenwereld de indruk te geven dat hier sprake van een aparte
familie terwijl er in feite sprake is van één grote rituele incestfamilie. DNA-onderzoek kan hier ook
nader uitkomst brengen.
De onderzoekers schatten dat zeker zo’n 70-80 kinderen, waaronder vele baby’s, in de afgelopen
jaren dit sadistisch ritueel misbruik hebben meegemaakt. Er melden zich nog bijna dagelijks
nieuwe slachtoffers van dit sadistische misbruik in het Wilmahuis. Vele kinderen zijn ook
zwanger geworden tijdens hun verblijf in dit ‘ veilige opvangtehuis’. Naast deze familie(s),
hebben we in Zoetermeer nog een aantal ander families ontdekt waar dit satanisch sadistisch
misbruik endemisch is. Dit alles met name in de wijk Meerzicht, een wijk die welhaast voor dit
doel lijkt te zijn gebouwd.
Het kan dan ook haast niet anders dan dat de locale overheid (inclusief de burgmeester) van
deze feiten op de hoogte moeten zijn en meewerken aan het doofpotten hiervan, terwijl er hier
toch duidelijk sprake is van ernstige seksuele criminaliteit en grove mishandeling van kinderen.
Deze wijk staat tevens onder bescherming van een aantal pedolitieagenten, waarvan er
regelmatig enkele een bezoek brengen aan het Wilmahuis. Dat Demi en Nirvana van den Brink
in feiten in handen van Zoetermeerse pedolitieagenten zijn, is al duidelijk geworden toen de
politie Zoetermeer bij hun overplaatsing van Zandvoort naar Zoetermeer een meeting voor Ben
van de Brink en Leonie Minkema met hun dochters wilde afspreken op – zoals zij aangaven ‘neutraal terrein -, namelijk HET POLITIEBURO ZOETERMEER (!)
Enkele maanden geleden gebeurde nog eens hetzelfde toen een zogenaamd Expert Team (LET)
de familie van den Brink (tevergeefs) voor een ontmoeting met hun kinderen uitnodigden op
HET POLITIEBURO BERGEN, vanzelf sprekend in hun ogen weer ‘neutraal terrein’ nadat de
Duinstreekpolitie al vanaf 2009 bezig is geweest de familie op vele wijzen en herhaaldelijk te
intimideren en terroriseren. Hoe crazy kun je zijn als pedofiele misbruikers!?
Omdat de locale en landelijke autoriteiten in Nederland tot op de dag van vandaag nog steeds
niet bereid zijn om mee te werken aan het stoppen van deze pedoterreur, hebben wij besloten
een aantal namen van misbruikte Zoetermeerse kinderen vrij te geven. Tevens hebben wij een
aantal buitenlandse instanties verzocht om enkele 10.000 beelden van misbruikmateriaal dat
betrekking heeft op Zoetermeerse kinderen direct door te sturen naar burgemeester Aptroot en
een aantal ouders van in Zoetermeer misbruikte kinderen.
Als de Nederlandse autoriteiten niet op zeer korte termijn mee gaan helpen bij het terugbrengen
van Demi en Nirvana bij hun ouders, zal een nog veel grotere exposure met en zonder
beeldmateriaal van incestfamilies en politici in Nederland gaan plaatsvinden.

In een ander spoor onderzochten de onderzoekers afgelopen week ook zaken die betrekking
hadden op grootschalig sadistisch kindermisbruik met soms dodelijke afloop in relatie tot het
vorig jaar gesloten OCK Spalier in Zandvoort, waar de historische wortels van de trauma based
mind control en het daarop gebaseerde satanische rituele en sadistische kindermisbruik te
vinden is. Deze afschuwelijke methode – een ware nazi-praktijk, wordt al vanaf het stadium van
baby toegepast, een aboluut horroridee als je bedenkt dat dit ook jouw eigen kind zou kunnen
overkomen, bijvoorbeeld als het door Jeugdzorg via en uithuisplaatsing rechtstreeks in de
handen zou worden geplaatst van geroutineerde(meer dan 25 jaar ervaring) rituele satanische
kindermisbruikers in het Wilmahuis in Zoetermeer , die nu Demi en Nirvana (en aantal andere
lotgenoten) onder hun controle hebben.
Als u daarbij nog eens bedenkt dat deze misdaad tegen de kinderen en de ouders ook nog
vorstelijk wordt beloond, omdat Jeugdzorg per kind per jaar een bedrag van 36.000 Euro
uitkeert aan de ‘ondernemer(s)’van het Wilmahuis, dan weet u ook waar het hier tenslotte
allemaal om draait – om extreem geperverteerde sex (ook nog eens omgezet in commerciële
kinderpornografisch beeldmateriaall) , macht (‘we hebben lak aan het welzijn van kinderen en
van hun ouders’) en veel geld (Nederland draait top in de internationale kinder- en
mensenhandel en 1/3 van de gehele pornografische beelmateriaalproductie is geplaatst op
Nederlandse servers, aldus een recent bericht op NOS-teletekst).
Omdat dit zaken zijn waarop de Nederlandse machthebbers altijd zo dol zijn geweest en
waarmee zij deze samenleving zo dol hebben gedraaid, worden in deze Bananenmonarchie,
terwijl de massa geheel onwetend met oranje vlaggetjes zwaait, de pedofielen voor hun gedrag
beloond en wacht de burgers bestraffing en ellende, worden hun kinderen misbruikt, en
worden diezelfde de ouders veelal gedegradeerd worden tot hulpeloze slachtoffers die nooit
recht zal worden gedaan.
Niet echter in het geval van de familie van den Brink. Daar zijn Ben van den Brink, Leonie
Minkema en vele duizenden mensen met hen nu in opstand gekomen tegen deze absurde gang
van zaken.
Laten we Demi en Nirvana zo spoedig mogelijk , liefst met z’n allen – wegslepen voor de poorten
van de Wilmahuishel, waarin zij nog dagelijks gruwelijk worden misbruikt door vele leden van
dit intrieste en criminele incestgezin, waarvan de leiding onmiddellijk gearresteerd dient te
worden als eerste stap naar een satanisch misbruikvrije samenleving!

Wordt vervolgd.

