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Buurtzorg

Kan inmiddels een boek schrijven over

de afgelopen drie weken

Aangeboden aan LCH

Hebben inmiddels een lijn voor 5 miljoen

mondmaskers getest door TU Delft

Zijn inmiddels zelfs bezig met afhuren

van complete vliegtuigen omdat we ook

door LCH worden dwars gezeten bij KLM

de lijn Shanghai die wij zelf hebben

opgezet en na lang vijven en zessen

door is ingezet voor LCH

Het is diep frustrerend

Overweeg inmiddels maar te stoppen

met de stichting en commercieel te gaan

IQ O

Kennelijk wfl de overheid niet meer

geholpen worden zonder winstoogmerk

En net als ons zijn er vele anderen

Geldt ook voor schorten handschoenen

etc
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zijn meuewerkers lopen rnei rr KZ

compieet privaat georganiseerd

6 ONGELEZEN BERICHTEN

Nog zo n voorbeeld 50 000 3M

maskers van de week Geen reactie Heb

ze maar aan de groothandel verkocht

zodat ik met de winst de stichting

draaiend kan houden

Naja als je zin hebt erin te duiken bel

maar

We kunnen jullie helpen maar overheid

moet wel geholpen willen worden

Sywert Van Uencfen

werd gebeld door inspectie v

gezondheidszorg omdat al zijn medewerkers

lopen met FFP2 compieet privaat georganiseerd

En

Plus nog circa 10 thuiszorgorganisaties

trouwens

Er staan nu ook nog spullen in Shanghai

die blijven staan door slechte

coordinate Ss ook al gebeurd met

beademingsmachines geen grap

Zouden door Van Rijn worden

opgehaald Bleven onnodig staan in

China
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