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The SHIELD model Regeer ® 

S Sophisticated 

H Healthy    

I Intelligent   

E Ending 5 

L Limit 

D Disease-escalation(s) 

 ZIE WWW.LEO.NL voor download documenten 
Ik adviseer de lezer  uitdrukkelijk om kennis te nemen van: 

 de SHIELD METHODE REGEER ®  update 00.2 volgt snel in juli 2020 10 

SHIELD  : Sophisticated  Healthy Intelligent Ending and  Limitation of Disease -escalation(s). 

1) Op welke wijze nu en in de toekomst aan een beter en breder advies op 

alle menselijke dimensies voldaan kan worden   en  

2) Hoe de maximaal mogelijke veiligheid medisch, ethisch en sociaal-

economisch voor de bevolking gegarandeerd kan worden in geval van een 15 

virusuitbraak.   

 



July 5 LET’S SHOW SOLIDARITY  in GLOBAL  DEBT 

CRISIS that will hit the world now, by Leo Regeer 

2020 

 

Page 2 of 11 

 

Samenvatting ( zie mijn verantwoording in 1e document OUTLOOK April 2020) 

Dat het financiële  systeem het enig moment niet meer houdt, staat voor mij al 
langer vast, de vraag is hoe en wanneer.De wereldwijde schuldenlast die voor de 20 

crisis al groot was, wordt nu echt buiten proportioneel. “De enige manier om 
schulden te verlichten is door ze af te schrijven “. Het aantal slachtoffers van 
honger en ellende is al met miljoenen verdubbeld. Rond 1 juli 2020 zijn wereldwijd 

400 miljoen fulltime banen verdwenen. De “Corona crisis “werkt als een 
vergrootglas, alle tegenstellingen en verdeeldheid van bevolkingen worden 25 

blootgelegd en alle conflicten komen in een versnellingsfase. Verder zijn er nogal 
wat regeringsleiders in vele landen die de situatie misbruiken Daar waar wereld 
solidariteit niet alleen gewenst is maar nu meer dan ooit noodzakelijk is, viert 

uitsluitend protectionisme en conservatisme hoogtij.. Na een diepe crisis in tijden 
van stress heeft de wereld nodig om vooruit te kijken en te groeien in 30 

samenwerking.. Vanuit mijn persoonlijke opinie doe ik een aantal aanbevelingen. 
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De zware gevolgen van de wereld crisis in de komende jaren 

Dit schreef ik in mijn outlook document eind maart 2020: 

.....Dat het financiële  systeem het enig moment niet meer houdt, staat voor mij al 

langer vast, de vraag is hoe dat proces gaat verlopen...Als de wereld zich er nu 50 

rekenschap van geeft, dat men dit feit moet gaan accepteren, kan men nu gaan 

voorbereiden hoe de overgang naar een ander alternatief financieel systeem stap 

vor stap kan worden ontwikkeld..deze door mensen veroorzaakte crisisperiode 

maakt al deze zaken nu meer dan ooit pijnlijk duidelijk ....je mag het de mensheid 

niet aandoen dat het systeem met een grote dreun in elkaar valt..dan is de ellende 55 

echt niet meer te overzien..   

Deze risicofactoren  voltrekken zich nu en gaan mijns inziens nog ernstigereen rol 

spelen 

7. Honger en ellende  

8. Dictaturen en populisme, geen wereld solidariteit 60 

9. Schuldenlasten en deflatie  

10.Rellen en volksopstanden  

11.Economische groei versus vervuiling/Klimaat 

12.Solidariteit na de crisis 

Honger en ellende...het is ongelooflijk maar waar, dat het aantal 65 

hongerende mensen in de wereld minstens is verdubbeld door het stopzetten in 

lock downs van vele landen. Het gaat over vele miljoenen mensen. Aanvankelijk 

was de redenering, dat alleen vervoer van personen beperkt zou worden en niet 

het vervoer van goederen. Niets is minder waar gebleken, alles is geblokkeerd, 

vervoer van personen en van goederen, over de gehele wereld. En ook de 70 

ontwikkelingslanden deden mee aan de lockdowns, armen die voor 1 usd per 

dag werkten, verloren hun schamele inkomen en lijden nu ook honger. En dat 

terwijl bijvoorbeeld in Europa tijdens deze Corona ellende grote overschotten 

aan voedsel zijn opgebouwd, ik denk dat USA/ Canada, Australia en New 

Sealand wellicht dezelfde overschotten hebben gekregen. 75 
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Om de ellende nog te vergroten hebben vele landen /ontwikkelingslanden te 

maken met grote sprinkhanen plagen, vele overstromingen en extreme 

droogten. Het permafrost in Siberië is heftig aan het smelten, de bosbranden in 

Braziliaanse regenwouden ( vinden nog steeds plaats, but who cares?) en de 

giga branden in Australië begin dit jaar...  80 

Dictaturen en populisme, geen wereld solidariteit 

De huidige periode van lock downs zorgt ervoor, dat alle misstanden, 

ongelijkheden, grootschalige conflicten in een versnelling komen. Het lijkt of alle 

tekortkomingen in de wereld opeens volop in de schijnwerper staan. Het lijkt 

niet alleen zo, het gebeurt daadwerkelijk. Zie de black life matters beweging, die 85 

de discriminatie in veel meer landen dan in de USA in de aandacht gebracht 

heeft met een sneeuwbal effect aan demonstraties in vele landen. Of president 

Trump, die al alle jaren van zijn presidentschap bijna dagelijks niet de waarheid 

vertelt of twittert, maar nu wordt zijn gedrag uitvergroot, gaan mensen meer 

duidelijk krijgen welke president hij is, welke achterban erachter zit ( KKK, Neo 90 

Nazi , white supremacy, racist groepen), hoe de crisis  “mismanaged” wordt, 

hoe het volk verdeeld wordt in plaats van verbonden in solidariteit, een 

president die hele bevolkingsgroepen en zelfs buitenlandse landen manipuleert... 

President Poetin in Rusland, die al jaren aan de macht is, in afwisselend 

premierschap en presidentschap en waar nu de grondwet gewijzigd is waardoor 95 

hij bijna president voor het leven kan worden.. 

De Europese leiders, die oude tegenstellingen laten prevaleren, drie Europese 

blokken vormen die ook verdeeldheid geven en bedreiging voor de Europese  

Unie vormen.. De harde Brexit of zelfs no deal brexit gaat eind dit jaar voor 

extra economische spanningen zorgen... 100 

Het grote vluchtelingen probleem tussen Europa en Turkije, dat binnenkort weer 

gaat opspelen en problemen gaat geven.. 

In vele democratische landen zijn populistische partijen aanwezig of sterk in 

opkomst, partijen die ook de nationale eenheid in hun land bedreigen door haat 

zaaien tegen alles dat buiten het “gebruikelijke normaal” in het land geldt, zoals 105 

discriminatie immigranten, Homo/Lesbo/transgender en nog veel meer. 

Kortom wereldwijd zijn er niet alleen veel “vergrijsde” oudere politiek leiders 

met conservatieve ideeën, populisten die verdeeldheid zaaien, maar ook de 
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machtstructuren zijn veranderd in de politiek en in de wereld. Des te moeilijker 

zal het blijken om de problemen van diepe ellende waarin de wereld terechtkomt 110 

ook daadwerkelijk op te lossen. En toch hebben alle landen elkaar nodig. 

Want die oplossingen verlangen wereldwijde solidariteit, en geen protectionisme. 

Die oplossingen vragen om creativiteit, opofferingen en flexibiliteit maar geen 

conservatisme. De politiek in de gehele wereld is in handen van conservatieve 

politici, de politiek is uitermate verrechts. Conservatisme gaat, zeker nu in deze 115 

SARS periode, weer hand in hand met protectionisme en nationalisme, als 

schrijnend voorbeeld het fake America first principe van Trump. Ik vrees dat 

meerdere landen zullen volgen. Dat geeft geen goede hoop voor “out of the box 

denken” ..en toch heeft de wereld juist die politieke leiders met dat soort 

vernieuwend denken nu meer dan ooit nodig voor herstel en solidariteit.  120 

SchuldenCRISIS en dreigende deflatie  

In de periode 2007 – 2017 leed de wereld door een daadwerkelijke crisis, 

begonnen met de USA hypotheken crisis, gevolgd door Banken crisis, de 

Krediet crisis/ euro crisis en daarna de burgers in belastingen terug betalen 

aan de overheid : bezuinigingen crisis... 125 

Een welstands afnemende periode. Al die tijd en zelfs nog tot in dit jaar 2020 

draaiden de geldpersen op volle toeren om de economie weer te herstarten 

en door te laten draaien. Vanaf 2017 begon de economie weer beter te 

draaien, maar de economische groei in Europa lag op een paar procent, 1 – 3 

% terwijl andere continenten groei realiseerden van 3 – 8 % . De huidige 130 

schuld in de wereld was na de crisis al gigantisch opgelopen  en bedroeg in 

Januari 2020 :  255 biljoen dollar Wereld Schuldenlast Hoe moeten al 

deze schulden worden terugbetaald of moeten die schulden worden 

terugbetaald? En in 2020 gaan de schulden weer groeien, om de economie 

gaande te houden, alle regeringen pompen grote hoeveelheden geld rond, 135 

steun aan bedrijven, instellingen, gezinnen. Regeringen maken nu zulke 

torenhoge schulden, die kunnen nooit meer via belastingen door de burgers 

worden terugbetaald  ...... de IMF geeft geld uit, de Europese Centrale bank, 

De USA federale bank, de wereldbank, alle geldinstellingen in de wereld 

hebben de geldpersen draaien... Kan de wereld al deze extra biljoenen 140 

dollars schulden dragen?  Kunnen de ontwikkelingslanden ooit hun schulden 

afbetalen of terugbetalen? Schulden die voor de Corona crisis al torenhoog 
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waren... regeringen die bezuinigden om hun tekorten te verlagen, maar nog 

steeds in vele landen een zodanige hoge regeringsschuld van vele malen 

hoger het BBP...en in de rijkere landen  torenhoge private schulden van 145 

burgers.... zoals gezegd, de huidige crisis versnelt alle problemen, dus we 

gaan nu regelrecht de SCHULDEN CRISIS in.. en door de toestand van angst 

waarin de mensheid is ingedreven, worden ze ook bang om geld uit te geven 

in deze onzekere tijden, dus komt daar ook het probleem van (tijdelijke) 

deflatie aan de orde. Deflatie betekent dat je steeds meer produkten kunt 150 

kopen voor hetzelfde geld ( produkten worden goedkoper) dat is 

tegengesteld aan inflatie, waarbij je steeds minder kunt kopen voor hetzelfde 

geld(produkten worden duurder). Welnu, de ECB deed er de laatste jaren 

alles aan om de inflatie te stuwen naar een voor de economie gezonde 2 % 

inflatie, dat is jammerlijk (door Corona) mislukt, want de inflatie staat nu in 155 

Europa bijna op 0 %...  daarop volgende deflatie is funest voor een gezonde 

economie..   

En de CORONA crisis in februari 2020, en ja, dus nu weer opnieuw gaan de 

geldpersen draaien. Want we hebben de wereld gestopt, dus bedrijven zijn 

gesloten, er wordt niet gereisd, er wordt ook heel weinig geld uitgegeven 160 

door mensen want ze zitten thuis...maar we moeten wel eten en onze vaste 

lasten doorbetalen..In het tweede kwartaal alleen al dit jaar 2020 zijn er 

wereldwijd 400 miljoen fulltime banen verdwenen!!! En er gaan in de 

rest van het jaar nog een ontstellend aantal bedrijven failliet, met nog veel 

meer verlies van banen, ondanks alle miljarden dollars steun door regeringen 165 

aan bedrijven en mensen is dat niet te stoppen.  

Demonstraties en voorkomen van rellen & volksopstanden 

Gedurende deze SARS-CoV-2 tijd, de “corona”periode/crisis: 

Ik observeerde aan de rand van een armenwijk in lockdown een spandoek: 

feed us or free us! Aan de buitenkant van de wijk zijn gewapende politie en 170 

militairen aanwezig.  Ik lees bericht dat indien burgers op straat een 

medeburger observeren zonder het dragen van een mondkap, dat men dan 

tot burger arrestatie  moet overgaan.... 

...????waren dat geen maatregelen uit lang vervlogen tijden, tijdens 

communisme en dictatoriale regimes, burgers aan hun lot overlaten of 175 
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burgers tegen elkaar opzetten en elkaar laten verraden door de buren uit te 

leveren aan de politie en veiligheidsdiensten? ....  

Al in eerdere documenten beschreef ik dat beperkende maatregelen, die door 

de overheid dwingend aan zijn burgers worden opgelegd, gelijk staat met 

gewelddadig gedrag van die overheid tegen haar burgers. Geweld roept altijd 180 

geweld op. Wel, de demonstraties zijn wereldwijd begonnen en gevolgd door 

rellen. De demonstraties hebben een legitieme reden, black lives matter, 

legitieme vreedzame demonstraties dragen altijd het risico dat ze uitlopen op 

gewelddadige rellen, soms door provocaties van anti- groepen of vanuit de 

controlerende (politie)macht, soms gewoon door “relschopper groeperingen”. 185 

Het is denk ik geen “rocket science” om de negatieve gevolgen te 

veronderstellen van allerlei maatregelen, waar de burgers het niet mee eens 

zijn, maar die voor langere tijd door overheden aan de burgers dwingend 

worden opgelegd. Maatregelen die de vrijheid van burgers bedreigen of soms 

teniet doen. Zo werden in landen demonstraties tegen deze maatregelen 190 

verboden of beëindigd met de argumentatie, dat ze niet legitiem waren of 

dat de veiligheid van “social distance” niet kon worden gewaarborgd. 

Maar...alle demonstraties in de buitenlucht hebben geen super spreading 

events als gevolg gebracht! 

Welnu, de mensen worden blijvend bang gemaakt voor nieuwe ‘golven’ van 195 

de virusverspreiding, terwijl er alleen maar sprake kan zijn van plaatselijke 

uitbraak(jes) als het MASTERPLAN indoor ventilatie overal wordt uitgevoerd. 

De controle over kleine uitbraken van het SARS Virus is met de kennis van 

nu simpel te realiseren zonder de wereld weer massaal op slot te zetten!! 

Ik ben bang dat vele landen echter te lang blijven vasthouden aan alle onzin 200 

maatregelen waar mensen het niet mee eens zijn. En dus kan men 

verwachten dat de onrust in de landen toeneemt, dat mensen in opstand 

komen wegens het beperken van de vrijheid/toekomst mogelijkheden. Maar 

bij onveranderd politiek beleid in de wereld, zullen mensen ook in opstand 

komen door het blijvend verlies van banen en het verder afbrokkelen van de 205 

zekerheid in het bestaan. Ik mag hopen, dat de politiek leiders betere 

beslissingen gaan nemen in het belang van de bevolking.  

Economische groei versus vervuiling/klimaat 
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En dan de economen en de economische “voorspellingen”..zij spreken van 

ongeveer - 6, - 7,- 8 % recessie  in 2020 en 2021 in het volgend jaar 1,2,    210 

3 % groei????Zijn ze gek geworden net als de politici en artsen met hun 

vaccin oplossing??? Ik ben geen econoom, maar mijn gevoel vertelt mij: 

mensen gebruik alsjeblieft het gezonde verstand, er komt voorlopig geen 

economische groei, de recessie percentages komen gewoon in de dubbele 

cijfers en dat gaat een aantal jaren duren........ 215 

Door extreem verkeerde beslissingen en verkeerd beleid door de politiek 

leiders en de virulogen experts in deze Corona tijd zijn heel veel zo niet alle 

mensen al met al in dit rampenscenario van schuldenlast en deflatie terecht 

gekomen. Als er nu geen goed nieuw en voortvarend  “aftermath” beleid 

gevoerd gaat worden en opnieuw foutieve beleidsbeslissingen worden 220 

genomen, dat verdrinken mensen met midden inkomen in hun schulden, 

mogelijk baanverlies, kunnen geen afbetalingen meer doen op leningen voor 

auto’s, computers etc., kunnen hun hypotheek niet meer opbrengen,worden 

uit huis gezet en zal het aantal armen in alle landen ontstellend toenemen.  

Eigenlijk heeft deze Corona tijd maar een voordeel opgeleverd: De mens is 225 

zich meer bewust geworden als zijnde een onderdeel van de natuur, die 

natuur is door de mens met rust gelaten, resulterend in minder vervuiling en 

meer schone lucht. Helaas alweer meer vervuiling dan vorig jaar juni als de 

industrie in China weer opgestart is! Dat geeft geen hoop voor de mens in de 

natuur. Mensen ik vraag mij soms af: Aanbeveling Moeten of willen wij weer 230 

grote economische groei?? Iedere procent economische groei geeft 2 % 

vervuiling... Misschien moeten we wat we hebben koesteren en alleen nog 

maar verduurzamen, dat geeft ook werkgelegenheid en is veel schoner. 

Minder bedreigen van mens tegen natuur geeft ook minder bedreigen 

van natuur tegen de mens! Dus neem de tijd om te verduurzamen en stop 235 

met groeien. En wat gebeurt? Weliswaar staat China, straks gevolgd door 

alle andere “lage lonen” landen te springen om weer te produceren, maar 

zijn er afnemers? Ik ben bang een stuk minder, want landen beseften nu, dat 

alle outsourchen van onderdelen, kleding en materialen hen te afhankelijk 

maakt van situaties aan de andere kant van de wereld zoals tijdens deze 240 

SARS periode. En gaan vele landen overwegen om producties weer naar 

eigen land te halen, alom protectionisme en dus geen solidariteit in de 

wereld. De meeste westerse landen hebben tekort aan jonge 

arbeidskrachten, maar willen ook geen verhoogde immigranten instroom. 
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Aanbeveling Maar met de ongekend grote toename aan vergijzing, zullen 245 

landen als ze produktie dichterbij huis in eigen land willen terughalen, tot 

nieuwe solidaire werkgelegenheid constructies moeten komen met werkers 

uit de ontwikkelinglanden. Alleen  de ontwikkelingslanden, met name 

Aziatische landen, beschikken in nabije toekomst over een groot potentieel 

jonge arbeidskrachten. Ik hoop dat regeringsleiders gaan denken in “sharing 250 

communities” principes, arbeidskrachten kun je ook op basis van 

economische eenheden  en combinatie van tijdelijke contract basis vanuit 

andere landen laten in – en uitstromen. Bijvoorbeeld: Je kunt een merken 

kledingfabriek in eigen land bouwen, de ‘vergrijsde’ eigen werkers laten 

samenwerken met de jonge tijdelijke immigrantenwerkers en de 255 

werkers/gastlanden via aandelen n het bedrijf o,b,v, gelijkheid mee laten 

profiteren van het bedrijf. De aandelen kunnen ook in natura worden 

opgenomen voor het betreffende land. Een ‘sharing community’ principe. 

Opnieuw, indien de politieke wereldleiders  niet heel snel na deze crisis tot 

nieuw en ander ondersteunend beleid overgaan, dan vrees ik dat we een 260 

zeer donkere eeuw tegemoet gaan.  

Solidariteit na de crisis 

De volgende vragen moeten beantwoord worden:  

1. Kunnen de debiteuren alle schulden terugbetalen aan crediteuren? 

2. Kunnen Centrale Banken continue geld blijven drukken en rond circuleren? 265 

Antwoord op beide vragen is naar mijn mening: NEE   

3. Kunnen we de crisis overleven? JA 

Ontwikkelingslanden verdrinken al jaren in de schulden en zijn al jaren bezig met 
renteaflossingen te betalen aan de rijkelanden, deze “rijke”landen dreigen door de 
huidige crisis nu ook te verdrinken in de schulden.Zoals gezegd, de totale 270 

wereldschuld teller stond in januari 2020 op 255 biljoen dollar, “De enige manier 
om schulden te verlichten is door ze af te schrijven “. 

De wereld betaalt vele produkten in US Dollars, de USA regering zelf had in 2018  
een staatsschuld van 18,6 Biljoen euro, wat resulteert in een schuld per burger van 
57,000.- euro. Doordat Japan minder groot is dan de USA ( ongeveer 25 % in 275 

grootte USA), maar doordat Japan ernstig vergrijsd is, staat hier de staatsschuld op 
8,4 biljoen euro, wat resulteert in een schuld per burger van 66,000 euro, ook 
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cijfers van 2018. Ben benieuwd hoe hoog de staatschulden in 2020 oplopen.Burgers 
van vele landen hebben daarnaast torenhoge private schulden en velen dreigen 

daar ook in te verdrinken en niet meer in staat om schulden af te lossen. 280 

In oude tijden was er de gewoonte om een jubeldag af te kondigen om alle 

schulden kwijt te schelden en vrolijk weer financieel opnieuw te beginnen. Helaas, 
in deze complexe en globale wereld zal dat niet mogelijk zijn. Maar toch, ik denk 
dat we de interdisciplinaire wetenschappers moeten vragen om  “out of the box” te 

onderzoeken op welke wijze de wereld uit de schulden kunnen komen. Met nadruk 285 

interdisciplinair, dus niet weer uitsluitend economen, want het financiële systeem 

staat of valt niet alleen met geld, maar ook met menselijk gedrag en allerlei andere 
complexe factoren. Als ik gewoon praktisch kijk als private persoon, dan kom ik tot 
elementen die misschien ook op internationaal niveau met landen geregeld kunnen 

worden?  Aanbevelingen schuldproblemen voor landen en voor burgers:  290 

-  uitstel van betalingen voor een jaar of meerdere jaren - kwijtschelden van rente 

betalingen, - kwijtschelden van bepaalde schuldbedragen  - geldbedragen schulden 
vervangen door betalingen in afdracht van produkten in natura (import en export) 

Zoals ik al eerder beschreef, we zullen ons solidair moeten ontwikkelen naar een 

globale “sharing community”om te overleven. Zoals de overproductie van voedsel, 295 

wat zou de wereld er een stuk plezieriger uitzien als al die voedsel overschotten 

vanuit de (nog) rijke landen verscheept kunnen worden naar die miljoenen 
hongerenden, maar..dat is waarschijnlijk te simpel geredeneerd.    

Tsja, de wereld is complex in economie, macht en politiek, de eerste voorwaarde is 

om een globale solidariteit te ontwikkelen en als dat al mogelijk is, zal het vele 300 

jaren in beslag nemen, ben ik bang voor.... 

Daarnaast zijn alle centrale banken bezig om de geldpers te draaien, alsmaar nieuw 
geld in de economie inbrengen, dat kan nooit altijd maar doorgaan. Ook hier zitten 

problemen, bijvoorbeeld de EU bestaat uit vele landen, maar er is maar een 
centrale bank die over de geldproduktie gaat. Dus Europese landen kunnen geen 305 

eigen valuta “draaien”, we hebben immers de EURO. Het is eigenlijk niet meer te 

accepteren dat 1 % van de mensen in de wereld rijk zijn en wel zo rijk, dat alleen 
al deze 1 % rijken der wereld evenveel geld bezitten als alle andere mensen in de 

wereld. De schulden last zoals die nu wereldwijd bestaat, kan nooit meer geheel 
worden terugbetaald. Hoe kan de wereld accepteren dat er echt stinkend rijke 310 

mensen zijn met individuele vermogens van 50 – 100 + miljarden dollars per 

individu? Aanbeveling Ik denk dat de wereld ethiek schreeuwt om verandering, we 
hebben gekozen voor vrije markt economie in de vrije wereld en het logische 

gevolg is dat de mensen merendeels modaal of arm zijn of arm blijven, of erg rijk 
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en minder rijk kunnen worden. Maar..wordt het nu niet tijd om daar ook in ethisch 315 

opzicht limieten aan te stellen? Nog afgezien van het ‘geld is macht’ principe, waar 

“achter de schermen” ook gevaren voor de wereld kunnen ontstaan.  Als een 
Amazon.com baas (nr 1 rijkst van de wereld) een vermogen opbouwt van 160 + 

MILJARD dollar of een Microsoft baas 100+  MILJARD dollar, waar is dat voor nodig? 
Als je succesvol bent en je bouwt een vermogen op van pak ‘m beet 100 of 200 320 

miljoen dollar, is dat niet meer dan genoeg voor een individu en zijn familie??? En 

uiteraard, deze alsmaar groter groeiende groep rijken zijn degenen die het meest te 
verliezen hebben bij een sanering van de wereldschulden. Daarnaast is het ook niet 

meer te bevatten, dat regeringen in de laastste crisis niet de burgers maar de 
banken en grote instellingen financieel steunden en ook nu weer in deze crisis de 325 

grootste financiële steun wordt verleend aan de multinationale – en grote 

bedrijven. Om de werkgelegenheid te behouden?...niettemin worden na de 
steunmaatregelen nog duizenden werknemers ontslagen. Aanbeveling Dus vind ik, 

dat er op enigerlei wijze de financiële steun beter direct aan de burgers kan worden 
betaald. De regering zou de burgers kunnen helpen om gedeeltelijke schulden kwijt 330 

te schelden of schulden in te lossen, hoe en op welke wijze, daar ben ik niet 

deskundig in, dat laat ik graag aan andere deskundige disciplines over... 
Aanbeveling en wellicht de basis vergoeding voor alle burger in het land met een 

vereenvoudigd belastingstelsel.....een vroeger gehoord links (jawel) idee, ik ben 
niet echt links, maar misschien is er nu het tijdperk naar voor een dergelijke 335 

aanpak...... 

 mijn gevoel zegt me, dat dit de beste weg zou zijn... 

  


