Kom naar de Mars tegen de coronapas!
Beste vrienden,
Steeds meer mensen ontwaken uit de hypnose van de mainstreammedia en
beginnen helder te doorzien wat op ons afkomt: Een hellend vlak dat nu begint bij de
coronapas (lees: medische apartheid), gaat straks onherroepelijk afglijden naar
verplichte vaccinatie voor iedereen, een orwelliaanse QR-maatschappij die ons
uiteindelijk voert naar een “sociaal kredietsysteem”.
Het is tijd dat burgers nu eindelijk opstaan om een nieuwe wind te laten waaien!
Aanstaande zondag 21 november verzamelen wij als verenigde dochters en zonen
van de mensheid in het hart van Europa, vóór vrijheid en tégen de coronapas.
Bent u er klaar voor? We verzamelen om 13 uur aan het Brusselse Noordstation,
van waaruit onze mars zal vertrekken.

Zoals je kan zien: Een conglomeraat aan vrijheidslievende organisaties besloot de
handen in elkaar te slaan. Vandaar ook de symboliek van ons logo, want wij zijn geen
organisatie, maar een platform die organisaties en mensen van goede wil met elkaar
verbindt, om zo verenigd onder ditzelfde vaandel ‘Samen voor Vrijheid’ op straat te
komen. Eendrachtig in een liefdevol maar duidelijk signaal naar onze overheid en
het nog-niet-helemaal-wakkere deel van onze volksgenoten.

Wij ijveren allemaal “Samen Voor Vrijheid”!

Wereldwijd groeien proteststemmen in volume, aantallen én qua impact op het
beleid. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan Noord-Italië. Een bemoedigend
succesverhaal, dat echter actie vereist, indien we dit ook bij ons willen herschrijven.
Neem daarom komende zondag zoveel mogelijk familieleden en vrienden mee! Deel
dit nieuws zo ver en wijd mogelijk op sociale media en op straat!
Gelieve deze nieuwsbrief MASSAAL te sharen op social media!
Om onze oproep ‘trending’ te maken, vermeld zeker deze hashtag: #freebelgium

Samen Voor Vrijheid. Dat is het doel én dat is wat we gaan bereiken.
Met verenigde groeten,
Namens Samen Voor Vrijheid,
Sarah Melis & Ezra Armakye
Event op Facebook: Mars tegen de coronapas // Marche contre le pass sanitaire

www.samenvoorvrijheid.be

