
Goede Vrienden, 
Volgens de Hongaarse eerste minister Viktor Orban is de tijd gekomen om de liberale 
democratie en de  elite van 1968 vaarwel te zeggen en de christelijke elite van 1990, die 
geëngageerd is op nationaal vlak, te verwelkomen. Dit zei hij  op 29 juli 2018 tijdens  de 
zomer universiteit van de Hongaren in Roemenië (in Tusnadfürdo): “Dertig jaar geleden 
dachten wij dat Europa onze toekomst was. Nu geloven wij dat wij de toekomst van Europa 
zijn”. Ook voor de machtigste naties en grootste oorlog voerders in onze tijd is zijn visie het 
overwegen waard. Wanneer de 3 rijkste Amerikanen (Jeff Bezos, Bill Gates, Warren 
Buffet)  248,5 miljard dollar nodig hebben om recht te blijven, d. i. 
meer dan wat de helft van de armste Amerikanen heeft, ‘n 160 miljoen, (Institute for Policy 
Studies 2017), verkeert dit land met zijn liberale democratie in een zware morele crisis. En 
het zionistisch regime, dat zichzelf ten onrechte blijft voorstellen als een liberale democratie 
dient radicaal van richting te veranderen. Wat de nazi’s tijdens WO II als “eindoplossing” 
voor het joodse volk voorzien hadden, wil dit zionistische regime nu het Palestijnse volk 
aandoen. 
Gelukkig is er ook vanuit eigen orthodoxe joden fel verzet en zelfs vanuit eigen leger, waar 
de zelfmoord helaas de eerste doodsoorzaak is. Ondertussen begint Syrië, weliswaar erg 
uitgemoord en verwoest, stilaan op te staan. Al dikwijls werd onze hoop op vrede 
verpletterd door de werkelijkheid van een nieuwe oorlogswending. Toch ziet het er steeds 
meer naar uit dat we ons bewegen naar het einde van de oorlog tegen Syrië. Het Syrische 
leger blijft met zijn bondgenoten overwinningen behalen en het land zuiveren. Zelfs op de 
voorheen bezette gebieden bij de Golan wappert nu de Syrische vlag. Al blijven onze 
journalisten van de mainstream pers, als agressieve papegaaien, propaganda maken voor 
een “volksopstand” en “burgeroorlog”, steeds meer westerlingen realiseren zich dat deze in 
Syrië nooit bestaan hebben maar door een corrupte elite van wereldleiders werd 
nagestreefd om het land in handen te krijgen. Niettemin weigeren onze politici mee te 
helpen aan de terugkeer van de vluchtelingen, die nu wel heel duidelijk “met hun voeten 
stemmen” voor hun land. Bijdragen aan de verwoestingen die de buitenlandse 
mogendheden zelf hier hebben aangericht, zullen we voorlopig nog niet moeten 
verwachten. 
Na flitsen uit het leven van de gemeenschap krijg je weer een overvloed aan video’s over 
het wereldgebeuren vanuit het oorlogsfront in Syrië, met een ruime keuze van Nederlandse 
video’s. 
P. Daniel 
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Flitsen 

Zondagmorgen, aan de oever… 

Uit een diepte van 1200 m wordt het water opgepompt om de bomen, planten en 

kruiden op het terrein te voorzien. Wanneer het water niet naar het terrein wordt 

afgeleid, stroomt het in een groot waterbekken aan de rand van het terrein, richting 

Qâra. De verantwoordelijke van het terrein had er voor gezorgd dat er 



zondagmorgen voldoende water in stond om er te kunnen zwemmen, 1,30 m. En zo 

zaten we zondagmorgen (bijna)  met zijn allen (jongens en mannen) in de grote 

bassin te plonsen, zwemmen en spelen. Daarna werd een originele picknick klaar 

gemaakt, in de schaduw van de muur: thee, brood, ajuinen in het vuur gebakken, 

chocolade en peren. Als afsluiting overwogen we  de passage uit het evangelie, aan 

de oever van het meer van Galilea, over de verschijning  van de  verrezen Heer 

Jezus, die Petrus vraagt: “Houdt ge van Mij?” 

Bezoekers 

Nagenoeg dagelijks komen groepen bezoekers: een pastoor met zijn parochianen uit 

de buurt of gewoon een groep mensen uit Qâra, veelal met hun kinderen. Ze hebben 

meestal alles zelf bij om picknick klaar te maken en bieden ons maar wat graag een 

belegd broodje of wat snoeperij aan. Voor onze gasten hebben we zelf nog  een 

daguitstap geregeld naar het christelijke dorpje Sadad met zijn heel oude kerk en 

naar Homs, de derde stad van het land in het hart van de Orontesvallei. Bij hun 

terugkeer ‘s avonds zijn ze onder de indruk van de verschrikkelijke verwoestingen 

door de terroristen in de buitenwijk van Homs en tegelijk door het bruisende leven 

van de stad met mensen die positief het leven weer opbouwen. Ze zijn getroffen 

door de jovialiteit en gastvrijheid van het volk en de harmonieuze samenleving. En 

vandaag hebben we een uitstap voor hen geregeld naar Seydnaya. Tenslotte kwam 

deze namiddag nog een cameraploeg uit Libanon die een film wil maken met 

interviews en onze getuigenissen. 

Eindwerk 

Ondertussen eindigt hier de cursus Project Management. Iedere 

deelnemer/neemster moet als examen een project volledig uitwerken. Zo zien we 

dinsdag en woensdag overal kleine managers ijverig bezig met (voor mij eindeloos 

lijkende) uitgewerkte projecten, bv. voor de opvang van weeskinderen, handwerk 

voor vrouwen, gehandicapten… Wat is het doel (algemeen en concreet), welke zijn 

alle stadia van de voorbereiding  met tijdstabel, waar haal je de  nodige inkomsten 

vandaan, de verschillende aspecten van opvang en opvoeding, de 

verantwoordelijken voor ieder terrein, interne regels, risico’s en oplossingen, 

evaluatie? … Er is een theoretisch en een praktisch examen. En deze namiddag 

werd in de “volksmarkt” de plechtige  “prijsuitdeling” georganiseerd. Ik geloof best 

dat het een prima opleiding is voor deze jonge mensen om hen aan te sporen 

creatief deze maatschappij weer op te bouwen met bijzonder nuttige humanitaire 

projecten. 

Naar het einde van de oorlog tegen Syrië? 

Op 1 maart 2018 kondigde Vladimir Poetin aan, tot verrassing van velen, dat 

Rusland wel degelijk over de geavanceerde wapens bezit om zich succesvol te 

verdedigen tegen iedere aanval. Dit zei hij in zijn toespraak tot de Russische 

federale vergadering. Sommigen bleven de absolute militaire superioriteit van de VS 

prijzen, anderen  maakten zich grote zorgen. De Amerikaanse luitenant-kolonel 

Brian Sullivan en de gepensioneerde kolonel Laurie Moe Buckhout bevestigden later 

dat Rusland wel degelijk in staat is heel het Amerikaanse communicatiesysteem lam 



te leggen. En dan begon de bevrijding van Oost-Ghouta. Dit oersterke bolwerk van 

de  terroristen was bedoeld om uiteindelijk Damascus in te nemen. De Russische 

generaal Valeri Guérassimov telefoneerde naar zijn Amerikaanse ambtsgenoot 

Joseph Dunford. Hij liet hem ondubbelzinnig verstaan dat, indien de VS militair 

zouden tussen beide komen in Oost-Ghouta, de Russen de 53  VS schepen 

(inclusief de 3 vliegdekschepen) in de Middellandse zee en de Golf zouden 

aanvallen.  Dat was een zeer duidelijke boodschap. En ze is aangekomen. Het  

Verenigd Koninkrijk deed nog een krampachtige poging om Rusland een hak te 

zetten met hun soap van de vergiftiging van de Skripals. Tevergeefs. Oost-Ghouta 

werd bevrijd en de droom van de val van Damascus ging in rook op. In juni ging het 

Syrische leger verder en begon aan de bevrijding van het Zuiden. De VS ambassade 

in Jordanië liet hun geliefde terroristen weten dat ze niet op steun van de  VS, 

Pentagon of CIA  moesten rekenen en dat ze zichzelf maar moesten verdedigen. 

Vervolgens had op 16 juli in Helsinki de ontmoeting plaats van Poetin met Trump. Ze  

hadden het  o.m. over de heropbouw van Syrië. Blijkbaar heeft Trump erkend dat het 

internationale financiële belangengroepen zijn die achter de verwoesting van Syrië 

zitten (o.a. de Franse cementreus Lafarge). Zij moeten dan maar bijdragen aan de 

heropbouw. In elk geval heeft inmiddels (7-8 augustus 2018)  in Beyroet de ESCWA 

al vergaderd (econ. en  soc. commissie van de VN voor West Azië) en de  schade 

van de oorlog tegen Syrië  vastgesteld op 388 miljard dollar. Verder werd gesproken 

over het helpen van de  Syrische vluchtelingen om terug te keren.  Terwijl de 

terroristen in het Zuiden op de vlucht slaan, beginnen Sergei Lavrov en Valeri 

Guérassimov aan een zeer onopvallende rondreis in de Europese Unie en het 

Midden-Oosten. De EU ontvangt de Russische generaal in de  grootste discretie, 

zonder mediabelangstelling. Als “held van de hereniging van de  Krim met Rusland” 

mag hij eigenlijk de EU niet binnen, maar de EU besluit wijselijk om even de ogen te  

sluiten. Lavrov en Guérassimov brengen enkele besluiten over: alle speciale, illegale 

militaire krachten moeten teruggetrokken worden, de geheime oorlogen moeten 

ophouden, de steun aan de  terroristen moet stoppen, de Syrische vluchtelingen 

moeten geholpen worden om terug te keren en de  ambassades in Damascus 

moeten heropend worden. Voor de terugkeer van de Syrische vluchtelingen worden 

vijf commissies opgericht (in Egypte, Libië, Turkije, Irak en Jordanië), elk met 

vertegenwoordigers van het betrokken land, van Rusland en van Syrië. E. Macron 

geeft (voor het eerst!) haastig al 44 ton hulpgoederen aan de Russen, bedoeld om 

namens Frankrijk uit te delen aan de bevolking van Oost Ghouta. En de  Verenigde 

Emiraten zijn iedereen voor door hun sterke man Mohammed ben Zayed Al 

Nahyane naar Damascus te sturen voor onderhandelingen over het heropenen van 

hun ambassade. En dan nog de niet aflatende zionistische agressie. Langs de 

Syrisch-Israëlische demarcatielijn hebben de zionisten vier jaar geleden al de UNO 

vredesmacht verjaagd en vervangen door hun Al Qaida terroristen. De Russische 

militaire politie heeft daar nu grondig komaf mee gemaakt. Ze heeft er de UNO 

vredesmacht opnieuw geplaatst en bovendien zelf vijf militaire observatieposten 

geïnstalleerd.  

De oorlog van de  oppermachtige, zelfverklaarde champetters van de  wereld tegen 

een op zich zwak Syrië heeft de internationale machtsverhoudingen op politiek en 



militair gebied grondig veranderd in het voordeel van het weliswaar uitgemoorde en 

zwaar verwoeste Syrië. 

“Geleidelijk aan herstellen de Russische federatie en het Witte Huis de orde in de 

internationale betrekkingen en overtuigen de verschillende protagonisten zich terug 

te trekken uit de oorlog of zelfs om te helpen bij de heropbouw. Van zijn kant zet het 

Syrische leger de bevrijding van zijn grondgebied verder. Nu is het aan Trump om 

het klaar te krijgen zijn troepen terug te trekken uit het zuiden (Al-Tanf) en het 

noorden van het land (ten oosten van de  Eufraat) en het is aan president Erdogan 

om de terroristen-vluchtelingen in het noord-westen  (Idlib) aan hun lot over te laten” 

(Thierry Meyssan, 7 augustus: http://www.voltairenet.org/article202272.html). 

 

En dit nog 

 Ons vorig bericht weer uitvoerig toegelicht met acht video’s: 1. Over de 

verdediging van het christelijke dorp Mharde, 2. De Koerdische YPG die 

eigendommen van christenen inpalmt, 3. Eltsin en Clinton, 4. Solzhenitsyn, 5. 

Dr. Norman Paech over de oorlogsmisdadigers G.W. Bush, Blair, Merkel, 6. 

Dr. Markus Erb, voorzitter van de Zwitserse burgerbeweging eist feiten, geen 

sancties, 7. De Duitser dr. Alexander Gauland klaagt de manipulatie met 

chemische aanvallen aan, 8. Interview  van meer dan een uur met de 

Zwitserse historicus en vredesactivist Daniele Ganser: 

http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-84/  

 Prachtige video over het onbekende Syrië:  http://www.golfbrekers.be/ik-ben-

syrie/ 

 Tien video’s over de terugkeer van de  vluchtelingen en het obstructiespel van 

het westen: http://www.golfbrekers.be/syrie-oprichting-commissie-voor-

terugkeer-vluchtelingen/  

 Over het nepnieuws: http://www.golfbrekers.be/navo-trekt-ten-strijde-tegen-

nepnieuws/  

 2  video’s over de waanzinnig hoge VS uitgave voor militaire doeleinden, 3. 

over de staatsschuld van 21 miljardhttp://www.golfbrekers.be/bedreigd-door-

heel-de-wereld/  

 Goede uitleg in het Nederlands: http://www.golfbrekers.be/syrisch-meisje-legt-

de-syrische-situatie-uit/  

 Een interview met Naom Chomsky: http://www.golfbrekers.be/poetin-kreeg-in-

2001-njet-van-de-navo/  

 Waarom China ook militair Syrië zal bijstaan: www.golfbrekers.be/gaat-china-

een-handjetoesteken-in-idlibistan/  

 Neem kennis van de  Syria strijders en de  steun die ze ook vanuit ons land 

kregen, vier video’s: http://www.golfbrekers.be/over-de-splinter-en-de-balk/  

 Drie video’s: http://www.golfbrekers.be/zij-geloven-in-de-sharia-ik-geloof-in-

de-menselijkheid/  

 Totaal ongegronde haatcampagne met één video als herstel: 

http://www.golfbrekers.be/vrije-meningsuiting-of-haattaal/  
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 Nogmaals een poging om de ogen te openen voor de mensen in het westen: 

https://freesuriyah.wordpress.com/2015/09/05/de-vluchtelingenstroom-bij-de-

syrische-libanese-grens-verdreven-door-is-en-westerse-ondersteunde-

brigades/  

 Voormalig CIA-medewerker Kevin Shipp over de verborgen agenda’s van de 

(schaduw) regering/Deep State. Voordracht in Noord California op 28 juli 

2017 ruim 1 uur): www.youtube.com/watch?v=XHbrOg092GA. En hoe de 

Deep State en de MSM zullen vechten tot de dood tegen D. Trump: uitleg 

door economist en journalist  dr. Paul Craig Roberts: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1502&v=00odZZ1gqMA  

 Een goed verslag van Sonja van den Ende: De slag om Idlib/Turkije/Erdogan: 

https://mail.google.com/mail/u/1/h/16wufmb9cerws/?&th=16519d0125854fec&

v=c 

 Nogmaals een enorme hoeveelheid wapens, raketten, gasmaskers, 

communicatiemateriaal… gevonden bij de Witte Helmen in W. Daraa, van 

+VS en Israël makelij,  8 augustus 2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=1lfOkI1BfCQ  

 Hoe in Jobar (Damascus) tunnels van terroristen nu omgevormd worden tot 

kunstgalerij: https://www.youtube.com/watch?v=Wt6bYJIDn2g 

 In een voordracht van  23 april 2018 (1, 46 u) wil de Zwitserse historicus dr. 

Daniele Ganser duidelijk de leugens ontmaskeren en de vrede dienen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ue8Epe9yvAw  

 Het verhaal van de verminkte iconen in het kleine orthodoxe kerkje in Qâra 

van Sonja van den Ende (tijdens haar bezoek aan ons klooster): 

http://freesuriyah.eu/?p=2214 

 

P. Daniel 
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