De moord op Willie Dille (video)
Vrijdag, 10 augustus 2018 19:15

Nederland werd deze week opgeschrikt door de plotselinge dood van het Haagse
gemeenteraadslid Willie Dille.
Ze zou zelfmoord hebben gepleegd, nadat ze vlak voor haar dood bekendmaakte door een
groep moslims te zijn ontvoerd en verkracht en nog steeds te worden bedreigd.

Al na drie zinnen wist Micha Kat zeker dat de Haagse PVV politica Willie Dille is vermoord
door de Deep State om de islam en het
Kalergiplan te
beschermen.
Willie Dille kwam vlak voor haar dood met het verhaal dat zij vorig jaar door een groep
moslims was ontvoerd en verkracht, al dan niet in samenwerking met het Haagse raadslid
Arnoud van Doorn.

”Ik wil gewoon dat de wereld de waarheid weet. 15 maart 2017 ben ik ontvoerd, verkracht en
mishandeld door een groep moslims omdat ze graag wilden dat ik mijn mond zou houden in de
Haagse gemeenteraad. Nadat ze klaar waren, zeiden ze: ’Heb je respect voor Mohammed, heb
je respect voor Allah, heb je respect voor Arnoud?”

”En toen wist ik al wie erachter zat. Arnoud van Doorn die ook in de gemeenteraad zit, en ooit
door mij ontslagen is als medewerker, die haat mij intens, een vreselijk gemene man. Nadat het
gebeurd was, heb ik het aan niemand verteld, ik heb de volgende dag gewoon m’n debatten
gedaan. Het enige dat vanaf dat moment veranderd is, dat ik mezelf nooit meer veilig heb
gevoeld.”

Vervolgens komt even later het bericht dat ze zelfmoord heeft gepleegd en wordt heel snel het
accent gelegd
op het
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feit dat ze nooit aangifte heeft gedaan.

De Haagse politie laat aan de AD Haagsche Courant weten dat Willie Dille nooit aangifte heeft
gedaan van de vermeende verkrachting. Een woordvoerder van de politie zegt tegen de krant
dat “er wel met haar gesproken is en dat haar hulp is aangeboden”. Volgens de woordvoerder is
“meerdere keren” contact met Dille geweest. “Ook recentelijk”. Maar wanneer en waarover mag
de politie niet zeggen uit privacy-overwegingen. Vast staat dat ze geen aangifte deed. “Mede
daarom, en omdat er te weinig aanwijzingen waren, zijn we geen onderzoek gestart”, aldus de
politie.

Volgens de theorie van Kat zou Dille dan nu met het verhaal naar buiten zijn gekomen en
daardoor de geplande islamisering van Nederland gevaar toe brengen en om die reden zijn
vermoord.

Op zich een logische redenering, maar als je de “afscheidsvideo” van Willie Dille goed bekijkt
en beluisterd, dan lijkt het misschien toch een iets ander verhaal.

Alhoewel Dille een bloedhekel had aan de islam en dat zag als het grote kwaad voor ons land,
was zij niet echt een doorgewinterde politica, maar meer een sociaal bewogen vrouw die haar
leven lang werkzaam was in de zorg en een aantal jaren geleden samen met echtgenoot
Caspar Reedijk iets nieuws begon:

Willie Reedijk was het werk in de zorg na 25 jaar een tikkeltje beu. In 2011 verhuisde zij met
echtgenoot Caspar naar de Haagweg 141 waar nu een volwaardig logeerhuis voor meervoudig
complexe gehandicapte kinderen is gerealiseerd. Zodat ouders zo nu en dan tijd voor zichzelf
kunnen hebben.

"Ik was niet meer met de zorg bezig. Protocollen volgen, smartdoelen stellen en halen,
formulieren invullen", gruwelt Willie Reedijk. "Steeds meer ouders kwamen met de vraag of hun
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kind bij ons kon logeren tijdens de vakantie of voor een weekendje. Zo zijn we hier met
Logeergezin Willie in Rijswijk neergestreken. Ik ben nu weer puur met de zorg bezig, Ja, dat
gaat 24 uur per dag, zeven dagen in de week door", zegt Willie Reedijk.

Weinig in het statige pand aan de Haagweg doet aan een verpleegomgeving denken. Op de
mantelzorgunit voor drie personen na die onlangs in de tuin is aangebouwd. "We kunnen ruimte
voor zes tot zeven kinderen bieden. Ja, dan is het best een drukke boel in ons want Caspar en
ik hebben ook samen zes kinderen. We leven in de huiskamer gewoon samen met onze
gasten. "

Wanneer je goed luistert naar wat Willie vertelt in bovenstaande video is de angst voor wat er
eventueel met haar kinderen en logees gaat gebeuren haar grootste angst.

Ze is ontvoerd en verkracht door moslim Marokkanen, ze wordt nog steeds aan alle kanten
bedreigd en zelfs wanneer ze met een kind gaat wandelen, wordt ze bedreigd. Ze is een publiek
figuur, iedereen weet waar ze te vinden is en niet alleen zij is een doelwit, maar ook de
kinderen.

En het is dit laatste dat voor haar de druppel is die de emmer doet overlopen. Dat ze haar
pakken vindt ze nog daar aantoe, maar dat door haar kinderen gevaar lopen is een brug te ver
en ze kan niet leven met die gedachte. Uiteindelijk ziet ze dan als enige oplossing om zichzelf
van deze wereld te verwijderen, waardoor de dreiging voor de kinderen verdwijnt.

Ze doet dit, omdat ze door alles en iedereen in de steek is gelaten en ondanks het feit dat
burgemeester Pauline Krikke en de politie op de hoogte zijn, wordt er totaal niets gedaan om
deze vrouw te helpen/beschermen.

Als reden wordt dan aangevoerd dat Dille geen aangifte heeft gedaan en dat ze daarom niets
konden doen. Dat is wel het meest achterlijke excuus ooit, want ongetwijfeld is Dille door
diezelfde Marokkanen bedreigd met haar kinderen als ze aangifte of iets dergelijks zou doen.
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Voor de veiligheid van die kinderen kon ze geen aangifte doen en uiteraard is dit bekend bij
Krikke en de politie.

Willie Dille was wanhopig en kon geen kant meer op, behalve voorgoed weggaan.

En dus is het een indirecte moord, waarvoor voor een groot deel Pauline Krikke
verantwoordelijk is. De vraag is dan of het een inschattingsfout van Krikke is geweest of dat ze
wel degelijk zag dat Dille er volkomen aan onderdoor ging en ze erop rekende dat deze zichzelf
wel van kant zou maken, waarmee het hele probleem voor Krikke (en de rest van politiek Den
Haag) zou zijn opgelost. In het geval Dille niet de hand aan zichzelf had geslagen dan hadden
de squads alsnog kunnen toeslaan en ook die dreiging was voor Dille heel concreet gezien de
haat die ze ook uit haar eigen politieke arena mocht ervaren. Als het met zelfmoord kan dan is
dat veel cleaner natuurlijk.

Waar je misschien normaal gesproken iemand het voordeel van de twijfel geeft, is dat bij
Pauline Krikke, gezien haar duistere en misdadige verleden , niet van toepassing.

Politiek Den Haag kan weer gerust ademhalen, haar huichelachtige medeleven betonen en
weer rustig verdergaan met de islamisering van dit land.

Zoals wij onlangs schreven:

In 2100 bestaat Zweden niet meer. Net zoals Nederland en België niet meer zullen bestaan .
De achterkleinkinderen die er dan nog zijn, zullen zich verbijsterd afvragen hoe ze ooit zulke
achterlijke voorouders konden hebben die erbij stonden en dit alles lieten gebeuren.
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