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Deze week in Mijn weekblad een kleine selectie
uit de brieven die ik (en velen met mij) regelmatig
pleeg te ontvangen. Tot lering en vermaak.

Geld moet rollen
Met de derde wereld hoeven we bij nader inzien
geen medelijden te hebben. De miljoenen liggen
daar opgetast en er wordt royaal van uitgedeeld.
De oogst in mijn email-box van één maand:

(26/7) Ik ben mevrouw Eunice Kamal uit Republiek Koeweit en ik contact met u op om u te laten
mijn verlangen om een Charity Foundation in uw
land establish met dit bedrag van $ 2.500.000, die
ik geërfd van mijn overleden man, de heer Tony
Kamal die Koeweit was weten ambassadeur in
Ivoorkust voor zijn ontijdige dood. Ik wil zien dat
dit geld wordt geïnvesteerd voor elke organisatie
van uw keuze in uw land en verspreid, jaarlijks
onder de charitatieve organisaties als moederloze
baby's huizen, moskeeën, kerken, scholen, het
ondersteunen van arme oude mannen en vrouwen
of iets in je hoofd dat wil worden ten goede aan de
armen.
(19/7)
Mijn naam is Neil Trotter de huidige winnaar van
£ 108,000,000.00 pond op de zojuist gesloten
Euromillion Jackpot Draw voor 2014, en ik bren-

gen u een perfect goed nieuws voor zo'n perfecte
timing als dit. Ik weet dat dit is verrassend voor u
te hebben deze ontvangen in dit zeer vroege stadium. Maar omdat ik de cheque in ontvangst op
vrijdag 14 maart 2014 en ik ben opgewonden, dus
ik ben bereid om te doneren £ 1,000,000.00 (een
miljoen Groot-Brittannië Ponden) naar u en als
onderdeel van mijn inspanningen om armoede te
verminderen en de zorg voor de minder geprivilegieerde rond de wereld, heb ik besloten om te
doneren aan slechts 15 mensen over de hele wereld.
(7/7) Mijn naam is Didier Arnold; Ik e-mailde je
eerder zonder een antwoord. In mijn eerste e-mail,
ik gezegd over mijn overleden cliënt wiens familie ik kan niet in contact komen, maar u dezelfde
achternaam hebben als zijn en ik denk dat het
eenvoudig zal zijn om u hier kennismaken met de
bank als zijn nabestaanden voor de bank om zijn
evenwicht te brengen in uw voordeel voor ons te
delen het gaan. Hij had een bedrag van dertien
miljoen vijfhonderdduizend dollar voor zijn dood
gestort. De bank hier heeft mij gevraagd om zijn
begunstigde presenteren als er sprake is, of het
goed wordt teruggezet naar de overheid en het zou
verloren gaan.

Een woordenboek voor doven
Omdat ik doof ben volg ik het nieuws op de TV
via de ondertiteling. Daar heb je dan wel een
woordenboek bij nodig. Ik geef een paar voorbeelden van twee dagen in de afgelopen week:
Wat er stond:
Van Agt
buisjes
vieze voorzitter
minister
onderminister
zondag
de bevolking breidt
zich uit

Wat er moest staan
vannacht
buitjes
vice voorzitter
mini ster
onze minister
zonnig
de bewolking breidt
zich uit

