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Bovenop de verspilling, corruptie, en destructieve dingen die de â€œregeringâ€• doet met het geld dat het in
beslag neemt, is er ook de minder voor de hand liggende vraag, wat de mensen anders met hun geld zouden
hebben gedaan.
Belasting is erger dan diefstal â€“ Goedbedoelende mensen
Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan... is een familieroman van Louis Couperus.Centraal staan
de lotgevallen van de gegoede Hollandse familie Dercksz, die tot de burgerij behoort. Het verhaal verscheen
in 1904 in een tijdschrift en werd twee jaar later voor het eerst als boek gepubliceerd.
Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan... - Wikipedia
Werkloosheid is de staat waarin een persoon verkeert als hij of zij werkloos is, dan wel een maat voor het
aantal personen dat in deze staat verkeert. Een persoon is werkloos als men behoort tot de
beroepsbevolking, maar toch geen betaald werk heeft.
Werkloosheid - Wikipedia
Politici zijn geesteziek, en deze geesteziekte is te herkennen onder meer met aan de volgende drie
kenmerken die gepaard gaan met deze ziekte.
Zijn politici en de mensen die op ze stemmen ernstig
Het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij. Nog nooit eerder in de geschiedenis zijn de elementen zo
opgesteld geweest tegen het kwaad, dat zich uit in tirannie en slavernij, als nu het geval is.
Mensenrechten.org | Be the change you want to see in the
Apache OpenOffice 4.1.5 in het Nederlands downloaden. De nieuwe Apache OpenOffice, versie 4.1.5, is
beschikbaar in het Nederlands voor Windows, Linux en Mac OS X.
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