
Geachte leden,

Bij mijn eerste PINK! Activiteit heeft de heer Barker ons uitgelegd dat als je voor een debat
begint, je je altijd moet afvragen ‘wat wil je dat bij je publiek blijft plakken?’. Als ik dan nu iets
wil brengen dat beter plakt als een rode pritt stifft. Dan is het dat jullie nooit aan jezelf
moeten twijfelen. Als vrienden tegen je zeggen dat iets niet kan, kan het wel! Al zijn het je
ouders of mensen die je vertrouwt, die je ervan afhouden voor de dieren en de natuur te
strijden. Je kan het wel, laat niemand je wat anders zeggen. Dus ga niet de onzekere puber
uithangen en sta er boven. Op onze aarde heb jij als individu, meer impact dan jezelf voor
mogelijk houd!

Om ook nog kort in te gaan op de topic. Wat er aan de hand is, is dat het LB mij een tofu
pers verschuldigd is. Verder worden klokkenluiders zwart gemaakt en tegenkandidaten voor
het voorzitterschap geroyeerd voordat ze kunnen deelnemen aan verkiezingen.

De afgelopen weken heb ik mijn tijd gespendeerd om voor een stichting een lezing te
organiseren om mensen te behoeden voor de symptomen van kanker. Ik ben blij dat ik dit
gedaan heb i.p.v. me voor te bereiden op het intensief proces naar het congres toe.

Een uitgebreider verhaal heb ik intern doorgestuurd.
Sinds kort beschik ik over social media, op verzoek kan deze worden gedeelt.

(Vriendschap)Verzoeken of vragen kunnen gesteld worden via;

● Instagram: https://www.instagram.com/antoniuskeunen/
● Facebook: https://www.facebook.com/people/Antonius-Keunen/100085655204451/
● Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCty_Wgdoez0t3nRBK3jHG4w/featured

Met (dier)vriendelijke groet,

Antonius Keunen

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Daarnaast ben ik er recent achter gekomen als jullie niet in lijn handelen met ons eigen beleid
(Bijlagen meer hierover), dat jullie uit jullie lidmaatschap kunnen worden gezet middels een
rechterlijke procedure. 

Mijn aanbod geldt nog steeds, wat ook mijn voorkeur heeft, om dit netjes en intern op te
lossen.

Ingaand op het eerste punt :

‘



Ingaand op het tweede punt :

Ingaand op het derde punt ‘



Na/voor-woord/aanvulling om de situatie te verhelderen:




