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Datum:14-04-2013

Onderwerp: Wijziging huur

Bijlage: 1.OPPT, 2.persbericht OPPT, 3.brief koningin en Mark Rutte, 4.Handvest van de aarde, 
5.Handvest van compassie, 6.verklaring van de rechten van de mens en burger uit 1789, 
7.Goddelijke plan, 8.waarom wij niet vrij zijn, 9.UVRM.

Geachte Lefier

Laat ik beginnen met een quote van jullie visie op jullie eigen site: 
Lefier is een wooncorporatie met een positief mensbeeld. Ieder mens heeft talenten en verdient 
kansen en prikkels om mee te doen in onze samenleving en de regie te voeren over zijn of haar 
eigen leven.

En laat ik nu net sinds een paar weken de regie over mijn eigen leven weer terug te hebben 
genomen.

De volgende tekst en bijlagen kunnen voor de slapende/onwetende mens misschien wel als 
onwerkelijk en schokkend ervaren worden. Daarom wil ik u vriendelijk vragen om hier even de tijd 
voor te nemen om het eens op uw gemak door te lezen en rustig te laten bezinken. 

De wereld is op dit moment in grote beroering vanwege de grote veranderingen die allemaal bezig 
zijn. De bewijzen hoe wij als slaaf worden behandeld/gezien/geboren en in armoede en slechte 
gezondheid worden gehouden stapelen zich maar op, zie bijlagen 1,3,8. Wij worden op elk 
mogelijke manier uitgekleed en leeggezogen door de overheid en andere instanties die er 
zogenaamd voor de burger horen te zijn in plaats van zichzelf te verrijken.
Dit terwijl de meesten een EED hebben afgelegd om voor de burgers te zorgen.

Dus in mijn ogen vallen ook de hoge huurprijzen van de huizen hieronder, de huizen staan er al 
decennia en hebben hun investering allang opgebracht, nu verdienen de hoge heren hier veel geld 
aan. Dit terwijl jullie ook nog eens een stichting zijn die er nou niet bepaald voor zijn om een 
winstoogmerk te hebben. Dat jullie de huur ook gebruiken om eventuele andere projecten te 
bouwen, informatie van jullie eigen site, heb ik ook niet om gevraagd en zie ook niet in waarom ik 
daar aan mee zou moeten betalen. Laat ik het anders zeggen, als wij als huurder hebben mee betaald 
aan bepaalde projecten, dus hebben mee geïnvesteerd, waarom zien wij daar als huurder niks van 
terug. Wij hebben dan toch ook recht op een gedeelte van de winst. Het enige wat wij krijgen is 
weer een zoveelste huurverhoging. De huren schijnen allemaal wettelijk te zijn vast gelegd en dan 
kom ik op het punt dat wetten niet meer gelden.

Sinds 25 december 2012 heef de OPPT de wereld vrij en soeverein gemaakt van elke vorm van 
slavernij en vrij van schulden en is er beslag gelegd op alle banken en overheden, zie bijlage 1,2. 
Hierin wordt wel duidelijk dat alle landen een bedrijf waren en waar zijn bedrijven voor 
bedoeld?..............Heel goed, om geld en vooral veel geld te verdienen. Alles was er dus op gespitst 
om de mensen zoveel mogelijk te laten betalen voor alles zodat ze geen geld meer over hielden om 
nog leuke dingen te doen, kortom een gelukkig leventje te lijden want iedereen is alleen maar bezig 
om zijn rekeningen te kunnen betalen en dus alleen maar proberen te overleven in deze tijd. Echt 
leven is er voor de meeste mensen op deze manier onmogelijk.
Nu kunnen wij dus zelf weer over ons eigen leven beschikken en invullen zoals wij denken dat dat 



goed is. Het is aan ons, de burger, om de wereld te gaan veranderen want de regeringen hebben wel 
bewezen, de laatste 100 jaar, dat het hun daar niet om te doen was.

Wij zijn allemaal gelijkwaardig, we zijn allemaal God, niet te verwarren met de God die in onze 
kerken wordt gepreekt, want die is alleen bedacht voor de onderdrukking, controle en het in angst 
houden van de mensen op deze wereld. Het goddelijke is in ieder mens en ieder mens is het 
goddelijke. Wij zijn hier op aarde om te mogen genieten van de rijkdommen die de aarde te bieden 
heeft en te mogen spelen in de immens grote tuin die hier te vinden is. Zoals ik al eerder aangaf, de 
aarde staat op punt van grote verandering die niet meer tegen te houden is. We zijn in een nieuw 
tijdperk aanbeland, het watermantijdperk. Dit houdt in dat de mensheid naar een ander bewustzijn 
transformeert en de tekenen zijn daar al duidelijk van te zien. Er staan steeds meer mensen op die 
zich bewust raken van de onderdrukking/slavernij van onze corporatieve regeringen en privé 
instellingen en daarom een andere koers gaan varen, een koers gericht op respect voor de aarde en 
mekaar. Wij gaan met z'n allen naar het Christusbewustzijn zodat wij allen weer één worden i.p.v. 
allemaal individuen die er alleen maar voor zichzelf zijn en niet naar de ander omkijken. Deze fase 
waar wij nu inzitten is onomkeerbaar en iedereen krijgt er mee te maken. We gaan allemaal weer 
naar het licht, het Christusbewustzijn, zie bijlage 7, het Goddelijke plan.

Dit is mijn geloofsovertuiging. En dat betekent  dat er een geen bepaalde groep hoort te zijn die zich 
verrijkt ten koste van dezelfde goddelijke wezens. Wij hebben allemaal dezelfde scheppende 
eigenschappen als God zelf en laten we daarom dan ook naar een nieuwe wereld gaan waar 
gelijkheid heerst, rijkdommen voor iedereen zijn, dus geen armoede meer, iedereen in goede 
gezondheid. Dit is allemaal mogelijk omdat wij net als onze Schepper ook kunnen scheppen. 

Dit is ons alleen bewust onthouden omdat er een groep mensen was die dacht de aarde met alles wat 
er op leeft zich toe te kunnen eigenen en de mens tot hun slaaf te maken voor hun eigen gewin,
zie bijlage 8.

Er zijn tevens er een aantal internationale verdragen die zeggen dat de mensen recht hebben op 
goede levensstandaard, zoals goede huisvesting, goede voeding, goede medische zorg, zie UVRM, 
universele verklaring van de  rechten van de mens, artikel 25. Dan is het toch te zot voor woorden 
dat er zoveel betaald moet worden voor onze eerste levensbehoefte en anderen daar rijk van 
worden. Deze verdragen zijn er om de burger te beschermen tegen de macht van de staat. 

Ook is er in het jaar 2000 het handvest van de aarde, zie bijlage 4, opgesteld en de Nederlandse 
regering zorgde voor het startkapitaal voor deze onderneming. De officiële lancering vond plaats op 
29 juni 2000 tijdens een ceremonie in het Vredespaleis te Den Haag. Koningin Beatrix was ook bij 
de bijeenkomst aanwezig. Ook hierin staat, artikel 3 punt 9, dat wij recht hebben op 
bovengenoemde, er staat zelfs dat ze de armoede willen uitroeien. 

Begrijp mij goed, ik wil best nog wel een bijdrage leveren omdat ik dit huis gebruik, dus ik vind een 
vergoeding van €200.- op dit moment wel op zijn plaats. De rest schijnt gebruikt te worden voor 
andere dingen waar ik zelf niet voor gekozen heb of achter sta en dus ook niks met huur te maken 
heeft.

Ik wil er zelfs voor pleiten dat jullie de huren van iedere huurder met 50% verminderen. Laat maar 
zien dat jullie vernieuwend en er voor de mensen zijn. Dit zal jullie in de toekomst zeker geen 
windeieren leggen, jullie kunnen zelfs pioniers worden hier in Nederland en als groot voorbeeld 
dienen voor de rest van de woningcorporaties. 
Jullie hebben op dit moment 32961 woningen in de verhuur, info van site Lefier. Als ik dan even 
simpelweg uitga van een gemiddelde huur van  €400.-  betekent dat er per maand zo'n 
€13.184.400.- euro verdient wordt oftewel €158.212.800.- per jaar Dus de huren met 50% verlagen 



houdt in dat er nog steeds €6.592.200.- eurootjes per maand verdient worden of op jaarbasis 
€79.106.400.-
En als jullie dan toch nog nieuwe projecten willen opzetten.
Er zijn de laatste tijd veel ontwikkelingen op het gebied van duurzame huizenbouw door gebruik 
van de hennepvezel bijvoorbeeld, ook zijn er al verschillende projecten gaande die volledig gericht 
zijn op permacultuur. Hier is op internet al het nodige te vinden. Wat dacht u van de earthships, 
papercrete, adobe blokken, maar nog veel meer, allemaal stuk voor stuk geweldige uitvindingen, 
kijkt u op projectwonderland.nl. Dit is een kant die wij met z'n allen toch op gaan dus waarom niet 
de eerste zijn! Dit kost ten eerste aanzienlijk minder geld dan de huizen die nu gebouwd worden en 
er wordt rekening met de natuur gehouden. Dus een win-win situatie.
Zoals ik al aangaf kunnen jullie koploper worden in de armoedebestrijding. 

Met vriendelijke groet, zonder oneerbiedigheid, kwade wil of frivoliteit.
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Een vrij mens van vlees en bloed


