
                                                                                               

                   Breskens, 26-01-2021 

 

Geachte mede-politicus/politica, 

 

Zo, het systeem heeft zijn werk gedaan. Het was ooit om mensen welzijn te laten ervaren in opbouw. 

Nu is het enkel nog gericht op het land met haar economische opbouw en gaan de mens, dier en 

natuur hier duurzaam gebukt onder.  

 

Dit kan niet meer.  

 

Als wij als politieke partijen nu de verkiezingsstrijd weer aangaan om wie het meeste invloed uit mag 

oefenen op het systeem, maken we ons in vol bewustzijn allen schuldig aan het in stand houden van 

het lijden van volk, dier en natuur.  

 

Wij zijn Idr1❤ en slaan de handen graag met een ieder van jullie ineen.  

 

Iedere partij heeft zijn talenten en kracht in visie. Laten we naast elkaar gaan staan in plaats van 

tegenover elkaar en alle kwaliteiten bundelen in 1 eenheidsplan dat werkelijk welzijn dient van 

Idr1❤; mens, dier en natuur.  

 

Laten we samen het systeem voorbij gaan. Carte blanche maken en het respect naar onszelf, de 

ander, dier en natuur herstellen en samen een stelsel neerzetten waarbij het om bruto nationaal 

geluk draait, de mens soeverein is en economie in dienst staat van welzijn!  

 

 

 

 



Het is hoogtijd dat vanaf nu iedereen wint. Er is al veel te veel verloren en verliezen hopen zich in 

hoog tempo op.  

 

Het is hoogtijd dat we het collectief boven het belang van onze groep gelijkgestemden oftewel 

partijgenoten en kiezers stellen.  

 

Niemand mag nog uitgesloten worden.  

 

Gaat het volksgeluk jou als mens en jouw partij echt aan het hart, neem dan stelling!  

 

We zien je graag naast ons positie innemen!  

 

Puur een kwestie van verantwoord kiezen vanuit een warm ❤!  

 

Om samen gericht tot afstemming te komen in samenwerking zijn wij bereikbaar via 

contact@idr1.info of onder telefoonnummer 06-20797621; dagelijks bereikbaar van 8.45u-10.00u.  

 

Tot gauw aan onze zijde; samen in eenheid voor en met het volk!  

 

Met uitnodigende groet,  

 

Kayid Wolfert ~ Idr1❤ 

 

www.idr1.info 


