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1. De CCP probeert via benaming “afschaffen van armoedige provincie” de 
armoede te laten verwijderen: in 2018, tijdens het 13e Nationale
Volkscongres, zei Liu Yongfu, directeur van het hoofdgroepsbureau voor
armoedebestrijding en ontwikkeling van de State Council, tegen de media: 
In 2020 is de benaming van alle arme provincies verwijderd, dit kan lokale
armoede laten verdwijnen . Het jaar 2020 is echter bijna voorbij, maar via 
media is het te zien dat er nog zoveel arme mensen zijn in China.

共產黨通過取消貧困縣稱號的方
式消除貧困：18年十三屆全國人
大一次會議新聞中心舉行記者會
國務院扶貧辦主任劉永富說：
2020年現有貧困縣全部摘帽，消
除區域性貧困。 2020年快結束了
，視頻顯示中國依然有那麼多的
貧困人口。



2. In China, dat wordt geregeerd door de CCP, zijn er niet alleen
concentratiekampen in XinJiang, ook zijn er overall agressieve
wetshandhavingsteams bestaande uit politie en plaatselijke ambtenaren. Ironisch
genoeg zei Zhang Jun, de permanente vertegenwoordiger van de CCP bij de 
Verenigde Naties: "Ik zou de Verenigde Staten willen vertellen dat jullie cliché 
volkomen onwaar is. De prestaties van China op het gebied van de ontwikkeling
van de mensenrechten zijn opmerkelijk voor de wereld. Ook heft China effectieve
maatregelen genomen om terrorisme te bestrijden, de nationale veiligheid te
verdedigen en de economische en sociale ontwikkeling te bevorderen."

中共國不僅有新疆集中營，城管
警察暴力執法。然而，中國常駐
聯合國代表張軍卻說：“我要正告
美國，你們的陳詞濫調完全不符
合事實。中國的人權發展成就舉
世矚目，中國採取有效措施，打
擊恐怖主義，維護國家安全，促
進經濟社會發展。 ”



3. De politisering van religie: Xu Xiaohong, voorzitter van het National 
Committee of Three-Self Patriotic Movement of the Protestant Churches in 
China (TSPM), zei: "Christendom in China moet volgense de 'Chinese' manier
ipv de 'Westerse', de anti-Chinese krachten in het Westen zullen niet slagen 
om via het Christendom, de sociale stabiliteit van ons land te beïnvloeden, of 
zelfs het regime van ons land om te werpen. In het nieuwe tijdperk moet het 
christendom in China volharden in zijn Chinese oriëntatie en zich actief 
aanpassen aan de socialistische samenleving van het nieuwe tijdperk met 
Chinese kenmerken".

宗教政治化：中國基督教三自愛國運
動委員會主席徐曉鴻：“我國教會姓'

中'不姓'西'。西方反華勢力妄圖繼續
通過基督教，影響我國社會穩定，甚
至顛覆我國政權的行為，註定不會得
逞。立足新時代，我國基督教必須始
終堅持中國化方向，積極與新時代中
國特色社會主義社會相適應。



4. De Verenigde Staten, Japan, Australië, India, Indo-Pacific Strategische
vier landen, gaan op 6 oktober naar Tokio om de vierzijdige
veiligheidsdialoog te starten, in Tokio bijeen komen om samen tegen de 
CCP te vechten. POMPEO: Partners, het is nu belangrijker dan ooit, we 
moeten met elkaar samenwerken om onze bevolking en onze partners te
beschermen, zonder worden uitgebuit en onder gedwongen door de 
communisten.

美日澳印印太戰略四國，6日下去在東京展開四方安全對
話，齊聚東京聯合抗共。蓬佩奥：四方會談的伙伴們，現
在比過去任何時候都更重要，我們要相互合作保護我們的
人民和夥伴，免受共產黨的剝削腐化和脅迫。



5. De CCP, die het virus in de eerste plaats heeft vrijgelaten, is begonnen
met de vaccinatiediplomatie: Yang Jiechi, directeur van de Commissie
Buitenlandse Zaken van de CCP, zal van 8 tot 12 oktober een bezoek
brengen aan Sri Lanka, de Verenigde Arabische Emiraten, Algerije en 
Servië.

放出病毒的中共又開啟了疫苗外交：中共外事工作委
員會辦公室主任楊潔篪，將於10月8日-12日，正式訪
問斯里蘭卡、阿聯酋、阿爾及利亞、塞爾維亞。



6. De CCP heeft de oorlog van Pandora georganiseerd en gepland, oftewel
doelgerichte vergiftiging: Generaal Gary L Thomas, Assistant Commandant van 
het Amerikaanse Korps Mariniers, is besmet met het CCP-virus.

中共有組織、有計劃的潘多拉之戰即定點放毒：美國海
軍陸戰隊副司令蓋裡湯瑪斯上將確診得了中共病毒。



7. Op 7 oktober 2019 werd in Hongkong, tijdens het protest tegen de 
uitleveringswet, een minderjarig meisje dat vreedzaam protesteerde, 
gearresteerd door de CCP geheime politie, haar dunne, bevende lichaam dat
de misdaden van de CCP in Hongkong aan de kaak stelde. Vergeet Hongkong 
niet!

2019年10月7日香港反送中運動，一未成年和
平示威少女被中共黑警抓捕，她單薄顫抖的身
軀控訴著中共在香港犯下罪行，勿忘香港！



8. (10/8) (Donald Trump) Ik zal ervoor zorgen dat je dezelfde medische
behandeling krijgt als ik, en ik ga het gratis maken. Het was de schuld van 
(CCP) China en (CCP) China gaat een grote prijs betalen voor wat ze dit land 
en de wereld hebben aangedaan. (CCP) China heeft dit gedaan en vergeet
dat niet.

（10/8）(川普總統) 我會讓你們得到和我一樣的治療，而且我會這些治
療免費。發生這樣的事是中共國的錯，中共將為他們對這個國家和全
世界的所作所爲付出沈重的代價。請記住這一點，這是中共國的錯。



9. (10/7) (Steve Bannon) Ik vond Dr. Yans optreden gisteravond op Tucker 
Carlson buitengewoon...Ze is erg stil geweest, erg stoïcijns, toen ze 
gisteravond onthulde dat ze achter haar ouders aanzaten.In de laatste 
anderhalf jaar hebben ze dit programma bevorderd waarbij ze de DNA 
monsters nemen van elke man in China...maar wat analisten echt geloven 
is dat als je uit het reservaat stapt, kun je je niet verstoppen want we 
kunnen jou en je familie door DNA opsporen en we zullen je familie 
arresteren.

（10/7）（Bannon）閆博士在昨晚塔克·

卡森的節目中表現出眾。在披露中共一直
在迫害她的父母時，不失沉靜、堅忍。
（Maxey）在過去一年半裡，中共國推行
採集全國男性的DNA...分析人士認為，一
旦誰“違反常規”就無處躲藏，中共可用
DNA來追踪你和家人，可抓住你的至親。



10. (10/8) Onze geliefde broeders en zusters wereldwijd, onthoud altijd twee "rode 
lijnen", de ene is de wet en de andere is de moraal. Tijd, daden en resultaten, ze hebben
herinneringen, en niet te vergeten dat we ook G-TV hebben. Vandaag heeft onze
wetenschapper, Dr. Yan, één of twee uur geleden haar tweede rapport uitgebracht, en 
de wereld was weer geschokt. Wij zijn goed georganiseerd en kunnen snel in actie
komen. Een paar maanden geleden was Dr. Yan nog een gewoon mens, maar vandaag is 
ze een heldin van de mensheid. Dat is het resultaat van haar keuze en beslissing die haar 
leven in gevaar bracht, het resultaat van "actie, actie, actie".

10/8）全世界的兄弟姐妹們，永遠記住兩個紅
線，法律紅線，道德紅線。時間行動結果它是
有記憶的，何況我們有G-TV呢。今天我們的閆
博士科學家剛剛一兩個小時以前，剛剛地推出
第二份報告，又震驚了天下。這就叫行動。幾
個月以前科學家閆博士啥都不是，普普通通，
她今天是全人類的英雄。這是用她的生命和選
擇和決定 “action， action， action”的結果。



Coronavirus

Gevallen 36,469,383

Tot ziens in de volgende aflevering
下期再见

Alles is al begonnen
一切都已經開始

v

Doden 1,061,749
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