In opdracht van de overheid van Ivanistan ben ik in mijn functie van geheime dienst genoodzaakt geweest bepaalde opzoekingen te
verrichten.
Ziehier het betreffende document:

Beste mensen,
Ik ben op zoek naar een stuk of 10 atoombommen.
Als u deze toevallig nog ergens in uw achtertuintje of op zolder heb
liggen laat het dan even weten.
Tijdens deze speurtocht ben ik gestuit op verschillende medewerkers van een terreur netwerk, resp.
Baloeke, alias mr B
Creature2you
Simply, alias mr S
Whitewolf
Bush
Mimosa, alias mrs M
Slicky
Baron von Kneukel, alias Het Atoom
Het gaat hier inderdaad om schuilnamen van personen, van wie ik de ware identiteit heb kunnen vinden. Dit via mijn
super-afluistersysteem en met medewerking van een inside bron, waarvan ik de naam niet wil vermelden, omdat ze pas tot moderator
werd benoemd. Deze status zou van heel groot belang kunnen worden in de bestrijding van het terrorisme via het internet.
De mogelijkheid bestaat dat dit netwerk met de volgende formule:

een kruisingsprogramma heeft opgesteld, waarbij de vleesindustrie een grote rol zou spelen.

Citaat:
Origineel gepost door Mimosa
Zeg me waar en wanneer... Prijs overeen te komen
Uit uw reactie hebben onze analisten opgemaken dat u verder gaat met het experiment, 'genetische gemanipuleerde bommen kruisen
met pluimvee'. Graag willen wij van u vernemen wat het uit eindelijke doel van boven vernoemd experiment wordt?
Mocht u in deze resutaat boeken, welke leid tot 'zelf detinerende kippeneieren of schapen die zich zelf opblazen', verzoeken wij u, zo
spoedig mogelijk contact op te nemen met onze organisatie.
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar, hoofd afdeling 'vlekken archief' Comp C

Deze laatstgenoemde schijnt samen met geheimagent Mimosa een belangrijke rol te spelen in dit netwerk, zoniet een leidende functie,
andere medewerkers worden later in het proces betrokken.
Origineel gepost door baronvonkneukel
Analyse, ‘bom gezocht’
Één ongeruste echtgenoot, die zich afvraagt. “Waar houden julie je mee bezig”.
Dj S verhandeld ze op de zwarte markt.
P F knutselt ze in elkander, vermoedelijke samenwerking met R 007.
T heeft een hot lijn met het witte huis.
Pino , gaat extreem.
D 40, probeert het met 'sexbommen'.
Sli… tart natuur krachten met een emmer.
Si… heeft het vlekken archief van Compu C verkeerd gebruikt.

mi….a gaat een stapje verder. Genetische manipulatie, bommen kruisen met pluimvee.
fijn dat de leden zo vrijmoedig zijn hun kennis en handel ter beschikkeng te stellen.
Graag wil ik de gelegenheid aan grijpen om vrijwilligers te werven voor een project in ........ (locatie geheim). Tegen een extreem hoge
betaaling. Body bag wordt op maat en kleur naar wens voor vertrek aangeboden.
In elk geval is dit netwerk héél uitgebreid, waarvan bewijs:
Citaat:
Origineel gepost door Mimosa
Wij doen ons best

Hopelijk kun je lang wachten?

mevr M. onze organisatie bestaat uit heelveel cellen, op diverse nivea's. U kunt er op vertrouwen dat uw daden nauw gezet worden
gerapporteerd.
In deze fase van het complot werden ook illegale identiteiten opgesteld, wat de gerechtelijke overheden op een dood spoor heeft gezet
bij hun onderzoekingen.
mevr. M. van het hoogste orgaan binnen onze organistie mag ik u het volgende aanbieden.
Volledige identieteits verandering, om uw veiligheid te garanderen.
Subsidie om uw project te ondersteunen.
Wij verwachten een explosieve presentie
__________________

Kunst is wat jij er in ziet
Groot was mijn verbazing dat zelfs minderjarigen zich vrijwillig stellen, met goedkeuren van de betreffende ouders:
Geachte medewerkers,
Mag ik als bestuurslid erop wijzen dat zulke onderlinge mailings ten strengste verboden zijn, daar het de ontwikkelingsfase in gedrang
zou kunnen brengen!!!
Graag zou ik van ieder van jullie een bondig rapport ontvangen met jullie eerste ervaringen en persoonlijke meningen!
Ik kan u reeds melden dan mijn zoontje van 3 het een geweldig idee vond en dat hij graag wil meewerken in de ontploffingsfase
__________________
Grtzzz Simply
Totaal onverwacht ben ik dan op hun boodschappennetwerk geraakt, zijnde een fabriek voor glazen flessen:
Geacht bestuurslid S,
Zoals u weet is er een spoed bijeenkomst geweest waar u niet bij aanwezig was.
In de notule van het spoed beraad is opgenomen, welke u kunt nalezen op het xxl niveau, 'bestuurslid S, is wegens verjaardags drift
tijdelijk niet traceerbaar'.
Tevens is de encripty sleutel op code rood gezet om zowel interne als externe communicatie te beveiligen.
note. de sleutel wordt u via de gebruikelijke flessenpost toegezonden. Gaarne zo spoedig mogelijk contact op te nemen met
*^%%&^%$^&&* ivm de medewerking van uw zoon.
__________________
Kunst is wat jij er in ziet
De vermoedelijke datum van de aanslagen wordt voorzien omstreeks pasen:
Voorlopig geen commentaar
komen [als Pasen op een maandag valt
__________________

Voor de rest zoeken we ijverig verder en die rapporten... tja... die zullen er ooit wel eens
]

Groetjes Mimosa
Een ingehuurde sabotteur werd spijtig genoeg te vroeg opgemerkt en buiten de onderhandelingen gehouden:

nojs
Redactie

ja ik ben dus eigenlijk van de FBI en ik pak jullie allemaal op,
op verdenking van terrorisme en wapenhandel

Mr Nojs, mogen wij u vragen, niet tussen te komen in hogervernoemd onderzoek!!! Daar er reeds problemen zijn met het geheimhouden
van onze operatie, kunnen wij bijkomende pottekijkers best missen
__________________
Grtzzz Simply

Citaat:
Origineel gepost door Simply
FBI, jajaja ik ga soms ook we eens naar de C&A!!!
Mr Nojs, mogen wij u vragen, niet tussen te komen in hogervernoemd onderzoek!!! Daar er reeds
problemen zijn met het geheimhouden van onze operatie, kunnen wij bijkomende pottekijkers best
missen
Pottenkijkers zijn overal te vinden en mensen die dingen laten uitlekken vind je ook overal

Dus ook hier is dit niet tegen te houden,

simply
Ik heb er al vast enkele buiten gewipt

zodat ik rustig verder mijn onderzoeken kan doen

Teneinde goede punten te scoren door

kwaliteit te leveren
__________________
Groetjes Mimosa
Waarschijnlijk worden grootwarenhuizen van allerlei kaliber gebruikt om de behandelde vleeswaren te verhandelen:
@ Mr N., Mr S heeft reeds contact opgenomen met C&A. Het feit dat u werkzaam bent bij FBI, baart ons zorgen, momenteel worden
uw bewegingen nauwlettend gevolg door, 'C&A' en de 'V&D'. Op advies van chemicus, 'Comp C' zijn wij genoodzaakt u spik en span af
te leveren.
@ mr E. graag willen wij u er op attenderen dat de 'ALDI' niet door de screening is gekomen. C&A en V&D hebben een vernietigende
rapportage opgemaakt.
mevr M. er is geen rede tot paniek, uw veiligheid is gewaarborgd.
__________________

Kunst is wat jij er in ziet
In de loop van de onderhandelingen lijkt zelfs de KGB zich geïnteresseerd te tonen, en niet met de beste bedoelingen
Geachte Mr.B,
het is mij en mijn andere collega's van de vernieuwde KGB onder ogen gekomen dat u handelt in atoomwapens, buiten het feit dat dit
strafbaar is ben ik wel geïntereseerd in een paar, om je daarnaa koud te maken
De elite van de KGB hebben Mr.D al gesitueerd en zijn op dit moment zich aan het voorbereiden op de bestorming.
en Mr.N, de FBI heeft hier niets te zeggen, waar denk je misschien dat ik die atoombommen voor nodig heb?
Met vriendelijk dreigement,
-Mr. P
__________________

En natuurlijk lijkt het verre oosten een snuifje geroken te hebben, zij delegeerden Mrs S:
Geachte Mr. B

Met groeiende belangstelling lees ik jullie rapporten over het experiment in een vergevorderd stadium.
Bij deze wil mijn vacature plaatsen.
Ik ben héél goed opgeleid in "op knopjes drukken".
Mijn c.v. kunt U nalezen in de bijlage.
Hopend op een gunstig antwoord,
eindig ik met
Hoogachting,
Ladybird.
Onze infiltrant had zich in deze fase van het onderzoek een weg gebaand naar het ontwikkelingscentrum van deze conspiratie, dank zijn
haar anti-vlekkenprogramma:
Geachte Mevr. L.,
Wij danken U voor Uw interesse in ons onderzoek! Helaas moet ik u mededelen dat uw mogendheden niet voldoen voor de functie
"Assistent-knopje drukken"! Daarbij komt dat gezien de huidige omstandigheden, ik een algemeen stilzwijgen in acht neem! Dit wil dus
ook zeggen dat onze organisatie voorlopig niet open staat voor nieuwe implantaten van Russische makelij, noch van andere oorsprong,
hierbij kom ik dus terug op de woorden van Mr B.! Graag had ik hierbij ook aan Mevr. M en CompuC. gevraagd of zij verder willen gaan
met de volgende fase in het onderzoek, de rapportering van de vorige fase wil ik tegen vrijdag as. via (electronische) memo ontvangen
hebben!
Verder rest er mij iederen nog verder succes toe te wensen in het onderzoek!!!
Mvg
__________________
Grtzzz Simply
Blijkbaar worden alle geïnteresseerden in de zaak geweerd, uiterste geheimhouding is geboden, ware het niet:
@Mr S, Wij zijn nog steeds druk doende met de onderzoekingen. Ik begrijp niet dat bepaalde rapporten reeds uitgelekt zijn nog voor ze
uw electronische mailbox bereikt hebben. Wàt weet Mr B dat ik niet weet???? Ik probeer vrijdag a.s te halen... Hopende u hiermee van
dienst te zijn geweest... groet ik u van ganser harte met de meeste hoogachting
PS: wij kunnen ons in dit stadium van het onderzoek geen lekken veroorloven! Dit zou de kwaliteit van het product in het gedrang
brengen!!
__________________
Groetjes Mimosa
De kandidaten voor de actie worden geronseld via de electronische post, hierin is de flessenfabriek van geen belang.
Geacht heer N.
Wij zijn hier met een "Atoom"onderzoek bezig, dus niet met rugzakjes voor een of andere vereniging!!! Indien U uw kandidatuur op een
serieuze manier wil proberen, raden wij U ten sterkste aan dit via "electronische" mailing te doen! U zal een diepgaande screening
moeten ondergaan alvorens enig antwoord te mogen ontvangen!!!
__________________
Grtzzz Simply
Het transportmiddel is niet zoals gewoonlijk de auto, waarschijnlijk vanwege recente tegenslagen op de oliemarkt:
Nikolas
Redactie

Oke, dan wil ik eerste officier der bombardementen per fiets worden, nah!
Onze infiltrant ondervond enige hinder tijdens haar rondneuzingen, omdat haar medewerkster mrs M in een Ssstt-positie werd gebracht.
Hetgeen haar niet leek te bevallen.
Ik ben ten zeerste verheugd dat u uw dwalingen wil inzien. Blijf gerust alles volgen, dat is voorlpig het beste wat ik u in dit stadium kan
aanraden. Vooral nu ook identiteitscrisissen de ronde doen is het aan te raden u op de vlakte te begeven en te houden en te
onthouden van alle commentaar die het onderzoek en de productie in het gedrang brengen.
Met vriendelijke groeten en de minste hoogachting
Voorlopig is nog een raadsel niet opgelost: de rol van NiveaXXL…
Wel werd een al eerder genoemd belangstellende uiteindelijk mee betrokken in de zaak, het doel ervan valt nog uit te zoeken:
miss L.
Het vorenstaande brengt ons er toe u te verzoeken te komen tot een gesprek, rechtstreeks tussen u en 'C&A'. Tijdens dit onderhoud
kan gekeken worden of het mogelijk is om een opening te bereiken en te bezien of het mogelijk is toe te werken naar een oplossing.

Een permanente oplossing,
@Mevr. L. Ik heb er bij bestuurslid S. op aangedrongen om een goed woordje voor u te willen doen bij FBI, C&A, D&A...
teneinde de eventuele aangerichte schade van uw dwalingen tot een minimum te beperken!
Daar mag u mij voor eeuwig en 3 dagen dankbaar voor zijn
__________________
De Sssst-positie leek voor mrs M een ondraaglijk feit te zijn, dank zij de anti-vlekpsychologie van onze infiltrant.
@Mevr.L, Mr.B en Bestuurslid S.
Ik zou het ten zeerste op prijs stellen om Mevr. M te blijven genoemd worden. Daar die nieuwe identiteit en de daarbij horende opdracht
aan strikte geheimhouding gebonden is!!
Ook om verdere identiteitscrisissen in de al dan niet nabije toekomst te voorkomen en zeker te vermijden!!! Wij zijn in een
situatie gekomen dat wij ons geen enkele crisis kunnen veroorloven!
Met dank voor uw begrip en medewerking in deze uiterst delicate aangelegenheid.
Gegroet, mevr. M
De interventies van mrs M hebben vruchten afgeworpen, een nieuwe medewerker werd toegevoegd, zijnde mrs L
Beste,
Hierbij kan ik jullie allen bevestigen dat de kanditatuur van Mevr. L. word besproken op de eerstkomende geheime bestuursvergadering!
Het overtuigen van FBI en C&A zal geen probleem vormen, D&A daarintegen zal een ander paar mouwen zijn!
Ook heb ik vernomen van onze Research & Devellopment afdeling dat de eerste tests positief zijn bevonden en we dus, "Carte Blanche"
hebben om door te gaan met het project!!!
Mvg
__________________
Grtzzz Simply
Tot zover mijn opzoekingen ivm dit ultra-geheime netwerk, graag vernam ik welke maatregelen u zal treffen en welke rol mijn team hierin
kan spelen.
Met geheime groeten,
Mrs DoubleCBomt

