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Royaum Sans Frontières, 25 november 2013, 

 

Beste Sinterklaas, 

 

Bij deze ‘mijn’ verlanglijstje. 

 

Natuurlijk vraag ik niet voor mijzelve, hoewel ik er mogelijk wel onderdeel van kan zijn, alles 

gebaseerd op Vrije Wil die geschiede. 

 

Graag zou ik zien dat de voormalige HTS/TU, momenteel in anti-kraak, een nuttiger 

bestemming krijgt. 

 

 
 

Momenteel zijn er slechts kosten en geen nuttig gebruik, en dat is jammer. 

Is dit gebouw geen ‘eigendom’ van de gemeenschap? 

Zou het niet beter zijn het in te zetten voor de gemeenschap? 

Als locatie voor de UQD Foundation, als Universiteit met de doelstelling kennis te delen, 

voor re-search, voor het her-introduceren van Oude Ambachten. 

Een ‘verliespost’ omzetten in een positief maatschappelijk NUT, ik zeg DOEN! 

 



 

Tweede optie is het momenteel ongebruikte terrein, de sportvelden naast Wellant, Julialaantje,  

langs de spoorbaan. 

 

 
 

Graag zou ik zien dat dit wordt ingezet als locatie om stadstuinieren van de grond te tillen. 

Vele andere gemeenten rond ons zijn reeds verder gevorderd, zoals Rotterdam of Delft. 

Hierbij wijs ik Sint (sequence I consiousness truth) graag op de vele positieve reacties naar 

aanleiding van de infomarkt als georganiseerd ism de bewoners van Leeuwendael. 

Een centraal punt, zou dat niet mooi zijn? 

JA, zelfs nuttig! 

 

Het mes snijdt aan vele kanten, zo zouden ‘wij’, als gemeenschap, mensen nieuwe nuttige 

vaardigheden kunnen bijbrengen, zeker ook zij die verstopt zijn in diverse archieven, 

opgegeven. 

Zou het mogelijk zijn 1-ieder te motiveren, te activeren, hoe gering in eerste instantie ook 

gedacht, ter ere en meerdere glorie van ons allen, ieder-1? 

Dit alles op basis van Vrije Wil. 

Is het mogelijk? 

‘Wij’ zeggen volmondig JA! 

 

De som der delen is groter dan het veronderstelde geheel. 

Als de Sint het niet kan, wie dan wel?! 

 

Dank, dank, O Gij Geheelde Man (single initial consiousness) … 

 
 

 

HRH Prince Patrick from the Noble House Molier, 

Sovereign of Royaum Sans Frontières, 

Secretary/Treasurer University of Quantum Dynamics Foundation, 

Patron Prince Sovereign White Knights of Malta - Order of St. Germain, 

etc etc. 

 

 

 


