
″voedselpakket Nr. 13052008″ 
ofte... 

Wà éte MENU ?!...

Zoals ik u vorige week ~overigens in al mijn pissigheid~ heb beloofd... Ik heb u ~trouwe lezer~ toen  
beloofd van u op de hoogte te houden van m'n wekelijkse royale ″ontvangsten″ bij mijn plaatselijke  
voedselbank,  dit  voor  er  mensen  &/of  groepen  zijn  die  denken  dat  die  ″overlevingspakketten″ 
werkelijk zo hallicunant ″groot″ & ″rijkelijk voorzien zijn van″...

Hierbij dus het lijstje van m'n zo gezegd royaal ″voedselpakket″ om één week op te overleven... 

Zoals reeds eerder in één van m'n vorige schijtschriften vermeld, krijg ik als alleenstaande een  
voedselpakket dat gebaseerd is op 13 punten... 

Uit het verplichte assortiment (3 punten)

● 1 kg deegwaren -  spaghetti  -  EG-Hulp -  VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92 (one  
point !)

● 1 kg tarwebloem voor patisserie - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92 (one  
point !)

● 1 liter magere chocolademelk - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92 (one  
point !)

De vierde keuzemogelijkheid was het beruchte blik ″roomrijst″ van 425gr, maar zoals u weet komt  
dit me zo ondertussen als nachtmerrie in elk van m'n nachtelijke dromen voor...

In de reeks vrije keuze : (allemaal aangekocht door de plaatselijke voedselbank zelf !!)

● 1 pakje koffie van 250gr (2 points !)

● 2 pakjes Gouda-kaas – 250gr elks (4 points !)

● 6 eieren (2 points !)

● 2 liter melk - EG-Hulp - VERKOOP VERBODEN - VO.3149/92 (2 x one point !)
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"Oënger″
...& andere vrolijke onderwerpen aangaande armlastigheid

~ Ver-HAHA-halen uit De Onderbuik van La Flandre Profonde~ 



That's it !! ...de 13 punten-opbrengst van mijn glorierijke & vooral royale ″rooftocht″ ~leven op  
kosten van de gemeenschap zoals sommigen het noemen !~ bij mijn plaatselijke voedselbank op  
dinsdag 13 mei 2008...

...

Eerlijk  gezegd,  het  is  aan de  reacties  die  ik  krijg  te  zien...  jullie  moeten  zowat  allemaal  met  
verstomming geslagen zijn van wat ik hier allemaal kom te schrijven... Tenzij er natuurlijk een hoop  
"ongeloof" is voor wat ik hier kom te verhalen & kom te vertellen... Nu ja, dit soort reacties is mij in  
't geheel niet vreemd... Maar helaas overtreft de werkelijkheid elke fantasie !!

...

Welcome to my world ...″A Real World″

...

De  Schijtoptant  –  uw  versLACHgever  ″Uit  de  Onderbuik  van  La  Flandre  Profonde″  
Armlastige Nr. 99.999 

contactadres : de.schijtoptant@gmail.com 
website : http://de.schijtoptant.googlepages.com/ 
of de shortcut : http://de-schijtoptant.tk 

Bijlagen :

http://de.schijtoptant.googlepages.com/voedselpakket-nr-13052008-0.pdf 
= Deze tekst ~van het desbetreffende blogbericht~ in een down te loaden PDF-formaat. 
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