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lockdown:  homebound!
Nederland anno 2023 verkeert in de meest bizarre tijd ooit. 
Een situatie welke niemand zich had kunnen indenken, 
waarin het kabinet nog maar één mogelijkheid ziet, een 

complete lockdown.
NNa de toch zeer alarmerende berichten vanuit hogere hand 
is het land afgesloten voor alles en iedereen, met vele 
gevolgen van dien. Straten zijn verlaten, winkels worden 

bruut gesloten en iedereen is verplicht ten allen tijde binnen 
te blijven en ramen en deuren te sluiten. Door het strikte 

regime en strenge controles vanuit defensie overheerst angst 
en verkeerd men in volledige shock. We are homebound!
EEchter is er geen enkele verklaring afgegeven waarom deze 

acute lockdown plaatsvindt. Vele bizarre verhalen 
verspreiden zich langzaam . Meerdere malen wordt er 
gesproken van een organisatie genaamd - CatWicker. 
Berichten bevestigen hun greep naar de macht middels 
infiltratie tot in de hoogste regionen. Ze gaan erg 
geraffineerd te werk en maken gebruik van diverse 
coommunicatie kanalen zoals social media, Wikipedia, 

telefoon en e-mail verkeer. Hun ultieme doel, het stilleggen 
van de normale gang van zaken, niet alleen in ons land 
maar wereldwijd. Daarbij doen zij een dringende en 

dreigende oproep om je aan te sluiten bij dit verbond en een 
wereldwijde lockdown mogelijk te maken.

NNaast vele vragen slaat ook de onrust toe. Waar staat 
CatWicker voor? wie zijn zij? hoe opereren en communiceren 
ze? gebeurt dit echt en gaan we hierin mee? Lukt het jou en je 

team de CatWicker in beeld te brengen, te achterhalen 
waarom ze dit doen en een wereldwijde lockdown te 
voorkomen door binnen te dringen in hun systeem? We 

kunnen geen tijd meer verliezen. Want in een nanoseconde is 

bebesloten om Nederland in lockdown te gooien . hoelang 
houden we dit vol? En erger nog, hoelang voordat dit zich 

verspreid?
Kunnen jullie signaleren waarvandaan CatWicker deze 
operatie heeft opgezet en van waaruit zij opereren? Niet 

alleen wij maar het hele land heeft jullie keihard nodig! Get 
us out of this Lockdown!


