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Waarde goudkoper,

Aan het eind van het jaar willen we u een update sturen van onze activiteiten in 2022.

Toen we in februari startten met de initiatiefgroep konden we niet bevroeden met welke slangenkuil

we geconfronteerd zouden worden.

Pardon, zei ik slangenkuil? Ja, dat zei ik! En dat bedoel ik ook. Een kuil met tal van bedrijven en

individuen die allen hun eigen belang nastreven en er alles voor uit de kast halen om zich eraan te

verrijken. Allen met minimaal één gemeenschappelijke overtuiging, namelijk dat degenen die een

exploitatie van de mijn mogelijk gemaakt hebben, wij, de goudkopers, grotendeel verwaarloosd

worden.

De omgeving waarin we moeten onderhandelen.

Als u zich realiseert dat alle relevante actoren zich buiten Nederland / België bevinden, want in

Amerika, Hong Kong, Canada, Tanzania, bijeengehouden in een web van verdichtsels om het maar zo

min mogelijk transparant te maken, met tal van contracten, mondelinge overeenkomsten,

blufverhalen, toezeggingen, verdeling van aandelen en zeggenschappen over veel partijen waarbij

een zeer kapitaalkrachtige fund een uiterst laakbaar spelletje speelt op zowel de achtergrond als de

voorgrond, dan kunt u zich een beeld vormen van de uitdaging waar de initiatiefgroep zich voor

geplaatst ziet.

Omdat de mijn in Tanzania ligt, hebben we te maken met een volstrekt andere cultuur dan in

Nederland. Contracten zijn niets waard als je geen goede relatie hebt, en heb je een goede relatie

met iemand dan heb je geen contract nodig. Het zal u duidelijk zijn dat we uiterst omzichtig moeten

handelen en hard aan de slag gegaan zijn om bij partijen vertrouwen te winnen teneinde een

bestendige relatie te ontwikkelen. Zoiets kost tijd, veel tijd zelfs. En het heeft zijn tijd ook nodig. Eén

schip vaart in 6 weken naar New York, maar 6 schepen niet in één week.

Wat hebben we gedaan.

We hebben achter de schermen bergen werk verzet, en wel met name het duo Wil van Egmond en

Bob Hertzberger. Ze hebben in gesprekken van vele uren alle data ontleed en geanalyseerd,

honderden telefoontjes gepleegd, vele uren onophoudelijk met Rob Slavik aan de lijn gebungeld en

uiteindelijk bereikt dat Wil de nodige bevoegdheden over het aandelenpakket van Rob heeft

gekregen. Een enorme mijlpaal waarmee we kunnen werken in Tanzania.

Wat gebeurde er nog meer.

Maar bijna net zo belangrijk is het gegeven dat we als initiatiefgroep een sterke achterban hebben, u

dus, die ons het vertrouwen gegeven heeft om namens hen te mogen handelen. Dat zijn de twee

pijlers op basis waarvan we kunnen werken aan het bereiken van ons doel, namelijk het boven tafel

halen van al het rechtmatig gekochte goud van degenen die zich bij de initiatiefgroep hebben

aangesloten. Daar werken we voor.

Mogelijk slaat de schrik om uw hart bij het lezen over alle slangen (en ratten) die op onze missie

tegenkomen. Dat is begrijpelijk. Wij kennen ook momenten van verrassing en stijgende verbazing.

Daarover straks meer. Wel willen we het volgende duidelijk stellen: wij zien nog steeds het licht aan

het eind van de tunnel, ondanks alle acties van partijen waarvan je juist steun zou verwachten, maar



kunnen en willen NIETS, maar dan ook NIETS garanderen over het resultaat dat we hopen te

bereiken. Het enige wat we wel kunnen garanderen is dat we ons uiterste best blijven doen en blijven

doorgaan tot het eind van ons Latijn.

Dan nu in vogelvlucht iets over datgene wat we in de afgelopen maanden bereikt hebben:

Wij gebruiken alleen getekende contracten.

- We hebben een goed overzicht van alle contracten en overeenkomsten.

- Duidelijk is geworden dat het officiële eigendom van de mijn duidelijk is geworden.

- De bevoegdheid verkregen over alle aandelen van de grootaandeelhouder van de mijn

(Rob Slavik)

- Overleg gevoerd in Londen door Wil met Magembe, directeur bij de mijn en tevens

aandeelhouder. Zie foto.

- Vanaf heden vindt regelmatig overleg plaats tussen Wil en Magembe;

- Voorbereidende werkzaamheden voor een bezoek van Wil aan Tanzania ergens in

januari/februari voor overleg met betrokken partijen en de Tanzaniaanse overheid.

Ter plaatse is de rechtszaak nog steeds in ontwikkeling.

- Een bevestiging door de RC dat Wil en Haitze onder ede verhoord zullen worden als getuigen;

- Een conversatie per e-mail tussen Wil en de RC over de activiteiten van de initiatiefgroep.

- Er is een regiezitting geweest met alle betrokken partijen.

In ons geval hebben de acties van het OM tot enorme en onherstelbare menselijke tragedies

geleid met faillissementen, verlies van banen, echtscheidingen, spanningen in relaties,

zelfmoorden, verlies van vertrouwen in de rechtsstaat, verlies van plezier in het leven van

overwegend bejaarden die nog maar een beperkt aantal jaren te gaan hebben.

Daarnaast heeft het OM vele partijen in het gecompliceerde spel in Tanzania enorm in de kaart

gespeeld in plaats van op te komen voor de werkelijke slachtoffers, namelijk de goudkopers en de

door haar tot verdachte gemaakte personen. Ergo, tegen beter weten in want reeds binnen

enkele dagen na de snode ingreep van de FIOD is er vanuit de initiatiefgroep al het mogelijke

gedaan om de AFM, FIOD en de OvJ van hun falen op de hoogte te stellen. Zoals u weet tot op

vandaag zonder succes.

Resteren er nog enkele puntjes.

Claimshare

Claimshare heeft vergaderd en blijft geloven in een juridische aanpak van betrokken partijen

zoals de ING bank wegens tekortschietende zorg. Als initiatiefgroep houden we ons niet met de

activiteiten van Claimshare bezig. Goudkopers die hun heil van claimshare verwachten zijn cq

worden uitgesloten van onze zorg. Dat geldt eveneens voor alle goudkopers die hun heil van

bureau slachtofferhulp verwachten. Daar zijn we heel transparant over. Natuurlijk houdt iedereen

zijn/haar eigen rechten op de mijn of op het goud, maar dat is niet onze zorg en daar doen we

niets mee. Dus kent u mensen die deze voorwaarde van de initiatiefgroep niet kennen, informeer

hen dan alstublieft dat ze onze zorg missen. Ze kunnen zich nu nog aanmelden.

Niet meer als we ooit enig resultaat geboekt hebben.



Financiën

We zijn in een situatie beland dat we (reis)kosten moeten maken cq al gemaakt hebben. We doen

bij dezen een beroep op u allen om vrijwillig een bijdrage storten.

We doen dat in het besef dat er velen onder u zijn die niets kunnen missen en moeite hebben om

de touwtjes aan elkaar te knopen. Daar hebben we alle begrip voor. Aan de anderen willen we

vragen ruimhartig onze activiteiten te steunen. Als richtsnoer denken we aan een bedrag dat

gerelateerd is aan het aantal grammen goud dat u nog hoopt te krijgen.  Zie daarvoor de

volgende tabel

Voor degenen die bijvoorbeeld 100 gram gekocht hebben, zou dat neerkomen op € 5.

100 - 501 gram       € 50 p kg       
501  -999 gram       € 45 p kg      
1000 - 2001 gr        € 40 p kg      
2001 - 5001 gr        € 35 p kg      
5001- 10001 gr       € 30 p kg        
>> 10.001 gr           € 25 p kg   

Bedragen kunt u overmaken naar:  Lont Beheer bv.

Rekeningnummer: NL17 RABO 0129653829 ovv Ruby Creek.

Uit onze achterban hebben we twee personen gevraagd om als kascontrole namens u allen op te

treden.

Wensen we u tot slot sterkte en fijne feestdagen in het vooruitzicht. Afhankelijk van de

ontwikkelingen ontvangt u het volgende bericht nog in december en anders vermoedelijk in

januari 2023

Met hartelijke groet,

Mede namens de initiatiefgroep (zie foto)

Haitze



Initiatiefgroep met van links naar rechts Kors Labrie, Haitze, Bob Hertzenberger, Wil, Arjen Lont.

Wegens covid dreiging ontbreekt Kees Gerritse op deze foto



Wil van Egmond met Magembe in Londen (november 2022)


