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1 uur · 
In één van zijn vele fakeprofielen ‘Kitty Gaus’ schrijft Mike Babic dat hij lastig gevallen wordt door
de politie, gemeente en de belastingdienst. Niet zo verwonderlijk dat hij door al deze instanties 
lastig wordt gevallen als hij op alle manieren de wet overtreedt.
Het komische is dat hij aan het eind van zijn verhaal de schade wil verhalen op ons (Martin Gaus en
mij). Ik vraag mij af welke schade. Financiële schade van zijn zogenaamde hondenschool? Van zijn 
opvang? Zijn hondenschool staat bij geen enkele instantie ingeschreven en is dus illegaal, zijn 
opvang staat ook nergens ingeschreven en hij heeft daarvoor ook niet de benodigde papieren en 
diploma’s, dus deze is ook illegaal. Grootspraak dus.

Dat de ernstige bedreigingen van deze ex-gedetineerde Mike Babic wel serieus genomen moeten 
worden blijkt wel uit deze conversatie op facebook (via zijn fakeprofiel Kitty Gaus). Hij probeert 
samen met anderen te achterhalen waar ik woon, maar gelukkig lukt het hem tot nu toe nog niet 
mijn huidige woonplaats te vinden. Ronald Ursem beseft volgens mij niet dat hij op deze manier 
medeplichtig is aan de criminele activiteiten van deze Mike Babic. Schuldig maken aan smaad- en 
laster wat Ronald Ursem doet is al strafbaar, maar medeplichtig zijn aan zware mishandeling is een 
ernstiger vergrijp.
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Sandra Russcer heb hem heel duidelijk gemaakt wat de gevolgen gaan worden nu hij doorgaat. 
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Want meneer vond zich goed genoeg om ook in mijn prive te duiken. Dat is prima, hij begint alleen 
wel direct met scheldwoorden, beetje jammer want ik heb echt problemen ermee m...Meer 
weergeven
· 3 · 56 minuten

Alfons Rooks Ik ken deze man niet, maar zo te lezen spoort hij niet helemaal.
· 2 · 55 minuten

Sandra Russcer Hij kan wellicht inderdaad wel iemand gebruiken die hem even vertelt hoe de wet 
werkt. Want hij trekt op alle manieren aan het kortste touwtje. En zal ook bij Peter R de Vries niks 
bereiken want die gaat er niks mee doen.. Het is immers zijn expertise ook niet. En dat vergeet 
Mike Babic. Ook hart van nl zal er niks mee doen, hebben belangrijkere dingen in het nieuws te 
vermelden. Alleen Martin Gaus en Hondenwijzer hebben eigenlijk wel behoorlijk veel punten waar 
ze gewoon mee in hun gelijk staan. Wettelijk gezien een kansloos gevalletje vanaf Mike zijn kant.
· 1 · 44 minuten

Hondensite Hondenwijzer Vergeet niet dat hij generaal Tom Middendorp achter zich heeft staan. 
Voor je het weet staat er een tank voor mijn huis haha.
· 1 · 40 minuten

Sandra Russcer Sorry maar hij beseft dus echt niet wat hij zegt en waar hij mee dreigt? Advies voor 
nu, iedere keer als hij dreigt, aangifte doen, ook iedereen die hij bedreigt, moet aangifte doen. Hij 
heeft bij mij nog niet gedreigd,doet hij het wel, dan gaat het ook op de stapel.
· 1 · 37 minuten

Sandra Russcer Ps weet Generaal Tom Middendorp dit ook? Dat zijn naam gebruikt wordt bij 
dreigementen?
· 1 · 36 minuten

Hondensite Hondenwijzer Sandra Russcer Ik ken deze generaal niet, dus weet het niet. Volgens 
Wikipedia bestaat hij wel.
· 31 minuten

Sandra Russcer Commandant der Strijdkrachten, hij maakt dus misbruik van Dhr Middendorp's 
naam. Als je toch al naar politie gaat. Even aankaarten. Misschien wil dhr zelf ook dan aangifte 
doen.
· 29 minuten

Ingrid Seeger Wat een vreselijk geval die Mike babic ? ﾘ゚ﾈ? ﾘ゚ﾈ?
· 33 minuten

Sandra Russcer Hij dreigt mij nog steeds niet moet alleen krampjes krijgen, waardoor ik mij afvraag
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of ik met een volwassen persoon praat?
· 31 minuten

Hondensite Hondenwijzer Volgens zijn paspoort wordt hij in juni 35 jaar. Je zou het niet zeggen als 
je dit alles zo leest. Maar misschien is dit het gevolg van veelvuldig heroïne gebruik, volgens zijn 
familie was hij op zijn 15e al verslaafd.
· 28 minuten

Sandra Russcer Och jeetje wat heftig allemaal. Tja ik weet niet, het profiel Kitty Gaus komt op mij 
over als een 13/14 jarige die een dom geintje uit wil halen. Of dat de gevolgen kunnen zijn van een 
eventuele drug verslaving, weet ik niet. Verwacht ook eigenlijk niet dat ik een dreigement van hem 
krijg, schelden kan hij wel goed. Daarom ik ook verwijs na 13/14 jaar. Een jonge man van die 
leeftijd zou namelijk schelden en een man van 35 niet.
· 23 minuten

Sandra Russcer Jij en Mike Babic zijn niet verbonden op Facebook
Gesprek vandaag begonnen
Mike Babic
15:09
Mike Babic
Jij onderschat
Prachtig ?
Sandra Russcer
15:18
Sandra Russcer
Ik onderschat niks Mike, ik heb alleen profiel Kitty Gaus vertelt over de gevolgen. Betwijfel ik over
het intellectuele vermogen van de persoon achter profiel Kitty Gaus. Deze persoon is namelijk erg 
slecht op de hoogte van de wetten geldende in Nederland. Of wordt mogelijk niet correct op de 
hoogte gebracht wat de gevolgen zullen zijn, door de gemaakte acties van achter het profiel Kitty 
Gaus.
· 19 minuten

Mirella Boertien Ppfff hij gaat maar door jammer en hoe kom je aan die naam kitty gaus Echt ziek
· 4 minuten
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