
From: Stichting Vaccinvrij - Cc:  - Date: 2 July 2021 at 04:02
Subject:  Het laatste vaccin nieuws

Lees verder

Kabinet koos bewust voor catastrofaal beleid –
Immense schade economie en welzijn, geen winst
volksgezondheid
Door: Gast auteur op Jul 01, 2021 08:19 pm

Op vrijdag 25 juni dropten Jeroen Pols en Willen Engel een bom in het wekelijkse
acht uur journaal van Viruswaarheid. Er is eindelijk gehoor gegeven aan een
WOB-verzoek dat door de Volkskrant is gedaan op 26 maart 2020 aan de
overheid. Het ging om de stukken die ten grondslag lagen aan het corona-beleid.
Uit het […]

Café Weltschmerz: €600.000.000 verdwenen – de
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Tweede kamer heet voortaan de slaapkamer…
Door: Gast auteur op Jul 01, 2021 08:17 pm

Er is 600 miljoen uitgegeven door het ministerie van VWS en dit bedrag kan
niemand verantwoorden. De boekhouding van VWS is een puinhoop. De Tweede
kamer moet het Ministerie controleren. Hebben zij al die tijd liggen slapen? Erik
van der Horst zat met Pepijn van Houwelingen en Thierry Baudet aan tafel. Met
een vernietigend betoog […]

  
 

Artsencollectief: een COVID-19 vaccin voor tieners is
onethisch en onverantwoord!
Door: Joris Baas & Door Frankema op Jul 01, 2021 08:15 pm
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Op 29-06-21 heeft de Gezondheidsraad een positief advies uitgebracht voor het
vaccineren van tieners van 12 tot 17 jaar oud. “Geef tieners van 12 tot en met 17
het Pfizer-vaccin tegen corona, want ook voor henzelf zijn de voordelen groot,
luidt het advies van de Gezondheidsraad.” – Trouw1 De Gezondheidsraad is het
wetenschappelijke orgaan dat […]

  
 

Malieveld en/of Meet & Greet – zaterdag 3 juli komt
allen!
Door: Door Frankema op Jul 01, 2021 08:14 pm

Op 12 juni jl. adviseerde de Gezondheidsraad om jongeren van 12 tot 17 jaar met
een kwetsbare gezondheid met voorrang te vaccineren. Minister Hugo de Jonge
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dat advies overgenomen. Het
vaccineren van onze kinderen roept enorm veel op. Gaat dit niet veel en veel te
ver? Het is nu […]

  
 

Amazing Polly – niemand houdt van je Klaus
Door: Vertaalteam op Jul 01, 2021 08:10 pm
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Amazing Polly is een Canadese onderzoeksjournalist, met een zeer scherpe neus
voor feiten en het leggen van verbindingen. De onderstaande video gaat in op de
agenda van het World Economic Forum. Deze organisatie van de MEGA-rijken
der aarde heeft niet het beste met de mensheid voor, maar met zichzelf?!      
Ondertiteling: Riccardo Barbieri […]

  
 

De korte- en langtermijnbijwerkingen van de
covidvaccinaties en gezondheidstips
Door: Gast auteur op Jul 01, 2021 08:05 pm

Een lijvig document Johan van Lier bereikte ons. Johan van Lier heeft o.a. een
biochemische/klinisch-chemische/chemisch-technologische achtergrond en is
gepromoveerd op de rol van fosforatomen in DNA. Hij heeft vanuit zijn
wetenschappelijke achtergrond naar de verschillende berichtgeving met
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betrekking tot de Covid-vaccinaties gekeken, en beschrijft onder andere de
kortetermijn-bijwerkingen van de mRNA- en DNA-vectorvaccins. Deze blijken
[…]

  
 

Blckbx – “Artsen moeten rekenen op vervolging!”
zegt procesadvocaat en docent
aansprakelijkheidsrecht…
Door: Gast auteur op Jul 01, 2021 08:04 pm

Op 11 maart jl. was vws minister de Jonge nog stellig; “Astra Zeneca is gewoon
een goed vaccin en de gemelde trombose gevallen treden op na vaccinatie en niet
door vaccinatie”, sprak de minister voor overtuiging uit op het NOS Journaal. Niet
veel later kwam hier hierop terug en inmiddels wordt er helemaal niet meer […]

  
 

Top 10 Belangrijkste blogs

1. Keuzevrij bij mij – platform voor aanbieders waar iedereen altijd welkom is

2. Ogen wijd open – nieuwe documentaire die mensen kan helpen in hun besluit

3. Dr. Mike Yeadon – ex CEO van farmagigant Pfizer over de komende dreiging

4. Het spike eiwit is gevaarlijk – waarom geven wij het lichaam de opdracht om
spike eiwitten te maken?

5. Update op de website – Covid-19 vaccin en DKTP-Hib-HepB (Vaxelis)

6. Artsencollectief – gezonde mensen maken elkaar niet ziek
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7. Is SARSCoV-2 een lab-virus?

8. Help informatie te verzamelen over de effecten van het COVID-19-vaccin op de
menstruatiecyclus

9. De Nederlandse rechtsstaat hangt aan een zijden draadje en de rechterlijke
macht kijkt de andere kant op

10. De verhaallijn in de media – 3 miljard US dollar voor COVID-19 marketing
campagne
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