
Amnesty International – een slapende waakhond
die 5nanciële extraatjes krijgt van George Soros
Door: Joris Baas & Door Frankema op Mar 29, 2022 08:44 pm

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en het is niet langer een vanzelfsprekend recht
in Nederland. Amnesty International zou van zich moeten laten horen, maar is kennelijk
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ingepalmd door het grote geld. Wat is er gaande? “De afgelopen twee jaar hebben miljoenen
burgers in meer of mindere mate ervaren dat ze belemmerd werden in […]

 

Waarom zouden we vaccin-paspoorten “nodig”
hebben?
Door: Vertaalteam op Mar 29, 2022 08:42 pm

Vaccin-paspoorten hebben niets, maar dan ook niets met gezondheid te maken. Als je het
vaccin neemt kun je nog steeds ziek worden, en ben je nog steeds besmettelijk En een vaccin-
paspoort voegt niets toe aan onze “bescherming” tegen COVID-19. Dus waarom zouden we
een vaccin-paspoort nodig hebben? Natuurlijk hebben we ze NIET nodig. Ze dienen […]

 

Project Veritas heeft under-cover beelden van
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topman bij de FDA over licentie van Covid-vaccin
Door: Vertaalteam op Mar 29, 2022 08:41 pm

Project Veritas heeft een video vrijgegeven waarin beweerd wordt dat een topman van de
Food and Drug Administration (FDA) zegt dat Covid-boosters een jaarlijkse vereiste zullen
worden, en dat de regering Biden financieel zou worden beloond voor het promoten van het
vaccin. Christopher Cole, executive officer van FDA’s Medical Countermeasures Initiative
(MCMi), werd op een […]

 

FDA volgt haar advies over testprotocollen zelf niet
na
Door: Gast auteur op Mar 29, 2022 08:39 pm
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Het Informed Consent Action Network (ICAN) wees op de onvoorstelbaar hypocrite
houding van de Amerikaanse Food en Drug Administration (FDA).   ICAN: De FDA wijst
herhaaldelijk op het belang van het opsporen van Covid-besmettingen op de werkplek, op
scholen, enz. Zij geeft toestemming voor het op de markt brengen van honderden tests en
beweert zelfs […]

 

Marianne Zwagerman – De Europese corona-pas is
erdoor gejast zonder parlementaire controle
Door: Gast auteur op Mar 29, 2022 08:38 pm
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Zonder parlementaire controle en zonder enig medisch argument is de verlenging van de
Europese corona-pas er in de EU doorheen gerommeld waardoor miljoenen Nederlanders
(en andere EU burgers) niet meer vrij kunnen reizen en kinderen gedwongen worden tot het
nemen van een booster terwijl de Nederlandse gezondheidsraad hier tegen is.       Voor de […]

 

Top 10 Belangrijke blogs

Het grote gevaar dat de massa niet in de gaten heeft1. 

Investeerders van Pfizer en Moderna verlaten een zinkend schip2. 

Nu te zien op BLCKBX – Gideon op zoek naar de waarheid3. 

De grote bedreiging - grafeenoxide4. 

Het spectaculaire falen van de Covid injecties5. 

Melissa Cummei slaat alarm over het nieuwe geldsysteem en het vaccinatiepaspoort6. 

De pandemie uitgedrukt in ruwe data – Nederlands ondertiteld7. 

Klaus Schwab en zijn grote fascistische reset8. 

Britse overheid heeft rapport vrijgegeven dat bevestigt dat 9 van de 10 Covid-doden9. 

Vaccin nieuws  

5 of 6 30/03/2022, 09:18



volledig gevaccineerd zijn

Boem! Trudeau’s motief voor plotseling koersverandering komt aan het licht –

Canadese banken blijken samen te werken met het wef

10. 
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Voeg info@stichtingvaccinvrij.nl toe aan de lijst van veilige afzenders
zodat u zeker weet dat al onze e-mails ontvangt.
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