
Tedros Ghebreyesus, Bill Gates en de nieuwe

apenpokken plandemie

Door: Door Frankema op Jul 26, 2022 08:48 pm

Op 23-7-22 roept Tedros Ghebreyesus, directeur van de WHO, apenpokken uit als een

‘noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang’.
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Lees verder

Lees verder

 

Wob documenten onthullen: géén onderbouwing

voor maatregelen

Door: Gast auteur op Jul 26, 2022 08:45 pm

Het onderstaande artikel werd eerder gepubliceerd bij Indepen.nl.     Wob documenten

onthullen: géén onderbouwing voor maatregelen   Uit WOB-onderzoek wordt griezelig en

schokkend duidelijk dat VWS onder het mom van ‘wetenschap’ maatregelen heeft

afgekondigd die op geen enkele wetenschap gebaseerd was, behalve de wetenschap dat

sinistere ambtenaren bij VWS juist de wetenschap zelf en […]
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Klokkenluider Maria Zeee – wetenschappers tonen nanotech en grafeenoxide aan in

vaccins en bloed gevaccineerden

1. 

WOB-verzoek veiligheid kindervaccins – wat gebeurde er na 5000 euro en een flut

antwoord?

2. 

De explosie van kanker en latente ziekte na COVID-injectie3. 

Uitvinder sociaal krediet systeem China over succesvolle controle van de bevolking4.

World Economic Forum noemt Canada en Nederland als partners voor een wereldwijd

digitaal identiteitsbewijs voor reizigers

5. 

Boerenprotest – onderliggende agenda van de overheid wordt steeds meer zichtbaar6.

Highwire: FDA verborg schadelijke gevolgen voor zwangerschap en baby’s7.

Wat hebben de boeren, de wappies, en de slachtoffers van de toeslagenaffaire

metelkaar gemeen?

8. 

URGENT: Het Covid-vaccindocument over dalend aantal zaadcellen is nog erger dan

het op het eerste gezicht lijkt

9. 

Dr. Clare Craig onthult hoe Pfizer hun klinische testgegevens voor jonge kinderen

verdraaide

10. 

Copyright © 2022 Stichting Vaccinvrij, Alle rechten voorbehouden.

U heeft zich aangemeld voor de nieuwsbrief via Vaccinvrij.nl of 

Stichtingvaccinvrij.nl

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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