
Mogen wij verontrust zijn? 
 
Mogen wij verontrust zijn? Dat is iets wat ik mij vandaag 25 juli oprecht afvraag. 
Wij zijn onze ongerustheid gaan uiten sinds half februari. Wie ons al een tijdje volgt weet dat dit is 
begonnen met alle commotie rondom het HPV-vaccin voor meisjes van 12 tot en met 16 jaar. 
Dat was waar wij ons voor ingezet hebben. Dat was onze drive, om allen die hier mee te maken 
hadden te vertellen dat er meer informatie is dan er werd vrijgegeven. 
Wij waren de mening toegedaan dat een ieder meer informatie moest krijgen voor besloten werd 
het vaccin te accepteren. In het geval van dit vaccin was het onze missie zoveel mogelijk ouders daar 
bewust van te maken daar meisjes van die leeftijd nog niet optimaal alle voor en tegen argumenten 
nuchter kunnen beredeneren. 
 
Daarna kwam er steeds meer bij onze actie. Er kwamen meer vaccins en tot over maat van ramp 
kwam er van alles op gang om ons allen er van te overtuigen dat we toch vooral komend najaar 
hardlopend niet één griepvaccin moeten halen maar twee. 
Minister Klink denkt duidelijk 100% te scoren want er zijn voor het gemak maar liefst 34 miljoen van 
die spuiten met inhoud besteld. Voor 17 miljoen inwoners is dat dus twee maal deze “lol”. 
 
Denkend aan de HPV-vaccinatie campagne waar de verwachte 70 tot 75% opkomst niet werd 
gehaald maar er minder dan 50% kwam opdagen, en recentelijk op een schip waar twee 
bemanningsleden besmet waren met de mazelen en 2100 personen aan boord een vaccin kregen 
aangeboden waarvan maar 3 personen hierop ingingen. Komt bij mij de vraag naar boven waarom er 
dan voor 100% is ingekocht. 
 

Lichaamsvreemde stoffen. 
 
Daarnaast lezende in allerlei werken, o.a. in het boek van Viera Scheibner dat als titel heeft 
“vaccinatie” waar heel veel onderbouwde zaken in beschreven staan. 
Wat overal naar voren komt is dat stoffen die niet in ons lichaam horen zorgen voor de meest 
uiteenlopende klachten, van vervelend tot ernstig. 
Dan is het bekend dat er in vaccins dergelijke stoffen zitten, o.a. aluminium. 
Pakken we een ander boek, wat niets met vaccinaties te maken heeft maar alles met water. 
“Water, het goedkoopste medicijn voor je gezondheid, voor genezing, voor je leven”. 
Geschreven door: Dr. F. Batmanghelidj. 
Wat treffen we daarin aan? 
Exact dezelfde zaken wat betreft aluminium. Daar staat letterlijk de volgende zin op blz. 131 
 
Er zijn sterke aanwijzingen dat een overmaat aan aluminium in de bloedsomloop een 
bevorderende factor is voor het optreden van de ziekte van Alzheimerachtige aandoeningen. 
 
Wij als verontruste moeders geven steeds al aan dat o.a. aluminium heel veel schade kan 
veroorzaken in het lichaam. En of het nu een zout betreft of een andere vorm, dat is appels en peren 
vergelijken. Een zout lost nog sneller op dus zal ook sneller zijn “werk” kunnen verrichten. 
 
Wij stuiten constant op dergelijke zaken en dat maakt ons onrustig, alert, waarschuwend. 
 

Nogmaals: mogen wij dat zijn? Verontrust? 
 
Vandaag vroeg ik mij dat werkelijk met een reden af. Want wij ontvingen nogal wat reacties uit het 
land die sarcastisch vragend waren maar ook ronduit ordinair. En dan heb ik het niet over één reactie 



maar achter elkaar een aantal. Toen realiseerde ik mij dat wij mensen willen waarschuwen voor 
zaken die veel te gemakkelijk genegeerd worden.  
Als men een nieuwe auto koopt dan wil men alle garantievoorwaarden drie dubbel geregeld hebben, 
want stel je voor dat het ijzeren geval je ergens laat staan! 
Maar een vaccin wordt zonder nadenken genomen, men vraagt niet naar de bijsluiter, kijkt er niet 
naar op internet, wat ook kan namelijk. 
Nee, men denkt, het wordt voor ons besloten dus het is wel goed. Maar die auto kocht men uit eigen 
vrije wil dus alle zaken moeten tot in de puntjes geregeld zijn. 
Wel in het ergste geval heb je een miskoop, jammer dan dat is vervangbaar.  
 
Maar een miskleun in de vorm van stoffen in je laten spuiten die een dansje gaan maken in jouw 
lichaam, jou in feite de les zullen lezen, zijn niet uit te schakelen. Niet als je daar verder ook niets 
mee doet. 
Wie vaccins heeft ontvangen en dat zijn eigenlijk alle personen in het land kunnen dit laten 
ontstoren, je lichaam weer neutraal laten worden. Daar zijn methodes voor waar wij niet uitgebreid 
op ingaan, maar op onze site bij de knop: “mogelijke hulp” ziet u adressen staan die zich hierin 
hebben gespecialiseerd. 
Maar wie daar ook niet voor open wil staan zal altijd met de gevolgen van vaccins blijven zitten en 
dat in combinatie met de vele E nummers en aspartaam. Over fluor maar niet te spreken, dat is 
namelijk een afvalproduct van aluminium. 
Fluor is in de wereld overal ingestopt omdat het als een overschot veel  te lastig was om op te 
ruimen. Het is in drinkwater gestopt en in veel producten. 
Wij mogen Dr. H.C. Moolenburgh wel bijzonder dankbaar zijn dat hij heeft kunnen voorkomen dat er 
in Nederland ook fluor in het drinkwater werd toegevoegd. Velen weten dit niet maar hij heeft ons 
voor veel ellende bespaard. 
Fluor tast namelijk het gebit aan en ook daarvan hebben wij bewijs materiaal op onze site staan bij 
de knop: “belangrijk om te weten”. 
 
Dus om veel redenen niet allemaal te omschrijven in dit artikel zijn wij ongelofelijk verontrust 
geworden, steeds meer! 
 
Al die onbeschofte reacties heb ik ook snel naast mij neergelegd want wij weten waar we voor staan 
en wij zijn niet te stoppen in onze actie! Sterker nog, dergelijke reacties zijn als olie op het vuur want 
wij beseffen dan des te meer waar wij mee bezig zijn! 
 
Als u om wat voor reden dan ook het niet eens bent met wat wij allemaal vinden van derden, wat wij 
aangereikt krijgen en van welke wetenschappelijk uitgezochte zaken wij informatie ventileren naar 
de buitenwereld, laat ons gaan en doe er verder niets mee. 
 
Bent u op een gezonde manier nieuwsgierig dan nodigen wij u uit om één van onze avonden te 
bezoeken. 
De informatie over de boeken staan op onze site bij de knop hieraan gewijd. Graag attendeer ik u ook 
nog op “het kleine zwarte boekje” wat als titel heeft: “Wat zit er in uw eten?” 
Een zakformaat boekje om altijd bij je te hebben als je ergens boodschappen doet. Een openbaring 
zal het zijn, ook als u denkt al secuur te zijn!  
Het boek over water is een aanrader voor iedereen die op een natuurlijke manier gezond wil zijn. Als 
je dat boek leest dan kom je ook tot verrassende ontdekkingen. 
 
Wie gericht meer over de achtergrond van vaccins wil weten voor hij of zij aanvallend te keer gaat en 
ongenuanceerd een mening geeft, raad ik aan het boek van Viera Scheibner te bestellen en/of het 
boek van Désirée Röver. Zij heeft een boek uitgebracht met in de titel het HPV-vaccin, maar ook dit is 
een boek dat geld voor ALLE vaccins. Je krijgt een heel ander beeld en oordeel dan weer verder. 



Dit zou bijzonder fijn zijn voor mensen die nu menen zomaar in het rond te moeten schoppen of nog 
erger beledigende mailtjes te moeten samenstellen. Ook die personen hebben maar één lichaam en 
ook voor hen is het slim om eerst te weten wat zij tot zich nemen als zij een vaccin halen. 
 
Dit “schrijfsel” is ontstaan na anderhalve dag vragen en mailtjes te hebben ontvangen met een 
sarcastische ondertoon tot zeer onfatsoenlijk en gênant. 
Heel bijzonder hoe mensen kunnen reageren op anderen die menen op een nette manier te 
waarschuwen. 
 
Ons doel is: 
Ga je oriënteren en beslis dan! 
Zodat je achteraf niet kunt zeggen: “Had ik het maar geweten en was er nu niemand die meer wist en 
dit kon vertellen?”  
 
Bezint eer ge begint! 
 
Anneke Bleeker 
Bergen NH 
 
25 juli 2009 
 
Website: www.verontrustemoeders.nl  en zie de link naar de boeken en belangrijk om te weten. 
Daarnaast zijn veel knoppen waardevol maar na dit schrijven vraag ik daar speciale aandacht voor. 
 
 

http://www.verontrustemoeders.nl/

