Het is bij de konijnen af!
Vandaag, zondag 28 februari had ik een moment waarbij ik de zondagskrant pakte en dit
“sufferdje” even doorbladerde. Eerlijk gezegd moet ik bekennen dat dergelijke bladen niet
meer aandacht van mij krijgen dan alleen even bladeren…
En al kijkend, koppensnellend… viel mijn oog op het woord: “Konijnenentdagen bij… “ en
daarachter stond de naam van een zeer bekend tuincentrum bij ons uit de buurt. Een
tuincentrum die ook groots is in dierenartikelen en alles wat daar bij komt kijken.
Konijnenentdagen… Een mooi woord met scrabbelen of om er zoveel mogelijk woorden uit
te halen.
Nu ben ik niet zo’n spelletjes “gek”… eigenlijk helemaal niet, maar vooruit in de vakantietijd
is een woordenspelletje nog weleens leuk… Mijn gezinsleden vinden dat minder geslaagd
daar ik altijd goed scoor tot hun “verdriet”… En zo zal dit woord ook wel eens gebruikt
worden net zoals afgelopen zomer het woord “baarmoederhalskanker” en
“vaccinatieschade`…
Onthouden, konijnenentdagen.
Hiermee kan ik misschien onze dochter blij maken als we toch weer eens de geest hebben
om zo’n spelletje te spelen.
Maar het stukje lezend schoten toch bijna de tranen in mijn ogen. Het is namelijk de
bedoeling dat als je een konijntje hebt, je met het diertje naar het tuincentrum gaat waar
een erkend konijnendierenarts de beestjes volledig zal nakijken en vaccineren. Dit alles kan
gebeuren tegen een gereduceerd tarief van € 22,00.
En… zolang de voorraad strekt krijg je een gratis vaccinatieboekje en een zak gezonde
konijnenvoeding. Vooral dat woord gezonde erbij. Moet dat het diertje weer in balans
brengen?
Dat is toch mooi voor al die Stampertjes, Pietertjes en Flappies zul je nu misschien denken?
Het tuincentrum en de arts raden aan het konijn in het voorjaar en in het najaar te
vaccineren tegen myxomatose en VHS. Wel ja, nog twee maal per jaar ook! De vaccinatie
tegen myxomatose werkt zes maanden en entingen tegen VHS een jaar. Men legt uit dat het
noodzakelijk is omdat VHS staat voor viraal haemorrhagisch syndroom en wordt ook wel
VHD of RHD genoemd. Als het konijn besmet raakt kan het binnen enkele uren overlijden.
Dat klinkt nu wel weer ernstig!
Een ernstige infectie, zo blijkt uit het krantenstukje. Myxomatose behoort tot het
pokkenvirus vertelt men.
Wel als we hier aan denken en terug gaan in de geschiedenis is het pokkenvaccin ook op een
wijze op de markt gebracht waarbij we ons kunnen afvragen of dit werkelijk een staaltje van
“ wetenschap” betreft. Dat werd notabene op mensen geprobeerd en tot op de dag van
vandaag houdt men zich vast aan de wetenschappelijke kronkels van Jenner.
Zal Dr. Moulden, Canadese arts en autoriteit op het gebied van vaccinatieschade, ook aan de
hand van foto’s van je konijntje kunnen zien wat de vaccinatieschade is? Een foto van voor
het eerste vaccin, toen het beestje nog puur konijntje was en daarna? Dr. Moulden kan
namelijk bij kinderen zien wat er is veranderd als hij een foto heeft van voor het eerste
vaccin en daarna.

Zal het oogwit nog gelijk zijn? Het bekje (bij het konijn) eventueel wat scheef gezakt? Dat
zijn aanwijzingen die duidelijkheid geven waar de schade in de hersenen heeft plaats
gevonden.
En zullen andere ziektes in de plaats komen bij konijntjes in plaats van deze opgenoemde
varianten?
Als ik zo’n vaccinatiespuit voor mij zie en dan die lieve Pieter Konijntjes en Stampertjes…
Oef, wat gebeurt er met die beestjes?
Wat gebeurt er met huisdieren in het algemeen?
Als we al zo aan het nadenken zijn tegenwoordig voor onszelf, lezingen geven over dit
onderwerp, hoe zit het dan echt met de dieren?
Ook zij bestaan uit levende cellen en zijn van vlees en bloed. Net als wij mensen.
Er begint nu op grote schaal een redelijke bewustwording te komen bij velen, maar over
dieren horen we niets. Arme Stampertjes… moeten we daar ook al voor opkomen?
Vele dieren maken zelf vitamine C aan, poezen, honden, paarden en vele anderen. Dus dat
hoeft niet voorgeschreven te worden. Cavia’s en enkele andere dieren maken het niet zelf
aan en hoe het met de konijnen zit?
Intraveneus vitamine C toedienen is levensreddend voor veel ziektes. Zou dit een optie voor
de konijntjes zijn als zij ziek worden?
Een andere vraag is: hoe zit het met het voedsel? Ook weer terug naar vers en net als
vroeger?
Heeft de Codex Alimentarius daar ook grip op? Is de toegestane hoeveelheid gezonde
stoffen net zo schraal als in onze supplementen?
Wie op vakantie wil zonder huisdier en deze in een pension wil plaatsen wordt verplicht
gesteld het dier gevaccineerd daar te brengen met het boekje als bewijs, ingevuld en van
stempels voorzien door de dierenarts.
Is er een alternatief als je anders wilt?
Probeer het dier bij een particulier onder te brengen en ook dat kan tegen betaling evenals
dat dit gebeurt in het pension.
Als we voor ons zelf anders denken zullen we het ook voor de dieren moeten gaan doen.
Overigens als we een vergelijk trekken tussen dierenpensions en kindercrèches… er zijn ook
crèches die ouders verplichten hun kinderen te vaccineren. Het Rijksvaccinatieprogramma is
niet verplicht!
Dus wanneer je als ouders hebt besloten je kind niet te vaccineren kan een kindercrèche je
niet hiertoe dwingen. Blijven zij bij hun standpunt dan is het raadzaam een andere oplossing
te zoeken.
Het is letterlijk bij de konijnen af als je ook daarin verplicht gesteld wordt. Zo weten velen zo
niet allen ook niet dat het hielprikje niet verplicht is. Als een baby geboren is dan wordt er al
vrij snel een hielprikje gedaan en het DNA van je kindje is dan algemeen goed geworden. Dat
is iets wat velen zich niet realiseren. Alles wat aangeboden wordt is vanzelfsprekend voor
velen.
Laatst sprak ik iemand die mij vertelde het algemene griepvaccin geaccepteerd te hebben
omdat het gratis is… Zeer gemotiveerde gedachte denk ik op zo’n moment. Je kunt ook
gratis op internet kijken naar de bijsluiter en dan lezen wat er over geschreven is. Gratis…
het zal wat.

Maar het vaccin voor die kleine konijntjes kost wel € 22,00 maar dan heb je als je vlug bent
wel een vaccinatieboekje en konijnenvoer “gratis”… Hard lopen allemaal met je Pietertje of
Stampertje konijn!
Over het vaccineren van dieren gesproken. Als we nog even in die gezellige sfeer
doordenken dan krijgen wij mensen het vaccin ook weer binnen wanneer wij vlees of kip
eten.
En over hormonen hebben we het nog maar even niet. Doe ik daar een schepje bovenop en
raad ik u het boek aan van Dos Winkel. Een geweldig boek met als titel: “Wat is er mis met
vis?”
Wedden dat, als u dat heeft gelezen en verder ook nadenkt over het vlees, u zeer snel
spontaan vegetariër bent geworden?
Het is namelijk bij de konijnen af wat ook daar allemaal mee gebeurt, met vlees en vis.
Toch blijven we positief en gezellig. Er is nog genoeg om toch gezond te leven, alleen zul je
bij veel zaken anders moeten gaan denken.
Begin bij je keukenkastje en verbeter de wereld. Geef het voorbeeld aan je kinderen. Door
bewust om te gaan met dergelijke gewoontes worden anderen vanzelf nieuwsgierig en gaan
vragen stellen. Dan kun je antwoorden wat je doet en hoe jij je voelt!
En konijntjes eten met de Kerst? Nee Youp, dat zal niet meer gebeuren want die
gevaccineerde Flappies zijn niet goed voor onze gezondheid!
Krijgen kleine meisjeskonijntjes straks ook het HPV‐vaccin aangeboden?
Over vaccins gesproken: volgens overheidsinstanties en artsen moeten wij niet zeuren over
de schadelijke stoffen die wij ingespoten krijgen (thiomersal, etc.), dat kan geen kwaad voor
ons lichaam, maar vaccins die over blijven na een vaccinatieronde moeten wel als chemisch
afval worden afgevoerd! Hoe rijmen wij dat?
Het is toch bij de konijnen af!
Overigens… de sneeuwklokjes bloeien ook… er is nog voldoende positief nieuws!
Anneke Bleeker
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Wie meer achtergronden wil weten over Dr. Moulden of het begin van het vaccineren op de
basisgedachte van Jenner kan dit lezen in:
Wat je niet verteld wordt over vaccinaties.
Aanvullende informatie die de overheid is vergeten.
www.succesboeken.nl

