In memoriam…
9 maart 2009 – 9 maart 2010
Twee datums waar een heel jaar tussen zit.
Freek, een jongen van bijna 9 jaar overleed op 9 maart 2009 drie dagen na zijn DKT en BMR
vaccinaties.
Tot die tijd was Freek geen bekende in het land, maar daar kwam na zijn dood spoedig
verandering in.
Als wij tijdens lezingen vragen of er wel eens iemand van de naam Freek Hagoort heeft
gehoord zijn er altijd wel een paar mensen aanwezig die bevestigend knikken, of we nu in
het noorden, zuiden , westen of het oosten van het land zijn. Hij is inmiddels bekend tot in
alle windstreken.
Het overlijden van Freek was ook het moment dat op de site van “verontruste moeders” de
informatie verscheen over alle vaccinaties.
Freek werd het voorbeeld van hoe onmenselijk zijn ouders zijn behandeld en hoe
gemakkelijk er vanuit de Overheid wordt aangegeven dat hij nooit gestorven kan zijn aan de
gevolgen van zijn vaccinaties.
Helemaal onbegrijpelijk worden die reacties als wij diverse rapporten lezen en boeken van
schrijvers uit verschillende landen. Al die schrijvers van boeken en rapporten, die er geen
enkel belang bij hebben of de farmacie nu wel of geen vaccins verkoopt, worden weggezet in
de hoek van de onwetenden. De kant van de samenleving die het niet bij het rechte eind
heeft…
Is het normaal dat velen geloven wat ons wordt voorgeschoteld, aangereikt via de televisie,
de kranten en andere vormen van media?
Zou het kunnen zijn dat deze mediabronnen “gebruikt” worden door de farmacie, de
industrie, de partijen die graag ons leven zo aansturen dat wij eigenlijk alles maar als
“normaal” beschouwen en geloven?
Hebben wij nog een eigen keuze, een vrije wil en de kracht om voor ons zelf te beslissen?
Actueel op dit moment is het promoten van het HPV‐vaccin voor meisjes vanaf 12 jaar. Daar
zijn grote sommen geld mee gemoeid. Er is een reclamebureau voor ingeschakeld; niets
wordt aan het toeval overgelaten. Zelfs meisjes die vorig jaar de vaccinaties hebben gehad
“mogen” nu vertellen dat zij geen schade hiervan hebben ondervonden. Wel… laten we dat
maar hopen voor die meisjes want er kan in de toekomst van alles naar voren komen aan
gebreken en ziektes en grote kans dat men dat niet als gevolg van de vaccinaties zal
erkennen. Feit is, dat RIVM glashard ontkent dat er als gevolg van de HPV‐vaccinatie doden
zijn gevallen, terwijl op de site van Judicial Watch documenten te vinden zijn die het
tegendeel beweren!
De grote sommen geld die gebruikt worden om het vaccin (vooral zéér positief) onder de
aandacht te brengen worden door de belastingbetalers bijeen gebracht. De overheid weigert
de bedragen te noemen waarvoor het reclamebureau ComBat is ingehuurd! De vaccins
kosten ook nog eens bijna € 400,00 per meisje, tel uit de winst… Kan het zijn dat de fabrikant
meebetaalt?

Dan komen we op het volgende punt: het is wettelijk verboden om reclame te maken voor
medicijnen en vaccins.
GlaxoSmithKline is al teruggefloten ten aanzien van het promoten van het vaccin in de
periode vóór maart 2009. Men is over de schreef gegaan en toch kan alles maar doorgaan?
Is het vertrouwen echt bij velen gebleven?
Als we verschillende zaken op een rijtje zetten: het HPV‐vaccin, een vaccin waar men nu mee
bezig is om Alzheimer tegen te gaan…
“Fantastisch”, zullen nu weer mensen zeggen. Maar als je weet dat Alzheimer ook een
mogelijk gevolg van vaccinaties is, dan maken we dus een vaccin om de schade van andere
vaccins zogenaamd te bestrijden. Let op: zogenaamd, want we doen grootschalig aan
symptoombestrijding. Oorzaken worden niet opgespoord; nee, het gevolg moet uitgebannen
worden. Zo zit onze gedachtewereld grootschalig in elkaar en dat wordt gevormd door de
farmacie die de media voedt, de Overheid die zich laat beïnvloeden en ons allen weer iets
“aanbiedt” waar wij, “onwetende schapen” dankbaar gebruik van moeten maken.
En o wee, als er een paar schapen zijn die van de grote kudde weglopen en met andere
mekkergeluiden komen… Dat wordt niet gewaardeerd want we moeten in dezelfde toon
blijven mee mekkeren en vooral niet moeilijk doen.
Moeilijke schapen worden afgestraft, die zijn lastig, die moeten ten aanzien van de hele
kudde in een ander daglicht geplaatst worden. Pas op, anders komt de hond die zijn tanden
laat zien, oppassen!
Welke lectuur we ook pakken van mensen die alleen de waarheid maar willen verspreiden,
het maakt niet uit, alle bevindingen komen overeen, ze passen als puzzelstukjes in elkaar en
zijn één en al bevestiging.
Neem nu het boek van Andreas Moritz met als titel: “Kanker is geen ziekte… maar een
overlevingsmechanisme”.
Deze titel zal weer bij velen het voorhoofd doen fronzen maar wie de uitdaging aangaat en
het boek daadwerkelijk leest, valt van de ene verbazing in de andere en kan niet anders
zeggen dan dat het een ogen openend boek is. Bij vele boeken heb ik al eens aangegeven dat
iedereen deze toch lezen moet; ik kan niet anders zeggen dan dat dit boek ook onder die
categorie valt!
Je gaat anders naar jezelf kijken en naar je gezin. Het begrip dat wij zelf onze gezondheid in
eigen hand hebben wordt steeds groter.
Er staat ook een boeiend hoofdstuk in dit boek over vaccins en dat deze de aanleiding
kunnen zijn om kanker te krijgen. Er wordt beschreven hoe waardevol het is de kinderziektes
wel te krijgen; welke gevolgen dit op ons leven heeft en hoe zot het is dat wij ons laten
volspuiten met chemische stoffen om zo juist te willen afdwingen dat we gezond blijven.
In dit kader denk ik aan een auto. We zijn gewend om daar benzine of diesel in te gooien. Als
de auto verder technisch in orde is zal deze ons overal brengen waar gewenst. Maar nu
gooien we er extra iets anders bij. We gaan tanken en zijn van mening dat we maar een
schep zand bij de brandstof moeten gooien. Weer zullen velen hun voorhoofd fronzen bij
deze zotte opmerking. Groot gelijk hebben jullie ook nog! ☺
Maar zo ongeveer is toch de vergelijking? Dat de auto dan gaat sputteren is in onze ogen
heel normaal. Maar ons lichaam mag niet sputteren of het zelfs opgeven na vaccinatie en
dan komt het zeker niet daarvan. “Uitgesloten”, zei het RIVM onlangs nog na het overlijden

van de drie baby’s in Harderwijk. Dat was een hartstilstand! Ja een hartstilstand, maar gaat
het hart niet altijd stil staan na overlijden?
Freek was ook niet overleden als gevolg van de vaccins. Het was puur toeval dat hij ziek werd
na vaccinatie, ‘t had er niets mee te maken!
En die auto met die schep zand? Als die nu onderweg gaat stilstaan, komt het dan omdat er
een schep zand bij de brandstof is gegooid? Zand is een niet auto‐eigen stof! Nee hoor, ook
toeval, toch? Of ben ik nu naïef?
Is thiomersal wel een lichaamseigen stof? Of gehydroliseerde gelatine? Of glycol? Dit laatste
zit o.a. in antivries. Gelatine is van varkens afkomstig. Het lichaam moet dus maar doorgaan
zonder sputteren en een auto mag stil gaan staan, want ja, welke gek gooit er nu zand bij de
brandstof? Dat is toch vragen om moeilijkheden? En vaccins dan? “Nee”, zegt de Overheid,
“toegevoegde waarde”!!!
Kom op, niet flauw doen; via bekende Nederlanders zullen we de meisjes overhalen en via
het ziektebeeld van anderen zullen we ze bang maken! Kom op, meewerken domme
schapen!
En wat ook een doel is, is de verontruste moeders en hun vele “kornuiten” buiten spel
zetten. Zij zorgen voor omzetdaling en onrust in het land! Omzetdaling betekent minder
vakanties en andere geneugten voor allen die financieel belang hebben bij de vaccins.
Onrust in het land wil zeggen dat de kudde begint na te denken, dat kan niet! Verboden na
te denken! Volgen is het devies!
Goed inspelen op de emoties; alleen op die manier zul je je doel bereiken!
Een kleine kanttekening wat betreft het boek van Andreas Moritz.
Wie het waagt dat te lezen kan er vanuit gaan dat hij of zij ECHT diverse zaken anders gaat
bekijken of zelfs aanpakken! Een gewaarschuwd mens telt voor twee, maar in mijn beleving
kan het in dit geval geen kwaad! Lezen is een aanrader!
Dan kom je ook achter het verhaal over Soja en welke voedingsmiddelen en gedragingen
borstkanker kunnen veroorzaken. Je krijgt inzicht in wat kanker is, waar het door
veroorzaakt kan worden en wat de juiste benadering is.
Maar nogmaals… zie het als een uitdaging, lees het en zeg niet op voorhand: “ik heb er niets
mee te maken, dus geen interesse!” Laat zien dat je een “schaap” bent dat anders durft te
mekkeren.
Wat nog leuker is en positief zal gaan werken is het feit als wij nu massaal eens anders gaan
mekkeren. Dan kan men ons niet meer tegelijk het hok in duwen. Ons niet met emoties
vangen.
Ga eens terug denken in de geschiedenis. Zoek eens op wanneer bepaalde ziektes
grootschalig de overhand namen en hoe onze leefwijze is veranderd en het gebruik van
medicijnen.
Onze voorouders leefden dichtbij de natuur, gingen op hun gevoel af en hadden ontzag voor
wat groeide en bloeide.
Tegenwoordig vragen kinderen zich af of de worteltjes in de fabriek in de glazen potjes
groeien. Is dit geen teken aan de wand?
Over kinderen gesproken. Kijk eens wat de jeugd op school eet, koopt en als normaal ziet.
Lees op de verpakkingen wat in de zogenaamde voedingsmiddelen zit.

Als je het boekje “Weet wat je eet” leest van het voedingscentrum, dan mogen we ALLES
nemen. Daarin staat letterlijk dat E‐nummers goed zijn omdat het een E‐nummer is!
Dat is een logische verklaring om het te accepteren. Het is goed omdat het een E‐nummer is!
Oh ja, en omdat het een door de Europese Commissie goedgekeurde hulpstof is…
Helder?
En alle studies over aspartaam worden in een paar zinnen afgedaan als onzin! Wel…
aspartaam is en hersengif en heeft al veel ellende veroorzaakt. Donald Rumsfeld had al
belang bij aspartaam. Net zoals als hij dat ook had bij Tamiflu. Deze man was minister van
defensie in Amerika en stuurde de soldaten het oorlogsgeweld in met Tamiflu. Hoezo
belangen? Gouden business… als minister doen of je begaan bent maar ondertussen eigen
zakken vullen!
Stevia, de gezonde tegenhanger van aspartaam, mag alleen op de markt als er op het flesje
met de vloeibare uitvoering aangegeven staat dat het voor uitwendig gebruik is. Wel, het is
geschikt voor verwerking in al ons voedsel. Hoe zot komt dit op ons over? Gedwongen door
de suikerindustrie. Uitwendig gebruik moet doen overkomen of het niet geschikt is voor
consumptie.
Om op het Voedingscentrum terug te komen: vergelijk zo’n boekje eens met het boekje:
“Wat zit er in uw eten?” Het kleine zwarte boekje, zakformaat wat iedereen bij zich zou
moeten hebben met boodschappen doen.
In beide boekjes staan de E‐nummers vermeld en in het boekje dat niet door het
voedingscentrum is uitgegeven staan alle onverkwikkelijke zaken aangegeven die we kunnen
krijgen van deze E‐nummers. Het Voedingscentrum wil ons doen geloven dat we alles
ongestoord kunnen nemen. Neem voor de “grap” eens het nummer E 471 en vergelijk beide
boekjes. Ik weet dat als je het boekje van het voedingscentrum leest, je echt vraagt waarom
wij ons zo druk maken. Lees je het kleine zwarte boekje zonder belangen bij de
voedingsindustrie, dan begrijp je wat wij bedoelen. Wie geloof je? Wat is je gevoel?
Wat is dit dat we vanuit Overheidswege alles ongestoord tot ons kunnen nemen?
Terwijl onafhankelijke personen en instanties de andere kant van alles juist vertellen om ons
te waarschuwen.
Mijn opvatting is: als de Overheid vertelt dat iets goed is voor ons, dat ik dan weet dat ik dat
ik op mijn hoede moet zijn!
Laat het overlijden van Freek en andere kinderen snel een voorbeeld zijn dat alle informatie
rond vaccins en medicatie niet afhankelijk mag zijn van de fabrikanten en andere
belanghebbenden die niet objectief zijn!
Freek heeft dit afgelopen jaar op een verkeerde wijze een grote bekendheid gekregen. We
zijn een jaar verder en ook die zaak is nog niet opgelost.
Zijn ouders en broer wensen wij sterkte tijdens het vervolg en via onze site zullen ook wij
een ieder op de hoogte houden!
Onze belofte aan hen is dat wij verder gaan en anderen willen behoeden voor wat hen is
overkomen.
Bezint eer gij begint! Dit zijn vier woorden die wij al heel vaak hebben gebruikt, maar ook nu
met de komende HPV‐campagne zeggen we dat weer! Leef gezond, wees opgewekt en
positief en de resultaten zullen beter zijn dan met lichaamsvreemde stoffen in je lichaam die
op die manier een eigen leven gaan leiden.

Afgelopen week werden wij gebeld door een opa ergens uit het land. Deze man was blij dat
hij mijn boek had gelezen, hij had het in één adem uitgelezen. Het lag nu bij zijn
schoondochter en dat had er al toe geleid dat zijn twee kleindochters zeker het HPV‐vaccin
niet zullen krijgen! Alleen dit telefoontje was het al waard om het boek geschreven te
hebben! Mijn dag was helemaal goed! Dit is waar wij het voor doen, goede reacties en
waardevolle vermeldingen!
Een andere reactie was er eentje van een moeder die haar zoontje had laten vaccineren vlak
na de geboorte, zoals zo vaak gebeurt. Na zo’n acht weken. Het kleine mannetje was in het
ziekenhuis geraakt na vaccinatie, maar daar lag het natuurlijk niet aan. Het kindje had allerlei
klachten en kwalen maar nee, de vaccins waren niet de boosdoener.
Tot… de moeder van de kleine man mijn boek las en voor haar de puzzelstukjes op hun
plaats vielen. Daarna kreeg ik een bedank mailtje en haar inzichten waren volledig veranderd
en… bijgesteld! Ook die kleine man zou geen vaccin meer krijgen en ik heb de moeder op de
extra service gewezen op onze site. De knop “Producten/Diensten en dan
Diensten/Mogelijke Hulp” om vaccinaties te laten ontstoren. Want ook dat is mogelijk. Onze
cellen hebben een geheugen en “onthouden” wat er is gebeurd. Welke ziektes wij hebben
gehad, welke stoffen wij toegediend hebben gekregen. En dat kan met verstrekkende
gevolgen zijn. Die belasting moet uit ons lichaam om weer optimaal te kunnen functioneren.
Informeer zelf bij personen die dat kunnen verzorgen, wij wijzen alleen de weg! Opdat je
nooit kunt zeggen: “Ik wist ook niet dat dit bestond!”
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