
Bekende landgenoten vertellen de waarheid!  
 
Via bekende landgenoten kun je 
gemakkelijk een boodschap 
verspreiden. 
Wat zij vertellen komt zeer 
geloofwaardig over en velen zullen 
dat wat zij vertellen dan ook direct 
aannemen. 
Wat je op de televisie ziet is ‘waar’ 
en als een bekende landgenoot iets 
‘kwaakt’ dan moet je dat toch 
wellicht heel serieus nemen! 
Verder geen discussie mogelijk; zij 
zullen het je vertellen! 
Gewoon zwart op wit accepteren en 
niet meer over nadenken. 
Als je gaat nadenken kun je mogelijk 
tot andere inzichten komen en dan moet je opeens zelf de verantwoording nemen, dus 
wanneer zij het zeggen kun jij rustig slapen! 
 
Bekende landgenoten, wij zien ze regelmatig actief als er weer een actie ontketend wordt. 
Dat trekt de aandacht en zo komen de resultaten tot stand.  
Een actie met ‘de strijd tegen’… Altijd en eeuwig de strijd ergens tegen. 
Nooit voor de goede kant die we eigenlijk willen bereiken. 
Is dat ook niet een vreemde gedachte? 
Als wij ergens tegen strijden dan vergroten we toch het probleem? 
Tegen oorlog? Of voor de vrede? Moeder Theresa zei dit al, zij wilde alleen ‘voor’ het goede 
zijn en niet ‘tegen’ het kwade. 
De strijd tegen borstkanker.  
Olga Commandeur heeft al vele malen aangegeven te strijden tegen borstkanker. 

Met krachtige stem geeft zij aan te gaan 
wandelen en je kunt meedoen met deze actie 
om zo geld in te zamelen. Strijden, wij gaan 
ten strijde… Samen strijdvaardig! 
 
Angela Groothuizen heeft zich laten verleiden 
om mee te werken aan een filmpje om meisjes 
naar het HPV‐vaccin te lokken. Maart 2009 
begon deze grootschalige prikactie. 
Dit was de strijd tegen HPV! Strijdvaardig 
vertelde Angela dat we onze dochters 
moesten beschermen! Dus adviseerde zij 
zonder te verblikken of verblozen dat deze 
vaccinaties de oplossing waren! Had zij zich 

eerst ingelezen? Wist zij wie er belangen hadden? Heeft zij de bronnen nagetrokken of zag 
zij dit gewoon als een ‘opdracht’? 
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Marjan Berk heeft zich later in die periode ook ingezet voor de filmpjes vanuit het 
reclamebureau (ComBat genaamd) 
om de meisjes alsnog over te halen 
zich te laten vaccineren daar de 
opkomst in de ogen van het RIVM 
miserabel slecht was. 
ComBat betekent: ‘Te bestrijden’ of 
‘vechten’. 
Dan zet je toch bekende 
Nederlanders in? Zij ‘helpen’ in de 
strijd tegen… 
Marjan Berk die haar schoondochter 
heeft verloren aan 
baarmoederhalskanker. Dat is erg, 
daar willen wij absoluut niets tegen 
in brengen maar om dit nu te 
‘gebruiken’ om grootschalig meisjes 
te lokken naar een spuit? Hen verkeerd in de angst te jagen! Of nog gekker, de moeders 
danig op het gemoed te spelen. Marjan Berk heeft ook in de damesbladen geschreven dus 
zet je op die wijze alweer een image neer! Een schrijfster, bekend in het land die ‘strijdt 
tegen’… Dus het advies was: een spuit! 
Eén Spuit?  
Drie spuiten in een half jaar tijd! 
De gevolgen? 
Die ervaren we in de loop van de komende jaren.  
Misgeboortes, geen kinderen kunnen krijgen, mogelijk kanker of andere ernstige ziekten die 
dan echt niet in verband worden gebracht met vaccins waarmee lichaamsvreemde stoffen 
het lichaam in worden gejaagd. DES en Softenon vergeten? Was ook zo ‘onschadelijk’!  
 
Wanneer wij een spuit met gif nemen en vervolgens een willekeurig persoon injecteren 
worden wij opgepakt en mogelijk aangeklaagd voor een poging tot moord. Dat is strafbaar! 
Maar de overheid mag spuiten zoveel men wil. Spuit tegen dit, spuit tegen dat, van de wieg 
tot het graf worden wij voorzien als je overal op in gaat. 
Vanaf de geboorte, kindervaccins, reisvaccins, griepvaccins en alles waar maar vaccins voor 
zijn komt aan je voorbij.  
Garantie?  
Niet!  
Als jij problemen ondervindt dan is hun antwoord dat het vaccin vrijwillig was! 
Maar ja, hoe vrijwillig is vrijwillig als er een reclamebureau ingezet wordt en bekende 
Nederlanders hun zegje mogen doen? 
Want als bekenden je vertellen dat je iets ‘moet’ dan komt dat toch net even anders over. 
 
Weer even een uitstapje naar de zuiderburen. 
Al deze gedachten brengen mij weer bij onze zuiderburen. 
Dit is de derde week dat we aandacht aan hen besteden.  
Afgelopen week kwam in het nieuws dat het dochtertje Lore van Katrien en Danny een half 
jaar geleden was overleden aan kinkhoest. 
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Hun verhaal stond in België in de krant onder de kop:  
 
             ‘Hadden wij een prik gehaald, dan leefde Lore nog’. 

Na dood van hun dochtertje werken Katrien en Danny mee aan preventiecampagne… 
 
Een half jaar geleden stierf Lore, het dochtertje van Katrien en Danny, aan kinkhoest, 
een ziekte die bijna uitgestorven was. Ter gelegenheid van de Europese 
vaccinatieweek roept Katrien ouders op om zich te laten inenten. 'Volwassenen 
denken dat ze een banale verkoudheid hebben. Maar voor baby's is kinkhoest vaak 
dodelijk.'
 

Ook dit drama willen wij niet bagatelliseren. Voor deze ouders is het verlies van een kind het 
ergste wat je als ouders kan overkomen. Nu zij media aandacht krijgen worden alle 
gedachten ook verwoord. Maar…  
Als we de achtergrond bekijken van dit echtpaar dan komen zij ook weer uit de 
toneelwereld. 
Is dat verkeerd? Nee, maar het is niet ethisch om bekende landgenoten die een ongelooflijk 
verlies hebben geleden in te zetten in de ‘Europese vaccinatieweek’.  
Ook hier zien wij het beeld dat via ‘bekenden’ hun landgenoten in de angst worden gejaagd. 
 

'Waren wij beter geïnformeerd, dan leefde Lore misschien nog. Waarom heeft 
niemand ons gezegd dat ouders met een kinderwens zich het best opnieuw laten 
vaccineren? Dan hadden we dat direct gedaan.' 

 
Met andere woorden: zij bevelen ook nog eens aan dat je als je een kinderwens hebt, je 
zeker eerst het kinkhoestvaccin moet halen. 
Hoe ver gaan wij? 
Hoe laten wij ons in de angst jagen? 
Nu hebben we het over voorbeelden in Nederland en België, maar dit is uiteraard 
wereldwijd gaande. 
Manipulatie via ‘bekenden’ om zo een heel land als makke schapen naar de slachtbank te 
laten mekkeren. 
Want mekkeren blijven wij tot het eind aan toe. Commentaar op dit en op dat maar 
ondertussen laten we het allemaal gebeuren en gaan we mekkerend ten onder. 
We feesten er zelfs nog bij! 
Net als het orkest op de Titanic: zij gingen spelend ten onder! 
Zo vergaat het wereldwijd met ons allen. We hebben kritiek op vaccins maar de massa laat 
zich zand in de ogen strooien en gaat uiteindelijk weer naar die spuit. 
En dan hebben we het alleen nog maar over dit onderwerp. Wat als we alles erbij haalden? 
 
Kinkhoest, is dat echt niet te genezen? 
Wanneer we de bevindingen van Tinus Smits lezen... Helaas leeft deze man niet meer, maar 
zijn bevindingen leven voort… 
 

Homeopathisch of Regulier of allebei? 
In de reguliere geneeskunde is er geen effectieve behandeling voor kinkhoest omdat 
zoals gezegd antibiotica te kort schieten als de ziekte eenmaal onderkend is. Wel kan 
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het ziekenhuis levensreddend werk verrichten als een klein kind dreigt te stikken in 
zijn slijm. Kinkhoest kan echter uitstekend homeopathisch behandeld worden. Ikzelf 
behandelde succesvol zo'n veertig kinderen en volwassenen en in veel gevallen was de 
hoest binnen enkele dagen tot een week volledig over, soms verdween het 
verstikkende slijm in een of twee dagen en soms duurde het wat langer als het juiste 
middel niet meteen gevonden kon worden. Vandaar ook mijn advies om kinderen met 
kinkhoest homeopathisch te behandelen, zeker de hele kleintjes van enkele maanden 
die grote risico's lopen als ze alleen regulier behandeld worden. Dat er sinds 1996 
officieel 8 kleine kinderen aan kinkhoest overleden is des te triester, omdat er binnen 
de homeopathische geneeskunst de expertise aanwezig is om deze kinderen effectief 
te behandelen. 

 
Het trieste is dat dit wordt weggehoond door het reguliere circuit wanneer men echt niet 
open staat voor andere informatie. 
Nog triester is het dat een bekend koppel ‘gebruikt’ wordt omdat zij op die wijze mogelijk 
invloed hebben op de gemiddelde inwoner van hun land. 
Daardoor rennen allen richting de spuit! 
 
Mijn stokpaardje… 
Kom ik weer bij mijn stokpaardje. Vitamine C! Niet omheen te komen! 
Als dat nu eens ingezet was bij de kleine Lore, mogelijk leefde zij dan nog. 
Klinkt dit hard? 
Net zo hard als de bewering dat zij nog zou leven als zij wel een vaccin had gekregen!  
Vitamine C in grote hoeveelheden, intraveneus toedienen. Vitamine C heeft al zo vaak 
bewezen effectief te zijn maar dat mag niet, het past niet in het protocol! 
Dus de kop in de krant had ook kunnen zijn:  ‘Hadden wij een vitamine C shot gehaald, dan 
leefde Lore nog’. 
Van welke kant willen we het benaderen? 

Lees het boek van Dr. Thomas Levy, ‘Curing the incurable’ (Blz. 118 t/m 
121). Wie en wat willen we geloven?  
Omdat er gevaccineerd ‘moet’ worden volgens de hogere 
regionen worden deze voorbeelden gemanipuleerd 
gepresenteerd. 
In Nederland blijft men bij het RIVM volharden dat de dood 
van Freek Hagoort niets te maken heeft met de gekregen 
vaccinaties. 
In België zet men in de krant dat Lore is overleden maar 
wel gered had kunnen worden door een vaccin. 
Dat zijn weliswaar de woorden van het ouderpaar maar in 
een week waarin vaccinaties op Europees niveau worden 
gepromoot komt dit heel toevallig wel goed uit. 
Toen Freek overleed moest het ‘voorval’ snel verdoezeld 
worden want men was net begonnen met de HPV‐

vaccinatie campagne. Freek overleed op 9 maart 2009 en men was op 2 maart 
landelijk begonnen met deze grootschalige hype.  
Een vaccin blijft een vaccin, als de dood er op volgt geldt dat voor elk vaccin als 
mogelijkheid dus kun je dergelijke ‘antireclame’ niet gebruiken. 
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Vitamine C. Hoe duidelijk willen wij het voorgeschoteld krijgen? 

Nieuw‐Zeeland in beroering 
Een boer in Nieuw‐Zeeland werd in 2009 ziek door de varkensgriep. Hij  
had medische hulp nodig toen hij hoge koorts kreeg en een infectie van de  
bovenste luchtwegen. Zijn conditie verslechterde snel en uiteindelijk raakte  
hij in coma. Het was nog een kwestie van tijd. 
Zo begon de casus Allen Smith. Van hem werd op de Nieuw‐Zeelandse TV verslag 
gedaan vanwege zijn opmerkelijk herstel uit deze benarde situatie. 
Al eerder was bij hem hairy cell leukemie (in het Nederlands 'pluizebol leukemie') 
gediagnosticeerd, een langzaam groeiende, zeldzame variant van de veel vaker 
voorkomende vorm van chronisch lymfatische leukemie (CLL) Zijn longfunctie was 
dusdanig afgenomen dat hij op de intensive care belandde alwaar een CT‐scan 
gemaakt werd.  
Hieruit bleek dat de boer ernstige oedeemvorming in de longen had. Gedurende de 
volgende maand verbeterde zijn conditie niet, ondanks de inspanningen op de  
intensive care. Het medisch personeel wilde de pulmonaire (met betrekking tot de 
longen) behandeling staken gezien het feit dat zijn toestand verslechterde en er geen 
hoop meer was op overleving. 
Familie in actie 
De familie van de boer was het hier niet mee eens en vroeg de doktoren om 
intraveneuze (i.v.) toediening van vitamine C. Een advocaat was nodig om de artsen 
te overtuigen.  
De behandeling werd uitgevoerd, al waren de artsen van mening dat dit niet zou 
werken. Uiteindelijk gingen ze met tegenzin op het verzoek in, met het volgend 
behandelingsschema: 25 gram i.v. (dag 1), 2 x 25 gram i.v. (dag 2), 75 gram i.v. (dag 
3) en 100 gram i.v. (dag 4 tot 6). Twee dagen na de start werd opnieuw een CT‐scan 
gemaakt. De oedeemvorming in de longen was verdwenen en voor het eerst in 4 
weken werd ‘normaal’ longweefsel gevonden. De patiënt bleef echter in comateuze 
toestand en de artsen vonden geen reden om het vitamine C infuus te continueren. De 
reden dat de longen van de patiënt waren verbeterd schreven zij toe aan een 
verandering van de stand van het bed (van een gekantelde naar een zittende positie).  
De daaropvolgende week nam de longfunctie wederom af. De familie van de man 
verzocht opnieuw om toediening van vitamine C. Dit verzoek werd niet gehonoreerd. 
De patiënt werd vervolgens overgebracht naar een ander ziekenhuis in Nieuw‐Zeeland 
alwaar de toediening, nu van oraal liposomale vitamine C (waarmee hoge 
bloedspiegels worden bereikt), werd gecontinueerd in een dosering van 6 gram per 
dag. Ondanks deze lage dosering herstelde de longfunctie. Na een 4 weken durende 
behandeling kwam de man uit de comateuze toestand. Er werd begonnen met orale 
toediening van gewone vitamine C en de man herstelde zodanig dat hij uit het 
ziekenhuis ontslagen werd. Een jaar later was de boer volledig hersteld, ook van de 
leukemie, en in staat om zijn vliegtuig te besturen boven zijn landerijen in Nieuw‐
Zeeland 

 
Nog meer ernstige berichten die eindelijk eens serieus genomen dienen te worden! 
Alle negatieve berichten ten aanzien van vaccinaties worden omver geworpen. Het RIVM 
blijft in ons land glashard ontkennen, bij de zuiderburen kun je ook met argumenten blijven 
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komen en de antwoorden worden steeds grimmiger, dus dat schiet op die manier niet op. 
Als een kind overlijdt ligt het op voorhand nooit aan het vaccin. 
Stel je voor, dan ligt een grote inkomstenbron op zijn kant. Gezonde mensen vaccineren is 
dan voorbij. Zogenaamd beschermen tegen van alles en nog wat! Aandelen en beurzen van 
de rel, compleet ingestort.  
Als een kind overlijdt zonder gevaccineerd te zijn dan ligt het uiteraard daaraan. Dat is en 
blijft hun uitgangspunt. Laat allen dat vooral geloven! 
Daarom moet deze andere informatie breed verspreid worden onder ‘onze buren’, opdat zij 
erover spreken met ‘hun buren’ en de verhalen zo automatisch de ronde doen! 
Neem de volgende feiten! Mike Adams heeft onderstaand bericht verspreid via Natural 
News: 

‘Wetenschapper van het Amerikaanse Centrum voor Ziektepreventie Poul Thorsen 
die in een Deense studie een verband tussen autisme en vaccins verwierp is 
aangeklaagd voor fraude, onrechtmatig ontvangen subsidies en het witwassen van 
geld. 

De laatste jaren gebruikte Thorsen miljoenen aan subsidies om te ‘bewijzen’ dat 
vaccins niet leiden tot autisme. De aanklacht zal invloed hebben op de vaccinatie‐
industrie. 

De oorspronkelijke studie van Thorsen concludeert dat er geen statistisch significant 
verband is tussen Thimerosal, een conserveermiddel gebaseerd op kwik, en autisme. 
De studie stelt dus in feite dat het veilig is om Thimerosal te injecteren in jonge 
kinderen. Nu Thorsen is aangeklaagd voor fraude en het witwassen van geld wordt 
zijn geloofwaardigheid in twijfel getrokken en dit zal doorwerken in zowel de 
vaccinatie‐industrie als de organisaties voor autistische kinderen’. 

Thorsen heeft ons dus zand in de 
ogen gestrooid door maar te 
verkondigen dat Thiomersal 
absoluut geen kwaad kan.  
Hoe geloofwaardig zijn die 
uitspraken nu is uitgekomen dat 
zijn hele handel en wandel één 
grote fraudezaak is geweest? 
Thiomersal, een kwikderivaat is 
geen natuurlijke stof. 
En de geluiden dat dit niet 
uitmaakt omdat kwik ook in vissen 
voorkomt is een dooddoener! 
Letterlijk! Een ‘dood‐doener’!!!  
Kwik hoort van nature ook niet in 
vis en als wij vis eten bewandelt dit 

een andere route door ons lichaam dan wanneer het klakkeloos via vaccins direct in ons 
systeem wordt ingespoten! 
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Hoeveel meer bewijzen moeten wij blijven aanvoeren? 
Als je dit allemaal op een rijtje zet…  
De verhalen die via de media worden gepresenteerd, het gebruik maken van bekende 
landgenoten. Het consequent 
weigeren van vitamine C en alle 
andere natuurlijke oplossingen.  
Geloof je dan nog steeds in al die 
verhalen? 
Hoeveel meer bewijsstukken wil 
je nog van ons krijgen? 
Week in, week uit! 
Wij blijven wel aanvoeren! 
Documenten genoeg, verhalen 
van artsen in overvloed maar 
dan van die personen die zich 
niet laten manipuleren en 
werkelijk het goede met de 
mensheid voor hebben! 
Als je persoonlijk een 
kinkhoestvaccin dient te nemen 
voor je werkelijk een kind verwacht dan mag iedereen in je omgeving wel mee om een 
vaccinatie te halen. 
Je buren, je ouders, je tante, je oom, neef en nicht en wie in je omgeving woont en dus 
regelmatig over je drempel stapt en… hoe zit dit trouwens met huisdieren? 
De dieren in de wei? Als je daar bij in de buurt komt? 
De kraamverzorgster mag vervolgens als een soort ‘politieman’ optreden en het 
vaccinatieboekje controleren als er kraamvisite komt na de geboorte van de kleine 
wereldburger. 
Want niet alleen de ouders hebben invloed op zo’n kleintje, dat zijn heel veel personen 
direct en indirect om hem of haar heen. 
De oplossing is om je hele dorp of stad te vragen zich te vaccineren! 
Hebben we dan alles ondervangen? Alle gevaren die mogelijk op de loer liggen uitgesloten? 
Of… zien we nog iets over het hoofd? Loeren er toch nog ‘gevaren’? 
Hoever gaan we? 
Hoelang blijven we mekkeren voor wij zelf het heft in handen nemen? 
De ouders van Lore wens ik oprecht sterkte met het verwerken van het verlies van hun 
dochtertje. 
Maar graag blijf ik bij de andere kop die ook in de krant had kunnen staan! 
De gemiste kans om vitamine C toegediend te krijgen.  
Mogelijk had Lore dan nog geleefd en deze uitspraak is op dit moment net zo slecht ‘hard’ te 
maken als de uitspraak in de krant! Vitamine C wordt verbannen en niet erkend. Je moet er 
zelf om vragen anders heb je al helemaal geen schijn van kans! 
 
Anneke Bleeker 
Bergen NH, 2 mei 2011 
www.gezondverstandavonden.nl  
www.verontrustemoeders.nl  
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 Foto’s: Anneke Bleeker. Deze mogen met bronvermelding worden gebruikt.  
 
Links: 
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=G9N39CKGO
 
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=L835M2TU
 
http://www.uilenspiegel.nu/producties/het‐dagboek‐van‐anne‐frank
 
http://www.zorg‐en‐gezondheid.be/Nieuws/Europese‐Vaccinatieweek‐‐‐Vaccinatie‐en‐
zwangerschap‐‐nuttig,‐nodig,‐levensbelangrijk/
 
Kinkhoest op de site van Tinus Smits: 
http://www.post‐vaccinaal‐syndroom.nl/3906/kinkhoest.aspx
 
Het verhaal van de boer uit Nieuw Zeeland: 
http://www.verontrustemoeders.nl/2011.05.01%20Ortho.nl%20Vitamine%20C.pdf
 
Kinkhoest en vitamine C uit het boek van Dr. Thomas Levy. 
In het Nederlands, lees het en verspreid deze informatie! 
http://www.verontrustemoeders.nl/2011.05.01%20Kinkhoest%20vertaald%20Thomas%2
0Levy%20LV.pdf
 
Naturalnews orgineel en daaronder de vertaling: 
http://www.naturalnews.com/032216_Thorsen_fraud.html
 
http://www.verontrustemoeders.nl/Verband%20tussen%20vaccins%20en%20autisme%20
aan%20het%20licht%20in%20fraudezaak.pdf
 
www.meerwetenoverfreek.nl  
 
Over vitamine C gesproken: 
http://www.verontrustemoeders.nl/2011.03.06%20Als%20je%20niet%20te%20diep%20n
adenkt%20klopt%20alles.pdf
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