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Even een onderonsje met Simon Rozendaal van Elsevier…

Beste Simon,
Graag wend ik mij tot jou.
Allereerst heel hartelijk dank voor
het noemen van mijn naam in jullie
blad, Elsevier. Super! Je hebt je
wederom zeer verdienstelijk
gemaakt, ook al wilde jij
waarschijnlijk het tegenovergestelde
bereiken.
Telkens als je mijn naam noemt in
verband met vaccinaties, bewijs je
mij en velen met mij een enorme
dienst.
Want… allereerst kost het ons niets
om onze activiteiten gratis en voor
niets in de belangstelling te krijgen;
wie wil dat nu niet?
Ten tweede zet je mensen aan het nadenken.
“Nadenken?” Zie ik je denken…
Ja nadenken!
Bekend is namelijk dat jij je graag laat kietelen door de farmacie en je hen daarom geheel
naar de mond praat.
Dat kun je alleen maar doen als je iedereen en alles wat maar enigszins met andere feiten
komt meteen belachelijk maakt en van tafel veegt.
Helaas voor jou, wij laten ons niet van tafel vegen!
Wij blijven met feiten komen en praktijkervaringen zijn er in de directe omgeving ook
genoeg!

Jij beweerde het volgende:

Querulanten en complotdenkers als Hans van der Linde, Micha Kat en Anneke Bleeker
ten spijt, is de vaccinatiegraad in Nederland in internationaal opzicht nog steeds
ongekend hoog: meer dan 70 procent (zo'n 3,5 miljoen mensen) van de zestigplussers
laat zich inenten. Het weinige onderzoek dat is verricht naar de effectiviteit van het
vaccin geeft aan dat de prik een bescherming van 50 tot 60 procent biedt. Het aantal
griepgevallen wordt dus met minstens de helft gereduceerd.

Grapjas, wat ben je toch een grapjas!
Het is dat je met mensenlevens speelt, anders zouden we er echt hartelijk om kunnen
lachen.
Maar je gaat naar mijn idee nogal onzorgvuldig met de waarheid om en dat weet je net zo
goed als wij allen die onbaatzuchtig de informatie verstrekken. Huisarts van der Linde, een
respectabele man die net als wij de feiten verspreidt. Die overigens in het gelijk gesteld is
maar ja, blijf hem achtervolgen met negatieve publiciteit.
Micha Kat die zijn nek al op vele fronten heeft uitgestoken maar ook overal binnen jullie
gelederen in de pan wordt gehakt omdat je niet tegen zijn argumenten in kunt gaan.
En als je dat niet kunt ga je schoppen en slaan, bekend.
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Dat hebben we live al eens mogen meemaken, toen blies je een avond voortijdig af omdat jij
en Dhr. Roel Coutinho inzagen dat de weerstand te groot was vanuit het publiek en dan
kunnen jullie je gezicht alleen nog maar ‘redden’ door net te doen alsof jullie de onschuld
zelve zijn en alle anderen in een verkeerd daglicht te zetten.
Dat heet de kop in het zand steken en weglopen voor de ware feiten.
Daarom nog maar een keer!
Al lang is bekend dat het griepvaccin niet werkt en alleen maar een staaltje is van
farmaceutisch gewin met grote lichamelijk gevolgen voor de ontvangers.
Er zijn publicaties genoeg waarin andere feiten getoond worden, zoals die in ‘The Lancet’,
die onder andere door Mike Adams van NaturalNews verspreid werd:

Schokkende vaccinstudie onthult dat influenzavaccins slechts bij 1,5 van 100
volwassenen beschermen tegen griep (en geen 60% zoals beweerd wordt)
Donderdag 27 oktober 2011
door Mike Adams, the Health Ranger, Uitgever van NaturalNews.com

(NaturalNews) Een nieuwe, in The Lancet gepubliceerde wetenschappelijke studie
onthult dat griepvaccins slechts bij 1,5 op de 100 volwassenen die een griepprik
hebben gehad, griep voorkomen. En toch, hoe voorspelbaar, wordt dit rapport als
‘klantenlokker’ gebruikt door de wetenschappelijke kwakzalversgemeenschap, de
vaccinpromotende CDC en de wetenschappelijke klungels van de mainstream
(=heersende stroming in de) media als bewijs dat ‘griepvaccins voor 60% effectief
zijn!’

Beste Simon, vaccins veroorzaken meer schade en inmiddels komen er steeds meer
voorbeelden naar buiten.
Zoals recent een verhaal dat aan ons werd verteld.
Hier in de omgeving heeft iemand een hond die laatst ongelooflijk ziek werd. Zo ziek, dat
men het ergste vreesde. Wat de eigenaar had geconstateerd was het volgende: al

wandelend in het bos
had zijn hond de
uitwerpselen van
paarden opgegeten.
Tja, honden zijn niet
bepaald de meest nette
wezens op deze planeet
en ook deze hond had
blijkbaar last van dit
euvel. Eerlijk gezegd zijn
wij blij dat ondanks dat
onze hond ook zijn
eigenaardigheden heeft,
hij dit gelukkig niet doet.
Wij hebben het dus niet
persoonlijk meegemaakt
maar de eigenaar van de

zieke hond kon ook de eigenaar van het bewuste paard traceren en wat bleek?
Dat edele dier was kort daarvoor gevaccineerd!
Niet zo beteuterd kijken nu, want ja dit zijn feiten uit de praktijk die meer zeggen dan al het
geblaat van de farmacie bij elkaar.
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Eerder zei ik al dat je ons niet zomaar van tafel kunt vegen en ook nu hebben we weer een
antwoord dat hout slaat!
De vaccins van het paard hadden een zeer negatieve invloed op de hond. Hoezo onschuldig?
Simon, jij kunt alleen maar spreken zoals je spreekt! Stel je voor dat je ook maar één keer
laat blijken dat je mogelijk twijfelt en mij en anderen kunt waarderen omdat wij allen alleen
maar diverse informatie verspreiden om een compleet beeld te krijgen van wat er werkelijk
gaande is… Dan kun je ‘je witte voetje’ bij o.a. GlaxoSmithKline wel vergeten.
Je bent voor of je bent tegen en jij kunt niet de farmacie als ‘vriendje’ houden en
tegelijkertijd de waarheid verspreiden. Nee onmogelijk!
Door deze informatie te verspreiden en zo velen te doen geloven dat een griepvaccin juist
goed is ben je op ‘legale’ wijze bezig velen de vernieling in te helpen!
Een andere conclusie kan ik niet trekken.
Slaap je nog wel rustig?
Lees onderstaande artikelen eens door!

Anneke Bleeker
Bergen NH
19 november 2012
www.gezondverstandavonden.nl
www.verontrustemoeders.nl

Elsevier – week 45, 10 november 2012
http://www.verontrustemoeders.nl/2012.11.10%20Griep%20-
%20Het%20hartaanvalvaccin%20-%20Elsevier.pdf

Volledige artikel uit NaturalNews:
http://www.verontrustemoeders.nl/Vaccinatiestudie%20-%20influenzavaccins.pdf

Nog een paar linken over het falen van de Griepprik:
http://www.verontrustemoeders.nl/pagina27.html

Pharmaceutisch Weekblad
http://www.pw.nl/nieuws/nieuwsberichten/2011/griepprik-twijfels-over-werkzaamheid

KOPP Online
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/jon-rappoport/das-impfstoff-
imperium-ist-zusammengebrochen.html

Orthomolecular Medicine News Service (OMNS)
http://www.earth-matters.nl/5/4874/gezondheid/gezondheidsautoriteiten-geven-het-nu-
toe-ernstige-bijwerkingen-van-vaccinatie-tegen-mexicaanse-griep

Paul Flynn, MP
http://paulflynnmp.typepad.com/my_weblog/2012/02/swine-flu-the-pandemic-that-
never-was.html

Knack.be
http://www.knack.be/belga-algemeen/griepprik-werkt-niet-bij-ouderen-en-mensen-die-
al-kampen-met-gezondheidsproblemen/article-1194874808058.htm?nb-
handled=true&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-23-11-
2010&utm_campaign=Newsletter-Site-Knack-NL-nl


