Hallo Geïnteresseerde !
Gefeliciteerd!!! Binnen enkele weken hebben we al meer dan 1400
bewuste mensen gevonden welke hun handtekening hebben geplaatst
voor minder Electrosmog!!! Ook zijn we al door diverse media benaderd
om toelichting te geven over de dringende noodzaak van deze petitie.
Omroep Zeeland, Erasmus Universiteit en Salland Centraal willen o.a.
graag nieuwsberichten hierover ontvangen en plaatsen.
Dank voor jullie medewerking tot nu toe...!
Wil je meer doen? Denk dan aan..
- Mail je vrienden en bekenden hierover, met een linkje naar de petitie
- Plaats een stukje in een regionaal krantje
- Gooi een (gratis) foldertje in de brievenbus van je buren, hang ze in de
hal van je flat, in het buurthuis of op het prikbord vd supermarkt etc.
Vind hier: Gratis folders
- Heb je zelf een (ludiek) idee voor je (buurt, school, werkplek, e.a.) Zoek je
medestanders, mail je idee naar ons, dan plaatsen we het bijvoorbeeld in een
nieuwe nieuwsbrief.
- Ondersteun ook Brenda met haar proefproces. Ga voor meer achtergronden
hierover naar de website van het Proefproces. En stuur een mail om je steun te
betuigen. Elke stem telt!

Nationale Stralingsdag!
Komende zaterdag wordt de Nationale Stralingsdag in Den Bosch
georganiseerd. Wil je je beter laten informeren over dit belangrijke thema, kom
dan zaterdag naar de Brabanthallen, waar diverse sprekers en stands
klaarstaan om je uitgebreid te kunnen voorlichten over de schadelijke effecten
van straling, wat je kunt doen, andere goede initiatieven en kansen.
Lees online.

Wat korte filmpjes
Tot op heden neemt nog steeds niemand verantwoordelijkheid voor de risico's
van straling. Terwijl toch al heel veel mensen hier klachten van hebben. Omdat
het de diverse belanghebbenden verschrikkelijk goed uitkomt wordt enkel het
thermische (opwarmende) effect erkent.
Zie hier bijvoorbeeld een Deel van een uitzending van Zembla uit 2007.
https://www.youtube.com/watch?v=a9B08MkaKHo
Ook hier de feiten in (h)eerlijke Jip en Janneke Taal.
https://www.youtube.com/watch?v=pei_KV0uhVs

Wist je dat...
- Een Dect of Wifi in huis net zoveel straling kan geven als een UMTS mast in
de buurt? Zoek een stralingsarme Dect telefoon.
- 4G netwerk 10x zo'n sterke straling geeft dan het vorige 3G netwerk en dit in
Brussel niet eens kan komen omdat het daar simpelweg alle
gezondheidsnormen overscheidt?!
- Je hersenen onder invloed van straling te weinig Melatonine aanmaken en je
daardoor een verstoring van dag/nacht ritme krijgt en een afname van de
bescherming van je cellen?

*verstuurd zonder electrosmog

Met een zorgzame groet!
Marloes van Mensvoort

Verminder Electrosmog
Petitie: http://www.verminder-electrosmog.nl
FaceBook.com/Straling-vervuilt-de-ether
e-mail: info@verminder-electrosmog.nl

