
Beste subscriber

Hartelijk dank voor het helpen verspreiden van deze nieuwsbrief. Heb je
de petitie nog niet ondertekend of gedeeld...  Ga dan direct naar de site en
doe het nu!

Doe je zelf al vanalles om je stralingsbelasting te reduceren maar zijn je
buren nog onwetend en asociaal bezig met hun apparaten. Gooi dan eens
deze handige folder in de bus!

Nieuws!
Frankrijk 
In tegenstelling tot in Nederland gebeurt er in het buitenland al wel vanalles..
Twee weken terug heeft Frankrijk in verband met het zorgvuldig omgaan met
stralingsbelasting nieuwe richtlijnen inzake WiFi en antennes uitgevaardigd.. 

Overzichtje van besluiten in Frankrijk:
* voortaan is het gebruiken van wifi hier niet meer toegestaan in crèches en
kleuterscholen (kinderen onder de 6 jr)
* géén antennes in de nabijheid van de scholen
* reclameverbod voor tablets gericht op kinderen onder de 14 jr
* verbod op verkoop mobieltjes zonder oortje
* dringend advies om mobieltje nooit te gebruiken in metro/trein (constant
straling uitzendend)
* het vermijden van zich op te houden in de nabijheid van ingeschakelde
magnetron
* mobieltje niét onder handbereik in slaapkamer
Lees meer..

Italiaanse school vervangt wifi door een bekabeld systeem op aanvraag van de
ouders.

Er is voldoende
bewijs! 

Onder het plaatje zit een overzicht van 34
betrouwbare Studies welke aantonen dat Wifi
schadelijk is voor onze gezondheid en
welbevinden.

Interview met
Zweedse
Stralingsexpert
Professor O.
Johansson
Professor Olle Johansson en zijn onderzoeksgroep houden zich al enkele jaren
bezig met de effecten van straling op de gezondheid. 
 
"In 1990 lieten een paar Amerikaanse wetenschappers zien dat mobiele
telefoonsignalen schade toebrengen aan DNA-moleculen. 
Lees hier het volledige interview.

Filmpjes
Het langverwachte tv interview over de biologische effecten van EM

straling is uit! 

'Australië zet nieuwe 'trend'
"Telefoonverbod voor toeristen in Australië"  Hier

Omdat ie zóó leuk is...

En dat ie laat zien dat er geen menselijke behoefte aan voorafging... Erg
grappig Filmpje

Oproepjes

Heb je ervaring met de keerzijde van draadloze technologie, dan heb je een
ervaringsverhaal. Wil je dit delen zodat zichtbaar wordt hoe uiteenlopend
verhalen en klachten zijn, stuur het dan aub
op: ervaringmetstraling@gmail.com

Ben je op zoek naar een stralingsarme woonplek en bereidt om hierin wat te
investeren. Zou je je in willen zetten voor een gezamenlijk initiatief.. Mail dan
naar Eric Busman op busman17@hetnet.nl 

Wist je trouwens dat...

- Een Dect of Wifi in huis net zoveel straling kan geven als een UMTS mast in
de buurt? Zoek een stralingsarme Dect telefoon en zet Wifi zoveel mogelijk uit!

- 4G netwerk 10x zo'n sterke straling geeft dan het vorige 3G netwerk en
hiervoor zonder enig overleg met buurbewoners door een Arrogante Telecom
duizenden nieuwe masten worden bijgeplaatst.

- Het voor zwangere vrouwen in Israël verboden is om mobiel te bellen ivm de
veel te sterke straling. Zoek overigens ook een stralingsarme babyfoon!

 

Met wederom een zorgzame groet!

Deel deze nieuwsbrief door! 

Marloes van Mensvoort

Verminder Electrosmog
Petitie: http://www.verminder-electrosmog.nl
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