Maar wij zijn gek ;-)
Inmiddels is het hele land vergeven van Wifi en lopen steeds meer mensen
erbij als smartphonezombies. Nog steeds geen enkel waarschuwing van de
overheid... en steken de parlementariërs hun volledige kop in het zand. Terwijl
de techniek haar bestaansrecht ontleent aan het argument van veiligheid, want
overal mobiel bereik, is appen in de auto inmiddels de belangrijkste reden voor
auto-ongelukken. In Zweden worden speciale stoplichten op de grond geplaatst
om naar beneden kijkende voetgangers te waarschuwen, in Frankrijk wordt
mailen na het werk verboden om de werknemers te beschermen en de eerste
Digitale Detoxkampen stromen vol verslaafde jongeren... Maar wij zijn gek ;-)

Inhoud
• Offline de nieuwe luxe
• Festival Offline
• UItzending Zembla (opnieuw gedeeld uit 2004)
• Mooie initiatieven: - Bewoners Lombok
- Overzicht bekende Wifi-Vrije scholen
• Geweldige repliek van Stop Umts

Offline als
Luxe
Geweldige uitzending van
Tegenlicht over Offline zijn.
Altijd en overal online. Dat
klinkt mooi, maar heeft een
keerzijde. Verlies van privacy,
gebrek aan concentratie en
fysieke klachten door klachten van digitale signalen.
Naarmate de digitale netwerken oprukken, zijn er steeds minder plekken waar
je echt alleen kunt zijn. Offline zijn wordt een luxe. Waar kan dat nog? Voor wie
ernaar verlangt af en toe te ontsnappen aan smartphone- en wifi-signalen
introduceert VPRO op 3 mei de internationale White Spots App.
Een kleine maar groeiende groep mensen neemt afscheid van het altijd
verbonden zijn en onderzoekt manieren om zelf de regie te behouden. Wat
kunnen we van hen leren over leven in de digitale tijd?

Kun jij het aan?
Wanneer heb jij voor het laatst een dag je smartphone niet gebruikt? Soms lijkt
het wel alsof het 'echte leven' alleen nog maar online bestaat. In plaats van
extra wifi-zendmasten te installeren, doet festival deBeschaving het
tegenovergestelde.
De Botanische Tuinen van Utrecht zijn op 2 juli de fijnste plek om een dagje te
ervaren hoe het is om offline te zijn. Kun jij het aan?
http://www.debeschaving.nl/ga-offline

Nog maar eens een link naar de
uitzending van Zembla
Uitzending: Ziek van mobiel bellen uit 2004, toen er nog goede vragen
werden gesteld ;-)

Mooie initiatieven
Oproep Bewoners Lombok (Utrecht)
Ken je mensen uit Lombok? Informeer hen dan...
Bewoners Lombok ervaren gezondheidsklachten door steeds sneller mobiel
netwerk vanaf Antoniuskerk
Woon je vlak bij de Antoniuskerk in Lombok en ervaar je ook
gezondheidsklachten? Sta je erachter dat de zendmast uit het druk bevolkte
hart van Lombok verdwijnt?
Meldt dit dan ook bij zendmast@lombok.nl Thanx!!
Zie hier..

Wifivrije scholen
Terwijl de meeste scholen slapend achter de
massa meelopen, zijn er enkele die bewust
wakker worden en realiseren dat gezondheid
van geest en lijf belangrijker is dan overal
bereik...
Ken je er meer? Geef deze dan hier door!!
:-)
Dank Suleika voor dit geweldige initiatief!!

Repliek Leendert
Vriens
Leendert Vriens (Stop Umts) heeft
een gewéldige repliek geschreven op
talloze domme artikelen van Skepsis.
Lees hier het verhaal

Dank voor het mede
verspreiden van deze
belangrijke info
Deel de petitie en nieuwsbrief
aub weer mee door!!
Dank namens Verminder Electrosmog,
Marloes van Mensvoort
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Rob Verboog

Op zoek naar stralingsarme vakantieadresjes?
Kijk op www.wifivrij.nl

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

