Ter attentie van alle gemeenteraden en leden van de Provinciale Staten van Noord-Brabant (alle collega
griffies en delegatie volksvertegenwoordigers staan in BCC)

Geachte Griffies en delegatie van raadsleden en leden van de Provinciale Staten,
Zeer gaarne verzoeken wij u onderstaande – aanvullende informatie – op het eerder aan u gerichte schrijven
van 22 juni zorgvuldig te beschouwen. Dit primair ten behoeve van het borgen van de goede gezondheid van
kinderen vanaf 12 jaar die nu geconfronteerd zijn met een opmerkelijk – en naar ons inziens noodzakelijk
urgent te heroverwegen – advies van de Gezondheidsraad. De nieuwe bevindingen hebben ook een relatie met
fertiliteit en dus met vrouwen in het algemeen.
Door censuur kunnen belangrijke signalen niet tijdig worden doorgegeven. Een ongewenste ontwikkeling
binnen een democratische rechtsstaat.
De maatschappij als geheel is daarvan de gedupeerde. Ik deel derhalve mijn brief met Zijne Majesteit Koning
Willem-Alexander (met de twee brieven aan de Tweede Kamer bijgevoegd in de PDF). Met name de
bevindingen van Dr. Robert Malone (in referte naar voetnoot 9) bevatten duidelijk verwoorde signalen
waarmee de Nederlandse Gezondheidsraad iets zal moeten doen.
Uiteraard willen alle betrokkenen voorkomen dat mensen met een sterk immuunsysteem gezondheidsschade
zullen ondervinden van de snel op de markt gebrachte mRNA vaccins. Ook wil iedereen voorkomen dat lokale –
en regionale zorg met de ongewenste situatie wordt geconfronteerd van ernstige gezondheidsklachten en
ziekenhuisopnames bij kinderen en volwassenen door toedoen van de eerste type mRNA vaccins.
Nationaal en internationaal neemt de kennis toe over de neveneffecten van de huidige type mRNA vaccins en
daarmee ook de zorg voor gezonde mensen die niet veel te vrezen hebben van Sars-Cov-2 (dat is genoegzaam
bekend) en een onnodig risico lopen door het laten zetten van deze vaccins.
Ik heb de brochure van het Artsen Covid Collectief en van Panda (ter illustratie van de internationale zorgen)
toegevoegd.
•
https://artsencollectief.nl/10redenen/
•
https://www.pandata.org/allrisk-zerobenefit/
Voorkomt vaccinatie transmissie? Natuurlijk niet. Vaccineren doe je alleen voor jezelf! De natuur doet zelf het
meeste werk.
•
Bloomberg over situatie in Israël: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-05/israelsees-decline-in-pfizer-vaccine-efficacy-rate-ynet-says
•
Hartchirurg, Prof. Dr. Jan Grandjean: https://youtu.be/0ZNP8o48uNo
Laten we samen werken aan het vergroten van het noodzakelijke inzicht.

Hoogachtend,
Namens een delegatie van het Regenboogteam

