KLAAS DIJKHOFF WAAROM EEN BORD VOOR JE KOP NIET ZO ERG IS ALS ER
SORRY OPSTAAT.
Beste Klaas Dijkhoff,
Nu jij al precies drie maanden stil blijft na onze afspraak van 12 juni jl. in
Marum, wordt het voor mij tijd om jou te gaan helpen.
Zeker nadat ik eerder aan Minister Hugo de
Jonge https://tinyurl.com/yyhzqej6 en Rob
Jetten https://tinyurl.com/y6xb325a schreef dat ik hen wil helpen, wil ik jou
niet in de kou laten staan.
Vooral na mijn gesprek met Minister Hugo de Jonge ben ik er 100% van
overtuigd dat jij je deels aan onze afspraak hebt gehouden en overal navraag
hebt gedaan naar de twee aan mij beloofde bewijsstukken.
Uit feit dat je ondanks ons emailcontact geen afspraak met mij wilt maken
en mij niets toestuurt laat mij zien dat we in Nederland niets weten over de
veiligheid van het BMR vaccin en over het wetenschappelijke bewijs van de
95% dekkingsgraad.
Daarom is het voor mij tijd om de grenzen te verleggen, en reed ik
gisteravond rond de klok van 6 uur de Belgische grens over op weg naar
Brussel.

Dit keer niet met een Politiek Zomerboek, dit keer met een eenvoudige
"Could you please help me?" flyer voor de deelnemers van het Global Vaccin
Summit.
En natuurlijk met een envelop erbij zodat de creme-de-la-creme op
vaccinatiegebied, het onvindbare bewijs naar jou kan toesturen.
Maar jij weet net zo goed als ik dat deze envelop in prullenbak zou
verdwijnen. Dit omdat jij ondertussen echt wel beseft dat het bewijs er
simpelweg gewoon niet is.
Maar toch stond ik rond een uur of 8 oog-in-oog met het European
Convention Center met daarop een groots spandoek van de "The Global
Vaccine Summit".
Terwijl ik naar het gebouw keek gingen mijn gedachten op deze 11e
september nog even uit naar New York. De stad waar 18 jaar geleden op
mysterieuze wijze het WTC7 gebouw in elkaar
stortte. https://tinyurl.com/zo56oas
Na mijn gesprek met de parkeerwachter bij de ingang van de parkeergarage,
liep ik het gebouw aan de voorkant naar binnen.
Terwijl ik naar het bordje keek dat er veiligheidscode geel is in Brussel,
knopte ik een gesprek aan met de bewaker.

Na dit tweede gesprek werd mij wel duidelijk, hier ga ik morgen echt
niemand spreken om te vragen of ze jou willen helpen.
De 400 genodigde rijden de parkeergarage aan het begin van de dag in en
aan het eind van de dag er weer uit. Geen enkel moment om hen te vragen
of ze jou willen helpen.
Ik wist gewoon dat dit niet de manier is om jou te helpen. Dus besloot ik
om weer naar huis te rijden en vandaag te genieten van een vrije dag.
Dus sorry Klaas vanuit mijn kant geen hulp vanuit Brussel.
Dit betekent dat ik nog maar twee opties voor jou zie:
1) Vandaag zelf rondvraag doen in Brussel of
2) de cirkel doorbreken en gewoon het woord uitspreken dat voor zoveel
politici zo lastig blijkt te zijn.
HOE MOEILIJK IS HET NOU OM SORRY TE ZEGGEN?
Op de weg terug naar huis bleef dit ene woord maar door mijn hoofd
spoken. Mede geïnspireerd door "Sorry" het fantastische nummer van
Kensington https://tinyurl.com/yym6esr7
Want hoe zou het zijn als:
✨ Roel Coutinho oud directeur van het Rivm samen met oud minister Ab
Klink gewoon eens menselijk zou zijn en sorry zou zeggen tegen Thanh

Hagoort voor de gehele gang van zaken rondom het overlijden van haar
zoon Freek Hagoort? https://tinyurl.com/yx8sasql
Hoe zou het zijn als:
✨ Rolf Remorie commercieel directeur van GSK eens sorry zou zeggen
namens GSK tegen de Argentijnse ouders waarvan hun baby stierf na een
onethisch vaccin-experiment? https://tinyurl.com/y2gpwzuu
Hoe zou het zijn als:
✨ oud Merck & Co directeur Henry Gadsden in zijn leven ooit eens sorry
had gezegd voor zijn ziekelijke succesvolle visie om medicijnen te verkopen
aan gezonde mensen? https://tinyurl.com/yykhecw5
Hoe zou het zijn als:
✨Stanley Plotkin eens sorry zou zeggen voor alle ziekelijke vaccineexperimenten die hij heeft uitgevoerd? https://tinyurl.com/y4vbu3h5
Hoe zou het zijn als
✨ De organisatie Planned Parenthood (waar de vader van Bill Gates ooit
CEO van was) sorry zou zeggen over hun rol in de handel in kloppende
babyhartjes?
Dit schrikbarende verhaal komt niet uit WO2, niet uit de jaren zestig maar
is gewoon de realiteit in de "westerse geneeskunde". Lees en
huiver: https://tinyurl.com/yylfwqoe
Hoe zou het zijn als
✨ Ben Lucas (NL Directeur Merck & Co/MSD) eens sorry zou zeggen

voor het feit dat Merck & Co al 32 jaar lang geen veiligheidsstudies hebben
gedaan na het BMR vaccin?
✨ En ja hoe zou het zijn Klaas Dijkhoff als jij eens sorry zou zeggen voor
jouw KlaasBrief van 23 augusgust 2018 waarin jij zo ongelofelijk veel
ouders heb geschoffeerd?
✨ En ja hoe zou het zijn Klaas Dijkhoff als jij eens gewoon sorry zegt voor
jouw uitspraak dat ik een onverantwoordelijke vader ben?
✨ Al deze sorry's gaat het leed wat gecreëerd is niet wegnemen. Maar al
deze sorry's zorgen wel voor de erkenning waar heel veel ouders op
wachten.
✨ En ja deze sorry's gaan er mogelijk voor zorgen dat er ooit een dag komt
dat alle zakenmannen die nu in Brussel zitten te luisteren naar een eenzijdig
verhaal opeens de poster van Loesje veel beter gaan begrijpen.
"Een bord voor je kop is niet zo erg als er sorry op staat"
Met gezonde groet,
Frank Ruesink
ps: Met dank aan Boudewijn de Groot voor zijn inspiratie
https://tinyurl.com/havpbg7 en dank aan Door Frankema en
Ellen Vader voor al hun jarenlange inspanningen
https://tinyurl.com/y52oglej.
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