Wat is 5G?
5G betekent vijfde generatie draadloze
netwerken. Kenmerkend voor het nieuwe
netwerk is de extreem hoge snelheid.
Zo snel, dat het geschikt is voor allerlei ‘smart’
toepassingen, zoals bv. zelfrijdende auto’s.
Nieuwe technologie
De 5G technologie is zo complex dat niemand
precies weet wat de gevolgen voor de volksgezondheid zullen zijn, zelfs de bedenkers niet.
Hoe werkt het?
Mobiele verbindingen werken met een zender
en een ontvanger, jouw telefoon of andere mobile apparaten zijn de ontvangers en zenden zelf
ook: een constante stroom van signalen.
Voor 2- 3- en 4G blijven de bestaande gsm-masten in gebruik en hebben in
verhouding met 5G een lage frequentie.
De hoge 5G frequentie met de 3.5 MGz golf
heeft een veel korter bereik en is minder doordringend dan 4G.
De providers zijn genoodzaakt kleine
zenders/ontvangers (vergunningsvrij)
tussen 50-100 meter op alle mogelijke
plaatsen te monteren bijvoorbeeld op
lantaarnpalen en langs snelwegen om zo
het signaal krachtig te maken en er voor
te zorgen dat het overal beschikbaar is.
Bomen worden waar nodig gekapt.
Wanneer 5G?
In Nederland is de verwachte veiling voor de
5G-frequenties begin 2020 en het zal zeker nog
tot 2023 duren voordat e.e.a. breed wordt toegepast. De veiling is nu al omstreden. Het lijkt
nog het meest op een ‘economische gangmaker’
voor de staat die er miljarden aan gaat verdienen. De telecompartijen zijn niet blij met zo’n
‘peperdure’ veiling en kunnen nog voort met
4G, maar willen toch ook ‘de boot niet missen’.
Grote tech-bedrijven hebben veel meer belang
bij 5G.

De nadelen.

- 5G draagt minder ver dan 2-, 3- en 4G.
- De huidige stralingsbelasting leidt al bij veel
mensen tot ernstige gezondheidsproblemen.
- Voor 5G zullen nog hogere stralingssterkten
nodig zijn dan tot nu toe gebruikelijk, om
dat deze korte golf minder diep doordringt.
- Gezondheidsraadtest is onvoldoende.

Onnatuurlijke straling
Alle processen in ons lichaam worden aangestuurd door minuscule elektrische stroompjes.
De elektromagnetische velden van draadloze
apparatuur zijn kunstmatig opgewekt en gemoduleerd. Ze verstoren de natuurlijke frequenties van het menselijk lichaam en veroorzaken
DNA schade. Het immuunsysteem kan hierdoor ernstig verzwakken met als gevolg dat
reeds bestaande ziektes worden ‘aangejaagd’
en doordat 5G in de huid wordt geabsorbeerd
zal dit bovendien tot meer huidkanker en
oogirritatie leiden.
Er zijn experts die 5G nu al genocide
noemen.
Een greep uit de vele en vaak ook vage gezondheidsklachten zijn o.a. migraine, slaapstoornissen, opgejaagd gevoel, moeite met concentreren, hartstoornissen, reumatische aandoeningen,
tumoren, onvruchtbaarheid. Klachten die
verminderen of verdwijnen bij het verlichten
van de stralingsbelasting in de directe omgeving.
5G zal een einde maken aan de uitbundige diversiteit van flora en fauna
die essentieel is voor ons welzijn!
Gelukkig heeft u nergens last van! Maar weet u
dat wel zeker? Meer dan 50% van de Nederlanders hebben Somatische Onvoldoende verklaarde
Lichamelijke Klachten (SOLK) mede veroorzaakt
door alle niet natuurlijke stralingsbronnen.
Steun daarom ons initiatief om de Kop van
Schouwen vrij van 5G straling te houden en
meldt u aan als tegenstander:
Zeg NEE tegen 5G! robvl344@gmail.com
Verdere informatie op internet:
- Artikel Groene Amsterdammer januari 2019
‘Bellen schaadt Cellen’
- You-tube: 5G Gigantic health hazard dr Barrie Trower & sir Julian Rose
- The University of Melbourne,You-tube:
The truth about mobile phone and wireless
radiation” -- Dr Devra Davis
- Websites:
stralingsbewust.info,
eerlijkoverstraling.nl,
zeeuwsplatformstralingsrisico.nl
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Whitespot:
Stralingsluwe zone zonder 5G

5G: gezondheidsrisico’s volgens het
International EMF Scientist Appeal:
- verhoogd kankerrisico,
- cellulaire stress,
- genetische schade,
- structurele veranderingen van het
		 voortplantingssysteem,
- leer- en geheugenstoornissen,
- neurologische aandoeningen,
- schadelijke effecten op zowel
		 het planten- als het dierenleven.
Mark Steel wint eerste rechtzaak
tegen invoering 5G, Gatehead - GB
California City blokkeert
5G-implementaties
Meer Nederlandse gemeentes zetten
vraagtekens bij invoering 5G
Stralingsluw effect:
- gezondere leefomgeving
		 voor mens en dier
- voorbeeldfunctie als whitespot
- extra impuls voor het tourisme
- vluchthaven stralingsslachtoffers
- stijging vastgoedwaarde!

Wilt u meewerken aan een stralingsluw
Burgh-Haamstede zonder 5g-netwerk?
Mail: robvl344@gmail.com of vul in:
Naam:
Adres:
Tel:
E-mail:

