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26 januari 2019 hebben jullie als gemeente Aalten een brief ontvangen van Let’s Talk About
Tech om aandacht te vragen voor het 5G Space Appeal, https://www.5gspaceappeal.org/theappeal/ . In dit appèl waarschuwen duizenden wetenschappers, artsen en ingenieurs voor
ernstige, permanente schade voor de mens en alle ecosystemen wanneer de uitrol van 5G
doorgaat. Zij geven aan dat onmiddellijke maatregelen nodig zijn om de mensheid en het
milieu te beschermen en roepen via dit appèl de VN, WHO, EU, Raad van Europa, de
regeringen van alle landen om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen. Let’s
Talk About Tech stuurt vervolgens het 5G Space Appeal door naar alle gemeenten en
kamerleden in Nederland.
Jullie als gemeente Aalten, waar wij sinds 2010 onder vallen, weten wat 2G, 3G, en 4G met
een persoon kan doen nadat jullie een zendmast wilden plaatsen tegenover onze woning in de
Heurne na gevlucht te zijn uit onze woning in de gemeente oost-Gelre, waar we in 2003 een
woning onder de kathedraal van de Achterhoek kochten (mét achteraf antennes voor de 2G
telecommunicatie) moet het duidelijk zijn hoe desastreus de 5de generatie voor mobiele
communicatie moet zijn. Een techniek die gebruik maakt van millimetergolven.
Nu in de Heurne de mast geactiveerd is kan ik alleen maar zeggen dat ik het heb gevoeld en
wederom lichamelijk veel klachten heb. Ik kan alleen maar zeggen dat er wederom straling in
de slaapkamer komt (die kant was in 2010 niet nodig om af te schermen) en dat we eigenlijk
hier weg moeten wezen. Maar waar moeten we naar toe om te wonen en sociaal zijn is ons
eveneens onmogelijk gemaakt doorat ook de gemeente Aalten gratis wifi gaat aanbieden.
Waar moeten we naar toe?
Laat als gemeente de 5de generatie netwerk voor mobiele communicatie niet toe. Maak een
punt net als voor 2006 toen Aalten de UMTS-masten weigerden, tot duidelijk bleek of het
schade kon geven (na twee jaar bleek dat de overheid gelogen had maar de masten waren al
geplaatst). De onafhankelijke wetenschappers hebben het goed, weet ik uit eigen ervaring en
de Europese Commissie gaat weer zitten wachten op concrete bewijslast, maar die komt altijd
te laat. Als de schadelijkheid eenmaal is bewezen, is de schade al berokkend” zie
https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/2019/01/20/goed-onderbouwd-artikel-van-degroene-amsterdammer-bellen-schaadt-cellen/. De wetenschappers waar onze overheid en
het ICNIRP haar beleid op maken, hebben het fout! Mensen worden wel ziek gemaakt door de
onzichtbare, onhoorbare en reukloze elektromagnetische velden die ongevraagd in ons milieu
zitten en iedereen treffen (ook de mensen die dit niet willen). Mensen moeten vluchten,
mensen moeten ontslag nemen en komen in een sociaal isolement.
Weiger 5G op grond van het feit dat de invoering van 5G is te beschouwen als het grootste
biologische experiment op de mensheid ooit, zonder precies te weten wat de lange termijngevolgen hiervan zullen zijn voor de gezondheid van mens, dier en natuur. Mensen weten niet
beter en hebben de juiste voorlichting nodig. Licht eerlijk voor. Maak de juiste keus.

