Samen voor de vrijheid,
ontwikkeling en gezondheid
van onze kinderen.
Zonder de schadelijke effecten van coronamaatregelen
De coronamaatregelen hebben een enorme impact op het leven van onze kinderen. De
afgelopen twee jaar, nu en in de toekomst. Als ouders dienen we daarom zeer kritisch
te zijn op het nut en de noodzaak van deze maatregelen. Zeker nu steeds duidelijker is
dat de wetenschappelijke onderbouwing van de maatregelen ontbreekt en wordt
gerechtvaardigd door onbetrouwbare modellen, doemscenario's en opgeklopte angst.
Onherstelbare schade
De maatregelen hebben voor een enorme stijging van suïcidaliteit, depressies en
stoornissen bij de jeugd gezorgd. Steeds meer psychologen waarschuwen voor
onherstelbare schade aan de geestelijke gezondheid. Daarbij wordt er grote (sociale)
druk uitgeoefend op kinderen om zich te laten vaccineren, terwijl officiële cijfers een
verontrustende hoeveelheid ernstige bijwerkingen laten zien zoals hartspierontstekingen
en bloedstollingen. Bovendien weet niemand wat de lange termijn gevolgen zijn, omdat
het vaccin zich nog in de experimentele fase bevindt. Dit alles voor een virus dat voor
kinderen ongevaarlijk is. En dat, ook na vaccinatie, nog steeds kan worden overgedragen.
Belang van de kinderen altijd voorop
Wij de Ouders bundelen de krachten om onze kinderen te beschermen en ze de jeugd en
schooltijd te geven die ze verdienen. Het belang van onze kinderen staat altijd voorop.
Hier handelen we naar. Van docenten en schooldirecties verwachten we dat ze dit ook
doen. En dat ze zich niet laten leiden door angst of verschuilen achter richtlijnen.
Verbinden en verenigen met ander bezorgde ouders
Informeer jezelf, kom in actie en verenig met andere bezorgde ouders. Ga naar
wijdeouders.nl/verbinden om in contact te komen met ouders van de school van jouw
kind(eren).

wijdeouders.nl

Een coronavaccin voor je kind?
10 belangrijke feiten om mee te nemen in de overweging
1. De kans dat gezonde kinderen ernstig ziek worden van Covid-19 is zeer klein. De kans
op overlijden is vrijwel nihil. De overgrote meerderheid krijgt geen of slechts milde
klachten.
2. Veel kinderen hebben al natuurlijke immuniteit opgebouwd doordat ze ongemerkt al in
aanraking zijn geweest met het virus. Deze biedt langdurige bescherming tegen C-19.
3. Bijwerkingencentrum Lareb meldt (t/m 9 januari jl.) “Tot nu toe zijn er 620 meldingen
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4. De (middel)langetermijngevolgen voor bijvoorbeeld vruchtbaarheid, reactie op
medicijnen en de algehele gezondheid zijn onbekend voor iedereen.
5. Het Pfizer-vaccin is gebaseerd op een techniek die nog niet eerder is gebruikt in
vaccins voor mensen, de zogenoemde mRNA-techniek.
6. Het vaccin is momenteel in de onderzoeksfase; het onderzoek van Pfizer is nog niet
afgerond en loopt nog tot 2023. Het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een
tijdelijke, voorwaardelijke toestemming verleend om het vaccin te gebruiken.
7. Kinderen hebben geen belangrijk aandeel in de verspreiding van het virus.
8. Onderzoek gepubliceerd in medisch tijdschrift The Lancet toont aan dat de vaccins de
kansen om COVID-19 op te lopen verkleinen met 0,8% (Pfizer).
9. Er is nog geen onderzoek waaruit blijkt dat er minder virusoverdracht is na vaccinatie
en dat vaccinatie dus bijdraagt aan groepsimmuniteit.
10. Wereldwijd roepen meer en meer artsen en wetenschappers – waaronder
Nobelprijswinnaars – op om onmiddellijk te stoppen met de vaccinatie van gezonde
kinderen. Het Artsen Covid Collectief noemt het “medisch en ethisch onverantwoord”.

Betrouwbare bronnen en meer waardevolle
informatie vind je o.a. hier:
www.lareb.nl/coronameldingen
www.artsencollectief.nl
www.ntvg.nl/artikelen/de-rol-van-kinderen-de-transmissie-van-sars-cov-2
www.swprs.org/covid-and-kids-the-evidence
www.childrenshealthdefense.org
www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext
www.medalerts.org
www.worlddoctorsalliance.com
www.ntvg.nl/artikelen/de-rol-van-kinderen-de-transmissie-van-sars-cov-2

"Onze kinderen moeten erop
kunnen vertrouwen dat wij als
volwassenen keuzes maken in
hun belang. Dat is onze plicht als
ouders. Als wij ze niet
beschermen, wie dan wel?"

