Nieuwsselectie van de commissie CNC van de VVJ
Maandag 1 augustus 2022

Beste Lezers,
Hierbij de wekelijkse nieuwsselectie van de VVJ. We hebben weer een aantal nieuwsberichten van
de leden gekozen van de nieuwsfeed-pagina op de website van de VVJ en vullen dat aan met nieuws
van buiten dat mogelijk ook interessant is.
Het doel hiervan is om van actuele berichten en onderwerpen van alternatieve nieuwskanalen op de
hoogte te zijn, en het delen van artikelen hiermee te bevorderen. Het is tevens een uitnodiging de
nieuwsfeed te bezoeken om te zien wat leden van de VVJ posten.

Nieuws uit de Feed op de website Vrijejournalisten.nl
1 augustus 2022
Café Weltschmerz (via Het Andere Nieuws)
De vonk in het kruidvat – Shohreh Feshtali, Alexander Walraven en Niek Rogger
Alexander Walraven en Niek Roggen zijn bestuursleden van het Nederlandse Teleartsen
Genootschap. “Wij willen mensen beter maken en worden daarvoor gestraft.”
https://hetanderenieuws.nl/de-vonk-in-het-kruidvat-shohreh-feshtali-alexander-walraven-en-niekrogger/
31 juli 2022
LNN Media
Zes jonge artsen overlijden binnen twee weken na start boostercampagne
Zes jonge Canadese artsen zijn kort na elkaar ‘plotseling en onverwacht’ overleden, vlak nadat
ziekenhuizen zijn gestart met het toedienen van een vierde dosis mRNA aan hun medewerkers.
https://www.lnnmedia.nl/nieuws/zes-jonge-artsen-overlijden-binnen-twee-weken-na-startboostercampagne/
29 juli 2022
Stichting Vaccinvrij
Het muntje valt? Zo wordt de Covid-pandemie in stand gehouden en tegen ons gebruikt.
Het gaat niet goed met de gezondheid van de Nederlandse bevolking de laatste tijd. Het oplopende
ziekteverzuim, het stijgende aantal ambulanceritten, en de immer voortdurende oversterfte zijn
indicaties die wijzen op toenemende ziekte en sterfte.

https://stichtingvaccinvrij.nl/het-muntje-valt-zo-wordt-de-covid-pandemie-in-stand-gehouden-entegen-ons-gebruikt/
25 juli 2022
Gezond Verstand
Moordend medisch overheidsbeleid
Een humanitaire ramp in de vorm van massamoord is bijna anderhalf jaar geleden in gang gezet.
Waarom dit, ondanks veel informatie erover, niet onmiddellijk wordt gestopt, komt doordat de
bedenkers van dit beleid technocratische psychopaten zijn, die uit zichzelf nooit zullen stoppen. Dit
vindt niet alleen plaats in Nederland, maar in het hele Westen, ook Amerika, en in andere
werelddelen. We zijn in een Derde Wereldoorlog beland met een totaal andere oorlogsvoering dan
in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Twee nieuwe wapens spelen nu een belangrijke rol: de giftige
injecties en gedragsbeïnvloeding ofwel cognitieve oorlogsvoering.
https://gezondverstand.eu/2022/07/25/moordend-medisch-overheidsbeleid/
25 juli 2022
De Andere Krant
Miljarden mensen die insecten eten? Broodje aap!
Het ministerie van Buitenlandse Zaken en het World Economic Forum (WEF) willen dat mensen
insecten gaan eten ‘vanwege het klimaat’. Zij stellen dat al 2 miljard mensen op de wereld dit doen.
Die claim is gebaseerd op een onderzoek van de Universiteit Wageningen. Maar de hoofdauteur van
dit artikel, insectkundige Arnold van Huis, stelt nu dat dit getal een vergissing is. Het is zeker keer
tien keer te hoog. Ondertussen zijn vrijwel alle restaurants die insecten zijn gaan serveren, daar
weer mee gestopt wegens gebrek aan interesse.
http://deanderekrant.nl/nieuws/miljarden-mensen-die-insecten-eten-broodje-aap-2022-07-24

Nieuws buiten de VVJ
30 juli 2022
De Nieuwe Wereld
mRNA-vaccins and the rise of the all-cause mortality rate.
Marlies Dekkers in gesprek met vaccinatiedeskundige Theo Schetters en viroloog Robert Malone
over de meest recente kennis rondom de mRNA vaccinaties.
https://youtu.be/4ngjpR2IObg

27 juli 2022
Rebelnews
Solidarity convoy supports protesting farmers at Dutch embassy in Ottawa

Canadians across the country came out to show support for Dutch farmers protesting radical climate
policies that are likely to soon be in place in Canada.
https://www.rebelnews.com/solidarity_convoy_supports_protesting_farmers_at_dutch_embassy_i
n_ottawa

-------------------------------------Deze selectie wordt wekelijks opgesteld door de Collectieve Nieuwscommissie (CNC) van de VVJ.
We selecteren uit de RSS-feed van de VVJ-leden. Ben je lid en komen jouw berichten daar niet in
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