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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 

 

28 oktober 2022 

 

Het blijft modderen met degelijk onderzoek naar de gevolgen van de inentingen tegen Covid-19. 

 

Stichting Vaccin Vrij 

Neonatale sterfgevallen – Het heeft allemaal niets met die prik te maken? 

Dr. John Campbell bespreekt een toegenomen sterfte bij pasgeborenen. De oorzaak is “onbekend”, 

en het onderzoek naar neonatale oversterfte verloopt stroef. Waar hebben we het eerder gehoord… 

Volksgezondheidsdeskundigen sluiten elk verband uit tussen pieken in sterfgevallen bij 

pasgeborenen en het Covid-vaccin. Maar op basis waarvan? 

 

https://stichtingvaccinvrij.nl/neonatale-sterfgevallen-het-heeft-allemaal-niets-met-die-prik-te-

maken/ 

 

29 oktober 2022 

 

Deze tijden zijn niet de gemakkelijkste, maar er vliegen steeds meer deksels van potten die lang 

gesloten bleven. Een ervan is die van (satanisch) kindermisbruik. Bekijk ook deel 1. 

 

Ellaster 

Anneke Lucas: “We moeten onszelf bekrachtigen” 

In deel 2 deelt Anneke Lucas haar hoopvolle visie op de toekomst. Ze ziet de huidige 

machtspiramide, waarbij de top al zijn middelen inzet om hun betrokkenheid bij satanisch ritueel 

misbruik te verbergen, steeds verder afbrokkelen. 

 

https://www.ellaster.nl/2022/10/29/anneke-lucas-we-moeten-onszelf-bekrachtigen/ 
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29 oktober 

Identiek aan hulpgoederen wordt het steeds duidelijker dat een deel van de aan Oekraïne geleverde 

wapens op de zwarte markt belanden en mogelijk in handen vallen van terroristische organisaties. 

LNN Media 

Oekraïense wapens komen op de zwarte markt in Europa, Kiev heeft de situatie niet onder 

controle 

De situatie met de smokkel van Oekraïense wapens wordt kritiek. Er komt steeds meer informatie 

naar boven over de illegale wapenhandel op de zwarte markten van Europa, die Kiev ontvangt van 

NAVO-landen. Tegelijkertijd probeert de wereldgemeenschap, die Kiev steunt in de oorlog tegen 

Rusland, het probleem stil te houden. Een goed voorbeeld hiervan is de situatie met de verwijdering 

van de documentaire ‘Arming Ukraine’ van de Amerikaanse televisiezender CBS. Volgens het 

materiaal bereikt slechts 30% van de geleverde westerse wapens het front. In feite wordt de situatie 

in Oekraïne verergerd met elke levering van Europese en Amerikaanse wapens. 

https://www.lnnmedia.nl/nieuws/oekraiense-wapens-komen-op-de-zwarte-markt-in-europa-kiev-

heeft-de-situatie-niet-onder-controle/ 

 

30 oktober 2022 

De oorlog in Oekraïne waar de EU zonder enige democratische legitimatie, onder druk van de VS, aan 

deelneemt legt de bijl aan de wortel van ‘vredesproject’ Europa. 

Het Europese Huis 

Europa verraden 

De Europeanen zijn bedrogen wakker geworden uit de droom van een verenigd continent. Vanaf de 

ruïnes van mislukt beleid moeten we opnieuw naar Europa kijken. Fragment uit “Endspiel Europa” 

door Ulrike Guérot en Hauke Ritz. 

https://europesehuis.nl/2022/10/30/verraad-aan-europa/ 

 

30 oktober 2022 

Dr. Sucharit Bhakdi was tot hij kritiek uitte op de Covid inentingen een van de meest geciteerde 

medici van Duitsland. Hij leidde meer dan 10.000 artsen op. Nu wordt hij gerechtelijk vervolgd. 

Het Andere Nieuws (video) 

Dr Sucharit Bhakdi: Vaccinaties vernietigt harten en hersenen van miljarden mensen 

Ga mee met Greg Hunter van USAWatchdog.com als hij één op één gaat met de wereldberoemde 

microbioloog en viroloog, professor Sucharit Bhakdi MD, datum interview 29.10.22. 

https://hetanderenieuws.nl/dr-sucharit-bhakdi-vaccinaties-vernietigt-harten-en-hersenen-van-

miljarden-mensen/ 
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31 oktober 2022 

Met de Midterm verkiezingen in de VS in aantocht, staat er veel op het spel. Als de Republikeinen 

winnen, zal de inzet van de VS in Oekraïne een aanzienlijke aanpassing krijgen. En dat is precies wat 

Biden en zijn machtige achterban tegen elke prijs willen voorkomen. 

EnerzijdsAnderzijds 

Oekraïne: ‘false flag’ komende week niet meer ondenkbaar 

Amerikaanse senaat raakt steeds meer verdeeld over ‘de goede zaak’ van de oorlog in Oekraïne. 

Dertig Democratische senatoren schreven hierover al een pleitbrief dat zij de dag erna weer 

(moesten) intrekken. Aan Republikeinse kant is mogelijk veruit de meerderheid tegen de 

ongebreidelde voortzetting van deze uitzichtsloze en momenteel extreem riskante oorlog. Om de 

Democraten bij de komende ‘Mid Term Elections’ aan de macht te houden, hun populariteit is sterk 

gedaald, verwachten kenners dat de komende week via een ‘false flag’ geprobeerd wordt de 

motivatie voor deze oorlog op peil te houden en de Democraten aan de macht. 

https://ezaz.nl/oekraine-false-flag-komende-week-niet-meer-ondenkbaar/ 

 

26 oktober 2022 

Naast geschreven artikelen en video mag de podcast in het nieuwsoverzicht niet ontbreken. Niels 

Lunsing bespreekt in deze podcast het onderwerp ‘water’. 

De Andere Krant (podcast) 

Metaal Kathedraal: Wat weet jij over water? 

Deze week hoor je alles over water. De Metaal Kathedraal is misschien wel het best bewaarde 

geheim van Utrecht. Er zijn vanaf 22 oktober workshops en lezingen te zien over de belangrijkste 

substantie die we kennen: water. 

Niels Lunsing praat deze week met Maureen Baas & Iris Huizing. 

https://www.deanderekrant.nl/podcast/036-metaal-kathedraal-we-weet-jij-over-water-2022-10-26 

 

Nieuws over het nieuws  

29 oktober 2022 

 

Een oproep om de democratie te redden door politieke partijen te verbieden. 

De Andere Krant 

Aanvallen op vrijheid van meningsuiting steeds heftiger 

De hoofdredactie van dagblad Trouw heeft een oproep gedaan om de PVV, FVD en mogelijk JA21 te 

verbieden. De oproep past in een trend waarin democratie en vrijheid van meningsuiting in 

Nederland steeds verder onder druk komen te staan. 

 

https://www.deanderekrant.nl/nieuws/aanvallen-op-vrijheid-van-meningsuiting-steeds-heftiger-

2022-10-28 
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-------------------------------------- 

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 

voor, neem even contact op met de VVJ.  Vragen of opmerkingen? Mail: belangrijknieuws@vvj.nu 
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