Brussel, 14 oktober 2020

Betreft: WiFi en straling op school

Geachte directeur,
Geachte leden van de schooldirectie,
Intussen is het nieuwe schooljaar alweer van start gegaan. Schoolbanken zijn gevuld. Speelplaats
en schoolgebouwen bruisen van het leven. Jongeren en kinderen vinden er hun plaats. Het is een
jaarlijks ritueel waar we allemaal vertrouwd mee zijn. Schoolgaan, dat is immers leren in een
intens sociale omgeving.
In tijden van corona gaat schoolgaan echter over meer. Vandaag gaat schoolgaan ook over leren
in een veilige omgeving. In dit schrijven willen wij het niet over corona hebben, maar over een veel
gevaarlijker vijand voor het lerarenkorps en onze schoolgaande jeugd: draadloze technologie.
Over de gevaren van draadloze straling bestaat eigenlijk geen twijfel meer.
Al meer dan twintig jaar wordt de exponentiële toename van kanker, reproductieve problemen,
autisme, ADHD en een rist andere symptomen in verband gebracht met de toenemende
belasting door draadloze communicatietechnologie. Sinds 2011 beschouwen de WHO en het
IARC (International Agency for Research on Cancer) draadloze stralingstechnologie als mogelijks
kankerverwekkend, groep 2B. De laatste tijd gaan echter steeds meer stemmen op om deze
classificatie te verstrengen naar waarschijnlijk kankerverwekkend of zelfs naar kankerverwekkend!
Dit alles klinkt misschien straf, maar het is volkomen logisch als u zich realiseert dat ook mensen
elektromagnetische wezens zijn waarvan zelfs de lichaamscellen op elektrische wijze
communiceren.
Ondanks de groeiende ongerustheid van steeds meer wetenschappers naast ook, bijvoorbeeld, de
Raad van Europa, worden publiek en media hierover al decennia gedesinformeerd, ja zelfs
misleid. Het gaat allemaal over vele miljarden, weet je wel.
De lancering van de 5G in België is een nieuw, triest voorbeeld.
Wij zijn de adviezen en de brochures van onze overheden naar scholen toe ingedoken, en hebben
geconstateerd dat veel van de aangeboden informatie gebrekkig, tot zelfs grofweg onjuist is. 5G
en de nieuwe wifi-generatie zullen de huidige stralingsbelasting van zowel het onderwijzend
personeel als van de schoolgaande jeugd gewoonweg exponentieel doen stijgen.
De gevolgen daarvan zijn niet moeilijk te voorspellen.

In Israël (2013) werd bijvoorbeeld een groot onderzoek bij schoolkinderen gedaan. De vijf meest
voorkomende korte-termijn-symptomen waren: hoofdpijn, neusbloedingen, duizeligheid,
concentratieproblemen en uitputting. De klachten verdwenen echter onmiddellijk bij het
wegnemen van de stralingsbronnen waar leerlingen en leerkrachten continu aan waren
blootgesteld. Na meerdere rechtszaken o.l.v. advocate Dafna Tachover werd beslist om het
gebruik van wifi in Israëlische scholen grotendeels te verbannen.
Ook in Frankrijk is het gebruik van smartphones op school sinds augustus 2018 verboden. Dit
naast meldingen van gezondheidsproblemen ook om andere redenen, zoals bijvoorbeeld
preventie van cyberpesten en sexting.
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In Gent is het gebruik van wifi-routers op lagere scholen verboden sinds 2014.
Intussen spraken al vele duizenden artsen in meerdere landen zich uit over de schadelijkheid van
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draadloze straling. In België is er bijvoorbeeld het Hippocrates Electrosmog Appeal.
Wij zijn uiterst bezorgd over de toekomst van onze schoolgaande jeugd en het lerarenkorps en
willen u, nu het nog kan, behoeden voor een reële catastrofe. Er zijn breed beschikbare bekabelde
alternatieven zoals ethernet kabels en koppelstukken/adapters, die onze jongeren perfect toelaten
op een gezonde en veilige manier vertrouwd te raken met het internet.
Draag alsjeblieft zorg voor een gezonde schoolomgeving voor leerlingen, leerkrachten en
uzelf. Bescherm u, uw collega’s en de schoolgaande jeugd en kies voor een bekabelde
internetomgeving die wifi en nieuwe technologie als 5G uit de schoolmuren bant. Wij kunnen u
hierbij desgevallend gratis helpen.

Het Save Belgium team.

Een initiatief van www.savebelgium.be in samenwerking met www.stralingsarmvlaanderen.org
U kan ons contacteren op: redactie@savebelgium.be.
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https://www.hln.be/in-de-buurt/gent/geen-wifi-in-kleuterscholen~afa83e66/
https://nl.hippocrates-electrosmog-appeal.be/

