
Schrijf een brief aan de kamerleden...  

 

1. Schrijf een brief (vraag eventueel iemand om hulp) met jouw klachten nadat 4G is 

geinstalleerd of na het aanzetten van een WifiHotspot óf geef een korte toelichting bij een goede link 

over straling en stuur die door.. 

 

2. Kopieer onderstaande emailadressen in de BCC.. probeer het in ‘groepjes’ van max +/- 50 te 

doen, anders kan het zijn dat de inbox van de ontvangen ze weigert. (Let op BCC en niet gewone CC, 

anders ziet iedereen het hele adressenlijstje in zijn mail.. :-) en versturen maar!! 

Je kunt ook namen selecteren en er apparte mails van maken natuurlijk. Daardoor kun je ze gericht 

op naam verzenden. Als je dat wilt doen, is dat beter.. 

 

3. Hou ons op de hoogte van een eventuele response ;) 

 

Het gaat erom dat deze mensen in de komende maand zoveel mogelijk goede brieven met de 

noodzaak tot het formuleren van mensvriendelijker beleid ontvangen. Goede links met berichten hoe 

het in het buitenland al wordt gedaan. Of over de bewezen effecten of mensen die in benarde 

situaties verkeren etc. 

 

Help mee berichten te versturen met je kennis of ervaringen (ziek, moeten verhuizen, afschermen) 

wat betreft de toename aan straling. Laten we zorgen dat ze dadelijk niet kunnen zeggen dat ze het 

niet geweten hebben. Stuur het bericht ook door naar anderen die in meer of mindere mate last 

hebben van het falende overheidsbeleid, doordat onze norm duizenden malen hoger ligt dan vele 

andere landen en er nog steeds helemaal niets aan eerlijke voorlichting wordt gedaan.   

 

Wellicht kun je je laten inspireren door deze petitietekst..  http://www.verminder-

electrosmog.nl/petitie/inhoud/  of door inhoud van een hier geposte link van het afgelopen jaar op 

deze pagina. Maar maak je eigen brief… 

 

Tip: Probeer de emoties er wat uit te halen, hoewel deze volledig terrecht zullen zijn (ik wordt ook 

doodziek van het geduld wat we al moeten hebben ;-)) Boodschappen worden vaak serieuzer 

genomen als niet de emoties maar simpele feiten spreken.. ! 

 

Heel veel succes ! 
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Groetjes en maak er iets van!  

Marloes 
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