
Geachte......, 
 
In het licht van de mondkapjesverplichting op scholen en dat wij geen mondkapjes dragen, wil ik u 
het volgende mededelen. 
 
Het gaat in het geval van de mondkapjesplicht die vanaf 5 oktober 2020 door school is ingesteld 
letterlijk in het meest extreme geval over leven en dood en in het meest gunstige geval over lichte 
gevolgschade. Beiden en alles wat ertussen ligt, is onacceptabel. Zeker omdat de reden van de 
mondkap geen levensbesparende en veiligheidsbiedende maatregel is. 
 
Minister Tamara van Ark van Medische Zorg die minister Hugo de Jonge verving tijdens zijn 
afwezigheid, legt uit wat het OMT heeft gezegd over mondkapjes en dat het een psychologisch 
expermiment is.  
 
Het gaat om experimentele gedragsbeïnvloeding (expliciet niet medisch gerelateerd) zoals te 
beluisteren in de volgende korte video https://vk.com/video516205560_456239104 (ook bijgevoegd 
als filpmje): 
 
De heer Van Dissel van het RIVM en adviseur voor de overheid heeft gezegd over mondkapjes dat ze 
niet werken, zoals te beluisteren in de volgende korte video 
https://vk.com/video516205560_456239105 (ook in bijlage als filmpje). 
 
Verder is bekend dat mondkapjes bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid als het gaat om 
zuurstof voorziening, inademen van uitgeademde CO2 en vezeldeeltjes uit de mondkap die in de 
longen komen 
 
De Duitse neurologe Margareta Griesz-Brisson heeft de zeer moedige stap genomen naar voren te 
treden over hoe gevaarlijk mondkapjes zijn voor de algehele gezondheid en dan zeker/speciaal voor 
kinderen.  
 
Haar korte bio: Dr Margareta Griesz-Brisson MD, PhD, is one of Europe's leading consultant 
neurologists who is based on Harley Street in London. She is the Medical Director of The London 
Neurology & Pain Clinic, where she currently sees patients. 
 
Deze specialist maakt duidelijk dat een mens dan wel enige tijd kan overleven zonder water of 
voedsel (dagen), maar absoluut niet zonder zuurstof (minuten). En dat is nu precies dat wat de mens 
wordt ontnomen die wordt verplicht om een mondkapje te dragen. 
 
Daar komt nog een keer bij dat diezelfde mens afvalstoffen inademt zoals koolstofdioxide en de 
combinatie met zuurstoftekort kan ervoor zorgen dat de hersenen permanent worden beschadigd. 
 
Waar dit voor volwassenen al erg genoeg is, zo is dit voor kinderen nog veel schadelijker. Omdat 
kinderen van nature heel actief zijn en dus veel zuurstof nodig hebben, wat ze absoluut niet zullen 
krijgen met een lap stof voor juist die organen die ze nodig hebben om te ademen. 
 
In de video via deze link vertelt ze haar zeer belangrijke verhaal over de huidige situatie: 
 
https://www.bitchute.com/video/xD5gvDL3RIGb/ 
 
Dit alles nog los van de ernstige psycholgische gevolgen voor deze opgroeiende kinderen waarvoor 
sociale interactie, aanraking, gezichtsexpressie etc, van extreem groot belang zijn voor hun huidige 
en toekomstige geestelijke en lichamelijke gezondheid. Hierover in relatie tot het mondkapje en 
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regels op scholen en hoe die ermee omgaan, een zeer informatief artikel (geschreven voordat de 
overheid scholen de ruimte gaf, maar niet de dwingende opdracht om mondkapjes daadwerkelijk 
verplichten): 
 
https://stichtingvaccinvrij.nl/verplichting-van-mondkapjes-in-het-middelbaar-onderwijs-mondkapjes-
zijn-niet-verplicht/ 
 
Gezien al het bovenstaande en het feit dat u als directeur het dragen van mondkapjes voor kinderen 
verplicht en voor zover ik kan beoordelen niet van plan bent om daar vanaf te wijken, stel ik u bij 
deze aansprakelijk voor eventuele schade die mijn kind (NAAM EN KLAS) oploopt als gevolg van het 
dragen van een mondkapje. 
 
Het mag dan een dringend advies zijn van Den Haag om kinderen mondkapjes te laten dragen in 
school; zij zijn niet verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen onder uw hoede. U bent dat 
wel. Ook bent u via al het bovenstaande (inclusief 3 videos) in het bezit van de informatie waaruit 
duidelijk wordt dat het dragen van mondkapjes geen medische functie heeft en bij kinderen 
onherstelbare (hersen)schade kan opleveren. 
 
Graag verneem ik van u hoe u denkt de gezondheid van de kinderen onder uw hoede en dan in het 
bijzonder van mijn dochter/zoon, te waarborgen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
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