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Bill Gates is een gevaarlijk man. Met zijn geld en zijn mogelijkheden om de media te
manipuleren misleidt hij de mensheid.

Of het nu te maken heeft met “opwarming” van de aarde, vaccinaties of genetisch
gemanipuleerd voedsel, overal duikt Bill op.

Onder het mom van het welzijn van de wereldbevolking is Bill Gates juist bezig met het
tegenovergestelde: zo min mogelijk mensen op deze aarde.
Britse wetenschappers van het John Innes Center hebben onlangs een subsidie gekregen van
10 miljoen Dollar van de Bill Gates Stichting. Doel van deze subsidie is de “verbetering” van de
genetisch gemodificeerde granen.
Op zich helemaal duidelijk, als je bedenkt dat Bill Gates meer dan 500.000 aandelen bezit in
Monsanto. Alleen moet Bill deze genetisch gemanipileerde produkten (GMO) dan natuurlijk
weer verkopen als "de oplossing” voor het wereldwijde hongerprobleem. Net zoals Bill vaccinat
ies verkoopt
als “oplossing” met betrekking tot de wereldgezondheid.
In plaats dat genetisch gemanipuleerd voedsel de oplossing is voor een probleem, is het
hiermee juist het tegenovergestelde. Een team van 900 wetenschappers is tot de conclusie
gekomen dat GMO oogsten niet effectief zijn in het bestrijden van het wereldhongerprobleem.
Waar dit grote team ook achterkwam was dat agro ecologische methoden van graan
verbouwen een veel hoger rendement opleveren.
Een ander zeer vervelend bijkomend effect van het gebruik van Monsanto zaden is het hoge
aantal zelfmoordgevallen onder boeren, meestal vanwege de zwaar tegenvallende resultaten
en de hoge kosten. Wereldwijd wordt er iedere 30 minuten ergens zelfmoord gepleegd door een
boer vanwege het gebruik van Monsanto zaden.
Gelukkig beginnen mensen links en rechts wakker te worden zoals in Hongarije, Frankrijk, India
en Polen.
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In Polen wonnen de imkers afgelopen mei van Monsanto en hielden ze daarmee buiten de
landsgrenzen.
Monsanto’s Mon810 maïs, genetisch gemodificeerd om in de plant zelf een nieuwe versie van
het insecticide Bt te produceren, is verboden in Polen. Dit als gevolg van protesten van imkers
die aantoonden dat Monsanto’s maïs de oorzaak is van grote bijensterfte. Polen is het eerste
land dat formeel de link erkent tussen de genetisch gemodificeerde maïs van Monsanto en de
Colony Collapse Disorder (bijenverdwijnziekte) die bijenvolken over de hele wereld doet
verdwijnen. Veel analisten zijn van mening dat Monsanto het gevaar van hun genetisch
gemodificeerde producten voor de bijen altijd al heeft geweten.
In februari dit jaar won een Franse boer een rechtszaak tegen Monsanto.
De Amerikaanse agrochemiereus Monsanto is in het Franse Lyon verantwoordelijk bevonden
aan de vergiftiging van een Franse landbouwer. De graanboer ademde in 2004 dampen in van
het product Lasso, een Monsanto-herbicide dat in ons land verboden is. Monsanto moet
landbouwer Paul François volledig vergoeden voor de hem aangerichte schade, die eerst door
een medisch onderzoek vastgesteld moet worden.
In Brazilië hebben vijf miljoen boeren een rechtszaak aangespannen tegen Monsanto omdat
ze tot in lengte der dagen moeten betalen voor zaden die ze hebben gekocht.
Voor wie precies wil weten wat Monsanto doet en waarom het zo gevaarlijk is, raden wij aan di
t artikel
te lezen van Guido Jonkers.
Bill Gates is een fervent voorstander van eugenetica (rassenleer) en reductie van de
wereldbevolking. Het “helpen” wat Bill doet is dan ook alleen maar gericht op het bereiken van
dat doel. En alhoewel dat misschien op het eerste gezicht niet helemaal duidelijk is vormt ook
het genetisch gemanipuleerd voedsel een onderdeel van dit plan.
Maïs is bijvoorbeeld de basis van het dagelijkse voedsel in Mexico en veel andere Latijns
Amerikaanse landen. Al in 2001 maakte het biotechbedrijf Epicyte bekend dat het in
samenwerking met de Amerikaanse overheid een genetisch veranderde vorm van maïs had
ontwikkeld, waarin antilichamen tegen sperma worden geproduceerd. 'We hebben er al een
hele kas van vol staan,' meldde de president van Epicyte vol trots over zijn 'succes'. De nieuwe
maïsvariant zorgt ervoor dat sperma zó traag wordt, dat het bevruchten van een eicel vrijwel
onmogelijk wordt gemaakt.
Ook bij de ontwikkeling en verspreiding van GMO is de Gates Foundation nauw betrokken. Zo
financiert Gates samen met ondere andere zijn vriend Rockefeller (illuminatie), het Alliance for a
Green Revolution in Africa (AGRA) project, waar het voormalige hoofd van de VN, Kofi Annan,
de voorzitter van is. Via AGRA verspreiden grote concerns zoals DuPont, Dow, Syngenta en
het beruchte Monsanto onder het mom van 'biotechnologie' hun GMO zaden over heel Afrika.
De AGRA-vertegenwoordiger namens de Gates Foundation is dr. Robert Horsch, een
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Monsanto-veteraan met 25 jaar ervaring en lid van het team dat het GMO-product 'RoundUp
Ready' ontwikkelde. Het Monsanto bestrijdingsmiddel 'RoundUp Ready' moet contractueel
verplicht worden toegepast als gebruik wordt gemaakt van Monsanto-zaden. Omdat het
concern een vrijwel geheel monopolie heeft op de wereldmarkt, is 'RoundUp Ready' het meest
gebruikte bestrijdingsmiddel ter wereld.
Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen, dat 'RoundUp Ready' torenhoge concentraties van
het uiterst giftige glyfosaat (een vorm van fosfor) bevat. Uit testen is gebleken dat slechts zeer
kleine hoeveelheden glyfosaat al schade toebrengen aan de embryonale- en placentacellen in
zwangere vrouwen, als ze vlakbij een veld met GMO gewassen het grondwater drinken.
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