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Pleegt minister J.P.M. Donner sluipende genocide op onze kinderen?
Betaalt de Staat der Nederlanden alle bij die kinderen aangerichte gezondheidschade?
Minister J.P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weigert al maar liefst 1,4 jaar
lang uitvoering te geven aan een door safety manager A.M.L. van Rooij (werkzaam vanuit het
Ecologisch Kennis Centrum B.V.) gewonnen onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009 (nummer:
200807464/1/H3) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de zaak van Bas
Heijmen tegen de basisschool EBS-Online te Eindhoven. Voor de feitelijke onderbouw lees hierover
het recente artikel “Zaak gif(speel)hout: Beslissing gebaseerd op tot nu toe niet te vinden
documenten” in het het Echte Nieuws (Lees: http://www.hetechtenieuws.org/2010-08-27.php).
Betreffend geïmpregneerd hout waarop onze kinderen massaal spelen binnen lagere scholen,
kindercrèches, speeltuinen, pretparken, recreatieparken, etc, bevatten zeer hoge concentraties
chroomtrioxide(chroom VI) en/of arseenzuur die deels met regenwater mee eruit komen en als kristal
afzetten op het hout. Arseenzuur en chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke
kankerverwekkende verbindingen die wij kennen. Er zijn 4- klassen aan kankerverwekkende stoffen.
Arseenzuur en chroomtrioxide vallen in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende
stoffen. Arseenzuur en Chroomtrioxide zijn ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen
veilige drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul arseenzuur of
chroomtrioxide kan op termijn al kanker veroorzaken. Arseenzuur en chroomtrioxide zijn ook nog
verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische effecten (o.a. impotentie, fertiliteitsproblemen,
menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het geslacht via vrouwen en/of
mannen (o.a. miskramen, doodgeboorte ontwikkelingstoornissen) en afwijkingen op het nageslacht als
gevolg kunnen hebben. Chroomtrioxide (chroom VI-verbindingen) is ook een voortplanting giftige stof
en kan schadelijk zijn via borstvoeding. Voor meer wetenschappelijke onderbouw lees bijgevoegd
deskundigenrapport.
Huidig minister J.P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die nota bene voorheen
(vanaf 1998 tot 2002) staatraad bij de Raad van State en (vanaf 2002 tot 2006) minister van Justitie is
geweest, heeft met het geen uitvoering geven van deze onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State veel (toekomstige) kinderen met kanker
en/of andere zeer ernstige vergiftigingsziekten op zijn geweten. De massale vergiftiging van onze
kinderen met deze meest kwalijke kankerverwekkende stoffen is door toedoen van voormalig minister
J.G.M. Alders (PvdA) van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vanaf 1992 in volle
gang gezet. Voor de feitelijke bewijzen lees hier, lees hier en lees hier en dan maar gek vinden dat in
2005 kanker bij kinderen tussen 2 en 12 jaar al doodsoorzaak nummer één was. Wij kunnen u
vertellen dat de kankerexplosie (25 tot 40 jaar na de eerste blootstelling) nog moet komen. Wij zijn
ervan overtuigd dat als door verantwoordelijk minister J.P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid niet acuut een besluit wordt genomen overeenkomstig de onherroepelijke uitspraak
d.d. 20 mei 2009 (nummer: 200807464/1/H3) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State waarin wordt beslist dat kinderen absoluut niet meer in aanraking mogen komen met dit
geïmpregneerde hout en onderliggende bodem de meeste ouders hun kinderen zullen overleven
omdat die in hun kinderjaren deze massale blootstelling aan ondermeer chroomtrioxide (chroom IV)
en arseenzuur niet hebben gehad.
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