
TELEGRAMGROEP
We	 verwijzen	 nog	 eens	 naar	 onze
website	 www.wijdeouders.be,	 daar
vind	je	de	googlemap	kaart,	waar	je

alle,	 bij	 ons	 reeds	 aangesloten,	 bezorgde	 ouders
terugvindt.
Van	zodra	een	ouder	zich	aanmeldt,	kijken	we	of	hun
school	 al	 op	 de	 kaart	 staat,	 zoniet	 plaatsen	 wij	 de
school	 op	 de	 kaart	 samen	 met	 de	 link	 naar	 de
telegramgroep	van	de	ouders	van	deze	school.

GROEI
We	zijn	zeer	blij,	 jullie	al	 te	kunnen	melden	dat	we	al
met	 meer	 dan	 1400	 aangesloten	 ouders	 zijn	 en	 dit
sinds	de	oprichting	op	9	 juni	 2021.	 	Dat	 betekent	 dat
we	 al	 een	 stevige	 stem	 hebben	 in	 Vlaanderen,	maar
dat	we	zeker	nog	groeipotentieel	hebben.

We	rekenen	op	uw,	 'spread	 the	word'-engagement	en
enthousiasme	 om	 mee	 te	 helpen	 de	 groep	 te	 laten
groeien.

Om	de	 telegramgroepen	overzichtelijk	en	werkbaar	 te
houden,	 vragen	we	om	 in	die	ouder	 telegramgroepen
enkel	on	topic	blijven.	Dwz	dat	er	daar	enkel	informatie
mag	 gedeeld	 worden	 over	 jullie	 school,	 acties,
bezorgdheden,	ideeen,	contacten	met	collegagroepen,
enz....	 Geen	 nieuwtjes	 over	 vaccin	 of	 big	 pharma,
tenzij	 nieuwe	 regelgevingen	 of	 aangekondigde	 acties
om	het	vaccinprogramma	erdoor	te	drukken.	Deze	info
is	 nodig	 om	 actief	 te	 kunnen	 anticiperen.	 Zelf	 volgen
wij	ook	mee	op	en	delen	dit	dan	via	onze	nieuwsbrief.	

NIEUWSBRIEF	

Om	de	mensen	gerichter	en	sneller	te	kunnen	bereiken
hebben	 we	 besloten	 om	 te	 werken	 met	 een
nieuwsbrief,	 waarmee	 we	 je	 informeren	 over
eventuele	 nieuwe	 acties,	 die	 de	 staat	 onderneemt
en	 	 die	 je	 kind	 in	 gevaar	 kunnen	 brengen	 en	 met
updates	 over	 onze	 initiatieven	 en	 acties.	 Elke
aangesloten	 ouder	 krijgt	 automatisch	 de	 nieuwsbrief
en	je	kan	je	onderaan	altijd	uitschrijven.	We	hopen	ook
dat	 je	 de	 nieuwsbrief	 doorstuurt	 naar	 alle	 andere
ouders	en	grootouders	die	je	kent.	

Heb	 je	goeie	 ideeën	voor	een	actie	mail	die	dan	naar
acties@wijdeouders.be

Steven	&	Isabelle

SCHOOLREGLEMENT
We	 hebben	 de	 laatste	 week	 een
aantal	 schoolreglementen
geanalyseerd	 en	 we	 vielen	 van

onze	stoel	vanwege	de	inhoud.

Het	meest	 in	 het	 oog	 springend,	 waren	 de	 passages
wat	betreft	CLB	en	opvolging.	We	hebben	dus	recht	op
onderwijs,	 je	hebt	 leerplicht,	wat	op	zich	al	een	kanjer
van	 een	 tegenstelling	 is.	 Een	 recht	 is	 het
tegenovergestelde	van	een	plicht,	omdat	een	recht	iets
is	wat	je	VRIJWILLIG	kan	opnemen.	

Blijkt	nu	dat	je	recht	op	onderwijs,	onderworpen	is	aan
de	 VERPLICHTING	 je	 kind	 te	 onderwerpen	 aan
opvolging	 en	 behandeling	 door	 het	 CLB.	 	 Dit	 wil
zeggen	 als	 jij	 besluit	 dat	 je	 kind	 niet	 mag	 worden
doorverwezen	 naar	 CLB,	 je	 het	 schoolreglment	 niet
kan	 ondertekenen	 en	 zonder	 schoolreglement	 geen
inschrijving	mogelijk	 in	de	school.	 	Wie	nu	een	beetje
hierover	 doordenkt	 ziet	 al	 snel	 de	 onderliggende
agenda,	denk	aan	monitoring.	

Nog	een	doordenkertje:	het	naar	school	gaan,	wordt
letterlijk,	de	schoolloopbaan,	genoemd.	Loopbaan	is	$
gerelateerd.	Je	kind	is	dus	handelswaar.

Tekenen	betekent:	dat	jij	je	voor	akkoord	tekent	en	wat
je	 tekent	 is	 bindend	 voor	 de	 wet	 en	 kan	 wettelijk
afgedwongen	worden.	

Ons	 advies	 is	 om	 het	 schoolreglement	 te
onderhandelen	met	 je	 directie	 en	 om	 het	 zeker	NIET
blindelings	 te	 ondertekenen.	 We	 hebben	 ook	 een
document	 opgemaakt	 dat	 je	 zoveel	 mogelijk	 indekt,
zonder	valse	beloftes	te	wekken.	Want	hoe	je	het	ook
draait	 of	 keert:	 als	 je	 kind	 op	 school	 zit	 en	 ze
vaccineren	 toch	 achter	 je	 rug,	 dan	 ben	 je	 vet	met	 je
stevig	 document	 waarmee	 je	 naar	 de	 rechtbank	 kan
trekken	 voor	 schadevergoeding.	Het	 gaat	 om	 je	 kind,
een	 levend	 wezen	 en	 onbetaalbaar.	 Geen	 enkele	
schadevergoeding	 is	 goed	 genoeg	 om	 het	 leven	 te
vergoeden!!!

IS	DIT	NIET	TE	HARD?

In	 eerste	 instantie	 schrikken	 de	 ouders	 als	 ze	 onze
brief	 lezen	en	 stellen	 zich	de	 vraag:	 "Oei	moet	 dit	 zo
hard?".	Wel	 als	 je	 goed	 om	 je	 heen	 kijkt	 en	 ziet	 hoe
hard	 zij	 met	 ons	 levende	 mensen	 omgaan:	 onze
mensenrechten	 verdwenen,	 economie	 om	 zeep
helpen,	 verstikkende	 onnodige	 maatregelen	 nemen,
dodelijke	 injecties......	 en	 dit	 alles	 voor	 het	 $$$.	 Dan
vindt	Isabelle	dat	haar	brief	nog	zacht	uitgedrukt	is	;-).	

Leven	 versus	 $$$.	 Knopen	 mogen	 nu	 doorgehakt
worden	en	dit	 vinden	velen	hard.	 	 	Onze	brief	 vind	 je
hier,	op	de	site	onder	tabblad	acties.	

TWEE		ZACHTERE	ALTERNATIEVEN

1.	 Je	 tekent	 het	 schoolreglement	 en	 je	 schrijft	 er	 het
volgende	 bij:	 onder	 drie	 opschortende	 voorwaarden:
dat	mijn	kind	continu	beschikt	over	zijn/haar	gsm	zodat
ze/hij	me	kan	bellen	 in	nood,	niet	doorgestuurd	wordt
naar	het	CLB	en		noch	enige	medische	test,	noch	enig
vaccinatie	 mag	 ondergaan,	 noch	 een	 mondmasker
plicht	 zal	 opgelegd	worden.	Dit	 akkoord	 is	 tot	 en	met
31	 december	 2021,	 onder	 voorbehoud	 van	 alle
onvervreemdbare	rechten.	
Waarom?	 wel	 omdat	 op	 1	 februari	 de	 telling	 gebeurt
die	 hun	 subsides	 oplevert	 dus	 als	 hun	 centjes	 in	 het
gedrang	 komen	 zijn	 ze	 sneller	 geneigd	 om	 te
onderhandelen.	Want	jouw	kind	is	helaas	handelswaar
op	zijn	schoolloopbaan.	

-	 Je	 tekent	 het	 schoolreglement	 voor	 akkoord	 tot	 31
december	 2021	 en	 je	 hoopt	 dat	 ze	 maar	 gaan
vaccineren	na	januari	als	de	centjes	zeker	zijn.	

FEEDBACK	VAN	DIRECTEURS

We	 hebben	 al	 wat	 feedback	 gekregen	 op	 onze	 brief
(kennisgeving	 genoemd)	 en	 we	 merken	 toch	 dat
directeurs	 wat	 zenuwachtig	 reageren	 op	 de
kennisgeving.
Ons	doel	is	om	de	garantie	te	krijgen	dat	jouw	wil	wet
is	 inzake	 jouw	 kind.	 Als	 dat	 enkel	 kan	 door	 een
gedeeltelijk	 akkoord	 met	 het	 schoolreglement	 met
opschortende	 voorwaarde	 inzake	 vaccinatie	 en	 CLB
opvolging.	 Deze	 opschortende	 voorwaarde	 is	 wat
vastgelegd	is	in	onze	brief.	

We	gaan	er	vanuit	dat	de	directies	onwetende	zijn	en
enkel	 orders	 opvolgen.	 Aan	 ons	 om	 hen	 de	 nodige
kennis	 aan	 te	 reiken.	 Je	 zal	 aanlopen	 tegen
kortzichtige	 directies,	 met	 de	 anderen	 zal	 je	 kunnen
onderhandelen,	 maar	 één	 ding	 is	 een	 feit:	 als	 ze	 dit
niet	 willen	 ondertekenen	 staan	 ze	 niet	 recht	 in	 hun
schoenen.	

We	proberen	onze	strategie	constant	aan	te	passen	en
te	 finetunen	 op	 basis	 van	 jullie	 feedback,	 die	 je	 altijd
kan	doorsturen	naar	mailadres
schoolreglement@wijdeouders.be.

BELANGRIJKE	 TIPS	 VOOR
THUISONDERWIJS

-	Zorg	voor	regelmaat

Begin	 elke	 dag	 op	 ongeveer	 dezelfde	 tijd	 met
opstaan/ontbijt,	 net	 zoals	 wanneer	 het	 een	 gewone
schooldag	is	(hoewel	het	nu	best	iets	later	mag	zijn	als
je	kinderen	’s	morgens	nog	slapen).	

-	Structuur

Maak	een	soort	van	lesrooster	en	probeer	vaste	tijden
aan	 te	 houden	 voor	 pauzes:	 een	 snackmoment	 in	 de
morgen	 en	 in	 de	 middag,	 het	 middageten	 en
avondeten.

-	Discipline

	Elke	dag	opnieuw	maar	speel	met	de	 invulling.	Eens
les	 binnen,	 eens	 les	 buiten,	 eens	 les	 met	 andere
kinderen	erbij	en	dan	weer	enkel	de	eigen	kinderen.		

-	Kijk	naar	het	temperament	van	je	kind

Het	 ene	 kind	 is	 alert	 in	 de	 ochtend,	 zorg	 dan	 dat	 de
concentratievakken	s'morgens	staan.

BEWUSTZIJNSPROCES

Ouders	 en	 mensen	 in	 het
algemeen	mogen	zich	bewust	worden	van	het	FEIT	dat
je	beschikt	over	een	vrije	wil	en	dat	het	aan	 jij	 zelf	 is
om	in	je	kracht	als	zelfbewuste	mens	te	gaan	staan.	

Vermijd	het	zomaar	in	alles	meegaan,	onderteken	niet
zomaar	documenten	die	je	niet	begrijpt	of	weet	wat	de
mogelijke		gevolgen	zijn.

Durf	neen	te	zeggen	en	wees	kritisch.	 In	de	toekomst
kunnen	we	hier	misschien	ook	nog	meer	op	 inspelen.
Later	meer	hierover.

KENNIS	IS	MACHT

Het	 systeem	 is	 een	 papieren
kaartenhuis,	 dat	 letterlijk	 het	 leven
en	 de	 energie	 van	 de	 LEVENDE
mens	claimt.	(staatsschuld,	 taksen,
belastingen,	wetten	en	plichten,...)

Als	een	kind	bij	de	geboorte	aangegeven	wordt,	krijgt
het	een	geboortecertificaat.

Facebook Website

Het	schoolreglement	is	BINDEND Bekijk	de	webversie

WIJ	DE	OUDERS.BE
Collectief		ter	bescherming	kinderen

Ouders	in	actie
Beste	 ouder,	 jouw	 betrokkenheid	 is	 van
het	 allergrootste	 belang,	 want	 de
veiligheid	 van	 jouw	 kind,	 ligt	 in	 jouw
eigen	handen.	
Na	 één	 van	 onze	 informatieve
zoomsessies,	 kregen	 we	 al	 onmiddellijk
een	 paar	 enthousiaste	 berichten.	 Eén
van	de	 ouders	 hielp	 ons	 al	 uit	 de	 brand
door	 het	 logo	 van	 onze	 Nederlandse
collega's	om	te	vormen	naar	België.	

Alleen	 dienen	 we	 hiermee	 op	 te	 passen,	 want	 juridisch	 gezien	 is	 dit	 logo	 eigendom
van	www.wijdeouders.nl.	We	hebben	hen	de	vraag	voorgelegd	of	we	bovenstaand	logo	mogen
gebruiken.	 Dit	 is	 een	 voorbeeld	 van	 hoe	 goedbedoelde	 acties	 voor	 vervelende	 juridische
staartjes	kunnen	zorgen.	Daarom	ook	dat	wij	een	actieve	juridische	poot	willen	en	bezig	zijn	met
de	opzet	van	een	VZW	structuur,	inzake	aansprakelijkheden	voor	toekomstige	acties.	

Het	is	de	bedoeling	dat	elke	Wij	de	ouders	(WDO)	groep,	acties	zal	kunnen	ontplooien	onder	de
paraplu	 van	 deze	 VZW.	 Ook	 andere	 intitiatieven	 die	 met	 vrijheid	 te	 maken	 hebben,	 zullen
welkom	zijn	onder	deze	paraplu.	

Op	regelmatige	tijden	zoom

Op	maandag	 30	 en	 dinsdag	 31	 augustus	 hebben	 we	 twee	Q&A	 zoomsessies	 ingericht	 voor
bezorgde	ouders.	De	reacties	waren	vrij	positief	en	er	kwamen	dan	ook	hele	mooie	vragen	en
suggesties	aan	bod.	Dit	smaakt	dus	naar	meer	en	we	zullen	dan	ook	op	regelmatige	tijden	deze
sessies	inrichten.	

Op	10	september	2021	om	21u	kan	je	weer	aansluiten	op	een	zeer	interessante	zoommeeting
omdat	we	als	gast	een	CLB-arts	zullen	hebben.	Link	naar	de	zoommeeting

*	Contactgegevens	op	een	rijtje

Om	alles	overzichtelijk	te	houden	hebben	we	een	aantal	verschillende	emailadressen	ingericht.

Vragen@wijdeouders.be	voor	specifieke	en	dringende	vragen	rond	het	onderwijs,	maar	ook	om
suggesties	en	ideeën	aan	te	reiken	wat	we	nog	beter	kunnen	doen	om	ouders	verder	te	helpen.	

schoolreglement@wijdeouders.be	 voor	 feedback	 en/of	 suggesties/vragen	 in	 verband	 met	 het
schoolreglement	en	de	aanpak	voor	een	conversatie	met	de	directeur
	
thuisonderwijs@wijdeouders.be	voor	mensen	die	thuisonderwijsinitiatieven	willen	registreren	op
de	 kaart.	 Ook	 geïnteresseerde	 ouders	 in	 thuisonderwijs	 kunnen	 zich	 registreren.	 Zorg	 dat	 je
naam	en	specifiek	adres	doorgeeft,	zodat	we	een	exacte	pin	op	de	locatie	kunnen	zetten	op	het
kaartje.

Wil	 je	 ook	 meehelpen	 schrijven	 aan	 de	 nieuwsbrief,	 heb	 je	 andere	 skills,	 die	 je	 vrijwillig	 wil
inzetten	dan	horen	we	dat	graag	van	je.		

Via	deze	link	kunnen	nieuwe	mensen	zich	aanmelden	en	abboneren	op	deze	nieuwsbrief.

"Wie	zit	er
achter

wijdeouders"

Voortrekker	Steven

L.O.-leerkracht	en	bezorgde
papa	van	een	tweeling	van	2,5j
en	een	zoontje	van	bijna	5j.
Altijd	bewust	bezig	met
natuurlijk	leven,	waarheid	en
zelfbewustzijn.

Als	leerkracht	is	hij	geschorst
omdat	hij	de	"muilband"
weigerde	te	dragen.	

Eerlijkheid,	verbinding	en
vrijheid	zijn	voor	hem	zeer
belangrijk.

SLOGAN:
Wees	bewust,	we
bewegen	met	je	mee.

-----------

Voortrekker	Isabelle

Isabelle,	met	hart	voor
kinderen	en	moeder	van	een
31-jarige	vrouw,	is	van
www.wijdeouders.be	de
juridische	poot,	meer	bepaald
van	het	vrije	mens/soevereine
concept,	beter	bekend	als	hoe
in	je	kracht	staan.	

Daarbuiten	legt	ze	als
bewustzijnscoach	&	healer,
graag	de	essentie	en	waarheid
bloot	(www.zichtbaar.be).

Eerlijkheid,	verbinding	en
vrijheid	zijn	voor	haar	zeer
belangrijk.	
	

THUISONDERWIJS
De	hamvraag	waar	elke	bezorgde	ouder	nu	mee	worstelt	is,	hoe	veilig	is	ons	kind	op	school?

Vanuit	juridisch	oogpunt	gezien:	zeer	onveilig	en	kwetsbaar,	dus	sterk	af	te	raden.	
Vanuit	 systeemtechnisch	 oogpunt	 gezien:	 hoe	 meer	 kinderen	 thuis	 blijven	 hoe	 meer	 het
systeem	 ontwricht	 wordt,	 dat	 letterlijk	 een	 levensgevaarlijk	 evolutie	 vertoont.	 Alle
mensenrechten,	 worden	 op	 vandaag	 op	 legale	 wijze	 ontnomen,	 voeding	 is	 genetisch
gemanipuleerd,	het	natuurlijke	is	een	gevaar	en	nu	willen	ze	rommelen	met	je	DNA.	

In	dat	kader	zijn	er	2	pistes	mogelijk:

1.	De	veiligste	is	thuisonderwijs
2.	De	WDO	vertegenwoordiging	in	de	scholen	en	onze	documenten	die	we	schikbaar	stelllen.	

Inzake	thuisonderwijs,	vind	je	al	wat	info	terug	op	onze	website	via	het	tabblad	thuisonderwijs.

Eén	 van	 onze	 volgende	 acties	 is	 om	 een	 platform	 te	 bouwen	 rond	 het	 thuisonderwijs,	 zodat
mensen	die	thuisonderwijs	doen	op	een	praktische	manier	op	weg	geholpen	worden,	maar	ook
in	verbinding	kunnen	staan	met	elkaar	om	kennis	en	tips	met	elkaar	uit	te	wisselen.	We	zijn	op	
zoek	naar	vrijwilliger	met	IT	kennis,	die	dit	mee	willen	helpen	opzetten.	

NADELEN	VAN	HET	SCHOOLSE	SYSTEEM

-	Kinderen	leren	in	de	pas	te	lopen	in	plaats	van	zelfredzaam	en	authentiek	te	zijn.
-	Leren	te	gehoorzamen	in	plaats	van	zelf	na	te	denken	en	te	experimenteren.
-	Creativiteit	 en	 leergierigheid	worden	bestraft	want	 ze	moeten	stil	 zijn	en	onzin	uit	 het	hoofd
leren,	waardoor	kinderen	afgestompt	worden	en	desinteresse	vertonen.

VOORDELEN	VAN	HET	THUISONDERWIJS

In	coronatijdperk	heb	 je	de	zekerheid	dat	 je	kind	veilig	 is	voor	onvrijwillige	vaccinatie,	voor	de
groepsdruk	 en	 andere	 druk	 van	 buitenaf	 en	 de	 negatieve	 reacties	 op	 het	 feit	 dat	 je	 kind
ongevaccineerd	is.	

Uit	de	diverse	onderzoeken,	komen	de	volgende	voordelen	naar	voren:

-	De	ouder	maakt	de	ontwikkeling	van	het	kind	van	dichtbij	mee
-	Je	bevrijdt	je	kind	van	ongezonde	indoctrinatie	en	je	kan	het	spelenderwijze	en	op	natuurlijkere
wijze	onderwijzen	met	aandacht	voor	de	eigenheid	en	interessesfeer	van	je	kind.
-	Het	kind	krijgt	individueel	aandacht	en	een	individuele	aanpak	op	maat.
-	 Voor	 kinderen	 met	 ADHD/ADD,	 dyslexie	 of	 een	 andere	 vorm	 van	 neurodiversiteit,	 is	 de
bewegingsvrijheid	zeer	stimulerend	en	bevrijdend.
-	Veel	minder	druk	voor	het	kind	en	minder	saai.
-	Er	kan	meer	tijd	worden	besteed	aan	vragen	en	problemen.
-	De	verstikking	van	grote	klasgroepen	en	gebrek	aan	beweging	valt	weg.
-	De	ouder	is	veel	beter	op	de	hoogte	van	de	vorderingen	van	het	kind.
-	Het	kind	kan	doelgerichter	en	zonder	storende	invloeden	werken.
-	Als	ouder	kan	je	ingaan	op	de	behoefte	aan	differentiatie	wat	betreft	tempo	en	interesse.
-	Als	ouder	kan	je	de	eigen	ideeën	over	opvoeden	en	onderwijs	in	de	praktijk	brengen.
-	Je	kan	vrij	reizen	en	bewegen.
	
NADELEN	VAN	HET	THUISONDERWIJS

-	Als	 je	met	 twee	 gaat	werken,	 zal	 één	 ouder	 thuis	moeten	 blijven	 of	 je	 zoekt	 aansluiting	 bij
collega	ouders	waar	je	kind	mag	studeren.	Vb.	een	parttime	kan	als	je	in	kleine	groepjes	werkt
met	beurtrollen:	maandag	bijvoorbeeld	les	bij	ouder	A	thuis,	dinsdag	bij	ouder	B,	of	enkel	in	de
voormiddag	en	in	de	namiddag	weer	gewoon	thuis...	Wees	creatief.	Maximum	8	leerlingen	per
groep	is	ideaal.
-	Het	zal	heel	wat	 inspanning	van	 jou	vergen,	daarom	gaan	we	kijken	om	een	systeem	op	 te
zetten,	waar	vrijwillers	hun	kennis	willen	delen	tijdens	zoomsessies,	waarop	de	kinderen	kunnen
aansluiten	en	daarop	aansluitend	krijgen	ze	dan	een	proefwerkje	toegestuurd	die	ze	dienen	te
maken.	De	ouders	krijgen	dan	de	oplossingen	en	zij	verbeteren	dan	de	proefwerkjes	van	hun
kind.	
-	Gebrek	aan	interactie	met	andere	kinderen	dus	probeer	in	groepjes	les	te	geven.
-	Het	financiële	luik	zal	ook	een	uitdaging	zijn	maar	gelukkig	is	er	heel	veel	online	te	vinden,	in
de	bib	en	als	vrije	mens	mag	 jij	zelf	bepalen	welk	 lessenplan	of	 leerplan	 je	volgt.	Het	zal	wat
geven	en	nemen	worden.		

"Acties
wijdeouders"

Kennis	 verspreiden	 en	 de
krachten	 bundelen,	 	 is	 nu	 van
het	allergrootste	belang.

Mail	 deze	 nieuwsbrief	 door
naar	zoveel	mogelijk	mensen.

Hopelijk	 zal	 je	 tegen	 dit
weekend	 	 een	 voorbeeld	 van
een	flyer	op	de	site	vinden,	die
je	 zelf	 kan	 afdrukken	 en
verspreiden	via	email.	

Steek	die	in	de	bussen	rond	de
school,	 deel	 die	 rond	 als	 je
gaat	 wandelen,	 vraag	 winkels
of	je	die	mag	uithangen.	Wees
zelf	 creatief	 en	 laat	 ons	 je
geniale	 invallen	 aub	weten	 op
acties@wijdeouders.be.

We	zullen	ook	kijken	voor	gele
fluohesjes	 met
www.wijdeouders.be	op.	

Probeer	 wekelijks	 of
tweewekelijks	samen	te	komen
met	 andere	 ouders,	 vorm	 een
levende	 schakel	 die	 als	 een
tamtam	fungeert.	

"Ik	ben
gescheiden,
wie	beslist?"

Bij	 gedeeld	 hoederecht,
moeten	 BEIDE	 ouders	 hun
akkoord	geven	voor	vaccinatie
en	 dit	 schriftelijk.	 Om	 te
vaccineren	 is	 zowel
toestemming	 nodig	 van	 het
kind	 als	 van	 de	 beide
gezagdragende	ouders.	Op	de
site	vind	je	een	brief	die	je	kan
mailen	 of	 aangetekend
opsturen	naar	je	ex	en	naar	de
school.

UITZONDERING

Vanaf	 12	 j,	 kan	 wel
gevaccineerd	 worden	 zonder
toestemming	van	de	ouders	of
voogd,	 als	 het	 kind	 dit	 zelf
weloverwogen	 blijft	 wensen.
Vraag	 is	 hoe	 weloverwogen
kan	je	zijn	op	12J	minderjarige,
leeftijd.	Wat	 een	 ziek	 systeem
pff...

Om	 dit	 te	 vermijden	 hou	 je	 je
kind	 beter	 weg	 van	 vrienden
als	je	merkt	dat	de	groepsdruk
te	groot	wordt.	

"Promotie
via

smartschool"

We	vernamen	dat	directies	een
brief	kunnen	rondsturen	en
een	bericht	op	smartschool
kunnen	posten	gericht	naar
ouders	met	daarin	enkele
goede	redenen	om	+12-
jarigen	nog	voor	de	start	van
het	nieuwe	schooljaar	te	laten
vaccineren.

Wij	van	wijdeouders	gaan	hier
niet	mee	akkoord.	Smartschool
is	niet	om	promotie	door	te
sturen.	Dat	is	trouwens	een
schending	van	de	privacy
wetgeving.	Er	is	al	eens	een
school	hiervoor	met	boete
bestraft	geweest.	Dus	als	je
weet	hebt	van	een	school	die
via	smartschool	promotie
maakt	voor	vaccinatie	dan	mag
je	hen	binnenkort	de	brief,	die
op	onze	website	zal
verschijnen,	mailen	dat	we	hen
zullen	dagvaarden.	

Meer	over	de	gewonnen
dagvaardingen	in	deze
materie	vind	je	hier.
	

"Goed	om	te
weten"

Het	 juridisch	 systeem	 is
gebaseerd	 op	 leugens	 en	 op
vermoedens.	 Recht	 heeft	 niks
met	 waarheid	 te	 maken	 maar
alles	met	 rechten	die	verleend
worden	 door	 de	 koning	 =
rechtstaat.

Een	 rechtstaat	 bestaat	 uit
gunsten/privileges	die	verleend
worden	 via	 wet	 en	 vastgelegd
via	 registraties	 (regis	 betekent
koning)

VERMOEDENS

Het	 gerecht	 werkt	 ALTIJD	 op
basis	 van	 vermoedens,	 dit	 wil
zeggen:

-	 Dat	 je	 schuldig	 bent	 tot	 je
onschuld	 bewezen	 is	 (staat
anders	 in	 de	 wet	 maar	 dit	 is
mijn	eigen	ervaring)

-	Het	is	echter	niet	zozeer	"wie
zwijgt	stemt	toe",	maar	"zolang
de	 aanname	 niet	 wordt
weerlegd,	 geldt	 de	 aanname".
Zelfs	 al	 weet	 je	 niks	 van	 de
aanname,	 zoals	 bij	 de
geboorte,	 de	 Natuurlijke
Persoon	 etc,	 dan	 zal	 je	 ook
niets	 weerleggen	 en	 daar
maakt	men	gebruik	van.

VERDEDIGING

Je	 eigen	 verdediging	 neem	 je
altijd	het	beste	in	eigen	hand.		

Op	basis	hiervan	wordt	een	legale	entiteit	opgezet=	de	natuurlijke	rechtspersoon	op	jouw	naam.
Alleen	 is	er	niks	natuurlijks	aan	 je	persoon,	daar	die	een	dode	 juridische	 fictie	 is	die	enkel	op
papier	bestaat=	jouw	zogenaamde	identiteit.

Persona	 in	het	 latijn	betekent:	masker.	De	deepstate	 toont	het	 letterlijk	door	alle	personen	nu
letterlijk	een	masker	te	laten	dragen.	Dit	doet	me	denken	aan	de	ezelsoren	van	vroeger	die	men
moest	opzetten	als	straf.	 Ik	denk	dat	ze	zich	 rotlachen	als	ze	al	die	 idioten	met	maskers	zien
rondlopen.	Een	idioot	is	iemand	die	in	een	idee	leeft.	

Een	 persoon	 bezit	 niks,	 ook	 al	 heb	 je	 zogezegd	 vastgoed	 op	 je	 naam	 en	 geld	 op	 je
bankrekening.	Heb	je	je	nog	nooit	afgevraagd	waarom	de	(r)overheid	op	alles	beslag	kan	laten
leggen	als	ze	daar	zin	in	hebben.	Ondanks	dat	het	zogezegd	op	jouw	naam	staat?	Vraag	maar
eens	aan	 je	 notaris	 of	 het	 echt	 jouw	eigendom	 is	 en	waarom	de	 staat	 er	 dan	beslag	op	 kan
leggen?

Een	persoon	heeft	GEEN	rechten,	maar	geniet	enkel	gunsten	en	draagt	plichten	ten	opzichte
van	 zijn	 gunstverlener.	 Dat	 is	 de	 reden	 waarom	 je	 de	 overheden	 niet	 kan	 pakken	 op	 het
aantasten	van	de	mensenrechten,	want	mensen	zijn	onbestaande	voor	de	grondwet.	Kijk	maar
naar	de	mensenrechten:
-	In	art.	1	spreken	ze	over	de	mens	en	scheppen	zo	het	vermoeden	dat	al	het	volgende	over	de
mens	gaat,	maar	 in	art.	2	 is	het	al	eenieder	en	 in	art.	3	ben	 je	al	omgezet	 in	een	persoon	en
denk	 je	dat	dit	een	mens	 is.	Dus	als	 jij	 je	 identificeert	met	 je	 ID-kaart	of	 rijbewijs	als	persoon,
dan	geef	JIJ	VRIJWILLIG	al	je	onvervreemdbare	goddelijke	natuurlijke	rechten	af	en	ruil	je	dit	in
voor	waardeloze	gunsten	van	de	staat.

OUDERLIJK	GEZAG:	FEIT	OF	GUNST?

Daarom	ook	dat	jij	je	goed	bewust	mag	zijn	van	het	FEIT	dat	een	persoon	een	ouderlijk	gezag
GENIET	en	dat	enkel	de	levende	mens	het	ouderlijk	gezag	BEZIT.	Dus	de	(r)overheid	kan	je	uit
je	ouderlijk	gezag	ontzetten	als	ze	iets	erdoor	willen	drukken.	Deze	geheime	informatie	probeert
nu	al	10	jaar	door	te	breken	en	dankzij	covid	zien	veel	mensen	nu	hoe	ziek	het	systeem	echt	is
en	staan	ze	open	voor	deze	verbijsterende	waarheid.		Dat	geeft	ons	nu	extra	sla(a)gkracht	want
nu	weten	we	dat	we	onze	standing	als	levende	mens	eerst	moeten	herstellen.	

Zoek	maar	in	een	wetboek	naar	de	definitie	van	de	mens	of	de	levende	mens.	Je	zal	enkel	een
definitie	vinden	van	een	persoon=	mens	van	vlees	en	bloed.	Maar	als	je	geen	definitie	vindt	van
een	mens,	dan	is	de	definitie	van	een	persoon	ook	ondefinieerbaar.		Een	dode	is	ook	nog	altijd
van	vlees	en	bloed.	Kijk	maar	na	op	alle	geboorte-aktes,	 je	 leest	dat	het	een	kind	 is	 van	het
geslacht	man	of	vrouw,	maar	je	zal	nooit	vinden	dat	het	een	mens	is,	noch	een	levende	mens.
Muggenzifterij	denk	je	nu?	Doe	maar	wat	research	en	je	zal	snel	snappen	dat	het	klopt.		

De	simpele	reden	 is	dat	alle	 levende	mensen	onder	het	gezag	van	de	schepper	vallen	en	dat
enkel	personen	onder	het	rechtstelsel	en	grondwet	vallen.	

Probeer	maar	eens	bij	een	rechtbank	of	bij	een	bank	met	rood	te	ondertekenen	en	je	zal	snel
begrijpen	 wat	 ik	 hierboven	 schrijf.	 In	 de	 rechtbank	 brak	 eergisteren	 letterlijk	 de	 hel	 los,	 toen
iemand	moest	voorkomen	die	mijn	hulp	inriep	en	ik	haar	adviseerde	enkel	een	rode	pen	mee	te
hebben.	 Ze	 werd	 verboden	 om	 met	 rood	 te	 ondertekenen,	 om	 de	 simpele	 reden	 dat	 enkel
levende	 mensen	 met	 rood	 (kleur	 van	 bloed)	 ondertekenen,	 personen	 MOETEN	 met	 blauw
(maritiem	recht)	of	met	zwart	(dode	fictie)	ondertekenen.	

Denk	 je	 nu:	 "	 wat	 een	 kolder	 verhaal	 is	 dit".	 Ik	 ben	 blij	 dat	 je	 dit	 denk,	 het	 toont	 dat	 je	 een
normaal	mens	bent.	 Ik	 had	en	heb	nog	altijd	 datzelfde	gedacht,	 alleen	 is	 het	 bittere	ernst	 en
onze	huidige	realiteit.

Nog	een	 laatste	doordenkertje:	 de	EVRM,	het	 europees	 verdrag	 voor	 de	mensenrechten	 is
gewijzigd	en	in	voege	sedert	1	augustus	2021.	Eén	van	die	wijzigingen	is	onder	andere	dat	het
recht	op	vrij	reizen	eruit	verdwenen	is,	dat	opsluiting	mag	bij	pandemie,....	Je	vindt	alle	info	hier

Ben	je	benieuwd,	lees	dit	dan	eens	(het	Engelstalig	filmpje	vind	je	ook	in	het	artikel)

Op	de	site	van	www.levende-gemeenschap.site	vind	je	via	het	tabblad	blog	heel	wat	informatie.	

Is	er	een	oplossing?	Natuurlijk,	elk	door	de	mens	opgezet	systeem	heeft	een	zwakke	plek.	Dus
herstel	 je	 standing	 als	 levende	 mens,	 gedraag	 je	 als	 levende	 mens	 en	 herstel	 je
overvreemdbare	rechten.	

De	 sleutel	 is	 bewustwording,	 eerlijk	 zijn	 met	 jezelf	 en	 100%	 verantwoordelijkheid	 willen	 en
durven	te	nemen	voor	jouw	leven.	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	acties@wijdeouders.be	toe	aan	uw	adresboek.
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