Presenteer je eigen Witte Zone project!
Op 4 april is er een ideeënbeurs 'Witte Zone'. We weten dat er in het
land verschillende initiatieven ontwikkeld worden met een
stralingsarme omgeving voor meerdere elektrogevoeligen als doel.
Wat zou het mooi zijn als we de krachten kunnen bundelen en van
elkaars ervaring kunnen leren.
De ideeënbeurs is onderdeel van de Landelijke Contactdag EHS die
plaats vindt op zaterdag 4 april 2020 in Leusden.
Kom daarom naar deze dag op 4 april en presenteer je initiatief,
interesseer mensen voor je project en doe nieuwe ideeën op. We
hopen natuurlijk dat veel mensen elkaar op deze dag weten te vinden
en de ideeën en initiatieven die al lopen een extra stimulans krijgen.
Meld je initiatief vooraf aan, zodat we tijd en plek voor je kunnen
inruimen.

Video-oproep aan Tweede Kamer en regering
In het najaar 2019 zijn vijf mensen bij elkaar gekomen om samen
met Martin Pall een videoboodschap op te nemen met de dringende
oproep om de uitrol van 5G te stoppen. Afgelopen dinsdag is deze
boodschap naar alle leden van de regering en Tweede Kamer
gestuurd, ook de landelijke en regionale pers heeft hem ontvangen.
Binnenkort gaat hij nog naar alle Gemeentes met een extra
toelichting. Bekijk hier de video en deel hem vooral!

Internetconsultatie over de 26 GHz band
Er is een nieuwe internetconsultatie over de 26 GHz band.
Je kan nog tot en met 28 februari reageren! Doe dit vooral.
https://www.internetconsultatie.nl/marktconsultatie26ghzband

EHS door de ogen van antropologen
De afgelopen weken hebben vier antropologie studenten van de
Universiteit Leiden onderzoek gedaan naar het leven met EHS. Ze
hebben het hele land afgereisd voor interviews, logeerden bij

gastgezinnen, waren bij de mars tegen 5G en hebben
indrukwekkende ervaringen opgedaan. Om hun project af te ronden,
hebben ze een enquête opgesteld voor mensen met EHS. Je helpt ze
enorm door hem in te vullen! De uitkomsten worden gebruikt voor
een presentatie binnen de universiteit maar worden ook op de
landelijke contactdag op 4 april gepresenteerd! Lees meer, of vul de
enquête in.

Terugblik regiodagen 2019
Al weer 10 jaar geleden zijn we begonnen met onze
huiskamerbijeenkomsten. Ze worden zo goed bezocht dat we
inmiddels hier en daar een zaaltje moeten huren. Dit jaar kwamen er
in totaal zo’n 70 mensen op af. Traditiegetrouw hadden we ook nu
weer een thema gekozen. Het ging dit keer over 5G, of je dit buiten
de deur kunt houden en hoe. Lees hier het hele verslag en alle tips!

Brief aan 2e kamer
Stichting EHS stuurde op 27 januari opnieuw een brief naar de
Tweede Kamer, als volgende stap in onze berichtgeving over de
gezondheidsrisico’s van straling. De eerste brief hebben we
geschreven naar aanleiding van het artikel in de Groene
Amsterdammer “Bellen Schaadt Cellen”. Lees meer.

Oproep voor 18 maart
De LVGO is de landelijke vereniging voor belangenbehartiging van
woongemeenschappen van 50-plussers en/of initiatieven daartoe. Zij
realiseert en begeleidt projecten voor groepswonen, van bouw tot
bewonersgroep. De LVGO geeft aan ook open te staan voor
initiatieven van mensen die stralingsarm willen wonen. Op 18 maart
is er een gelegenheid tot kennismaking met de LVGO en om een plan
te presenteren. Wie wil hieraan meewerken? Meld je dan nu meteen
aan bij: mvdb248@gmail.com.

Wil je even weg uit je eigen omgeving? Check de lijst met

Stralingsarme verblijfplaatsen
Download de meest recente lijst of kijk op deze interactieve kaart.
Vergeet niet vooraf contact op te nemen met de locatie ter controle.

Infolijn EHS 0900-9266
voor al je vragen over EHS
Bereikbaar elke werkdag van 13 tot 16 uur

Behoefte aan contact met lotgenoten? Meld je aan bij de

Sociale contactlijn
Kijk op de website voor aanmelding.

Meer info? Zie onze website
Volg ons op Twitter
Volg ons op Instagram
Tref ons bij Facebook
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