
MILJARDEN: Bill Gates is ‘s werelds vaccin dealer die 50 miljard dollar verdiende aan vaccins. Gates betaalt 

regeringen grote geldbedragen om mee te werken met zijn vaccin strategie. Het RIVM (NL) en de UA (BE) kregen 

miljoenen euros van Gates. Hij betaalt de media om vaccin propaganda te verspreiden. Gates werkt met Fauci, die 

reeds maanden voor de pandemie een COVID-19 vaccin aan het ontwikkelen was met Moderna. 

EXPERIMENT: Een vaccin heeft een testperiode tot tien jaar nodig, om te weten of het veilig is. Gates zei 

dat de testperiode ditmaal werd overgeslagen wegens ‘tijdsgebrek’. Op de verpakking van de vaccins staat dan 

ook dat het een experimenteel product is met een testperiode tot 2023. 

SCHADE: Vaccin producenten zijn niet aansprakelijk voor vaccin schade. Volgens Gates zullen 700.000 mensen 

blijvende schade hebben door covid vaccins. Er zijn al duizenden doden gemeld. De Britse regering schakelt een 

bedrijf in voor het verwerken van de grote aantallen meldingen van vaccin-schade. Gates zei dat bijwerkingen 

pas na twee jaar optreden, dus de echte ravage moet nog komen. In Amerika worden regelmatig miljarden dollars 

schadevergoeding betaald aan duizenden mensen die beschadigd zijn door vaccins. In India veroorzaakte Gates 

ernstige polio (lichamelijke misvorming) bij een half miljoen kinderen, en miljoenen vrouwen in Afrika werden 

onvruchtbaar. In Amerika loopt er een petitie met 650.000 handtekeningen tegen Gates, wegens ‘misdaden tegen 

de mensheid’. Tijdens een TED toespraak zei Gates dat vaccins kunnen helpen om de wereldbevolkign met 15% 

te verminderen. Zijn vader is een grondlegger van de eugenetica, ofwel het terugdringen van de wereldbevolking. 

RICHTING: Gates heeft geen medische opleiding, maar toch bepaalt hij de medische koers van de wereld. Hij 

is de voornaamste financierder van de Wereldgezondheidsorganisatie en bepaalt mede de richtlijnen die worden 

uitgevaardigd voor de hele mensheid. Artsen en wetenschappers met een andere mening worden gecensureerd. 

Bezoek deze website voor meer informatie 

en voor alle bronnen en bewijzen voor deze info. 
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