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RD-ATHEÏST, STEEF DE BRUIJN, PROMOOT HET KILLER-C-
VACCIN EN NU OOK HET POLIO-VACCIN VAN VACCIN-
DEPOPULATOR, BILL GATES, DAT POLIO-VERLAMMINGEN EN
VELE STERFGEVALLEN VEROORZAAKT HEEFT IN DE
FILIPIJNEN, INDIA EN AFRIKA ! - 11-11-2022

Evidence-artikel: “WHO erkent polio-uitbraak op de Filipijnen
veroorzaakt door poliovaccins - RD.NL ONTKENT”

http://www.providencemountainranch.com/WHO%20erkent%20polio-uitbraak%20in%20de%20Filippijnen%20veroorzaakt%20door%20poliovaccins.pdf

1. ATHEÏSTENKRANT, RD.NL, MELDT BIJ MONDE VAN BART-
STEEF DE BRUIJN-GATES: "Polio kan opnieuw gevaarlijk
worden"

Bart van den Dikkenberg - 10 november 2022

https://www.rd.nl/artikel/998011-polio-kan-opnieuw-gevaarlijk-worden

BvdD: Europa is officieel twintig jaar poliovrij. Maar daarmee is
de verlammingsziekte niet uit de wereld geholpen. Elders neemt
het aantal besmettingen weer toe. Gezondheidsexperts zijn er niet
helemaal gerust op. 

GPPB.: RD-puppet, Dikkenberg, schrijft in opdracht van
vaccin-abortus-promotor, Steef de Bruijn, een massa
polit iek-correcte  (=corrupt e )  on zi n .  Al  dit  soort
autonome-mens-artikelen bewijst ook dat men bij het RD finaal
heeft afgerekend met God en Zijn Woord. De autonome
mens-krant, het RD.NL, bepaalt effe hoe men polio kan uitbannen
door poliovaccins, die polio veroorzaken en cellen bevatten van
geaborteerde babies, zoals dat met ALLE huidige vaccins het geval
is. Gods Albestuur en Zijn onfeilbare Voorzienigheid komen
helemaal niet meer ter sprake in dit soort atheïstische
onzin-artikelen. De zelfgedecoreerde "gezondsheidsexperts", aka
v a c c i n - z w e n d e l a a r s ,  T e d r o s  v a n  d e  W H O  e n
killervaccin-depopulator Bill Gates, worden in het manipulerende
RD.NL doorlopend gewitwast, terwijl dit maffia-tweetal -
Tedros/Gates- met de covid- en polio-vaccins, winstgevende gaten
in de markt creëren om keer op keer door massaal geplande
covid-polio-vaccinatie-campagnes hun miljarden dollars op te
strijken en de geplande WEF-depopulatie te bewerken!

BvdD: Het natuurlijke wilde poliovirus dook afgelopen jaar op in Israël, Oekraïne en Groot-Brittannië en het
virus blijkt al maanden te circuleren in New York en haar voorsteden.

GPPB.: Dikkenburg vergeet er bij te zeggen dat ook in het gebouw van RD-Holding in Apeldoorn het virus zijn
dodelijke slag geslagen heeft, aangezien de hoofdredactie van deze fakenieuwskrant door de deepstate-elite
compleet is gedrogeerd, waaruit volgt dat de RD-top doorlopend een lavastroom aan vaccin-verlammende
leugenberichten uitbraakt. 

BvdD: Wat is polio voor ziekte? -Officieel heet de ziekte poliomyelitis. Meestal, in 95 procent van de gevallen,
verloopt een infectie zonder symptomen of met griepachtige verschijnselen. In 1 op de 200 gevallen raakt een
patiënt verlamd. Ongeveer 10 procent van de poliopatiënten met verlammingsverschijnselen overlijdt eraan.

GPPB.: In 2018 veroorzaakten de polio-vaccins van Bill Gates driekwart van alle polio-gevallen ter wereld, met
de daarmee gepaard gaande doden ! (Zie onderstaande bewijslast en de linken below).

BvdD: Hoe verloopt een besmetting met polio? -Het poliovirus wordt niet overgedragen via de lucht zoals het
coronavirus, maar verschaft zich toegang via besmette handen. Wie in contact komt met besmette ontlasting of
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afvalwater kan het virus oplopen. In medische termen heet zoiets een fecaal-orale besmetting.

GPPB.: Het coronavirus wordt NIET overgedragen via de lucht, maar via de c-gevaccineerden. De c-plandemie
werd destijds in scene gezet door de duizenden griepgevallen als "corona" te etiketteren, met als gevolg dat de
jaarlijkse griepgolf ineens niet meer bestond.

BvdD: Bestaat er een vaccin tegen polio? -Er bestaan twee soorten poliovaccins. Een waarbij via een injectie
een geïnactiveerd poliovirus in het lichaam wordt ingebracht. De ander is een oraal poliovaccin dat een
verzwakt poliovirus bevat. Dit orale vaccin is het populairste omdat het gemakkelijk kan worden ingenomen.
Maar het kan in de gastheer muteren en opnieuw gevaarlijk worden. Dat gebeurt bij 1 op de 1,4 miljoen gevallen.

GPPB.: Er bestaan slechts twee soorten besmettelijke refo-virussen, namelijk het RD en de SGP en elke covid-
uitspraak van Van der Staaij en Co en elk covid-artikel van het RD betreffen hypnotiserende injecties, behalve
voor Gods ware volk onder het kruis. 

BvdD: Wanneer de vaccinatiegraad van de bevolking lager ligt dan 90 procent, kan zo'n gemuteerd virus een
polio-uitbraak veroorzaken onder ongevaccineerden. Dat is momenteel het geval met de uitbraak in New York.

GPPB.: Hoe meer c-gevaccineerden, des te meer corona-gevallen, met name onder de c-gevaccineerden en hoe
voller de ziekenhuizen, namelijk met c-gevaccineerden, waarvan containers aan bewijslast op deze website
staan vermeld - www.derokendevlaswiek.com - www.providencemountainranch.com 

BvdD: Waar komt de wilde stam van het poliovirus nog voor? -Wereldwijd is het aantal gevallen van polio sinds
de jaren 80 met 99 procent gedaald. Er bestaan momenteel nog twee resterende endemische polioreservoirs
waarin het natuurlijke wildtype van het virus circuleert: in Pakistan en Afghanistan. Daar zijn dit jaar 29
gevallen geregistreerd, tegen 6 gevallen vorig jaar.

GPPB.: Toen er begin dit jaar een paar zogenaamde apenpokkenvirus-gevallen zich voordeden, sprak de WHO
al van een "pandemie", maar het "broodje aap-verhaal" van de monkey-pox is niet aangeslagen, ofwel mislukt.

BvdD: De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) richt zich met haar poliovaccinatiecampagnes op deze twee
landen. Afgelopen maand zegden westerse landen en de Bill & Melinda Gates Foundation hiervoor 2,6 miljard
dollar toe aan de WHO. Maar volgens de WHO is er nog eens 2,2 miljard dollar nodig om polio eens en voorgoed
uit te roeien.

GPPB.: Dus de gechemtrailde BvdD neemt in opdracht van RD-atheïst, Steef de Bruijn-Gates, het Tedros-WHO-
sprookje volledig voor zijn rekening, namelijk, dat er 2,6 miljard dollar uit de Bill & Melinda Gates-beerput,
PLUS 2,2 miljard dollar extra nodig zijn om 29 polio-gevallen “voorgoed uit te roeien” in Pakistan en
Afghanistan !! De Bill & Melinda Gates foundation is trouwens geen filantropische instelling, maar een maffia-
beerput, aangezien Bill Gates zijn vermogen verdubbeld heeft door de covid-vaccinatie-productie, waarin hij tot
zijn oksels in de aandelenmarkt zit van de Farmaceutische industrie en door zijn virus-pandemie-patenten.

BvdD: Waarom is het zo belangrijk dat polio in deze landen verdwijnt? -Zolang polio in Pakistan en Afghanistan
onder de bevolking blijft rondgaan, kan het via internationale contacten worden overgebracht naar landen waar
polio officieel is uitgeroeid. Dat bleek het geval met de recente besmettingsgevallen in Israël, Oekraïne, Groot-
Brittannië en Tadzjikistan.

GPPB.: De autonome mens, waartoe de oudgeraffineerde Steef de Bruijn volledig behoort, wil de ziektes de
wereld uitbannen d.m.v. duivelse middelen en trapt daarmee de Goddelijke Voorzienigheid omtrent gezondheid
en ziekten volledig de grond in. Bart-Steef de Bruijn-Gates redeneert net eender zoals de gechemtrailde
killer-vaccin-dictators in Australie en Nieuw Zeeland, die al bij 1 corona/griep-geval een miljoenenstad
hermetisch afsluiten d.m.v. lockdowns, checkpoints en mandatory vaccination. En dat soort nazi-crimes against
humanity worden in het RD toegejuicht. Hoe krankzinnig wilt u het hebben?

BvdD: Dragen de vaccins die via de mond worden ingenomen ook zelf bij aan het in stand houden van het
circuleren van poliovirus? -Jazeker, zolang het orale vaccin in de omloop blijft, zal ook het virus blijven
circuleren, stelt Vincent Racaniello, hoogleraar immunologie aan de Columbia University (VS) . Sommige niet-
gevaccineerden zullen polio krijgen van een gemuteerd vaccinvirus. "We hebben eigenlijk de wilde
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poliovirussen vervangen door van vaccin afgeleide poliovirussen." Besmettingen met een gemuteerd poliovirus
uit een oraal vaccin zijn eigenlijk alleen een probleem wanneer de vaccinatiegraad lager is dan 95 procent, laat
de WHO weten. Dat was afgelopen jaar het geval in 28 van de 53 Europese landen. De Belgisch arts en WHO-
topman Hans Kluge meent dat daarom de poliovrije status van Europa momenteel onder druk staat.

GPPB.: Duidelijk is dat ook in dit RD-artikel de atheïstisch-autonome mens aan het woord is, die zich inbeeldt
dat de mens de “virus-uitroei-knoppen” beheerst, hetgeen gepaard gaat met een godslasterlijke
droombeeld-gedachte “dat God instemmend toekijkt en tevreden mag zijn." Aangezien alle tegenwoordige
vaccins foetuscellen bevatten van geaborteerde babies, is de vaccinatie-promotie in de horror-krant, het RD.NL,
ook een satanische promotie van de 750-miljoen abortusmoorden per jaar wereldwijd. Derhalve is de
vaccinatie-promotie van het RD rechtstreeks uit de hel afkomstig. Bovendien veroorzaken polio-vaccins in veel
gevallen algehele verlamming en zelfs de dood, zoals het c-vaccin het corona-virus bewerkt, miljoenen
invaliditeitsgevallen en de duizenden doden. De ziekenhuizen liggen dan ook vol met gevaccineerde
corona-patiënten, ten spijt van de barstende RD-leugens, waarvan er eentje luidt: "Coronavaccin voorkomt nog
steeds meeste ziekenhuisopnames!" Ik hoor de duivel al sidderen bij het aanhoren van dit soort
gereformatoriseerde helle-leugens, waarover alle refo-dominees echter het stomme hondje spelen. Be Aware:
God ziet het en zoekt het !

2. DE IN HET RD GEWITWASTE VACCIN-SCHANDALEN VAN BILL GATES - 04/10/2020

https://steemit.com/life/@pranavsinha/bill-and-melinda-gates-foundation-kicked-out-of-india

We blijven maar negatieve dingen horen over Microsoft-oprichter en multimiljardair Bill Gates. Gisteren ging de
zoon van voormalig (vermoord) presidentskandidaat Robert F. Kennedy senior en neef van (tevens vermoord)
president John F. Kennedy, Robert F. Kennedy junior werkelijk helemaal los op Instagram, en deed een
gigantisch boekje open over de reeks schandalen van Bill Gates. 

Ik citeer: Gates beloofde polio uit te roeien in India, nam daar de Nationale Adviesraad over en zorgde ervoor
dat ieder kind voor zijn of haar vijfde levensjaar 5 poliovaccins kreeg toegediend. Indiase dokters gaven Gates
de schuld van een verwoestende polio-epidemie tussen 2000 en 2017 waarbij 496.000 kinderen verlamd
raakten. In 2017 zette de Indiase overheid Gates en zijn trawanten uit de adviesraad, waarna het aantal
gevallen van polioverlamming aanzienlijk daalde. 

In 2017 gaf de Wereldgezondheidsorganisatie schoorvoetend toe dat de polio-epidemie was veroorzaakt door
vaccins. De meest angstaanjagende epidemieën in Congo, de Filipijnen en Afghanistan zijn allemaal gelinkt aan
de vaccins van Gates. In 2018 veroorzaakten zijn vaccins drie kwart van de alle poliogevallen ter wereld.

In 2014 financierde de Gates Foundation tests met experimentele HPV-vaccins, ontwikkeld door GSK en Merck,
op 23.000 jonge meisjes in afgelegen Indiase provincies. Zo'n 1200 meisjes kregen last van zware
bijwerkingen, waaronder auto-immuunaandoeningen en vruchtbaarheidsproblemen. Zeven van hen
overleden! 

Uit onderzoeken van de Indiase overheid bleek dat Gates onderzoekers financierde die ethische overtredingen
begingen. Ze zetten kwetsbare meisjes en ouders onder druk, vervalsten toestemmingsformulieren en
weigerden medische hulp aan meisjes die ziek waren geworden. Momenteel buigt het Indiase Hooggerechtshof
zich over de zaak, met als uitspraak: Bill Gates zal de doodstraf ondergaan als hij nog 1 voet in India zet!

In 2010 financierde de Gates Foundation een klinische proef met een experimenteel malariavaccin van GSK,
waarbij 151 Afrikaanse kinderen om het leven kwamen. 1048 van de 5049 kinderen die meededen aan
het onderzoek, kregen last van ernstige bijwerkingen, waaronder verlamming, beroertes en
stuiptrekkingen.

Tijdens de MenAfriVac-campagne in de sub-Sahara zijn duizenden Afrikaanse kinderen tegen meningitis
gevaccineerd. Tussen 50 en 500 kinderen raakten verlamd. Zuid-Afrikaanse kranten klaagden: "Wij zijn de
proefkonijnen van de medicijnmakers." De voormalige econoom van Nelson Mandela, professor Patrick Bond,
omschreef Gates' handelwijze als "meedogenloos en immoreel."

Luister maar eens naar Gates' eigen depopulatie-uitbraaksels in deze TED Talk:
http://www.providencemountainranch.com/BILL%20GATES%20ANNOUNCES%20THE%20NWO-WORLD-DEPOPULATION.wmv
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Gates wil reductie van de wereldpopulatie door middel van vaccinaties. In de video spreekt hij over 10-15%
populatie-reductie, wat neerkomt op bijna een miljard mensen met de huidige wereldpopulatie. Maar ook
suggereert hij veel met de frase "iets zal dicht bij 0 moeten komen" in de formule om de C02-uitstoot naar 0 te
krijgen. Overigens is zijn hele presentatie onzin, want, A. koolstofdioxide is nooit 0 geweest en B. zonder C02
kunnen bomen, planten, dieren en mensen niet eens groeien en leven.

Massamoord
De -reeds opgeblazen- Georgia Guidestones, een door de elite opgericht monument in Georgia, VS, hebben dit
als belangrijkste doel gesteld: de bevolking reduceren tot 500 miljoen mensen. Van 8 miljard naar een half
miljard is dus een reductie van meer dan 90%. Dat ga je niet redden met alleen voorbehoedsmiddelen (van
refo-riool-rat, Alie Hoek-Van Kooten). 

Een beetje slimmerik snapt ook wel dat de elite hier iets veel meer sinisters mee bedoelt. Als het monument al
uit 6 stenen bestaat en 6 meter hoog is, geeft dat al reden genoeg om aan te nemen dat er meer aan de hand is.
Men neemt soms aan dat deze stenen instructies zijn voor wat we moeten doen na een globale catastrofe, maar
aangezien de oprichters er zelf niets over hebben gezegd, is dat uiterst twijfelachtig. Het zou mij persoonlijk
niet verbazen als Gates precies datzelfde getal in zijn hoofd heeft. 

Factcheck
U denkt misschien: "Die Kennedy kan wel wat roepen, maar hoe weet ik of dat waar is?" Check dan dit artikel
bijvoorbeeld, wat zich baseert op diverse bonafide bronnen (See links below). Factcheckers proberen dit artikel
recht te breien, maar zeggen niks over al deze zeer goede bronnen waarop het gebaseerd is. Wie checkt
overigens de factcheckers? Waarom zouden die geen eigen agenda kunnen hebben? Het bekende Snopes geeft
haar sponsors niet prijs, wat op zichzelf al verdacht is. 

FullFact, de bekendste factchecker van het Verenigd Koninkrijk heeft als belangrijkste sponsor bijvoorbeeld
FaceBook. Dat zegt natuurlijk niet meteen alles, maar met een flinke donatie kun je een verhaal natuurlijk best
een bepaalde kant opsturen. Het bekende spreekwoord luidt immers: "Wiens brood men eet, wiens woord men
spreekt." -En dat geldt niet in het minst voor refo-atheïst Steef de Bruijn, aka Bill Gates & Co.

3. BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION KICKED OUT OF INDIA
https://steemit.com/life/@pranavsinha/bill-and-melinda-gates-foundation-kicked-out-of-india

http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/centre-shuts-gate-on-bill-melinda-gates-foundation/articleshow/57028697.cms

http://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/healthcare/controversial-vaccine-studies-why-is-bill-melinda-gates-foundation-
under-fire-from-critics-in-india/articleshow/41280050.cms

https://www.globalpolicy.org/component/content/article/270-general/52829-philanthropic-power-and-development-who-shapes-the-agenda.html

http://www.deccanherald.com/content/166242/vaccines-gates-foundations-philanthropy-business.html#

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2908963/Judges-demand-answers-children-die-controversial-cancer-vaccine-trial-India.html

Gerelateerde artikelen:
Polio-uitbraak in Oekraïne veroorzaakt door polio-vaccin
https://dekennisvannu.nl/site/artikel/Polio-uitbraak-in-Oekraine-veroorzaakt-door-vaccin/7386

Poliovirus aangetroffen in riool op RIVM-terrein in Bilthoven!!
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/polio-aangetroffen-rivm-terrein

4. Mrna-INJECTIE-ALARM-ARTIKELEN VAN 1 WEBSITE BINNEN 1 WEEK:

Microbioloog legt uit hoe mRNA-prikken het brein beschadigen
https://www.ninefornews.nl/filmpje-microbioloog-legt-uit-hoe-mrna-prikken-het-brein-beschadigen/

"Maximaal gevaccineerde" advocaat zakt plotseling in elkaar tijdens hoorzitting
https://www.ninefornews.nl/kijk-maximaal-gevaccineerde-advocaat-zakt-plotseling-in-elkaar-tijdens-hoorzitting/

"Zorgwekkende trend": 123 procent meer pasgeboren baby's overleden in Schotland
https://www.ninefornews.nl/zorgwekkende-trend-123-procent-meer-pasgeboren-babys-overleden-in-schotland/

Olympisch atleet (24) werd ziek na Pfizer-vaccin: "Ik dacht echt dat mijn leven voorbij was"
https://www.ninefornews.nl/olympisch-atleet-24-werd-ziek-na-pfizer-vaccin-ik-dacht-echt-dat-mijn-leven-voorbij-was/

Zorgwekkende krantenkoppen: Overal ter wereld worden piloten plotseling onwel
https://www.ninefornews.nl/zorgwekkende-krantenkoppen-overal-ter-wereld-worden-piloten-plotseling-onwel/
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