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Beste mensen,
Via deze nieuwsbrief weer een update van Meldpunt Mondkapjes Nederland.
Zwartboek met zorgelijke meldingen verstuurd richting Pers en 2de Kamer
Vandaag is het Zwartboek, waarin alle meldingen zijn verzameld die binnen zijn
gekomen bij Meldpunt Mondkapjes Nederland, verstuurd naar de pers en de 2de
Kamer. De timing is in overleg gegaan met Stichting ‘Ik wil gewoon naar school’, die
komende donderdag een kort geding aanspant tegen de staat.
Het Zwartboek is een boekwerk geworden van meer dan 80 bladzijden. Met
honderden vaak schrijnende gevallen, excessen en misstanden vanuit álle 12
provincies. Ook de meldingen die binnen zijn gekomen via de Stichting ‘Ik wil gewoon
naar school’ zijn in het Zwartboek opgenomen.
Wij vinden dat er sprake is van een onhoudbare situatie en vragen onmiddellijke
afscha ng van de mondkapjesverplichting op scholen. De Tweede Kamer moet de
signalen serieus oppakken en een einde maken aan het verplicht stellen van nietwerkende mondkapjes.
Je kunt het Zwartboek inzien op onze website: https://meldpuntmondkapjes.nl/wpcontent/uploads/2021/01/Zwartboek-Meldpunt-Mondkapjes-Nederland-en-Ik-wilgewoon-naar-school-januari-2021.pdf

Update over het Kortgeding tegen de mondkapjesplicht op scholen
(geschreven door Stichting ‘Ik wil gewoon naar school’.)
De datum is bekend!
Het had wat voeten in de aarde maar de datum van het kort geding is eindelijk
bekend! Donderdag 28 januari zullen we namens alle aangeslotenen van de stichting
‘Ik wil gewoon naar school’ de verplichting van het mondkapje op de scholen bij de
rechter aan de kaak stellen, om zodoende onze kinderen veilig naar school te krijgen.
We kijken met veel vertrouwen vooruit naar het kort geding en hopen met z’n allen
een rechter te krijgen welke inhoudelijk en met het belang van het kind naar onze
zaak kijkt.
Zodra de dagvaarding de nitief is zullen wij deze publiceren, zodat een ieder op de
hoogte is van onze argumenten en stellingen.
Het bestuur van Stichting ‘Ik wil gewoon naar school’
Financiële steun blijft heel belangrijk, dus steun ons ook via onze crowdfunding:
https://www.gofundme.com/f/kortgeding-tegen-de-mondkapjesplicht-op-school
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