4 februari 2021
Geachte directie, MR en leerkrachten,
Met deze mail sturen wij u een lijvig Zwartboek met schokkende en schrijnende meldingen
over de mondkapjesplicht van mondkapjes op scholen. Dit Zwartboek is ook naar alle leden
van de Tweede Kamer en naar de Landelijke Pers verzonden.
Meldpunt Mondkapjes Nederland is opgericht door een groep verontruste ouders en
leerkrachten, ten tijde dat mondkapjes ‘dringend geadviseerd’ werden in het Voortgezet
Onderwijs. Op 1 december 2020 werd dit advies echter al snel omgezet naar een
verplichting.
De verontrusting bleek al snel gegrond te zijn. Er kwamen schrijnende en schokkende
meldingen binnen, zoals gevallen van hyperventilatie of een dusdanige hoofdpijn dat
kinderen zich ziek melden. Ook situaties waarin kinderen zich onveilig voelden door een
schreeuwende of snauwende en angst uitstralende leerkracht kwamen voor. Er waren zelfs
kinderen die de toegang tot school geweigerd werd. Ook staan er meldingen tussen waarin
kinderen zeggen niet meer te willen leven.
Uit wetenschappelijke artikelen blijkt dat mondkapjes geen virussen tegenhouden. Het OMT
en regering zijn hier van op de hoogte, maar vinden het geoorloofd om kinderen
mondkapjes te laten dragen vanuit een visie die tot gedragsverandering moet leiden.
Wij van Meldpunt Mondkapjes Nederland vinden het zeer schokkend en ongeoorloofd dat
deze gedragsveranderende visie op kinderen wordt toegepast. Met name omdat het
lichamelijke en psychische schade veroorzaakt bij kinderen. Zo langzamerhand komen er
steeds meer signalen binnen over de grote achteruitgang van de mentale gezondheid van
mensen, en met name kinderen en jongeren. Dit blijkt ook uit cijfers van het Lifelines
Corona-onderzoek dat is uitgevoerd door het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. Ook
laat een Duits onderzoek zien dat basischoolkinderen lichamelijke en psychische problemen
ondervinden bij het dragen van een mondkapje.
Meldpunt Mondkapjes Nederland roept uw school op om in het belang van de gezondheid
van onze kinderen te weigeren kinderen te vragen naar het dragen van een mondkapje. Wij
vragen u zeer dringend om niet aan de oproep van de regering te voldoen, om te voorkomen
dat het 'dringend advies' straks wordt omgezet naar een verplichting. We weten inmiddels
wat de effecten zijn en dit mogen wij nog jongere kinderen niet aandoen.
Als bijlage in deze mail vind u het Zwartboek. Wij vragen u de moeite te nemen om de
honderden schrijnende verhalen van en over kinderen te lezen en serieus te nemen. Ook
vragen we u om het Zwartboek te delen met al uw medewerkers. Het digitale Zwartboek
vind u hier: https://meldpuntmondkapjes.nl/wp-content/uploads/2021/01/ZwartboekMeldpunt-Mondkapjes-Nederland-en-Ik-wil-gewoon-naar-school-januari-2021.pdf

Als laatste willen wij u nog tippen op ons document ‘Wetenschappelijk onderzoek’, waarin
tientallen bewijzen zijn verzameld over de schadelijkheid en niet-werkende functie van
mondkapjes: https://meldpuntmondkapjes.nl/wpcontent/uploads/2021/01/Wetenschappelijke-bewijzen-en-uitspraken-van-deskundigenover-schadelijkheid-en.docx
Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Namens Meldpunt Mondkapjes Nederland,
Elbrecht Claus (0641284993)
www.meldpuntmondkapjes.nl

